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Executive summary 

The assignment of this thesis is to conduct a valuation of the acquisition done by DSV A/S to 
purchase UTi Worldwide Inc., based on a strategic- and financial analysis where synergies has been 
taken into account, which will determine if the purchase of UTi has brought shareholder value to 
DSV’s investors. 

DSV is a Danish worldwide transport- and logistics company, which is located in more than 70 
countries around the world with approximately 23.000 employees, and a yearly revenue of 50,9 
billion DKK. 

The acquired Company UTi is also a transport- and logistics company, with its headquarters in the 
United States. It is locate in about 60 countries with over 21.300 employees, and a yearly revenue of 
4,180 billion USD.  

It is therefore a huge horizontal acquisition done by DSV to purchases UTi, which will increase 
DSV’s total revenue with over 50% 

The strategic analysis is based on an internal and external analysis. The External analysis gives a 
picture of the company’s macro-environmental factors affecting the organization, and the 
competitiveness of the industry.  

With the purpose of analyzing the external environment the PESTEL framework is used, and 
Porters Five Forces is used to analyze the transport- and logistics industry. 

In order to analyze the internal factors of the organization, the use of strategic capabilities and 
VRIO is used, which compares organizations resources and competences to competitors through the 
strategic capabilities, and with the use of VRIO-model, the resources and competences are rated to 
see, if they are unique in the industry and compared to the competitors. 

To summarize these key issues from the frameworks, they will be gathered into the SWOT-model, 
which gives an overview of the strengths, weakness, opportunities and threats that lies ahead. 

To find the synergies between the two companies in a merge, the value chain of an organization is 
used, that takes both DSV’s and UTi’s activities into account, and reflects on what can be optimized 
in the different activities. 

The strategic analysis concludes UTi has good opportunities in the growth, which lies ahead in the 
industry, but the rivalry in the marked is a threat for UTi’s earnings. Within the UTi organization it 
has its strengths by UTi’s economies of scale to a certain point, and its asset-light strategy model, 
which insures that the company doesn’t tie its capital in operating assets. UTi’s weakness is its 
outdated operating system, and its lack of capital to replace it, that gives a growing disadvantage for 
UTI. 

Synergies that evolves through a merge of the two companies, is an even better economies of scale, 
that makes it possible to compete with the largest competitors in the marked, and doesn’t get them 
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left behind. Integration of the DSV’s operating system, which removes a large weakness for UTi, 
will decrease costs, and increase the operations productivity. 

To evaluate UTi’s historical profitability the statement of operations, balance sheets and the 
statement of equity, will be reformulated in operating activities and financial activities. Ones the 
reformulation is complete the value drivers can be calculated and analyzed. 

Return of equity (ROC) is the main figure, which shows a negative decrease during the whole 
analyzed period from 9,7% in 2011 to -40,9% in 2015. From 2013-2015 ROC is negative, because 
UTi has a comprehensive net loss.  

The reason for the decrease in ROC, lies within the return of assets (ROIC) and the financial 
gearing. Analyzing ROIC determines it is a decrease within operating margin, which is due to an 
increasing in staff costs and other operating costs, even though revenue has decrease in the same 
period.  

Within the working capital you can also determine and increase in trade receivables, which have an 
impact on assets turnover (AOH), causing together with the impact from operating margin to reflect 
negative on the ROIC. 

A ten year budget has been forecasted, based on the strategic- and financial analysis, which 
concludes how UTi’s future key valuedrivers will evolve, with the synergies that comes with the 
merge of UTi and DSV. 

The valuation is based on the DCF and ReIO model, which both uses the weight average cost of 
capital (WACC), as the future cash flow discount rate. The WACC has been estimated to be 8,50%, 
and shows what rate investors and lenders require in return. 

The valuation of UTi estimated by both the DCF and ReIO model valuate a price per. share of 9,87 
dollars, based on the forecasted ten year budget. Compared this to DSV’s purchasing price per. 
share of 7,10 dollars, it can be concluded, that DSV has bought UTi and gained shareholder value 
for its investor, with the acquisition of UTi Worldwide Inc.  
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1.0 Indledning 

Investorerne indenfor speditionsbranchen følger shareholder princippet, som kræver afkast og vækst 
med en tilsvarende risiko der især ses hos de børsnoteret virksomheder. Hvor der ligges pres på 
direktioner og bestyrelser, at levere de påkrævet målsætninger om vækst. 

Virksomheder har følgende 3 vækstmetoder. 

1. Organisk (intern vækst) 
2. Akkvisition af virksomhed (Opkøb & Fusion) 
3. Strategise alliancer  

Igennem 2015 har man kunne konstatere et hav af virksomhedsakkvisitioner indenfor transport- og 
logistik branchen, hvor de helt store spillere på marked som Fedex, XPO og UPS har været ude og 
foretage store opkøb af andre lignende virksomheder, såkaldte horisontale akkvisitioner. 

Transport- og logistikvirksomheder er blevet finansiel sundere siden finanskrisen, som blandt andet 
skyldes de lave brandstof priser, samt den forbedret konjunktur i USA gør især ekspeditions-
virksomheder i USA mere attraktive1. 

Nedenfor ses nogle af 2015’s største akkvisitioner indenfor speditionsbranchen.2 

• XPO Logistic opkøb af France’s Norbert Dentressangle SA Pris $3.53 mia.  
• FEDEX opkøb af TNT Express division   Pris $4.90 mia. 
• UPS opkøb af Amerikanske Coyote logistics  Pris $1.80 mia. 
• DSV opkøb af UTi Worldwide3(UTi)  Pris $1.35 mia. 
• SNCF (Geodis) opkøb af Ozburn-Hessey Logistics (OHL) Pris $0.80 mia. 

Virksomhederne betaler typiske overpriser for deres akkvisitioner, som skyldes den overpris man 
anser synergieffekterne vil skabe af fremtidig værdi ved sammenlægningen af to virksomheder. 

På baggrund af dette kunne det være spændende at se nærmere på DSV akkvisitionen af UTi, og om 
DSV har betalt en over- eller underpris for at tilføje UTi til deres virksomhedsportefølje.  

For at undersøge dette vil jeg lave en værdiansættelse af UTi. Værdiansættelsen vil være baseret på 
dels en strategisk analyse, hvor jeg vil kigge nærmere på specielt synergieffekter, samt en 
regnskabsmæssig analyse til udarbejdelse af budgetteringen for den endelige værdiansættelse. 

 

                                                 
1 http://www.supplychain247.com/article/logistics_mergers_aquistions_wave_continues/c.h._robinson 
2 http://www.reuters.com/article/ozburn-hessey-logistics-ma-idUSL1N0YR1KQ20150814 
3 http://www.reuters.com/article/idUSASM0001IA d. 06-02-2016 kl. 10:30 
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1.1 Problemformulering 

Det overordnede formål med denne opgave er at analysere akkvisitionen af UTi igennem en 
værdiansættelse, og om akkvisitionen kan skabe den forventede shareholder value for DSV’s 
aktionær. 

Det primære formål med hovedopgaven vil derfor være med udgangspunkt i værdiansættelses-
teorien, at analyserer købsprisen af UTi, og de økonomiske faktorer der forudsætter dette.  

I forhold til mit primære formål, så vil følgende områder blive behandlet: 

Strategisk analyse 

Foranalysen i forbindelse med et opkøb er utrolig vigtig, da det skaber fundamentet for om opkøbet 
overhoved burde finde sted, altså om synergieffekterne imellem to virksomheder er fremtids-
bærende. Ved den strategiske analyse vurderes interne og eksterne faktorer og forhold, så man 
skaber et helhedsindtryk af den pågældende virksomhedssituation. 

Derfor ønskes underliggende spørgsmål  besvaret: 

• Hvilke vækstmuligheder har UTi fremtidsmæssigt?  
• Hvordan er UTi’s strategiske position? 
• Hvilke strategiske udfordringer står UTi overfor? 
• Hvilke synergieffekter kan der skabes imellem UTi og DSV?  

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen foretages ud fra UTi’s finansielle værdidrivers, så et historisk perspektiv kan 
dannes af UTi.  

• Hvordan har nøgletallene i UTi udviklet sig igennem de sidste 5 år? 
• Hvilke nøgletal har været værdiskabende for UTi? 

Budgettering 

Budgetteringen udarbejdes ud fra den historiske udvikling, samt den strategiske analyse, hvoraf den 
endelige værdiansættelse kan udarbejdes. 

• Hvor mange år fastlægges budgetperioden på? 
• Hvilke budgetforudsætninger skal der foretages? 
• Hvordan forventes de fremtidige værdidrivers at udvikle sig hos UTi? 
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Værdiansættelse 

Med udgangspunkt i den forecastet budgettering dannes grundlaget for værdiansættelsen af UTi. 
Værdiansættelsen vil i sidste ende vise, om DSV har givet en over- eller underpris i forhold til den 
købte aktiekurs for akkvisitionen af UTi Worldwide inc. 

• Hvad estimeres de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger (WACC) til? 
• Hvad er UTi’s teoretiske markedsværdi estimeret til ved anvendelse af DCF & EVA 

værdiansættelsesmodellerne? 

• Hvor følsom er værdiansættelsen over for ændringer i de anvendte værdidriver? 
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1.2 Model- & metodevalg 

Hovedopgaven er opdelt i 4 hovedkapitler, (1) strategisk analyse, (2) regnskabsanalyse, (3) 
budgettering og en (4) værdiansættelse af den opkøbte virksomhed UTi. 

I figuren nedenfor illustreres den overordnede strukturelle ramme for udarbejdelsen af denne 
hovedopgave. Til hvert af de 4 hovedkapitler vil der blive lavet en delkonklusion, som opsamling 
på de respektive hovedafsnit. 

Opgavestruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Opgave struktur – Egen tilpasning 

Indledning 

Indledningen belyser problemformulering, model- & metodevalg samt afgrænsning, som en 
introduktion til og beskrivelse af hvordan denne hovedopgave er struktureret, hvad og hvordan man 
vil besvare hovedopgavens problemstilling. 

 

Indledning 

Præsentation af Virksomheder 

1 Strategisk analyse 

2 Regnskabsanalyse 

3 Budgettering 

4 Værdiansættelse 

Konklusion 
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Præsentation af virksomhed 

Dette afsnit er en detaljeret virksomhedsbeskrivelse af både UTi og DSV, dog med det fokus 
hovedsagligt på UTi, som vil skabe et helhedsindtryk af de to virksomheder.  

Beskrivelsen vil indeholde produkt segmenter, geografiske markeder, omsætningen og deres 
strategiske målsætninger.  

Dataindsamling til besvarelsen vil komme fra virksomhedernes hjemmeside og årsrapporter. 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse vil skabe en indsigt i de synergieffekter, som skal ligge til grund for over-
vejelserne om køb af UTi. 

Virksomhedens strategiske position vurderes og belyses ud fra anvendelsen af eksterne og interne 
analyser. 

Eksterne analyser 

Her anvendes Pestel-analysen og Porters Five Forces modellen til analyse af de eksterne forhold. 
Hvor Pestel-analysen kigger på de makroøkonomiske forhold, og Porters Five Forces vurderer 
branche og konkurrenceintensiteten i ekspeditionsbranchen. 

Intern analyse 

Til at belyse de interne forhold benyttes modellen strategiske kapabiliteter, som beskriver 
virksomhedens ressourcer og kompetencer. Modellen giver et overblik over de faktorer, som er 
værdiskabende for virksomheden ved at holde dem op imod konkurrenterne. Dette kan vise 
usynlige værdiskabende faktorer. 

Ved brug af VRIO modellen skabes et overblik over de unikke ressourcer og kompetencer, som er 
værdiskabende og de konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne, som delvist kan 
retfærdiggøre en overpris på UTi. 

SWOT-analysen sammenkobler overstående modeller, og samler de vigtigste faktorer i styrker, 
svagheder, trusler og muligheder til en organisations konkurrencesituation. 

Omkostningseffektivisering  

Værdikædeanalysen viser kilderne til omkostningseffektivisering i de primære og sekundære 
aktiviteter, som vil forekomme ved sammenlægningen af UTi og DSV, eller med andre ord vil det 
belyse synergieffekter der skabes ved sammenlægningen. 
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Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at skabe en gennemsigtighed i de historiske finansielle 
værdidrivere, som sammen med den strategiske analyse danner grundlag for udarbejdelsen af den 
fremtidige budgettering. 

Regnskabsanalysen indeholder en reformulering af resultatopgørelsen, balancen og 
egenkapitalopgørelsen, samt en rentabilitetsanalyse, hvor der anvendes DuPont modellen til at 
klarlægge driftens forrentning af egenkapitalen.  

For at skabe et troværdigt historisk grundlag vil regnskabsanalysen være udarbejdet ud fra UTi 
årsregnskaber fra perioden 2010-2015. 

Dataindsamling til besvarelse vil komme fra UTi Worldwide’s Annual Reports 2010-2015. 

Budgettering 

Til udarbejdelse af værdiansættelsen skal der budgetteres fremtidige pengestrømning, som udledes 
af den overstående nøgletals- og strategiske analyse, hvilket skaber grundlaget for estimeringen af 
den fremtidige vækst, som skal anvendes til udarbejdelsen af budgetteringen. 

Budgetperioden vil blive udarbejdet for en 10 årige periode, så en steady state tilsikres.  

Værdiansættelse 

Til værdiansættelsen benyttes modellerne DCF- og EVA modellen, som ved værdiansættelsen af 
samme virksomhed skal komme frem til samme virksomhedsværdi teoretisk set. 

Brugergrupper har forskellige præferencer til de to modeller, hvor regnskabsfolk foretrækker den 
regnskabsbaseret residualindkomstmodel, hvorimod finansieringsfolk anser den pengestrøms-
baserede model for den foretrukne værdiansættelsesmodel.4 

  

                                                 
4 Regnskabsanalyse & Værdiansættelse en praktisk tilgang af Ole Sørensen 4. udgave S. 32 
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DCF-modellen (Diskonterede cash flow-model) 

Modellen fokuserer på de frie pengestrømmer (FCF) som tilbagediskonteres til nutidsværdi. 

Til udregningen af tilbagediskonteringen skal der estimeres en diskonteringsrente, som er de 
gennemsnitlige vejede kapitalomkostninger også kendt som WACC, svarende til ejers afkastkrav 
ved en alternativ investering med samme risiko5. 

Fordele Ulemper 
Udarbejdes ud fra informationsperspektiv Terminalværdi: Stor andel i model 

Udgangspunkt i rentabilitet og vækst Store kvalitetskrav til årsrapporten 
 Beregning af hele den fundamentale værdi 
 Investering opfattes som et værditab 

 

DCF-modellen er valgt, da det er den mest anvendte model i erhvervslivet især indenfor aktie-
analytikererhvervet. 

EVA-modellen (Economic Value Added) 

Residual-modellen (RIDO) er valgt som den anvendte EVA-model der bygger på tilbagediskonteret 
af residualoverskuddet også betegnet som overnormal indkomst, hvor ligesom med DCF-modellen 
benyttes WACC som tilbagediskonteringsrenten. 

Fordele Ulemper6 
Terminalværdi: Lille andel i model Kan bygge på diffuse regnskabskonventioner 

Udgangspunkt i årsregnskabsmålinger Regnskabsmanipulation fra ledelsens side 
Kun beregning mellem bogført værdi og den 

fundamentale værdi 
 

Udgangspunkt i rentabilitet og vækst  
 

Den har vundet terræn igennem de seneste 10-15 år, da modellen tager udgangspunkt i de bogførte 
værdier i balancen og resultatopgørelsen, som derved giver en grundbase for en værdiansættelse.7 

Efterfølgende vil der blive udarbejdet en følsomhedsanalyse på de parametre, som er anvendt i de to 
værdiansættelsesmodeller. 

  

                                                 
5 Regnskabsanalyse & Værdiansættelse en praktisk tilgang af Ole Sørensen 4. udgave S. 43 
6 Regnskabsanalyse & Værdiansættelse en praktisk tilgang af Ole Sørensen 4. udgave S. 42 
7 Regnskabsanalyse & Værdiansættelse en praktisk tilgang af Ole Sørensen 4. udgave S. 33 
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1.3 Afgrænsning 

I hovedopgaven vil det være nødvendigt at foretage visse afgrænsninger i forbindelse med 
udarbejdelsen af opgaven, som beskrives nedenfor. 

De benyttede teorier og modeller der ligger til grundlag for denne hovedopgave, vil ikke blive 
uddybet eller redegjort. I hovedopgaven er formålet at anvende modellerne og analyserne, og det 
forventes at modtageren kender til den grundlæggende teori, som danner fundamentet for 
værdiansættelsen.   

I opgaven vil der kun blive taget udgangspunkt i offentlige tilgængelige materialer i form af artikler, 
årsregnskaber, statistikker, samt brancheanalyser fra Marketline og finansielle data fra Bloomberg. 
Det har ikke været mulighed at få et interview med en informationsrig person fra DSV eller UTi, 
som kunne have givet indsigt i de interne forhold til brug i den strategiske analyse. 

Det indsamlede materiale til benyttelse i opgaven vil blive behandlet kritisk, og der vil blive 
anvendt et omfangsrigt materiale til udarbejdelsen af opgaven, så der skabes det mest realistiske 
billede af virksomheden. 

Regnskabsanalysen udarbejdes ud fra de sidste 6 års årsrapporter fra perioden 2010-2015, hvor man 
dog skal være bevist om, at UTi opererer med et forskudt regnskabsår, som går fra perioden 1/2 til 
31/1. Dette gør at regnskabet for 2015 vedrører perioden 1/2-2014 til 31/1-2015, og derved 
hovedsagligt angår transaktioner for 2014 selvom det defineres som UTi Annual Report 2015. 

Det skal derfor oplyses, at det nyeste årsregnskab der har været til rådighed for opgavebesvarelsen 
er UTi årsregnskaber 2015, som der hovedsagligt vedrører regnskabsåret 2014. Dette kan 
forudsætte usikkerheder ved estimeringen, da opgavebesvarelsen udarbejdes ud fra det nyeste 
årsregnskab, der er over et år gammelt. 

Minoritetsinteressernes andel i UTi’s regnskab er af mindre karakter, og vil derfor ikke blive 
diskuteret yderligere i opgaven. 

Den amerikanske federale skattesats er varierende efter virksomhedernes beskatningsgrundlag, men 
den gennemsnitlige skattesats er 35%, som vil blive benyttet i Hovedopgaven. 

Ved budgetteringen har jeg valgt en budgetperiode på 10 år, da en længere periode er forbundet 
med en større risiko og usikkerhed. Desuden kan det ved en kortere budgetperiode være vanskeligt 
at skabe en steady state, som skal være til stede ved udregningen af terminalværdien i de 2 anvendte 
værdiansættelsesmodeller.    

Til udarbejdelsen af værdiansættelsen har jeg valgt at anvende DCF- og EVA-modellen, som skal 
være en kontrol af hinanden, og i sidste ende resultere i samme aktiekurs af UTi.  
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2.0 Præsentation af virksomheder 

I afsnittet vil der være en virksomhedsbeskrivelse af både den opkøbte virksomhed UTi, samt den 
erhvervende virksomhed DSV A/S. Dette er for at give et kendskab og forståelse af de to respektive 
virksomheder, så man i den efterfølgende regnskabsanalysen kan definere og vurdere synergi-
effekterne imellem de to virksomheder. 

2.1 DSV A/S 

Historie  

DSV blev grundlagt i 1976 af 10 selvstændige vognmænd under navnet De Sammensluttede 
Vognmænd (DSV), og blev i 1987 noteret på den Københavnske Fondsbørs.  

I 2003 ændrede virksomheden navn til det vi kender dem under i dag som DSV A/S, som er 
Danmarks største ekspeditionsvirksomhed der tilbyder transport- og logistikløsninger.  

På global plan er DSV med egne kontor lokaliseret i mere end 70 lande der beskæftiger ca. 23.000 
ansatte med en omsætning på DKK 50,9 mia. i 2015, som historiske er den højeste omsætning i 
DSV’s levetid. 

Freight Forwarding verdensrangliste  

 

Figur 2: Verdensrangliste over speditionsvirksomheder8 

                                                 
8 http://www.joc.com/special-topics/top-50-3pls 
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DSV er vurderet til verdens 5 største ekspeditionsvirksomhed i 2014 skabt igennem DSV’s 
vækststrategi med fokus på organiskvækst og strategiske opkøb af virksomheder.  

Dette har medført at DSV har bevaret sin top placering blandt de største globale spillere i 
ekspeditionsbranchen igennem en årrække, og med DSV’s opkøbsstrategi ønsker DSV at styrke 
deres globale position endnu mere i fremtiden. 

Aktieværdi 

Aktiekursen på den handlede DSV aktie har igennem hele 2015 haft en opadgående kurve, og 
slutter i en ultimo 2015 kurs på DKK 271,7, efter en primo kurs på DKK 188,2 svarende til en 
stigning på 44,4 % igennem 2015. Offentliggørelsen af akkvisitionen af UTi skete på Fondsbørsen i 
oktober, hvorefter man kunne se en markant stigning i DSV aktienkurs. 

 

Figur 3: DSV kursudvikling igennem 20159 

Forretningsområder 

DSV har opdelt deres forretningsområder i tre forskellige divisioner, Air & Sea, Road og Solutions.  

 

Figur 4: DSV Forretningsområder opdelt i % - Egen tilpasning 10 

                                                 
9 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=CSE3415 
10DSV Årsregnskab 2015 

42%

47%

11%

DSV omsætning pr. BU i %

Air & Sea

Road

Solutions



Jens Marcussen HD (R) Hovedopgave 10 maj 2016 

Page 16 of 92 
 

Air & Sea 

DSV Air & Sea divisionen leverer fragtservice indenfor fly-, skibs- og kurertransport i mere end 
120 lande, hvor af man selv har egne kontorer i 70 af landene der beskæftiger 6.000 medarbejdere.  

Forretningsområdet er DSV’s mest profitable med en omsætningsandel på 42%, svarende til kr. 
21.685 mio. og et EBIT på kr. 1.923 der udgør et bidrag på 62% af det samlet EBIT. 

 Air & Sea divisionen er den mest rentable af de 3 divisioner, hvor man igennem 2015 har haft en 
stigning på driftsresultatet på 24,7%.   

Solutions 

DSV Solutions er specialiseret i kontraktlogistik, som består af logistik- og lagerløsninger der kan 
håndtere alle aspekter af kunderne forsyningsbehov. Divisionen beskæftiger 5.950 ansatte på 
globalplan med en lagerkapacitet på 2.200.000 m2 fordelt på 130 lokationer over hele verden. 

Divisionen er den mindste af de 3 forretningsområder, og har kun en andel på 11% af den samlet 
omsætning svarende til kr. 5.960 mio. Samtidig er bidraget af EBIT for Solutions faldet fra 10% i 
2014 til 8% i 2015, som skyldes at DSV har investeret i en række betydningsfulde kunder. 

ROAD 

DSV Road tilbyder vejtransport med eget distributionssystem i Europa, som den 3 største 
europæiske transportvirksomhed med mere end 17.000 lastbiler i netværket, ejet af de enkelte 
vognmænd.  

Divisionen beskæftiger mere end 10.000 ansatte, og har den største omsætning af DSV’s tre 
divisioner med en omsætning på kr. 24.718 mio. 

Strategi 

DSV’s vision bygger på 5 strategiske fokusområder. 

 

Figur 5: DSV 5 Strategiske fokusområder11 

                                                 
11 http://www.dk.dsv.com/om-dsv/Vision 
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Kunder 

DSV ønsker at være konkurrencedygtige og vokse i samarbejde med deres kunder, ved at optimere 
serviceydelser efter kundernes behov.  

Derudover vil man udbygge markedsandelen i segmentet små og mellemstore virksomheder, hvor 
man allerede på nuværende tidspunkt har en stærk position.  

Samtidig er man gået markant ind i kampen om de helt store globale kunder, som lige præcis 
kræver en global netværksstruktur, som DSV udbygger ved opkøbet af UTi. 

Vækst 

DSV har en vækststrategi der bygger på organisk vækst, hvor man vil opnå vækst på hvert enkelt 
forretningsområde højere end det givende markedsniveau.   

HR 

Spedition er en servicebranche, hvor medarbejderne er det vigtigste organ. DSV ønsker at være en 
attraktiv virksomhed, hvor man motivere og videreuddanner personalet, så man tilsikre at fastholde 
kompetencerne, det kræver at udvikle og afvikle transport- og logistikløsninger som efterspørgers af 
kunderne i markedet. 

Forretningsprocesser 

DSV har fokus på især forretningsprocesser, da man herved tilsikre at forblive konkurrencedygtige i 
forhold til sine konkurrenter. Indenfor IT området ønsker man at standardisere processerne igennem 
helle koncernen, og derved skabe en omkostningseffektivitet.  

Organisation 

Organisationen i DSV er decentral, hvor de enkelte lande er ansvarlige for driften og admini-
strationen i henhold til retningslinjerne givet af koncernen. Den decentrale struktur er for at skabe 
en fleksibilitet for ledelsen i de forskellige lande, som kan agere efter markeds- og kulturelle 
forhold. Koncernledelsen skal tilsikre optimalt samarbejde imellem landene, da kunders 
logistikbehov går over landegrænser der kræver en samlet koordinering. 

Asset-light forretningsmodel 

DSV bygger desuden sin forretning på en asset-light forretningsmodel, hvor man binder få midler i 
driftsaktiver, og man ejer derfor ingen skibe eller fly men få lastbiler, da der primært bruges 
selvstændige vognmænd ved lasvognstransport. Det gør man så man blandet andet har råd til 
virksomhedsakkvisitioner, som vi har set ved opkøbet af UTi. 
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2.2 UTi Worldwide Inc. 

Historie 

UTi Worldwide blev stiftet i 1926 under navnet Union-Transport som en speditionsvirksomhed, der 
havde hovedsæde i Tyskland. Igennem 90’erne foretog Union-Transport flere horisontale 
akkvisitioner, som gjorde man fik et globalt netværk af transport kontore over større dele af 
verdenen.  

I 2000 gik det daværende Union-Transport på den amerikanske Fondsbørs, hvor man samtidig 
skiftede navn til det, man kender i dag som UTi Worldwide Inc. 

Virksomheden har 21.306 ansatte med egne kontorer i 59 lande. 

Aktieværdi 

Aktiekursen på UTi har været faldende igennem de sidste 5 år, hvilket skyldes faldende indtjening 
på en ellers høj omsætning. Dette vil blive analyseret mere dybdegående under regnskabsanalysen.  

Der har været store dyk de sidste 2 år ved offentliggørelsen af årsregnskabet, da investorernes 
forventninger til indtjeningen ikke er blevet opfyldt.  

Kursen var derfor også ved sit laveste på $ 4,45, da salget af UTi blev gennemført. DSV betalte en 
overkurs, da deres købstilbud lød på $ 7,10 pr. aktie, som UTI investorerne accepterede12.  

 

Figur 6: UTi’s aktiekurs fra 2011-201513 

                                                 
12 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2015/10/09/dsv-614-dsv-indgaar-aftale-om-koeb-af-uti-worldwide-inc/13234062 
 
13 http://www.bloomberg.com/quote/UTIW:US 
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Forretningsområder 

UTi er opdelt i to primære forretningsområder, Freight Forwarding og Contract Logistics, samt et 
serviceområde Supply Chain Solutions. Yderligere kan Contract Logisticts splittes i Contract 
Logistics og Distribution, hvor omsætningsandelen pr. forretningsområde for 2015 er opdelt i 
nedenstående figur. 

 

Figur 7: UTI omsæting pr. BU i % - Egen tilpasning14 

Freight Forwarding 

UTi Feight Forwarding levere fragtservice indenfor fly- og skibstransport, og svarer til DSV’s 
division Air & Sea.  

Freight Forwarding’s resultat i 2015 var en omsætning på $2.705 mio. svarende til en andel på 65% 
i forhold til UTi’s samlede omsætning. Forretningsområdet er klart UTi’s største målt på 
omsætningen med 309 kontorer spredt i de 59 lande, dog har man set et fald i omsætningen fra 2014 
til 2015 på 10%.  

Contract Logistics 

UTi’s Contract Logistics division håndtere logistikløsninger og distribution, hvor logistikdelen er 
lagerstyring både inbound og outbound, samt reklamationshåndtering.  

Distributionen består af fragten fra afstenderen til modtageren fra de godt 155 varehus lokationer 
UTi leaser, da man ligesom DSV operere med forretningsmodellen asset-light. 

Omsætningsmæssigt har man en stigning på 2% i forhold til 2014 med en omsætning på $ 1.474 
mio.  

 

                                                 
14 UTi Worldwode Financial Report 2015 - http://www.go2uti.com/financial-reports 
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Supply Chain Solutions 

Supply Chain Solutions er et serviceorgan, der supplere UTi’s to divisioner, hvor man tilbyder 
supply chain løsninger ved lageroptimering, lagerinventar løsninger, analyse og rapportløsninger, 
supply chain consulting, osv.  

Herved kan UTi skabe en specifik kundeløsning ud fra den enkelte kundes behov, med henblik på at 
skabe en tætte relationer imellem de to partnere. 

Geografiske markeder 

 

Figur 8: UTI Geografiske markeder15 

Geografisk befinder UTi sig i store dele af verden mere præcist i 59 forskellige lande, som 
understøtter deres strategi, at kunne levere en total løsning inden for supply chain mangement, og 
derved leve op til de internationale kunders behov og krav til en global transportør. Ekspanderingen 
er sket igennem akkvisitioner, og man er derved blevet storspiller på flere kontinenter. 

  

                                                 
15 http://www.go2uti.com/webcasts-presentations-old /June 2015 Investor Presentation 
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Strategi  

I 2014 blev UTi’s koncern direktør16 udskiftet til den nuværende direktør Ed Feitzinger grundet 
dårlige resultater. 

Den nye CEO indførte i 2015 en ny omkostningseffektiviseringsstrategi, på baggrund af situation 
virksomheden befandt sig i med en faldende indtjening.  

UTi har derfor følgende fire fokusområder: 

Vækst på operating income 

UTi har fokus på at udvide markedsandelen på Contract Logistics forretningsområdet, som skyldes 
den positive indtjening dette forretningsområde har i forhold til Freight Forwarding. 

Omkostningseffektivisering 

UTi har fokus på at nedbringe de faste omkostninger, hvor man har gjort tiltag og har nedbragt 
antallet af direktører, for samtidig at gøre beslutningstagningen hurtigere og mere fleksible i 
organisationen.  

Derudover vil man standardisere arbejdsprocesserne, så man skaber en ensartethed på global plan. 

Retningslinjen for fremtiden 

Her er det med specielt fokus på Air Freight forretningsområdet, hvor man skal have mere fokus på 
produktiviteten og vækst i omsætningen.  

Derudover har man forenklet organisationsstrukturen, så beslutninger og det gode købmandskab 
kan komme tilbage igen, som i sidste ende skal være med til at øge operating income. 

Arbejdskapital 

Fokus på øgning af arbejdskapital, så fremtidsdriften tilsikres og ens leverandør kan betales. 

  

                                                 
16 Cheif Executive officer – CEO 
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Asset-light forretningsmodel 

Ligeledes i forhold til DSV’s forretningsmodel, så operere UTi også med asset-light forretnings-
modellen, som gør virksomheden utrolig attraktiv for DSV.  

 

Figur 9: UTi’s lokationsoversigt17 

Dette understøttes af overstående oversigt der viser UTi kun ejer 9 lokationer ud af 464, hvilket er 
et bevis på at virksomheder ikke ønsker at eje, men i stedet leaser både logistikfaciliteter, kontoer, 
lastbiler, fly og skibe i henhold til deres asset-light strategi, så man ikke binder kapital unødigt. 

 

  

                                                 
17 UTi Worldwide Annual Report 2015 
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3.0 Strategisk analyse af en potentiel virksomhed og vurdering af 

eventuelle synergieffekter 

3.1 Strategisk analyse 

I den strategiske analyse skal ikke finansielle værdidrivere identificeres, hvor man analyser 
virksomhedens eksterne faktorer i form af en omverdens analyse på makroniveau, herudover 
udføres en analyse af de interne faktorer i UTi.  

Dette skal give en bedre indsigt i UTi’s fremtidige værdiskabelse, og skal derved skabe 
fundamentet for den efterfølgende regnskabsanalyse af UTi’s historiske udvikling, som i sidste ende 
skal give et kvalificeret fremtidigt budget til udarbejdelse af den endelig værdiansættelse af UTi’s 
aktiekurs.  

3.1.1 Pestel-analyse 

Pestel analysen er en analyse af omverden på makroniveau, hvor man belyser hvilken eksterne 
faktorer der påvirker følgende forhold: politiske, sociale, miljø, økonomiske, teknologiske og 
lovgivningsmæssige forhold18.  

Modellen skal give et overblik over ovenstående vigstige faktorer inden for de forskellige forhold, 
som har en påvirkning på UTi’s fremtidige værdiskabelse.  

Modellen har dog både fordele og ulemper, hvor fordelen er den simple måde at give et hurtigt og 
klart billede af de vigtigste påvirkninger på makroniveau, hvorimod ulempen er vurderingen af de 
vigtigste faktorer oftest ses fra en historisk vinkel, og ikke fra fremtidspåvirkningen af de respektive 
forhold. 

3.1.1.1 Politiske forhold 

Transport- og logistik industrien er en branche, hvor konjunkturen har en stor indflydelse, og UTi er 
derfor følsom overfor den politik, der bliver ført i de lande hvor UTi opererer. I afsnittet vil der 
blive lagt fokus på kontinenterne Europa, Nord Amerika (USA), Afrika og Asien, da UTi har 
størstedelen af deres søsterselskabsfilialer på disse kontinenter. 

Europa & USA  

USA og Europa oplevede i 2007 finanskrisen, hvor der opstod en krise i de finanselle sektorer, og 
det skyldes store udlån indenfor ejendomssektoren, hvor faldende ejendomsvurderinger skabte 
insolventhed blandt større dele af befolkningen og boligspekulanter.  

 

                                                 
18 Exploring Strategy 10 udgave S. 31afsnit 2.2.1 
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Dette resulterede i at dele af befolkningen i USA måtte gå fra hus og hjem, og bankerne stod 
efterladt med store økonomiske tab. For at komme finanskrisen til livs vedtog den amerikanske 
regeringen med både George W. Bush og Barack Obama ved roret en række hjælpepakker, som 
skulle tilsikre stabilitet i den finansielle sektor igen.  

I årene 2008 til 2010 blev der ligeledes vedtaget flere hjælpepakker fra de forskellige regeringer i 
Europa, hvor der her kan nævnes landene Danmark, Frankrig, Storbritannien, Irland, Italien osv. for 
at skabe stabilitet, og derved fremme væksten i de enkelte lande.19  

 

 

 

 

Figur 10: 3PL marked in the US s. 18 

Ovenfor vises påvirkningen af finanskrisen i den amerikanske ekspeditionsbranchen, og hvor 
hurtigt det blev vendt på det amerikanske marked. Dette kommer af USA’s regerings proaktive 
indsat i form af de omtalte hjælpepakker, som gør politikkere i dag kan sige, vi er kommet over 
finanskrisen. Vi har altså regeringer i både Europa og USA, som udviser vilje og handlingskraft til 
at tilsikre et stabilt samfund til gavn for UTi. 

 

 
 

                                                 
19 http://borsen.dk/uploads/cmslinkupload/37_file_6302.pdf 
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Skattepolitik 

Selskabsskattelovgivningen er utrolig kompliceret på det amerikanske marked, hvor den federale 
skatteprocent ligger på 35%, dertil kommer en statsskat svarende til 4,1%, altså i alt 39,1%.  

I grafen nedenfor kan man se at USA har den anden højeste selskabsskatteprocent af 
udviklingslandene, som gør de amerikanske virksomheder er mindre konkurrencedygtige end 
virksomheder i lande med lavere selskabsskatter.  

Demokraterne med Obama i front har igennem flere år forgæves prøvet, at få en skattereform 
vedtaget i samarbejde med republikanernes nødvendige stemmer, som vil sænke selskabsskatte-
procenten til 28%.  

Dette er dog ikke blevet vedtaget selvom republikanerne politisk set går ind for en reduktion af 
selskabsskatten, da man ikke ønsker en sejr for demokraterne på dette politiske område.  

 

Figur 11: US Coporate tax & sammenligning oversigter20 & US federale selskabsskatteoversigt21 

Ovenfor til venstre ses USA’s kompliceret interval selskabsskattelovgivning, og til højre ses USA’s 
selskabsskats rangering blandt udviklingslande, hvor kun Japan overgår USA, dog er statsskatten 
ikke inkluderet i denne statistik.  

Skulle der komme en lovgivningsmæssig lempelse på dette område, så ville det være til gavn for 
UTi’s bundlinje, hvorved UTi ville blive mere konkurrencedygtige. 

Asien 

Asien med Kina i førersædet har været verdens vækstmotor igennem de seneste årtier, men Kina er 
ledet igennem et demokratisk diktatur, som befolkning dog er tilfredse med, da det har skabt 
stabilitet og vækst i landet, og i dag er Kina kendt som den anden supermagt næstefter USA.  

Virksomheder skal godkendes af staten, og kommer man i ”bad standing” kan man risikere staten 
lukker helt ned for virksomhederne fra den ene dag til den anden.  

                                                 
20 http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/United-States-Corporate-Taxes-on-corporate-income 
21 http://www.americanthinker.com/articles/2015/02/tax_corporate_income_as_personal_income.html 
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Et eksempel på dette er den danske virksomhed Lego, som har set Kina som deres helt store 
vækstmål, dog er man kommet ud i en situation, hvor man må afvise at sælge produkter til den 
kinesiske kunstner Ai Weiwei, da han uofficielt er i ”bad standing” hos det kinesiske regime.  

Flere eksperter konkludere derfor, at skulle Lego sælge til den kinesiske kunstner vil Lego risikere, 
at blive sat i ”bad standing”, som kan have store konsekvenser for deres indtjening og strategi på det 
kinesiske marked, og derfor har Lego afvist at sælge legoklodser direkte til denne kunstner. Dette 
viser man ikke er på det frie marked, når det gælder Kina.22  

UTi skal være beviste om dette, så man ikke kommer ud i uføre med den kinesiske regering, da det 
kan have store konsekvenser for indtjeningen hos UTi’s kinesiske søsterselskaber. 

Afrika 

Den politiske udvikling på det afrikanske kontinent er på mange måder usikker, men der er positive 
fremtidsudsigter for væksten, og man har igennem de seneste år begyndt, at kunne se politisk 
stabilitet i lande syd for Sahara, som Sydafrika, Nigeria, Ghana samt Kenya.23   

Den danske regering er ligeledes gået ind i kampen om at skabe stabilitet i Afrika, som finansieres 
af Freds- og stabiliseringsfonden. Forsvarsministeriet arbejder proaktivt for at hjælpe de afrikanske 
lande med at oprette regeringer, som oplæres i konflikthåndtering, og den vej igennem kan skabe 
stabilitet i de afrikaske lande.24  

Tiltag fra andre lande udenfor Afrika ligesom Danmark, som i samarbejde med hinanden ønsker at 
skabe stabilitet på det Afrikanske kontinent, gør at flere virksomheder tør investere i Afrika, 
ligesom UTi har gjort det. 

3.1.1.2 Lovgivningsforhold 

Strammere regler indenfor kører hviletider vil øge omkostningen for lastbilstransport, hvor EU-
kommissionen flere gange har skærpet regler på området, og har vedtaget en fælles lovgivning, hvor 
speditørvirksomheder har et medansvar i at tilse, at kører hviletider overholdes.25  

Reguleringer indenfor overhaling med lastbil er også blevet skærpet igennem de seneste år. I 
Danmark er der kommet flere strækninger, hvor overhaling med lastbil er ulovligt, som man oplever 
på flere motorvejsstrækninger der kun besidder to vognbaner. En udbredelse af dette blandt 
landene, hvor UTi operere vil skabe forsinkelser ved vejtransporten, som i sagens natur er en 
omkostning for transportvirksomhederne.26 

De franske konkurrencemyndigheder har konstateret der har været indgået prisaftaler imellem 
Frankrigs største speditørselskaber, som foregik i perioden 2004-2010, hvor 20 kurerselskaber er 

                                                 
22 http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE2901602/eksperter-lego-er-bange-for-kina/ 
23 http://www.business.dk/vaekst/nye-muligheder-i-det-afrikanske-vaeksthus 
24 http://www.fmn.dk/videnom/Pages/forsvarets-indsats-i-afrika.aspx 
25 http://www.business.dk/transport/nye-eu-ansvarsregler-for-koere-og-hviletid 
26 http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-46286631.html 
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idømt tilsammen en bøde på kr. 20 mia. i 2015. Her er det myndighederne, der ønsker fuldkommen 
konkurrence på markedet til gavn for forbrugerne og ikke speditørvirksomheder, dog tilsikres fair 
konkurrence imellem speditørvirksomheder til gavn for hele branchen.27 

3.1.1.3 Økonomiske forhold 

Transport- og logistik branchen er en meget konjunkturfølsom branche, hvor flere økonomiske 
faktorer har en større påvirkning på indtjeningen i branchen. Derfor vil følgende faktorer blive 
analyseret, BNP-væksten i udvalgte lande, olieprisens udvikling og udviklingen i UTi’s vigtigste 
kundebrancher. En stigende eller stagende konjunktur vil vises i volumen indenfor eksport og 
import, som vil have en direkte påvirkning på transport- og logistik branchens indtjening. 

BNP-Vækst 

UTi’s omsætning er spredt på kontinenterne Nordamerika (33%), Europa (24%), Asien (27%) og 
Afrika (16%), som er nævnt i virksomhedspræsentationen. Der vil i afsnittet derfor være lagt vægt 
på de lande indenfor overnævnte kontinenter, som vil blive analyseret i forhold til deres udvikling i 
BNP-væksten. 

Bruttonationalprodukt (BNP) er en måling af værdien af et lands samlede produktion af varer og 
tjenester fratrukket omkostninger ved anvendte råstoffer. BNP bruges til at kunne måle og sammen-
ligne væksten på tværs af lande. 

I PROCENT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EU-28 0,5 -4,4 2,1 1,7 -0,5 0,0 1,3       

Danmark -0,7 -5,1 1,6 1,2 -0,7 -0,5 1,1 1,8 1,8 1,9 

Sverige -0,6 -5,2 6,0 2,7 -0,3 1,2 2,3 2,9 3,1 3,0 

Frankrig 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,3 0,3 0,4 1,5 1,8 2,0 

Tyskland 1,1 -5,6 4,1 3,6 0,4 0,1 1,6 1,5 1,8 2,0 

Spanien 1,1 -3,6 0,0 -0,6 -2,1 -1,2 1,4 3,2 2,7 2,5 

United states -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 

United Kingdom -0,3 -4,3 1,9 1,6 0,7 1,7 2,8 2,4 2,4 2,3 

Kina 9,6 9,2 10,6 9,5 7,8 7,7 7,3 6,8 6,5 6,2 

World   -0,5 5,4 4,1 3,2 3,2 3,4 2,9 3,3 3,6 

OECD   -3,4 3,0 1,9 1,3 1,2 1,9 2,0 2,2 2,3 
Figur 12: BNP vækst oversigt – Egen tilpasning28 

Overstående model viser BNP udviklingen i UTi’s vigtigste markeder.  

 

                                                 
27 https://transporttidende.com/artikler/jura-c38/boederegn-over-franske-pakke-og-ekspresselskaber-p42805 & 
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/316532/pakkegiganter_faar_store_millionboeder_for_prisaftaler_i_fran
krig.html?hl=YToyOntpOjA7czoxMToicHJpc2FmdGFsZXIiO2k6ODtzOjExOiJQUklTQUZUQUxFUiI7f 
28 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/da#Udvikling_i_BNP  
& https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm 
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USA 

Det amerikanske marked er UTi’s største, hvor 33% af den samlet omsætning genereres. I henhold 
til overstående tabel, kan man konstatere, at USA er kommet godt igen siden finanskrisen i 2008-
2010, hvor man har vendt BNP-væksten fra -2,8% i 2009 til 2,4% i 2015.  

Det er desuden vurderet at denne vækst på ca. 2,4 % vil fortsætte ud i 2016 og 2017. Dette blandt 
andre nøgletal, som beskæftigelse har medført, at renten er blevet hævet for første gang i 9 år i 2015 
af den amerikanske centralbank, som indikerer at USA har en stabil vækst.29 

Europa 

De vestlige Europæiske lande, hvor UTi har kontorer har haft det sværere ved at komme ud af 
finanskrisen end i USA med undtagelse af Sverige og Tyskland.  

Fordelingsmæssigt kunne man opdele det i nord- og sydeuropa, hvor de sydeuropæiske lande er 
blevet ramt langt hårdere end de nordeuropæiske lande. Spanien kan man se først var på vej ud af 
krisen i 2014, hvor man begyndte at se en positiv vækst i BNP efter 5 år i træk med negativ vækst.  

Kigger man på de seneste 2 år, kan man se en positiv vækst i BNP i alle vest Europæiske lande, og 
man vurderer at samtlige Europæiske lande vil have en vækst mellem 1,8% til 2,5% fremadrettet. 

Asien 

Asien med Kina i førersædet har igennem et årti nu haft vækst med tocifrede vækstrater, dog kan 
man i figur 13 se, at Kina har nået sit 2 cifrede breaking point i 2010 med en BNP vækst på 10,6%. 
Væksten har været nedadgående også selvom den Kinesiske regering har gjort forskellige tiltag, så 
som at øge offentlige investeringer drastisk i håb om, at stabilisere eller øge væksten dog uden 
længerevarig held. Væksten ses derfor faldende dog stadig med et højere niveau end Europa og 
USA.30 

  

                                                 
29 http://nyheder.tv2.dk/finans/2015-12-16-usa-haever-renten-for-foerste-gang-i-9-aar 
30 http://raeson.dk/2015/kinas-ny-normal-derfor-aftager-vaeksten/ 
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Afrika 

 

Figur 13: Afrika BNP Vækst31 

De afrikanske lande er meget forskellige i forhold til væksten i BNP, men er anset som verdens helt 
store vækstmulighed, dog med en vis form for risiko. I overstående figur kan man også se BNP 
væksten for visse lande overstiger 5%, som ikke ses i mere etableret kontinenter som USA og 
Europa. Nogle afrikanske lande som Etiopien, Tanzania og Nigeria har fået navnet ”tiger-
økonomier”, da man i 2014 og 2015 har set vækster på mellem 7–10%, og man spår derfor utrolig 
positive vækster for disse lande helt frem til 2020.32 

Olieprisudviklingen 

Olieprisudviklingen har siden 2014 være drastisk faldende, som skyldes flere årsager. Udbud og 
efterspørgsel harmonere ikke, da OPEC (Organisationen af olieeksporterende lande33) ikke kan 
komme til enighed om at reducere produktionen, da Saudi-Arabien ikke vil mindske deres 
produktionsmængde, da man ønsker at fastholde sin markedsandel.  

Samtidig er den amerikanske skiferudledning over de sidste 4 år steget markant, som gør at 
udbuddet af råolie er meget større end efterspørgslen.34 I starten af 2016 blev sanktioner overfor 
Iran ophævet, hvilket lukkede op for olieeksport til Europa og USA. Dette resulteret i at den 19/1-
16 var prisen på en tønde råolie på $ 27,76 den mindste pris på en tønde olie i 12 år hvilket er 
illustreret nedenstående graf over Råoliens udvikling igennem de sidste 3 år.35 

                                                 
31 http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2015/PDF_Chapters/Overview_AEO2015_EN-web.pdf 
32 http://www.faktalink.dk/titelliste/afrikanske-loveokonomier/baggrund-om-afrikas-okonomiske-vaekst 
33 OPEC bestående af lande Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabien og Venezuela.  
34 http://shippingwatch.dk/Rederier/article7124241.ece 
35 http://www.eof.dk/~/media/grafer/Gitte/2016-03-16/1987%20og%20frem.ashx 
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Figur 14: Olieprisudviklingen over de sidste 3 år36 

Siden januar er prisen dog steget til over 40 dollar pr. tønde Brent råolie, dog er det intet i forhold til 
niveauet i 2013, hvor prisen var over 100 dollar for en tønde råolie, hvilket udledes fra overstående 
graf over olieprisens udvikling igennem de seneste 3 år. 

 

 

Figur 15: Brent Råolie Forecast 2016-202537 

Ovenfor ses forecastet udarbejdet af verdensbanken der viser en stigning i oliepriserne frem til 
2025, men stadig på et langt lavere niveau end man tidligere har set.  

                                                 
36 http://www.eof.dk/Priser-og-Forbrug/Raaolie 
37 http://knoema.com/yxptpab/crude-oil-price-forecast-long-term-2016-to-2025-data-and-charts 
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Dette er en positiv udvikling set fra transport branchen, da en smule højere priser også vil åbne op 
for et større råderum til forhandling med ens leverandør, som kan skabe konkurrencefordele i 
forhold til konkurrenterne, der ikke har samme forhandlingsstyrke over for leverandørerne. 

 

Udviklingen i kundebrancher 

Brancherne der er taget udgangspunkt i er UTi’s hoved kundesegmenter38, og der kigges på den 
globale udvikling inden for de respektive brancher, da UTi er en globalvirksomhed der opererer i 59 
lande, som beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen. 

Bilindustrien 

Ud fra nedenstående markedsudvikling taget fra Marketline, vises en gennemsnitlig fremtids vækst 
på 4,8% indenfor bilindustrien fra 2016-2019, som derfor viser en positiv trend selvom der i mange 
udviklingslande er fokus på udviklingen af det offentlige transportsystem.  

Samtidig viser modellen volumen pr enheder, som indikerer en pæn stigning, der vil komme 
transport industrien til gode fremadrettet. 

 

  

                                                 
38 http://www.go2uti.com/industry-verticals 
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Medicinal industrien 

 

Væksten indenfor medicinalindustrien er stabil med en gennemsnitlig vækst på 5,3% fra 2016-
2020, altså en værdifuld branche med store muligheder, og med gode vækst udsigter i forhold til 
overstående forecast af Marketline. 

Teknologisektoren  

Teknologibranchen er en industri i vækst, hvor værdien af sektoren vil stige med gennemsnitlig 
10,4%, som kan ses i Marketline figuren nedenfor.  

 

Dette viser en branche UTi virkelig skal satse på, da den har utrolig lovende vækstudvikling indtil 
2019, hvorefter væksten er faldende til et mere moderat niveau.  

Indtil 2019 skal UTi derfor have ekstra fokus på at øge markedsandelen indenfor teknologisektoren, 
så man tilsikre sig så stor en bid af kagen imens væksten er på sit højeste. 
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e-handel 

Inden for logistik er e-handelsvirksomheder et vigtigt segment, da det er en oplagt mulighed, at stå 
for alle aspekter af lagerstyringen fra inbound, outbound og after-service. UTi’s konkurrent 
Deutsche Post DHL har i 2014 lavet en undersøgelse af e-handel branchen, som viste e-handelen 
udgjorde 8% af den samlede handelsvolume i Europa. Denne andel menes at kunne stige til 40% for 
udviklede lande og op til 30% for vækstlande. Med disse fremtidsaspekter og muligheder indenfor 
denne industri tegner det godt for transport- og logistiksegmentet hos UTi.39  

Kemikalie industrien 

Ud fra nedenstående graf ses det at kemikalieindustrien vil have en stabil vækst på ca. 8% frem-
adrettet, og er derfor en solid branche set med fremtidsbriller, og med kompetencer indenfor farlig 
gods er dette et vigtigt nicheområde for UTi. 

  

Energisektoren 

Indenfor vedvarende energi er vindmølle- og vandenergi utrolige vigtige brancher for UTi, som er 
en af virksomhedens speciale områder. I nedenstående figur ses forventningerne til væksten i TWh, 
hvor man kan se de meget positive forventninger til den fremtidige produceret energi i TWh 
indenfor vedvarende energi. Med en gennemsnitlig vækst på 15,7%, kræver det investering inden 
for branchen, hvor det er vigtigt at UTi vinder markedsandele ved at være konkurrencedygtige. 

 
                                                 
39 http://www.scm.dk/global-e-handel-og-logistikbranchen-vil-vokse-markant 
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3.1.1.4 Sociale & Kultur forhold 

Sociale og kulturelle forhold har en stor indirekte påvirkning på UTi, da disse forhold har en direkte 
effekt på den internationale sammenhandel i verden. Forbedringer i levevilkårene indenfor 
demografi, forbrugsvaner, uddannelsesniveau osv. vil øge den økonomiske vækst, og derved have 
en øget påvirkning på efterspørgslen af transport og logistiske løsninger.  

Den stigende levestandard ses især i Asien og Afrika, som understøttes af BNP-væksten der vil 
resultere i en voksende middelklasse, som vil udmønte sig i flere forbrugere af internationale 
produkter på verdensplan. Dette er en positiv udsigt for UTi, da man allerede har investeret i disse 
udviklingsmarkeder ved at være til stede i form af datterselskaber, hvor man kan tilbyde transport 
og logistiske løsninger.40 

3.1.1.5 Miljø forhold 

Der er igennem de sidste årtier kommet mere fokus på Corporate Social Responsibility (CSR), som 
dækker udefrakommende påvirkninger på miljø og klima. Udledningen af CO2 er især i fokus 
indenfor transportbranchen, som skyldes kunders øget krav på området, og politikkernes fokus på 
nedbringelsen af CO2 udledningen til gavn for klimaet.  

 

Figur 16: CO2 udledning fordelt på industrier41 

Kundernes krav kommer også i bevidstheden om at man ved transportindustrien er en meget 
forurenende branche, som man kan konstatere ud fra overstående figur er det den anden mest 
forurenende branche med en markant stigning fra 2000 til 2012. 

CO2 er ligeledes kommet i højsædet fra den internationale politiske side, hvor der er blevet holdt 
partkonference (COP1) siden 1995 i Berlin, for at få reduceret drivhusgasser.42  

Her 20 år efter ved COP20 handler det om menneskets udledning af CO2, hvor 195 nationer for 
første gang blev enig om en bindende aftale, som skal reducere udledningen af CO2 fremadrettet43.  

                                                 
40 http://verdensbedstenyheder.dk/news/vi-lever-laengere-og-bedre-i-verden/ 
41 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Acidifying_potential_emissions,_analysis_by_economic_activity,_EU-27,_2000_and_2012.png 
42 http://www.klimadebat.dk/cop-conference-of-the-parties-r429.php 
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Disse tiltag fra politiske side øger risikoen for øget afgifter og skrappere krav på udledningen af 
CO2 for transportindustrien, som vil have direkte påvirkning på transport- og logstik 
virksomhederne. 

UTi har ligeledes fokus på CRS med fokus på følgende hovedområder:  

- Planeten Slogan: UTi thinggreen  
- Mennesket Slogan: Delivering Better Lives 

Med Fokus på planeten menes miljøpåvirkningen, og her er hovedpunktet at reducere udledningen 
af CO2. I den forbindelse har UTi bygget kundeværktøjet UTi ECOTool, hvor kunder selv kan 
monitorer deres forbrug af CO2 på hvert enkelt sending. Dette gør samtidig at kunden bevist kan 
vælge den mindst forurenende transportløsning. Desuden er CO2 et vigtigt punkt indenfor Supply 
Chain Solutions, hvor man tilbyder at optimere kundernes supply chain management ud fra et 
synspunkt, at reducere udledningen af CO2.44    

Ligeledes har UTi indenfor CSR fokus på mennesket, og i den forbindelse har UTi oprettet UTi 
Fonden45, hvor primær fokus er uddannelse, sundhedspleje, infrastruktur og genhusning i udsatte 
lande. UTi har et slogan, der siger ”Delivering better Lives”46   

3.1.1.6 Teknologiske forhold 

Teknologiens udvikling spiller faktisk en utrolig vigtig rolle i transport- og logistik industrien, da 
det er en af de vigtigste parametre i industrien for at øge produktiviteten. Det er et område til 
omkostningseffektivisering, og halter man bagved sine konkurrenter på dette område, så risikere 
man ikke at kunne tilbyde tranporten til en konkurrencedygtig pris.  

Med nutidens smarteste IT-kundeplatforme, kan man med kundens indtastninger automatisk oprette 
forsendelsen i ens operativsystem, samt afregne intercompany faktura direkte imellem landene der 
vil reducerede det administrative arbejde.   

Effektiviseringen inden for lagerstyringen har været igennem en revolution over det seneste årti. I 
de helt højteknologiske varehuse styres størstedelen af robotter, og lokationsystemer oplyser, hvor 
godset skal sættes og kan afhentes igen på specifikke lagerplader i varehusene. Det kræver større 
investeringskapital, men er omkostningseffektiviserende til gavn for den fremtidige indtjening, og 
tilsikre en konkurrencefordel i forhold til de virksomheder der ikke har den fornødne 
investeringskapital.  

Kunderne har ligeledes fået øget deres informationsbehov ud fra de teknologiske redskaber der er 
fremkommet af blandt andet GPS’en, som løbende kan oplyse, hvor og hvor langt godset er 

                                                                                                                                                                  
43 http://nyheder.tv2.dk/udland/2014-12-14-her-bryder-jublen-loes-paa-cop20-enige-om-klima-efter-marathon-moede 
44 http://www.go2uti.com/environmental-sustainability 
45 http://deliveringbetterlives.org/ 
46 http://www.go2uti.com/delivering-better-lives 
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kommet, samt hvornår det vil være fremme ved destinationen. Øget oplysningsbehov kræver store 
investering for transport- og logistik virksomhederne både inden for systemer, scanner, GPS’er osv. 

Kigger man på UTi er de ifølge deres årsregnskab ikke fulgt med i udviklingen i forhold til deres 
konkurrencer, hvilket har gjort at UTi er ukonkurrencedygtige på visse punkter, dette har resulteret i 
en dårlig indtjening igennem de seneste 2 regnskaber. 

3.1.1.7 Delkonklusion på PESTEL-analyse 

Analysen på makroniveau er lavet ved brug af PESTEL-analysen, som belyser de vigtigste forhold 
fra omverdenen der har en påvirkning på UTi.  

Af politiske forhold er det vigtigt der er stabilitet i landene, hvor UTi befinder sig, og her kan der 
være usikkerheder ved visse lande i Afrika. Afrika er med et økonomisk perspektiv, anset for at 
være et kontinent med store vækst muligheder, som opvejer den politiske risiko i mange af de 
afrikanske lande.  

Lovgivningsmæssigt ligger usikkerheden ved øget afgifter og skærpet krav indenfor blandt andet 
kørehviletider, som påtvinger transport- og logistik branchen en økonomisk belastning, samt gør det 
svære at leve op til kundernes krav, og behov i form af hurtigere levering. 

Transport- og logistik branchen er en konjunkturfølsom branche, og det er derfor vigtigt for UTi, at 
få en del af den vækst der er i Afrika og Asien, som viser højere vækstrater end i USA og Europa. 
Oliepriserne har igennem 2015 og starten af 2016 være dramatisk faldende, og estimeres til at få et 
mere moderat niveau, som er og vil kommer UTi til gode. Ligeledes er kundebrancherne som UTi 
er fokuseret på anset for, at have en stigende eller stabil vækst fremadrettet.  

Sociale og Kulturelle forhold vil have en stor påvirkning på væksten, når de Afrikanske lande’s 
levestandard vil stige, og middelklassen derved vil vokse. Dette gælder ligeledes for Kina og andre 
asiatiske lande, som dog befinder sig meget længere fremme end de Afrikanske lande. 

CSR betydningen er blevet utrolig vigtigt, og vil på kort sigt være en omkostning for virksomheder, 
men kan på langsigt være en omkostningsminimering. Miljømæssige forhold bliver dog vigtigere 
og vigtigere for forbrugerne, som gør CO2 udledningen til et konkurrenceparametre der kan betyde 
UTi vinder en givende kunde, eller den går til en konkurrent. Der er derfor fordele som ulemper 
indenfor området. 

Teknologien i transport- og logistik branchen er utrolig langt fremme, og falder man bagved kan det 
være et direkte exit i branchen. Med højere kundekrav om større informationsbehov, samt interne 
krav til omkostningseffektiviser gør det til et yderst vigtigt område, hvor UTi er faldet bagved sine 
konkurrenter. 
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3.1.2 Porters Five Forces 

Porters Five Forces benyttes til at analyser konkurrenceintensiteten i en given branche. Michael 
Porter’s model tager udgangspunkt i 5 forskellige faktorer, som har indflydelse på konkurrencen i 
marked, og er følgende: Truslen fra nye udbydere (1), rivalisering mellem eksisterende 
konkurrenter (2), kundernes forhandlingsstyrke (3) og leverandørenes forhandlingsstyrke (4) samt 
truslen fra substituerende produkter (5).  

Branchen jeg vil analysere er transport- og logistik branchen, som UTi befinder sig i. UTi er 
samtidig en international virksomhed, som er spredt over 5 kontinenter, hvorved analysen vil blive 
udarbejdet baseret på det globale marked.  

I delkonklusionen af Porters Five Forces vil hvert af de 5 områder blive risikovurderet, som enten 
Lav, Mellem eller Høj risiko, og vil derved give et billede af om branchen er attraktiv.  

 

Figur 17: Porters Five Forces - egen tilpasning47 

Ovenfor er Porters Five Forces illustreret skematisk. Modellen kan dog kritiseres på flere punkter, 
da den er statisk, og mangler fremtidsudsigter. Alle 5 parametre vurderes på samme niveau, men 
kan være forskellige fra branche til branche.  

Ligeledes tager den ikke højde for landes kulturelle forskelligheder, samt ser man i flere brancher, 
at virksomheder arbejder for at skabe relationer mellem sine kunder og leverandøre, og derved ikke 
anser dem for deres modspillere, men tvært imod som deres samarbejdspartnere. 

                                                 
47 Exploring Strategy udgave 10 S. 42 Figur 2.4 
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3.1.2.1 Potentielle nye konkurrenter 

Sandsynligheden for konkurrence fra nye konkurrenter indenfor transport- og logistik branchen er 
meget lav, som skyldes den allerede lange række af etableret internationale virksomheder,48 der har 
en stærk position i marked, hvilket er kommet igennem mange års organisk vækst, samt strategiske 
opkøb.  

Disse internationale transport- og logistik virksomheder ligesom UTi har skabt et global netværk af 
søsterselskaber, som på baggrund af deres størrelse har skabt stordriftsfordele. Det ville derfor 
kræve en investor med en enorm kapital bag sig, og sandsynligheden for at en ny potentiel 
konkurrent bliver opkøbt af en af de globale spillere vil være meget sandsynlig, end det i sidste ende 
ville blev en reel konkurrent for UTi.     

3.1.2.2 Rivalisering mellem eksisterende konkurrenter 

Transport- og logistik branchen er en meget konkurrencepræget branche, hvor branchens kunder går 
i udbudsrunder for at skabe fuldkommen konkurrence blandt udbyderne. Dette skaber større 
rivalisering imellem udbyderne i den globale klasse, som presser indtjeningen med sigt på at vinde 
kunder og udbygge markedsandele på det globale marked.  

Det ses i branchen, at man byder over ens omkostningsniveau, og det derfor vil være med udsigt til 
en tabsgivende forretning, dog med den tanke at man kan skabe yderligere stordriftsfordele ved den 
øget volume, samt ved bagshoppen49 kan man vende det til en rentable forretning på længere sigt.  

De større spillere prøver derfor at skabe nicher, og den vej igennem skabe konkurrencefordele, som 
eksempelvis ved features der kan måle CO2 udledningen pr. sending. 

3.1.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke  

Transport- og logistik branchen har mange aktører, som skaber en fordel for kundernes 
forhandlingsstyrke, da man frit kan vælge imellem transport- og logistik leverandører, som også 
skyldes at der er minimale skifteomkostninger forbundet med et skifte.   

Internationale kunder har samtidig brug for globale distributører ligesom UTi, som har et globalt 
distributionsnetværk der giver en konkurrencemæssigfordel, og en bedre forhandlingsposition i 
forhold til mindre distributører, som kun kan håndtere nationale kunders transport- og logistik 
behov.  

På global plan er der dog en større række globale transport- og logistik koncerner, som gør at 
internationale kunder lægger deres samlet transport behov ud i udbud, hvorefter leverandørerne som 
UTi kan kæmpe for at få kunden i hus, der resultere i et antal af prisrunder til stor fordel for kunden. 
Dette gør at kundernes forhandlingsstyrke er højere moderat. 

  

                                                 
48 Nævnt under Virksomhedspræsentationen i afsnittet Freight Forwarding verdensrangliste 
49 Bagshoppe = gå i udbud hos sine leverandør for at fremskaffe de billigst pris 



Jens Marcussen HD (R) Hovedopgave 10 maj 2016 

Page 39 of 92 
 

3.1.2.4 Leverandør forhandlingsstyrke  

Ligesom kunderne har en god forhandlingsstyrke, så har UTi gode muligheder for at presse sine 
underleverandører, hvor man ligesom ens kunder forhører et antal leverandør, og den vej igennem 
får bagshoppet49 prisen ned til gavn for indtjeningen hos UTi.  

Lokale vognmænd er samtidig meget afhængige af samarbejdet med UTi, som i mange tilfælde står 
for hele eller større dele af deres samlede indtjeningen hos de respektive vognmænd. 

3.1.2.5 Substituerende produkter  

Den teknologiske udvikling kan både være til effektivisering, men der ligger også en mulig 
konkurrent, hvor man arbejder indenfor teknologier med eksempel droner der skal kunne levere 
kundernes pakker direkte, hvor UTi’s kunder ved investeringer kan undgå et helt markedsled 
bestående af transport- og logistik virksomheder.  

Her har den internationale forhandler Amazon allerede offentliggjort, at den kigger ind i disse 
muligheder, da størstedelen af deres produkter er af mindre karakter, som en mindre drone kan 
fragte.50 

Dette har dog lange udsigter, samt forelægger muligheden at transport- og logistik branchen selv 
investere i lignende tiltag, som vil gøre dem endnu mere konkurrencedygtig i fremtiden, og derved 
tilsikre at det er billigere for virksomheder, at outsource deres samlet transport- og logistik behov, 
end selv at håndtere det.    

3.1.2.6 Konkurrenceintensiteten i branchen 

Konkurrenceintensiteten set fra overstående 5 elementer anses som en hård branche, hvor der er 
fuldkommen konkurrence imellem de allerede etableret internationale spillere på transport- og 
logistik marked.  

Rivaliseringen er derfor vurderet til at være høj, hvorimod truslen fra nye udbydere ses for at være 
lav, da man vil have svært ved at kunne etablere sig, da det kræves en global platform til at være en 
reel konkurrent for UTi, hvilket ville kræve en ny udbyder med en stor kapital bag sig.  

Samtidig er der mulighed for at blive opkøbt af de globale spillere, hvis nye udbydere viser sig at 
være en reel trussel på sigt. Kundernes forhandlingsstyrke er meget høj i branchen, da der er en lang 
række transport- og logistik udbydere, som er den store udfordring for indtjeningen i branchen. 
Derimod står man i en god forhandlingsposition overfor sine underleverandører der ligeledes er et 
større antal af, som gør at underleverandørerne vurderes til at have en lavere moderat 
forhandlingsstyrke.  

Substituerende produkter værner over et vidt begreb, men på kort sigt må det vurderes at transport- 
og logistik virksomheder står med en god position, og derfor vurderes det at substituerende 

                                                 
50 http://scm.dk/ny-teknologi-vil-revolutionere-fremtidens-logistik 
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produkter har en moderat trussel, men med teknologiens udvikling kan der på sigt skabes en trussel 
på dette område. 

3.1.3 Strategisk kapabilitetsanalyse 

Den strategiske kapabilitetsanalyse af UTi kompetencer og ressourcer har til formål at analysere og 
vurdere de interne forhold i virksomheden. Analysen vil belyse hvilke kompetencer og ressourcer 
der er nødvendige, men er af usikker karakter, og hvilke er unikke i forhold til UTi’s konkurrenter. 
Dette vil definere hvilke kernekompetencer UTi besidder, som giver UTi en konkurrencemæssig 
fordel.51 

3.1.3.1 Ressourcer 

Der er følgende typer ressourcer, fysiske, finansielle, menneskelige og strukturelle, som sikre at 
virksomheden kan deltage i branchen. 

Nødvendige 

UTi besidder et ældre operativsystem, som ikke kan måle sig med konkurrenterne. Dette gør 
samtidig konkurrenterne mere omkostningseffektive på området, og kundernes informationsbehov 
bliver svært at dække med mulighederne ved deres nuværende operativsystem.  

UTi har siden 2013 leveret et underskudsresultat på EBIT, som har resulteret i et negativt cash flow 
siden 2014 fra driften52, og dette har gjort at kapitalmæssigt står UTi usikkert i forhold til sine 
konkurrenter, da man ikke har mulighed for at investere i de nødvendige ressourcer, som et nyt 
operativsystem. Dette vil på sigt påvirke UTi markedsposition i den negative retning. 

Unikke 

UTi er af en skala der gør at de har stordriftsfordele, som især er på indkøbssiden der er en vigtig 
konkurrencefordel i branchen. I transport- og logistik branchen er det størrelse på volumner der gør 
det muligt, at skabe stordriftsfordele. Det vil sige at UTi har en stordriftsfordel over for sine mindre 
konkurrenter, og står dårligere overfor større konkurrenter.  

UTi er en virksomhed der er baseret på asset-light modellen, som indebærer UTi ikke har deres 
likvider bundet i driftsmidler, hvilket giver UTi muligheden og fleksibiliteten til at bruge kapitalen 
ved fx opkøb af virksomheder eller investeringer, som historisk har været gældende for UTi. 
Strukturen gør dem samtidig attraktive overfor opkøb af mulige investorer, som er en af hoved-
årsagerne til DSV interesse for UTi. 

CO2 beregneren giver UTi’s kunder en mulighed, som gør dem unik, da flere virksomheder tænker 
mere i de grønne baner, dog skal det siges at flere konkurrenter nu har emitteret den innovative 

                                                 
51 Exploring Strategy udgave 10 S. 68-75 
52 UTi Annual Report 2015 & 2013 /Statement of Operations and Cash Flows 
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ressource, og derfor skal UTi til at finde nye måder, at skabe konkurrencemæssige fordele i forhold 
til sine konkurrenter.  

UTi har en ledende markedsposition i Afrika indenfor logistik ved deres 49 kontor og 62 
logistikfaciliteter, som er opbygget siden 1993. Dette er et område, hvor UTi ligger foran flere 
større global transport- og logistik virksomheder. Derudover står UTi solidt på det globale marked 
med sin tilstedeværelse i 59 forskellige lande fordelt på 5 forskellige kontinenter.  

3.1.3.2 Kompetencer 

Kompetencer er måden hvorpå organisationen evner at udnytte ressourcerne til at skabe værdi for 
kunderne. Kvalitet og effektiviteten ved medarbejderstaben kommer ved blandt andet, at gentage 
samme aktiviteter flere gange, som herved skaber rutiner gennem erfaring, der kan illustreres ved 
læringskurven.   

 

Figur 18:Indlæringskurven53 

Overstående læringskurven viser at jo mere erfaring du har ved at udføre den samme opgave, desto 
mere læring får du ved denne aktivitet, som vil øge kvaliteten og produktiviteten af udførelsen. 

Nødvendige 

UTi’s nye ledelse tiltrådte i 2014, og står overfor en enorm opgave i at få vendt UTi’s underskud til 
et overskud. Her ligger der en usikkerhed i om den nye CEO har hvad der skal til, for at vende 
forretningen. 

Jernbanetransport er heller ikke noget UTi tilbyder, men det er noget kunder samt politikkerne 
gerne vil satse på, da det er miljøvenligere end andre transportmidler. Desuden er det et godt 
alternativ til vejtransport, da det er hurtigere, billigere og mere miljøvenligt. Dette er en oplagt 
transportmulighed for eksempelvis vindmølleindustrien, hvor Vestas siden 2012 har øget sit brug af 
jernbanetransport hos deres transport- og logistik transportør SNCF Geodis.54 

                                                 
53 https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Alanf777_Lcd_fig02.png 
54 http://penge.borsen.dk/artikel/1/240562/vestas_skifter_til_jernbanen.html 
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Unikke 

UTi’s afrikanske netværk er blevet udviklet siden 1993, og med tiden er kompetencerne blevet 
udviklet til at håndtere tranport på dette kontinent, hvor den praktiske håndtering af gods ikke har 
de helt samme spilleregler, som på det europæiske og amerikanske marked.  

Derudover besidder UTi en unik kompetence med at fragte gods for medicinalvirksomheder, hvor 
der er specielle krav til opbevaring og dokumentation i forhold til almindelig gods.  

Dette har UTi oparbejdet en niche omkring, og har derved fået en større andel af marked i specielt 
USA, hvor man har fået bygget relationer til et større antal medicinalvirksomheder, som andre 
transport- og logistik virksomheder har svært ved, at trænge ind igennem disse opbygget barrierer af 
know how og relationer til kunderne. 

3.1.4 VRIO-modellen 

For at tilsikre at UTi er konkurrencedygtige fremadrettet, og kan skabe den vækst for i fremtiden 
stadig at være en markant udbyder på de markeder UTi opererer på, så kan VRIO-modellen belyse 
om det rent faktiske er unikke ressourcer og kompetencer, som er blevet identificeret i overstående 
udarbejdelse. 

For at det kan konstateres at en ressource eller en kompetence er unik, skal man kunne bekræfte at 
følgende 4 udsagn er gældende. Det vil indikere at kompetencen eller ressourcen er værdiskabende 
for UTi. 

VRIO 
V- Value Værdifuld 

R - Rarity Sjælden 

I - Inimitability Vanskelig at imitere 

O - Organisational support Mulig at indfører i organisationen 

 

VRIO 
Værdifuld Sjælden 

Vanskelig 

at imitere 

Mulig at indfører 

i organisationen Vurdering 

Stordriftsfordele ja ja ja ja Ja 

Asset-light struktur ja ja ja ja ja 

CO2 beregner ja nej nej ja nej 

Ledende Markedsposition i Afrika ja ja ja ja ja 

Tilstedeværelse i 59 lande ja ja ja ja ja 

Know how indenfor medicinal transport ja ja ja ja ja 
Figur 19: VRIO model - Egen tilpasning 

Det vurderes at der er 5 unikke ressourcer og kompetencer, som skaber en konkurrencemæssig-
fordel for UTi i forhold til deres konkurrenter. 
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Det skal dog siges, at flere af UTi’s konkurrenter har som beskrevet i indledningen været ude og 
opkøbe horisontale virksomheder, og disse konkurrenter ligger størrelsesmæssigt et stykke foran 
UTi, og derfor vil UTi på sigt ikke kunne fastholde en stordriftsfordel i forhold til disse større 
konkurrenter på marked.  

Asset-light modellen giver UTi nogle muligheder ved den kapital, som ikke er blevet fastlåst i 
driftsmidler, samt gør det virksomheden attraktiv overfor et opkøb af UTi. 

CO2 beregninger har udlevede sin unikke tid, og er blevet et hvermandseje hos alle de globale 
aktører i transport- og logistik branchen, og derfor er det ikke længere en unik ressource hos UTi. 

UTi’s ledende markedsposition på det afrikanske kontinent, som er forudset til den helt store vækst 
mulighed er en position, som flere af de helt store globale aktører som DHL og Kuehne & Nagel vil 
ønske man besad på nuværende tidspunkt. 

En tilstedeværelse i 59 lande og et globalt netværk gør UTi unik på mange områder, og kan derfor 
tilbyde internationale kunder globale løsninger, som kun få med UTi’s position kan tilbyde især 
amerikanske internationale virksomheder. 

UTi har stor Know How inden for flere brancher, men især medicinal industrien har man igennem 
tiden kunne fastgøre sin position, som en ledende distributør for medicinale virksomheder. 
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3.1.5 SWOT-analysen 

Til at skabe et overblik af UTi’s interne og eksterne faktorer beskrevet i de tidligere afsnit under 
den strategiske analyse benyttes SWOT-analysen, som belyser de styrker og svagheder UTi har i sin 
organisation, samt de eksterne forhold der på makroniveau giver UTi muligheder eller trusler i 
transport- og logistik markedet. 

  Interne faktorer   

P
o

si
ti

ve
 p

å
vi

rk
n

in
g

e
r 

S - Styrker (strengths) W - Svagheder (Weaknesses) 

N
e

g
a

tive
 p

å
virkn

in
g

e
r 

Stordriftsfordele Negativ indtjening (3 år) 

Asset-light struktur negativt Cash flow (2 år) 

Position på Afrikanske marked Ny topledelse 

Tilstedeværelse i 59 lande Jernbanetransport 

Medicinal branche kendskab Forældet operativsystem 

    

Eksterne faktorer 

O - Muligheder (Opportunities) T - Trusler (Threats) 

Vækst i Afrika Hård rivalisering blandt udbydere 

Vækstende primær kundesegmenter Udviklingen i Oliepriserne 

USA skattepolitik Faldende vækst i Asien 

Konjunkturskifte Kundernes forhandlingsstyrke 

Opkøbt af konkurrent Øget afgifter fra politiske side 

  Teknologiske transportmuligheder 

    
Figur 20: SWOT-Analyse - Egen tilpasning55 

Styrker 

UTi har en række styrker, men disse styrker virksomheden besidder er noget UTi’s større 
konkurrenter ligeledes besidder, men i forhold til UTi’s mindre konkurrenter giver disse faktorer 
UTi en konkurrencemæssig fordel. To af faktorerne hvor UTi også skiller sig ud i forhold til deres 
større globale konkurrenter er UTi’s position i Afrika, og transportkendskabet indenfor specielt 
medicinal industrien. 

Svagheder 

UTi står overfor en række interne svagheder, og her kommer man ikke uden om UTi’s indtjening 
igennem de sidste 3 år har været negative, som har påvirket likviditeten i virksomheden. De dårlige 
resultater har gjort at en del af topledelsen er blevet udskiftet, hvor man blandt andet har udskiftet 
CEO i 2014. 

UTi’s operativsystem er også af ældre karakter i forhold til deres globale konkurrenter, som 
udnytter dette til at omkostningseffektiviser samt øge informationsbehovet hos kunderne. Dette kan 

                                                 
55 Exploring Strategy udgave 10 S. 91-94 
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skabe barriere for UTi i forhold til, at kunne udvide deres markedsandel i transport- og logistik 
branchen. 

Muligheder 

Et blik på de eksterne faktorer og de muligheder der er for UTi’s i transport- og logistik branchen, 
så er det især forudsigelserne om vækst i Afrika, og med den position UTi har i Afrika, som kan 
blive den helt store mulighed for UTi.  

Derudover har vi været igennem finanskrisen, men her ser vi nu positive vækstende brancher, og 
med stabile konjunkturer der muliggøre et konjunkturskifte i den positive retning. 

Trusler 

Der ses en hård rivalisering blandt UTi og dens især globale konkurrenter, hvor flere globale 
spillere opkøber deres konkurrenter. Dette understøtter Porters generiske strategier, da UTi’s 
konkurrenter ønsker at være globale omkostningsledere, men ifølge Porter kan der kun være en 
omkostningsleder på markedet, og der er derfor kamp om denne globale position i marked, som de 
helt store spillere prøver at tilkæmpe sig.56  

Grundet denne store konkurrence på marked der skyldes det større antal konkurrenter på markedet, 
så står kunderne utrolig stærkt i forhandlinger, som presser indtjeningen i branchen. 

Oliepriserne er i starten af 2016 faldet til det laveste niveau i 12 år, og tilgodeser transportbranchen, 
men det vil kun være et spørgsmål om tid før priserne stiger, og til hvilket niveau er så det store 
spørgsmål.  

Faldende vækst i Kina er ligeledes en trussel, da man godt vidste væksten ikke på sigt kunne 
fastholdes på et 2 cifret niveau, men man havde dog set det høje niveau holde et længere stykke tid 
ud i fremtiden, og Kina har nu oplevet et BNP-vækst niveau på under 7%. 

  

                                                 
56 Exploring Strategy udgave 10 S. 193 
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3.2 Vurdering af synergieffekter  

Opkøbet af UTi er et horisontal akkvisition af en samtidig nødlidende virksomhed, og det er derfor 
nødvendigt at skabe synergieffekter, for herved at få vendt UTi’s indtjening til at tilsvare DSV’s 
indtjeningsniveau. De foranstaltningerne der skal foretages vil blive belyst i dette afsnit, hvor der 
tages udgangspunkt i værdikæden. 

3.2.1 Værdikæden 

Til at påpege og vurdere synergieffekterne ved DSV’s opkøb af UTi benyttes værdikæden, og på 
denne måde belyses synergieffekterne i både de primær og sekundære aktiviteter, ved at opsætte 
DSV’s værdikæde op imod UTi’s værdikæde. Illustreret i nedenstående figur. 

 

Figur 21: DSV mod UTi Værdikæde - Egen tilpasning57 

Organisationsstruktur (firm infrastruktur) 

DSV’s øverste direkte Jens Bjørn Andersen er et top aktiv for DSV og nu UTi, og er kåret blandt 
sine danske direktørkollegaer som Danmarks dygtigste direktør 2015. Det skyldes stigningen i 
aktiekursen selv igennem finanskrisen selvom transport- og logistik branchen var en af de hårdeste 
ramte brancher, da det er en branche der er konjunktur følsom. 

Stigningen i aktiekursen er hovedsageligt kommet igennem strategiske opkøb af nødlidende 
virksomheder ligesom UTi, og igennem tiderne er DSV blev specialist indenfor opkøb af 
nødlidende virksomheder der har det svært, og efterfølgende at vende den opkøbte virksomhed til 
igen at give et overskud. Akkvisitionen af UTi er DSV’s største i sin historie, men hvis nogen kan 
vende butikken er UTi landet hos den helt rette ejermand til dette. 58 

Ved sammenlægningen af de to virksomheder skabes der et overlap i 50 lande, hvor man vil skulle 
lukke og sammenlægge kontoer, hvilket vil indebærer medarbejderreduktioner har Jens Bjørn 
Andersen CEO i DSV allerede udtalt sig om.59 

 

 
                                                 
57 Exploring Strategy udgave 10 S. 84 figur 3.4 
58 http://www.business.dk/ledelse/dsv-chef-detroniserer-lars-rebien 
59 http://dagbladet-holstebro-struer.dk/erhverv/oprydning-i-amerikansk-opkoeb-koster-dsv-15-milliarder-0 
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HR (Human Resources Management) 

Ved integration af to koncerner i denne kaliber vil der altid være besparelser indenfor stabs-
funktionerne, som vil vedrører medarbejderreduktioner i HR, økonomi, IT afdelingerne.  

Et bevis på dette er UTi’s IT kontor i Portland, hvor DSV allerede har været inde og afskediget 41 
IT folk, som supportere UTi’s IT-systemer, da DSV vil have fuldt integreret DSV’s IT-
programmer60.  

Afskedigelser er blevet foretaget under en måned efter myndighedernes endelig godkendelse af 
opkøbet, som beviser DSV’s ønsker om en så hurtig integration som overhoved muligt til gavn for 
DSV’s investorer. 

Teknologisk Udvikling (Technology development) 

UTi skal integreres til det samme operativsystem som DSV arbejder i, som er et modernet globalt 
operativsystem der arbejder på én platform.  

Sendingerne oprettes fra afsenderlandet, hvorfra modtageren på import siden kan arbejde videre 
med sendinger fra sit hjemlandsmiljø, hvor speditørerne i UTi med deres nuværende operativsystem 
skal oprette data’en i både afsender og modtager landet.  

Det vil altså medføre en markant tidsbesparelse, samt kan intercompany fakturaer senderes og 
bogføres direkte i systemet mellem landene, så man mindsker tidsforbruget for operationen og 
økonomiafdelingens side.  

Indkøb (Procurement) 

Med opkøbet af UTi er DSV blevet 50% større målt på omsætningen, og dette vil også kunne måles 
på de øget volumner og Teu61 den samlet koncern nu besidder, og derfor vil DSV stå endnu 
stærkere i forhandlingssituationerne overfor deres leverandør. Dette er en realitet i transport- og 
logistik branchen, jo større man er, jo større er ens stordriftsfordele i forhold til forhandlingsstyrken 
til ens leverandører.   

Indgående logistik (Inbound logistics) 

Ved opjustering til DSV IT systemer vil der være besparelser i oprettelsen af sendinger i 
operativsystemet, da man udover det nye operativsystem har en kundeportal, hvor kunder direkte 
opretter deres forsendelser med de fornødne informationer i form af afsender, modtager, kg osv. 
Kundeportalen og operativsystemet er linket sammen, hvor kundens indtastede informationer 
automatisk bliver overført til operativsystemet ved at oprette en ny forsendelse, som speditøren kan 

                                                 
60 http://www.americanshipper.com/Main/News/DSV_begins_UTi_Worldwide_layoffs_62938.aspx#hide 
61 TEU = Twenty-foot Equivalent Units = 20 fods container 
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arbejde videre med i operativsystem, altså er der en produktionsoptimering, som gør man enten kan 
mindske antallet af FTE’s62, eller kan øge sin produktion med sammen antal FTE. 

Operation (Operations) 

Afskedigelser indenfor operationen vil ligeledes blive effektueret på grund af geografiske 
overlapning af lokationer, som vil betyde sammenlægning af kontorer eller nedlukning af kontorer. 

Operativsystemsoptimeringen vil ligeledes medføre en reduktion af medarbejdere specielt i import 
afdelingerne, da tidsforbruget vil blive minimeret ved udførelsen af en sending. 

 

Udgående logistik (Outbound logistics) 

Volumen i distributionen vil ved organiskvækst med tiden blive øget, som er forudsætningen for 
sammenlægningen af DSV og UTi.  

Desuden ses det fra makroanalysens side positive tendenser for væksten i UTi’s og DSV’s 
markeder. Det er derfor vigtigt at finde stabile vognmandsforretninger, som kan løfte den fremtidige 
opgave. 

Marketing og salg (Marketing and Sales) 

Ved sammenlægningen af DSV og UTi skabes der et endnu større netværk, hvor DSV nu specielt 
vil kunne tilbyde sine nuværende kunder logistik løsninger i lande, hvor det ikke tidligere har været 
muligt.  

DSV vil altså kunne udvide sit salgskatalog, og derved vinde større markedsdele af sin 
eksisterendes kunders samlet udbud af transport- og logistik behov.  

DSV vil have relationerne til deres eksisterende kunder, og med UTi’s bidrag til det udvidet 
netværk, vil man sammen kunne vinde markedsandele, som ikke havde været muligt hvert fra sig.  

Dette ligger der et stort indtjeningspotentiale i, da det selvfølgelig også gælder omvendt for UTi’s 
kundeportefølje. 

                                                 
62 FTE = Full-Time Employee = fuldtidsansat  
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Figur 22: Landekort af DSV og UTi faciliteter63  

I overstående verdensbillede vises hvordan DSV’s og UTi’s kontoer og logistikfaciliteter er spredt 
ud på de forskellige kontinenter, som især viser DSV’s øget antal af logistikfaciliteter i Nord- og 
Sydamerika, Afrika samt Asien ved opkøbet af UTi, som ligger til grund for det udvidede 
salgskatalog, og markante øget indtjeningsmuligheder. 

Service 

Med DSV’s tilkomst af nye operativsystemer samt streamService der er et Out put management 
system,64 der kan levere en højere service til UTi’s kundeportefølje, hvilket vil tilfredsstille det 
fremtidige øgede informationsbehov fra kunderne, og skabe en konkurrencemæssigfordel.  

Budskabet vil med sikkerhed blive spredt i branchen blandt kunderne, og UTi vil dermed kunne 
kapre markedsandele fra sine konkurrenter.  

Dette vil medføre organiskvækst og øget markedsandel i henhold til DSV’s vækst strategi. 

  

                                                 
63 DSV Årsrapport 2015 
64 http://eg.dk/brancher/servicefag/transport/nyheder/2012/feb/cargolink-gruppen-er-udvidet  
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3.2.2 Delkonklusion 

I den strategiske analyse er der blevet benyttet udvalgte analyseredskaber til at redegøre for UTi’s 
strategiske position. Ved Pestel-analysen er de eksterne påvirkninger fra omgivelserne belyst, som 
viser der er en række muligheder i transport- og logistik branchen med positive konjunkturer, og 
med gode vækst udsigter for især Afrika, hvor UTi har en ledende markedsposition.  

Indenfor UTi’s kerne kundebrancher ses der også en stagnerede eller øget vækst, som viser gode 
organiske vækst muligheder for UTi.  

Steder hvor der ses eksterne trusler er den faldende vækst i Asien, og forudsigelserne om stigende 
udvikling i oliepriserne, som på nuværende tidspunkt ligger på et rekord lavt niveau.  

Yderligere er konkurrence intensiteten i transport- og logistik branchen blevet analyseret ved brug 
af Porters Five Forces, hvor der kan konkluderes at det er en hård branche med mange udbydere, 
som skaber en høj rivalisering blandt udbyderne, samt har kunderne en stærk forhandlingsstyrke, 
som presser indtjeningen i transport- og logistik branchen. 

UTi’s interne faktorer er blevet analyseret, ved at gennemgå UTi’s Ressourcer og kompetencer, 
hvor man kan konstatere en del svagheder i koncernen, da man har haft en negativ indtjening og 
faldende likviditet igennem de seneste to år, som i 2014 medførte en udskiftning af CEO hos UTi. 

 UTi’s operativsystem er af ældre dato, og kan ikke måle sig med UTi’s større konkurrenter, som 
gør man mister terræn på dette punkt i forhold til sine konkurrenter, og med den dårlige likviditet 
har UTi ikke muligheden for at udskifte deres operativsystem indenfor en overskuelig fremtid, som 
sætter dem i en ukonkurrencedygtig position. 

Til at analysere synergierne ved DSV’s opkøb af UTi er værdikæden benyttet, ved at gennemgå 
både de primære og sekundære aktiviteter, og konstatere hvilke synergieffekter der vil forme sig 
ved en sammenlægning af de to virksomheder.  

Deres samlet strategiske position på det globale marked vil give yderligere stordriftsfordele til gavn 
for deres forhandlingsstyrke over for deres underleverandører, samt vil man kunne tilbyde nye og 
eksisterende internationale kunder et større udbud af transport- og logistik løsninger.  

En udbredelse af DSV’s IT-programmer til UTi vil skabe omkostningsbesparelser, og dække 
modernet internationale kunders øget informationsbehov, som vil give en konkurrence-
mæssigfordel. 

Konklusionen ved DSV’s opkøb af UTi set fra et strategisk synspunkt giver derfor rigtig god 
mening, da UTi står over for en række svagheder, som en sammenlægning af de to virksomheder vil 
løse, og man vil samlet set stå stærkere som en samlet koncern over for de helt store konkurrenter, 
som DHL og Kuehen & Nagel end som separate enheder.  
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4.0 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har til formål at analysere UTi’s finansielle opgørelser, og derved skabe en 
forståelse af UTi’s finansielle udvikling igennem de seneste 5 år, som skal anvendes til den 
efterfølgende budgettering 

UTi aflægger deres årsrapport efter de Financial Accounting Standards Board (FASB), som er et 
lovkrav for amerikanske aktieselskaber. FASB er sammenlignelig med International Financial 
Reporting Standards (IFRS), som er benyttet af de europæiske virksomheder.65  

Det må derfor vurderes at UTi’s regnskab er af international standard, og derved udført med en 
international regnskabskvalitet.  

Derudover skal det belyses, at UTi’s regnskabsår i deres årsregnskaber er fra perioden 1/2 til 31/1, 
og er derfor ikke opbygget efter et kalenderår, som medfører regnskabsopgørelsen for 2015 dækker 
over perioden 2014.02.01-2015.01.31. 

4.1 Reformulering af regnskaber 

Der skal foretages en reformulering af UTi’s finansielle opgørelser før nøgletalsanalysen kan 
foretages, og UTi´s rentabilitet kan beregnes for den analyserede periode.  

Reformuleringen af egenkapital, balancen og resultatopgørelsen udarbejdes for at fjerne regnskabs-
mæssig støj, og opdeler regnskaberne i drift og finansielle aktiviteter.  

Desuden vil reformuleringen blive foretaget i følgende rækkefølge egenkapitalen, balancen og til 
sidste resultatopgørelsen, som tilsikrer det bedste flow i reformuleringen af opgørelserne. 

4.1.1 Reformulering af egenkapitalen 

Egenkapitalopgørelsen viser udviklingen primo til ultimo, hvor transaktionerne der foretages på 
ejernes egenkapital skaber forskellen mellem primo og ultimo.  

Transaktionerne kan defineres som totalindkomsten plus tranaktionerne med ejerne, hvor 
totalindkomsten kan opdeles i årets resultat, og Dirty Surplus posteringer.  

Dirty Surplus poster betegnes som indtægter eller omkostninger bogført direkte på egenkapital 
udenom resultatopgørelsen.  

Det er derfor vigtigt, at overfører disse Dirty Suplus poster til den reformulerede resultatopgørelse, 
så man tilsikre resultatopgørelsen bliver fuldstændig, og man dermed får beregnede totalindkomsts-
bundlinjen til ordinære aktionærer.66  

 

                                                 
65 Financial Statement analysis and security valuation Fifth edition s. 33 
66 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 170 
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Beløb i USD mio. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Saldo pr. 01.02 682 810 939 887 791 677 

Transaktioner med ejere 46 6 8 0 14 8 

Totalindkomst for regnskabsåret -239 -134 -137 52 82 106 

Saldo pr. 31.01 488 682 810 939 887 791 
Figur 23: Opsummeret Reformuleret Egenkapital – Egen tilpasning67 

Overstående er en opsummeret reformulerede egenkapital, hvor den fuldstændige reformulerede 
egenkapitalopgørelse kan findes under Bilag 1. 

Transaktioner med ejerne der er foretaget omhandler hovedsagligt aktiebaseret aflønninger og 
kompensation, aktieoptioners udnyttelse og dividender, samt en række poster der ikke er foretaget 
kontinuerligt igennem perioden.  

Totalindkomsten vil blive dekomponeret ved udførelsen af den reformuleret resultatopgørelse, hvor 
Dirty Surplus posterne vil blive indregnede, som består af valutareguleringer samt tab på 
ydelsesbaseret pensionsordninger efter skat.  

4.1.2 Reformulering af Balancen 

Ved reformuleringen af balancen, ses der bort fra den indrapporteret opdeling af balancen i aktiver 
og passiver i årsrapporten.  

Aktiverne og passiver opdeles i driftsaktiver og driftsforpligtelser samt finansielle forpligtelser og -
aktiver. Dette gøres for at kunne identificere rentabiliteten via kernedriftsaktiverne og 
finansieringsaktiviteterne. 

Beløb i USD mio. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Driftsaktiver (DA) 1.733 1.872 1.837 1.934 1.786 1.587 

Driftsforpligtelser (DF) -839 -903 -959 -974 -939 -846 

Netto driftsaktiver (NDA) 894 969 877 960 847 741 

Finansielle forpligtelser (FF) 634 478 290 330 273 278 

Finansielle aktiver (FA) -241 -204 -237 -322 -327 -351 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 393 273 53 8 -53 -73 

Egenkapital (EK) 488 682 810 939 887 791 

EK + NFF 882 955 863 947 834 718 

MINORITETSINTERESSER (MIN) 13 14 14 13 13 23 

EK + NFF+ MIN 894 969 877 960 847 741 
Figur 24: Opsummeret Reformuleret Balance – Egen tilpasning68 

Overstående ses en opsummeret reformuleret balancen opdelt i NDA, NFF og EK, hvor den 
fuldstændige reformulerede balancen kan findes under Bilag 2.  

                                                 
67 Udarbejdet ud fra UTi’s Financial Reports fra perioden 2010-2015 
68 Udarbejdet ud fra UTi’s Financial Reports fra perioden 2010-2015 



Jens Marcussen HD (R) Hovedopgave 10 maj 2016 

Page 53 of 92 
 

Her er netto driftsaktiverne yderligere opdelt i anlægskapital og arbejdskapital. Anlægskapitalen 
består af langfristet driftsaktiver fratrukket langfristet driftsforpligtelser, hvorimod arbejdskapitalen 
er kortfristet driftsaktiver fratrukket kortfristet driftsforpligtelser.  

Udskudt skat placeres normalt under langfristet aktiver og forpligtelser, men i UTi’s regnskab er 
dette splittet i lang- og kortfristet poster, som har gjort opdelingen muligt i reformuleringen af 
balancen. 

4.1.3 Reformulering af Resultatopgørelsen 

Reformuleringen af resultatopgørelsen har formålet at opdele totalindkomsten i driftsoverskud og 
netto finansielle omkostninger.  

Driftsoverskuddet vil yderligere blive fordelt i driftsoverskud fra salg og andet driftsoverskud, for at 
konstatere hvilken del der stammer fra den primære drift.  

Det vil sige totalindkomsten fra den reformulerede egenkapitalopgørelse skal stemme overnes med 
totalindkomsten i den reformulerede resultatopgørelse.  

Dette medfører dog, at dirty Surplus posterne bogført direkte på egenkapital skal indfases i den 
reformulerede resultatopgørelse, hvorpå der kan tilsikres en Clean-Surplus accounting, hvorefter 
den reformulerede resultatopgørelse kan anses som fuldstændig.69 

Beløb i USD mio. 2015 2014 2013 2012 2011 

Nettoomsætning 4.159 4.436 4.608 4.914 4.550 

Bruttoresultat 1.437 1.518 1.587 1.704 1.555 

Driftsoverskud fra salg før skat -86 12 -10 144 123 

Driftsoverskud fra salg efter skat -142 -46 -73 98 84 

Andet driftsoverskud  -71 -75 -50 -32 14 

Samlet driftsovers-/underskud efter skat -214 -121 -123 66 98 

Netto finansielle omkostninger -26 -11 -9 -9 -10 

Total indkomst koncern -239 -132 -132 57 88 

Minoritetsinteresser 0 2 5 5 6 

Totalindkomst -239 -134 -137 52 82 
Figur 25: Opsummeret Reformulerede Resultatopgørelse – Egen tilpasning70 

Ovenfor ses en opsummeret reformuleret resultatopgørelse opdelt i samlet driftsover- /underskud og 
netto finansielle omkostninger fratrukket minoritets interessernes andel, som giver totalindkomsten 
for UTi igennem den analyseret periode. Under bilag 3 kan den fuldstændige reformulerede 
resultatopgørelse findes, hvor ligesom overstående figur er nedenstående korrektioner er foretaget. 

Det har dog yderligere været nødvendigt, at foretage korrektioner af den officielle resultatopgørelse, 
for at skabe opdelingen mellem driften og de finansielle påvirkninger, som er blive beskrevet 
nedenfor. 
                                                 
69 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 170 
70 Udarbejdet ud fra UTi’s Financial Reports fra perioden 2011-2015 
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Dirty-Surplus 

Dirty-surplus poster består af udenlandske valutareguleringer og aktuarmæssige tilpasninger af 
pensionsordninger efter skat, som ikke har en direkte tilknytning til den primær drift, og derfor skal 
placeres under andet driftsunderskud efter skat, da disse poster ikke skal inkluderes i den 
efterfølgende skatteallokering. 

Skatteallokering 

Til sidst foretages skatteallokeringen for at tildele skatteandelen til henholdsvis netto finansielle 
omkostninger, andet driftsoverskud og til driftsoverskud fra salg, som beregnes ved at benytte den 
amerikanske federale skatteprocent tidligere oplyst i opgaven på 35%.  

Skatte Beregning (Beløb i USD mio.)     Anvendt skattesats 35% 

Selsskabsbeskatning -23 -41 -52 -36 -33 

Skat af andre driftindtægter og omk. 19 11 6 5 0 

Skat af finansielle poster netto 14 6 5 5 6 

Skat af driftoverskud -56 -58 -63 -46 -38 

Fratrædelsesgodtgørelsen og andre omk. -51 -30 -18 -15 0 

Andre Omkostninger, netto -2 -3 0 0 1 

Skatgrundlag -53 -32 -18 -15 1 

Skat herpå 19 11 6 5 0 

Finansielle poster Netto -40 -17 -13 -14 -16 

Skat herpå 14 6 5 5 6 
Figur 26: Skatteallogering ved reformulerede resultatopgørelse - egen tilpasning 

Skatteallokeringsopgørelsen vises ovenfor. 

Skatteallokeringen udregnes ved at tage udgangspunkt i netto finansielle omkostninger, og gange 
det med skatteprocenten på 35%, som ligeledes beregnes ved andet driftsoverskud, dog uden 
valutareguleringen og tilpasningen af pensionsordningen, da disse poster er efter skat.  

Skatteallokeringen af driftsoverskud fra salg beregnes ved at tage totalselskabsskabsskatten, og 
fratrække den tildelte skatteallokering til Netto finansielle omkostninger og andet 
driftsoverskud/underskud.  
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4.2 Rentabilitetsanalyse 

Med udgangspunkt i de reformulerede regnskaber vil der i dette afsnit blive foretaget en 
rentabilitetsanalyse af UTi, hvorpå man kan skabe sig et indtryk af UTi’s historiske udviklingen 
igennem analyseperioden, som viser udviklingen af UTi’s værdidrivere til senere benyttelse under 
budgetteringen. 

Rentabilitetsanalysen vil blive foretaget på baggrund af DuPont-modellen. 

 

Figur 27: DuPunt-model - egen tilpasning71 

Overstående DuPont-model viser de forskellige stadier som rentabilitetsanalysen dækker over, samt 
kan den fulde nøgletalsanalyse findes under bilag 4. 

 

 

 

 

                                                 
71 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 210 fig. 7.1 
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Niveau 1 

Egenkapitalforrentning er første step, som viser investorernes afkast i forhold til den investerede 
kapital fra investorernes side.  

Niveau 1 2015 2014 2013 2012 2011 

Egenkapitalens forrentning (ROE) = NO/Gns. EK -40,9% -18,0% -15,7% 5,7% 9,7% 
Figur 28: ROE's udvikling – Egen tilpasning72 

Ovenfor kan man se i 2011 havde UTi en acceptabel ROE i forhold til brancheniveauet, dog har den 
været drastisk falden lige siden, hvilket indikeres med en ROC på -40,9% i 2015.  

Dette mindsker investorernes investerede kapital, hvilket er uacceptabel for investorerne, som 
resulterede i den nye tilkommende CEO i 2014, da man havde mistet tiltroen til den tidligere CEO. 

Næste step under niveau 1 er at analysere denne negative udvikling i egenkapitalforrentning, og 
hvad denne negative udvikling skyldes, hvorpå der analysere videre på de finansielle værdidrivere 
både fra driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten der har direkte påvirkning på egenkapital-
forrentningen. 

Niveau 1 2015 2014 2013 2012 2011 

Egenkapitalens forrentning (ROE) = NO/Gns. EK -40,9% -18,0% -15,7% 5,7% 9,7% 

Afkastningsgrad (ROIC) = DO/NDA -21,4% -13,1% -13,4% 7,3% 12,3% 

FGEAR = (Gns.NFF + Gns. MIN)/Gns. EK 0,592 0,238 0,051 -0,010 -0,054 

r el. NBC = NFO/Gns. NFF 12,0% 6,8% 28,3% -39,9% -16,6% 

SPREAD = ROIC-NBC -33,4% -19,8% -41,7% 47,2% 28,9% 

MIA = (NO/NO før MIN)/(Gns. EK/(Gns.EK+Gns. MIN)) 0,979 1,000 1,019 0,892 0,913 
Figur 29: Opdeling af Finansiel gearing, drifts- og finansieringsaktiviteten.73 

Overstående ses nøgletallene til opdeling af drifts- og finansieringsaktiviteten samt den finansielle 
gearing, som skal belyse årsagen til den faldende ROE. 

  

                                                 
72 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 210 
73 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 211-215 
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Afkastningsgraden 

Afkastningsgraden viser UTi’s evne til at udnytte sine netto driftsaktiver til at skabe driftsoverskud. 
Nøgletallene viser en faldende tendens ved ROIC, og igennem de sidste 3 år har rentabiliteten på 
deres netto driftsaktiver været negativ. 

 

Figur 30: Graf af ROCE VS ROIC - Egen tilpasning 

Overstående graf viser hvordan ROCE og ROIC følger hinanden, som beviser at ROIC er en direkte 
årsag til den faldende egenkapitalforrentning.  

ROIC vil derfor bliver yderligere dekomponeret på niveau 2 for at kunne konstatere, om det skyldes 
indtægts- og omkostnings tilpasningen (OG), eller kapitalintensiteten og –tilpasningen, som ikke 
længere er sammenhængende (AOH). 

Niveau 2 

Nedenfor vises en dekomponering af afkastningsgraden på niveau 2, hvor Overskudsgraden samt 
aktivernes omsætningshastighed vil blive analyseret. 

Niveau 2 2015 2014 2013 2012 2011 

Afkastningsgrad (ROIC)  -21,4% -13,1% -13,4% 7,3% 12,3% 

Overskudsgrad (OG) -4,8% -2,7% -2,7% 1,3% 2,2% 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 4,486 4,805 5,015 5,440 5,730 
Figur 31: Rentabilitetsanalyse Niveau 2 af ROIC- Egen tilpasning 
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Overskudsgrad 

OG indikere overskuddet for én krones salg fra UTi’s driftsaktivitet, altså måler OG om UTi har en 
positiv eller negative sammenhæng mellem indtægter og omkostninger i driftsaktiviteten. 74 

I figur 31 ses en faldende OG, som viser at årsagen til faldet i ROIC skal findes under drifts-
overskud.  

OG skal derfor yderligere dekomponeres på Niveau 3, hvor bruttoavancen samt alle 
omkostningsposterne vil blive analyseret op imod omsætningen, som vil belyse posterne der i sidste 
ende har en markant negativ påvirkning på ROIC og dermed ROC. 

Niveau 3 

Niveau 3 Analyse af OG 2015 2014 2013 2012 2011 

2011 VS 

2015 

Bruttoavance (gross margin) 34,9% 34,2% 34,4% 34,7% 34,2% 0,7% 

Personaleomkostninger -21,0% -20,0% -19,4% -19,1% -18,7% -2,4% 

Af- og nedskrivninger af aktiver -2,0% -1,6% -3,4% -1,4% -1,3% -0,7% 

Andre drift omkostninger -13,4% -12,4% -11,9% -11,2% -11,5% -1,9% 

Skat af driftsoverskud fra salg -1,5% -1,3% -1,4% -0,9% -0,8% -0,7% 

Overskudsgrad fra salg -3,1% -1,0% -1,6% 2,0% 1,9% -4,9% 

Restruktureringsomkostninger -1,2% -0,7% -0,4% -0,3% 0,0% -1,2% 

Andre Omkostninger, netto 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 

Skat heraf 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,5% 

Valutaregulering, efter skat -0,9% -1,3% -0,8% -0,4% 0,3% -1,2% 

Tab på pensionsordninger, efter skat 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Andet driftsoverskud  -1,7% -1,7% -1,1% -0,6% 0,3% -2,0% 

Samlet driftsoverskudsgrad -4,8% -2,7% -2,7% 1,3% 2,2% -6,9% 
Figur 32: Rentabilitetsanalyse Niveau 3 af OG – Egen talpasning 

Ved først øjekast kan man se faldet fra 2011 til 2015 på det samlet driftsoverskud giver en 
difference 6,9%, hvoraf 4,9% stammer fra overskuddet fra salg, og de resterende 2% kommer fra 
andet driftsoverskud. 

Bruttoavancen viser at UTi’s omsætning og variable omkostninger falder og stiger med den samme 
andel, og derfor har en positivt sammenhæng imellem de to poster.  

Problemerne ligger i de stigende personaleomkostninger på 2,4% og andre drift omkostninger på 
1,9%, hvor der har været en stigning selvom UTi’s omsætningen har været faldende, som specielt 
ses i 2014 og 2015. 

UTi’s ledelse har ikke foretaget de nødvendige tilpasninger af sine personaleomkostninger, som 
burde have fundet sted ved et fald i omsætningsaktiviteten.  

                                                 
74 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 216 
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Under andet driftsoverskud ses faldet på 1,2% i restruktureringsomkostningerne, som dog er straks 
indregnede omkostninger, hvor blandt andet afskedigelse af den tidligere direktør skal findes, og 
derfor ikke vil være en gentagende omkostning, men med den tilpasning UTi bør lave, så vil der 
være yderligere omkostninger på denne post fremadrettet.  

Derudover er der et fald på 1,2% vedrørende valutareguleringen, som er en risiko UTi lever med, da 
man også anser sig for at være en international virksomhed med søsterselskaber rundt omkring i 
verden, hvor der benyttes flere forskelle valutaer, som skaber en salgs valutasikring. 

Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) måler salget pr. krone investeret i netto driftsaktiver,75 
som ses faldende i figur 31.  

Det at AOH er faldenden, gør at der kan konkluderes at AOH har en andel i den faldende ROIC, 
som gør AOH skal yderligere dekomponeres på Niveau 3. 

Niveau 3 

Niveau 3 Analyse af AOH 2015 2014 2013 2012 2011 

2011 VS 

2015 

Netto driftsaktiver / nettoomsætning 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17 -4,84% 

Arbejdskapital / nettoomsætning 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 -4,91% 

Anlægskapital / nettoomsætning 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,07% 

Arbejdskapital 

      Kortfristede driftsaktiver/omsætningen 0,26 0,25 0,24 0,22 0,21 -5,46% 

Kortfristede driftsforpligtelser/omsætningen -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 0,55% 

Kortfristede driftsaktiver 

      Tilgodehavender fra salg  / nettoomsætning 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 -4,58% 

Udskudte kortfristede skatteaktiver / nettoomsætning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15% 

Andre kortfristede aktiver / nettoomsætning 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 -1,03% 
Figur 33: Figur 31: Rentabilitetsanalyse Niveau 3 af AOH – Egen talpasning 

Til analysen af AOH benyttes den reciprokke værdi af AOG (1/AOH), hvor driftsaktiver divideres 
med omsætningen, som belyser hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver for at skabe én krones 
salg.76  

Faldet på 4,84% af 1/AOH kan overstående pejles ind på, at det stammer fra arbejdskapitalen, som 
videre belyser faldet kommer fra de kortfristede driftsaktiver.  

I sidste ende analyseres kortfristede poster, hvor det kan præciseres at faldet skyldes 
tilgodehavender fra salg, da man andelsmæssigt har bundet flere penge i debitorerne i 2015 end 
2011. 

                                                 
75 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 217 
76 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 217 
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Dette kan skyldes kunderne ikke betaler deres udestående til tiden, eller flere kunder kræver 
længere kreditbetingelser, da alle virksomheder stræber efter, at kunne finansier deres udestående til 
debitorer igennem ens leverandørgæld, som kommer på bekostning af UTi. 

FGEAR 

I figur 29 kan man se FGEAR er steget i perioden fra -0,054 til 0,592, som indikere UTi har øget 
sin finansielle gearing ved låneoptagning, og EK har været faldende. Dette betyder samtidig at UTi 
har øget deres finansielle risiko. 

r udtrykker den gennemsnitlige lånerente der er beregnet i figur 29, hvor SPREAD viser forskellen 
mellem ROIC og r.  

Har man et positivt SPREAD indikere det, at det vil være værdiskabende at øge sin finansielle 
gearing.  

I UTi’s tilfælde har man siden 2013 haft et negativt SPREAD, som skyldes faldet i ROIC, samt har 
r været stigende fra 2014-2015, som gør det ikke har været værdiskabende for UTi siden 2012, at 
optage gæld. 

Niveau 3 r/NBC drivere 2015 2014 2013 2012 2011 

Efter-skat låneomkostninger pct. 12,2% 13,6% 64,3% -92,4% -31,4% 

Efter-skat afkast på finansielle aktiver 4,5% 6,8% 36,0% -52,5% -14,9% 

r  7,7% 6,8% 28,3% -39,9% -16,6% 
Figur 34: Dekomponering af gennemsnitlige lånerente 

I overstående dekompomering af r kan det konstateres, at UTi har høje lånerente på sine banklån og 
kassekredit, som afkastet på sine finansielle aktiver kun delvist opvejer, og derfor har en negativ 
påvirkning på ROC.  

Derudover har UTi optaget lån i 2011 og 2015 for at betale sine kassekreditter, som indikerer en 
usund virksomhed der kæmper for at tilsikre sig arbejdskapital, så virksomheden kan løbe rundt.  
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4.3 Delkonklusion 

Ved brug af DuPont modellen i rentabilitetsanalysen er værdifaktorer ROIC og FGEAR blevet 
analyseret, for at klarlægge hvilken underliggende faktorer der i sidste ende er årsagen til den 
faldende ROE. 

UTi har oplevede et voldsomt fald i ROE på hele 50,7% i den analyseret periode, som på den lange 
bane kan være truende for UTi’s eksistens.  

Hovedårsagen til faldet skyldes et fald på hele 33,7% i ROIC, som er afled af et fald i OG på 6,9% 
og AOH på 1,24.  

OG er yderligere blevet dekomponeret, hvor man kan konstatere selvom omsætningen er faldende 
fra perioden 2012-2015, så er personaleomkostningerne steget med 2,4%, og andre 
driftsomkostninger med 1,9%, hvilket indikerer man ikke har formået at tilpasse sine omkostninger 
til den faldende aktivitet i perioden.  

Påvirkningen forbundet med stigningen i omkostninger på 2% under andet driftsoverskud, skal 
findes under restruktureringsomkostninger og valutareguleringer, hvor stigende restrukturerings-
omkostninger er positivt, da det beviser man er i gang med tilpasningen af sine 
personaleomkostninger, dog vil en større andel være tilknyttet opsigelsen af den tidligere CEO i 
december 2014.  

Årsagerne til faldet i AOH skal findes i arbejdskapitalens stigning på 4,91% fra 2011-2015, hvor 
forklaringen ligger i en stigende kapital bundet i tilgodehavender fra salg, selvom omsætningen som 
tidligere nævnt er faldende.  

Årsagen til dette kan skyldes at UTi’s kunder ikke betaler til tiden, eller man giver kunder bedre og 
bedre betalingsbetingelser. 

Den finansielle gearing har også en negativ påvirkning på ROE, da man har øget sin finansielle 
gearing igennem analyseperioden, som i 2011 & 2012 kunne betale sig, da man havde en positiv 
ROIC, dog er det gået drastisk ned ad i de efterfølgende år, hvor man har haft en negativ SPREAD, 
som indikere det ikke er værdiskabende for UTi at optage lån.  

Det kan dog konstateres, at UTi har optaget lån for at nedbringe deres kassekreditter, som man har 
været nødsagede til for at have arbejdskapital. Dette altså en utrolig usund udvikling for UTi, der 
ikke kan leve med sådan en fremtidsudsigt i forhold til deres eksistensberettigelse.  

UTi er derfor tvunget til at foretage omkostningstilpasninger, eller øge deres salgsaktiviteter, så 
man igen kan se positive tal på bundlinjen. 
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5.0 Budgettering 

Budgetteringen tager udgangspunkt i en række værdidrivere, som er værdiskabende for UTi’s 
fremtidige indtjening. Forecastet på de forskellige værdidrivere vil blive vurderet og skønnet ud fra 
den udarbejdede strategiske analyse og regnskabsanalysen. 

Budget værdidrivere: 

1. Vækst i omsætningen 
2. Driftsoverskud fra salg efter skat 
3. Aktivernes omsætningshastighed 

Budgetperioden vil være over en 10 årige periode med en efterfulgt terminalperiode der fortsætter i 
det uendelige. Der er valgt en 10 årige budgetperiode, da UTi står over for en længere 
rekonstruktion, som skal tilsikre en fremtidig positiv indtjeningen gennem omstrukturering og 
synergieffekter ved sammenlægningen af UTi og DSV. 

5.1 Vækst 

I budgettet estimeres UTi’s årlige omsætningsstigning der skabes i nettoomsætningen løbende år for 
år.  

Historisk set har udviklingen i UTi’s omsætning været faldende igennem den analyseret periode der 
kan ses nedenfor, som både kan tilknyttes tabte markedsandele og kundernes faldende aktiviteter. 

 

Figur 35: UTi udvikling i omsætningen 2012-2015 – Egen tilpasning77 

UTi har i perioden 2011-2012 haft en markant sigtning i omsætningen, men har året efter stort set 
mistet stigningen fra året før, og har siden i perioden 2013-2015 haft en faldende omsætning. 

Det skyldes ikke mindst den hårde konkurrenceintensitet i branchen, som blev belyst i Porters Five 
Forces analysen.  

                                                 
77 Udarbejdet ud fra den reformuleret resultatopgørelse 
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Det vurderes dog med sammenlægningen af UTi og DSV, så vil der igennem det udvidet 
geografiske netværk skabes et større udbud af transport- og logistik løsninger til nye og eksisterende 
kunder, som vil gøre det muligt at vinde markedsandele man ikke kunne tidligere.  

Samtidig viser Pestel-analysen en stigende konjunktur med stor mulighed for en højkonjunktur 
indenfor budgetperioden, da finanskrisen skabte en lavkonjunktur, som oftest er efterfulgt af en 
højkonjunktur. 

Ud fra disse antagelser er følgende geografik omsætningsstigninger udarbejdet: 

Vækst i 

markederne Andel 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

Europa 24% 2,60% 2,70% 3,20% 2,80% 2,50% 2,40% 2,40% 2,40% 2,20% 2,20% 2,20% 

Asien 27% 4,30% 5,20% 7,20% 7,50% 7,30% 6,80% 6,00% 5,00% 4,10% 3,90% 3,00% 

Afrika 16% 3,60% 4,70% 6,20% 7,10% 8,50% 9,30% 7,60% 6,70% 6,20% 5,30% 3,30% 

Amerika 33% 3,50% 4,10% 4,60% 4,20% 3,90% 3,60% 3,50% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 
Figur 36: Budgettering af vækst i markeder - Egen tilvirkning 

Ud fra overstående er en gennemsnitlig vækst udregnet ved at fastholde andel pr. marked, som ses i 
figur 35 igennem hele budgetperioden. 

Beløb i USD Mio.  2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

Omsætning  4.180 4.327 4.507 4.743 4.993 5.259 5.534 5.796 6.040 6.271 6.497 6.690 

Gns. Vækst rate 3,52% 4,16% 5,24% 5,27% 5,32% 5,24% 4,73% 4,21% 3,82% 3,61% 2,96% 
Figur 37: Budgettering af vækst – egen tilpasning 

Budgetteringen viser en langsom stigende vækst i starten, da samarbejdet er i sin opstart og 
integrationen af de to virksomheder tager tid, dog vi man fra start kunne lukke tidligere fald i 
væksten.  

Fra år 2016 til og med 2020 vil der være en gradvis stigning i væksten, grundet konkurrence 
fordelene fra VRIO modellen, samt synergieffekter oplyst under marketing og salg, hvor man 
blandt andet vil kunne øge omsætningen fra eksisterende kunder igennem det udvidede netværk og 
serviceydelser. 

Efter 2020 vil væksten være faldende, da ens konkurrencemæssige fordele samt synergieffekter vil 
have nået sit breaking point, hvor konkurrenter vil have implementeret samme kompetencer og 
ressourcer. 
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5.2 Driftsoverskud fra salg efter skat 

I værdiansættelsen vil der blive taget udgangspunkt i posten driftsoverskud fra salg efter skat, hvor 
delelementer vil blive belyst nedenfor, som ligger til grund for estimeringen af OG. 

Bruttofortjenesten 

Bruttofortjeneste blev tidligere analyseret, som lå på et rigtig flot konstant niveau med et GM på 
34%, som er flot i branchen, og viser et sundt sammenspil imellem omsætningen og de variable 
omkostninger. 

Niveauet vil blive bevaret i budgettet selvom der i den strategiske analyse blev belyst, at transport- 
og logistikbranchen færdes i en branche med høj konkurrenceintensitet, hvor kunderne vil presse 
priserne i bund. 

Modsvarende den høje konkurrenceintensitet, så skabes der stordriftsfordele ved sammenlægningen 
af de to virksomheder, hvor man vil stå stærkere i leverandørforhandlinger, som vil skabe en status 
kvote i bruttograden. 

Direkte omkostninger 

I regnskabsanalysen kunne det konstateres, at man ikke havde foretaget sig de fornødne tilpasninger 
af de direkte omkostninger i forhold til den faldende omsætning, og det vil i 2016 være status kvote, 
da der tage højde for opsigelsesperioder. 

I perioden fra 2017 til 2019 vil man se omkostningerne falde, hvorefter den vil stige igen i den 
efterfølgende periode, da kapaciteten vil være tilpasset i forhold til omsætningen, og derefter 
gradvist vil følge den budgetterede omsætningsstigning. 

 Beløb i USD mio. 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

Direkte omkostninger 1.558 1.532 1.518 1.513 1.551 1.572 1.594 1.631 1.725 1.917 1.990 
Figur 38: Budgetteret direkte omk. (Personale- og andre drift omkostninger) - egen tilpasning  

Overfor kan ses den beløbsmæssige budgettering af de direkte omkostningers udvikling. 

Skattesatsen 

Det har igennem analyseperioden været svært at finde en sammenhæng i UTi’s effektive skattesats, 
da man har haft flere underskudsår, hvor virksomheden kan fratrække sit skattemæssige underskud, 
som indebærer en meget fluktuerende skattesats i analyseperioden. 

Skattesats 2015 2014 2013 2012 2011 

Effektive skattesats -13,1% -108,5% -123,1% 31,1% 30,8% 
Figur 39:Beregnet effektive skattesats 2011-2015 - egen tilpasning 

Den effektive skattesats er derfor fastsat til 31%, som er baseret alene på regnskabsårene 2012 og 
2011, som kan ses i overstående figur. 
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Overskudsgrad fra salg efter skat 

Ud fra overstående forudsætninger, så vil Core OG fra salg efter skat beregnes som følgende: 

  2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

OG fra salg efter skat -1,4% 0,0% 1,4% 3,2% 3,5% 3,9% 4,5% 4,8% 4,5% 3,1% 2,9% 
 Figur 40:Budgettering af OG fra salg efter skat - egen tilpasning 

Dette niveau ligger lige under DSV’s OG på 6% i 2015, som er DSV’s forventning at kunne 
overfører til UTi.  

Det er dog vurderet at overstående budgettering findes realistisk, samt skal der tages højde for 
skattesatsens konkurrence fordel fra DSV’s side, hvor DSV har en dansk selskabsskat på 22% 78 op 
imod UTi’s amerikanske federale skatteniveau på 35%. 

Ligeledes er Terminalværdien vurderet under den forventet udvikling i verdensøkonomien, da det 
ellers ville medfører en overtagelse af alle virksomheder på lang sigt. 

5.3 Aktivernes Omsætningshastighed 

Under regnskabsanalysen blev det belyst, at stigningen i AOH ikke var værdiskabende for UTi, der 
skyldes at tilgodehavende fra salg var stigende, hvor det estimeres i budgetteringen at være 
faldende, da det forudsætter at UTi får en bedre balance imellem tilgodehavende til salg og 
leverandørgæld. 

Derudover vil der blive foretaget større investeringer i IT i forhold til integreringen af DSV’s nyere 
operativsystem, som ved start af budgetteringsperioden vil skabe en forhøjet AOH, men vil øge 
produktiviteten på sigt, og skabe en forbedret AOH med tiden som falder indtil 2020, hvorefter den 
vil stabiliseres. 

Samtidig opererer både UTi og DSV med Asset-light strategien, som gør at man kan fastholde 
denne lave OAH, og gør man bedre kan navigere i forhold til eventuelle konjunktur svingninger. 

Value Driver 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

1/AOH 0,230 0,230 0,210 0,200 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 
Figur 41:Budgetteret Reciprokke AOH værdi - Egen tilpasning 

Overstående ses den budgetteret reciprokke værdi af AOH til anvendelse i den endelige værdi-
ansættelse.  

  

                                                 
78 https://da.wikipedia.org/wiki/Selskabsskat 
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5.4 Delkonklusion 

Værdidriverne er nu blevet budgetteret til brug i værdiansættelsesmodellerne, som er blevet 
estimeret ud fra UTi’s historiske udvikling (Regnskabsanalysen), strategiske position i branchen 
(Strategiske analyse), samt synergieffekter der skabes ved sammenlægningen af UTi og 
DSV(værdikæde analysen). 

Budgetteringen vil yderligere blive vurderet igennem en følsomhedsanalyse, for at betragte hvor 
følsomme værdiansættelserne er over for de budgetteret værdidrivere. 

Værdidrivere  2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

VÆKST 3,52% 4,16% 5,24% 5,27% 5,32% 5,24% 4,73% 4,21% 3,82% 3,61% 2,96% 

OG -1,4% 0,0% 1,4% 3,2% 3,5% 3,9% 4,5% 4,8% 4,5% 3,1% 2,10% 

1/AOH 0,230 0,230 0,210 0,200 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 
Figur 42:Budgetteret værdidrivere - egen tilpasning 

Overstående ses en oversigt over de samlet budgetterede værdidrivere til anvendelse i værdi-
ansættelsen af UTi. 
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6.0 Estimering af WACC 

Til benyttelse i værdiansættelsen for både RIDO- og DCF-modellen skal WACC (Weight average 
cost of capital) estimeres, som udtrykker de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, hvor der 
både tages højdes for ejerne og lånegivernes afkastkrav. 

WACC skal anvendes til at beregne nutidsværdien af fremtidige estimerede pengestrømmer, ved at 
benytte WACC som tilbagekonteringsfaktorer, som kan beregnes ud fra følgende formel:79 
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Hvor overstående er udtryk for følgende: 

WACC = Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

V0
E = Markedsværdi af egenkapitalen 

V0
NFF = Markedsværdi af Netto finansielle forpligtelser  

rE = Ejernes afkastkrav 

rNFF = Afkastkrav på Netto finansielle aktiver 

   

6.2.1 Kapitalstruktur 

Fastsættelsen af kapitalstrukturen skal estimeres på markedsniveau, så andelen af egenkapitalen og 
netto finansielle forpligtelser kan bestemmes. 

Egenkapitalen: 

Markedsværdien på egenkapitalen kan i UTi’s tilfælde beregnes ud fra den pris DSV vil betale, 
hvilket er markedsprisen. Salgsprisen pr. ordinær aktie 7,10 USD80, som ganges op med antal af 
aktier.  

 USDmio. 748  105,31   USD7,10 aktier  antal  aktie pr. PrisE
0 =⋅⇔⋅=V  

Netto finansielle forpligtelser: 

Finansielle poster i årsregnskabet er i stigende grad målt til markedsværdi, og estimeringen tages 
derfor direkte fra den reformuleret balance på 393 mio. USD. 

Kapitalstruktur: 

Kapitalstrukturen kan herefter beregnes som følgende. 
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79 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 46 
80 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2015/10/09/dsv-614-dsv-indgaar-aftale-om-koeb-af-uti-worldwide-inc/13234062 
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6.2.2 Fastlæggelse af egenkapitalomkostninger 

Egenkapitalomkostninger (re) skal i værdiansættelsen benyttes til at diskontere fremtidige 
pengestømmer, som tilfalder ejerne. Til dette formål anvendes ligningen CAPM (Capital Asset 
Pricing Model):  

))((*)( fMifi RRERRE −+= β  

%95,10056,0*479,10267,0)( =+=iRE  

De forskellige faktorer der skal benyttes i CAPM vil blive fastlagt i de efterfølgende afsnit. 

6.2.3 Risikofrie rente 

Den risikofrie rente vil blive beregnet ud fra den gennemsnitlige effektive rente på det 
toneangivende 10 årige statsobligation for en 10 årige periode, som vil tilsikre varigheden på 
aktiemarked, og den længere budgetperiode i hovedopgaven.  

Effektiv rente af Toneangivende 10-årige Statsobligation 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. 

Gns. rente 3,8 4,3 4,3 3,6 2,9 2,7 1,4 1,8 1,3 0,6 2,67 
Figur 43: Effektiv rente på toneangivende 10 årige statsobligation - Egen tilpasning81 

 

                                                 
81 http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
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Overstående graf er udarbejdet ud fra figur 43, hvor man kan se det drastiske rentefald i den 10 
årige statsobligation, som i større grad skyldes den finansielle krise, hvor niveauet kun har været 
falden igennem de sidste 10 år.  

Det kan derfor diskuteres om et gennemsnit ville være retvisende eller for højt, hvis den lave rente 
vil kunne fastholdes over en længerevarende periode.  

Med et positivt syn på fremtiden, og væksten set ud fra den strategiske analyse anses den 
gennemsnitlige rente for en 10 årige obligation over en 10 årige periode, dog som den mest 
retvisende historisk set, som vil blive benyttet til udregningen af ejernes afkastkrav. 

6.2.4 Beta 

Beta udtrykker risikoen ved en aktie målt op imod markedet, hvor en aktie med en Beta på 0 er en 
risikofri investering og en Beta >1 indikere en aktie med større risiko end markedsporteføljen. 

Der er 3 måder at estimere Beta på82: 

1. Historisk samvariation mellem aktiens afkast og afkastet på aktiemarkedet 
2. Common sensemetode 
3. Forudsige betaværdier ud fra fundamentale faktorer  

Igennem forskellige kilder er Beta blevet belyst, hvor Bloomberg estimerer UTi’s beta til 1,479 se 
under bilag 5 og Reuters estimere den til 1.4683, dog oplyses det ikke hvilken af de 3 metoder 
Bloomberg og Reuters har anvendt til deres beregning af UTi’s Beta. 

I udregningen af ejernes afkast benyttes Beta værdien på 1,479, selvom et gennemsnit af de 2 
værdier også kunne være benyttet, dog er det vurderet at værdierne lægger så tæt på hinanden, at 
den højeste værdi er det sikreste risikomæssigt. 

6.2.5 Markedsrisikopræmien 

Risikopræmien er det investorerne kræver for at investere i aktier i stedet for risikofrie investeringer 
som statsobligationer. 

I praksis findes der en rækkes metoder at estimere denne risikopræmie, hvor af 3 af disse metoder 
nævnes nedenfor:84 

1. Gennemsnit af investorer undersøgelse 
2. Estimeres ud fra historisk data 
3. Residualindkomstmodels beregning ud fra den givende aktiekurs 

PWC foretager løbende investorer undersøgelser ud fra metode 1, hvor man i 2015 har konstateret 
en gennemsnitlige markedets risikopræmie på det danske marked på 5,6%,85  

                                                 
82 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 46 
83 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=UTIW.OQ 
84 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 44 
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hvor man under bilag 6 kan se udviklingen i markedets risikopræmie fra 1998-2015 ud fra PWC’s 
udarbejdede undersøgelse. 

Det kan yderligere diskuteres om en undersøgelse på det danske marked er repræsentativ for en 
estimering af WACC for en amerikansk virksomheden, men da opkøbet foretages af en dansk 
virksomhed anses dette for værende retvisende.  

6.2.6 Finansielle omkostninger efter skat 

Estimeringen af finansielle forpligtelsers afkastkrav indikerer, hvilken markedsrente UTi kan belåne 
til, som beregnes ud fra følgende formel. 
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Selskabsspecifikke risikotillæg (rs) vurderes ud fra en kredit rating, som Bloomberg har foretaget 
der oplyser et risikotillæg på 3,22%, som kan ses under bilag 7. 
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6.2.7 UTi gennemsnitlige kapitalomkostninger 

Ud fra overstående afsnit er ejernes og långivernes afkastningskrav, samt kapitalstrukturen fastlagt 
til grundlag for estimering af WACC ud fra CAPM formelen: 
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De implicitte faktorer til beregningen af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger er 
grundlaget for om WACC’en er retvisende, og disse er udregnet efter velkendte metoder, derudover 
er der blevet taget udgangspunkt i historiske tal og undersøgelser af troværdige kilder, hvor ved 
WACC estimeringen vurderes som retvisende og anvendelig til den endelige værdiansættelse. 

  

                                                                                                                                                                  
85 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf 



Jens Marcussen HD (R) Hovedopgave 10 maj 2016 

Page 71 of 92 
 

7.0 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen udarbejdes ud fra forudgående budgettering og diskonteringsfaktoren, som er 
fastsat ud fra den estimeret WACC.  

Til værdiansættelsen er de indirekte modeller DCF- og RIDO-modellen valgt, og anvendelse af 
begge modeller er et sikringstjek af værdiansættelsen, da begge modeller teoretisk set skal ende på 
den samme værdi af virksomheden. 

I virksomhedsværdifastsættelsen beregnes virksomhedsværdien af UTi, hvorefter netto finansielle 
forpligtelser fratrækkes der giver værdien af egenkapital, som divideres med antal udestående 
aktier, hvorpå man får værdien pr. aktie. 

Værdidrivere 

Nedenfor ses de udregnet netto driftsaktiver (∆NDA) og de fremtidige pengestrømme (FCF) ud fra 
de estimeret værdidriver, som skal benyttes i værdiansættelsen ved brug af henholdsvis DCF- og 
RIDO-modellen. 

Valuedrivers   2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2015A 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

WACC 8,50%                       

Vækst (g)   3,52% 4,16% 5,24% 5,27% 5,32% 5,24% 4,73% 4,21% 3,82% 3,61% 2,96% 

1/ATO   0,230 0,230 0,210 0,200 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 

Diskonteringsfaktor   1,085 1,177 1,277 1,386 1,504 1,631 1,770 1,921 2,084 2,261 2,453 

Beløb i USD mio. 

Resultatopgørelse 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

Nettoomsætning 4.180 4.327 4.507 4.743 4.993 5.259 5.534 5.796 6.040 6.271 6.497 6.690 

Bruttofortjenesten   1.471 1.532 1.613 1.698 1.788 1.882 1.971 2.054 2.132 2.209 2.274 

DO, efter skat   -60 0 65 162 185 214 260 292 281 202 138 

Beløb i USD mio.  

Balance 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

∆NDA 969 894 1.037 996 999 999 1.052 1.101 1.148 1.191 1.234 1.271 

Beløb i USD mio. 

Pengestrømsopgørelse 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2015A 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

DO, efter skat    -60 0 65 162 185 214 260 292 281 202 138 

∆NDA   142 -41 3 1 52 50 46 44 43 37 38 

FCF   -202 41 63 161 133 164 214 248 238 165 101 

Figur 44: Fremtidige udregnede ∆NDA & FCF – Egen tilpasning 
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7.1 EVA modellen 

RIDO-modellen (Beløb i USD mio.) 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2015A 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

Driftsoverskud fra salg efter skat (DO) 

 

-60 - 65 162 185 214 260 292 281 202 138 

Netto driftsaktiver (NDA) 894 1.037 996 999 999 1.052 1.101 1.148 1.191 1.234 1.271 1.309 

RIDO (Diskonteringsfaktor)= 8,5 pct) 

 

-136 -88 -19 77 100 124 166 194 180 97 30 

Diskonteringsfaktor (1,085)t 

 

1,085 1,177 1,277 1,386 1,504 1,631 1,770 1,921 2,084 2,261 2,453 

PV af RIDO 

 

-125 -75 -15 56 67 76 94 101 86 43 12 

Sum PV RIDO t.o.m. 2025 320 

           Terminalværdi (TV) 

           

566 

PV af TV 231 

           Virksomhedsværdi (EV) 1.445 

           NFF 393 

           Værdi af egenkapital 1.052 

           Minoritetsinteresser 13 

           Værdi af ordinær egenkapital 1.039 

           Antal udstående aktier (mio.) 105,31 

           Værdi pr aktie 9,87 
           Figur 45:Værdiansættelse af UTi ved brug af RIDO-modellen - Egen tilpasning 

RIDO-modellen er baseret på nedenstående formel til udregning af egenkapitalværdien.86 

��� = ���� +	 
���
(1 +����) +


������
(���� − �)(1 +����)� − ����

�

���
 

Overstående ligning viser man tager udgangspunkt i primo netto driftsaktiver, tillægger de tilbagediskonteret residualoverskud fra 
budgetperioderne samt terminalperioden, hvorpå man har virksomhedsværdien der fratrækkes netto finansielle forpligtelser, som til slut 
giver værdien af egenkapitalen.  

                                                 
86 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 39 Figur 2.3 
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7.2 DCF modellen 

DCF-modellen (Beløb i USD mio.) 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2015A 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal 

Driftsoverskud fra salg efter skat (DO) 

 

-60 - 65 162 185 214 260 292 281 202 138 

Netto driftsaktiver (NDA) 894 1.037 996 999 999 1.052 1.101 1.148 1.191 1.234 1.271 1.309 

FCF = DO - ∆NDA 

 

-202 41 63 161 133 164 214 248 238 165 101 

Diskonteringsfaktor (1,085)t 

 

1,085 1,177 1,277 1,386 1,504 1,631 1,770 1,921 2,084 2,261 2,453 

PV FCF 

 

-186 34 49 116 88 101 121 129 114 73 41 

SUM PV FCF t.o.m. 2025 681 

           TV 

           

1.874 

PV TV 764 

           Virksomhedsværdi (EV) 1.445 

           NFF 393 

           Værdi af egenkapital 1.052 

           Minoritetsinteresser 13 

           Værdi af ordinær egenkapital 1.039 

           Antal udstående aktier (mio.) 105,31 

           Værdi pr aktie 9,87 
           Figur 46: Værdiansættelse af UTi ved brug af DCF-modellen - Egen tilpasning 

DCF-modellen er baseret på nedenstående formel til udregning af egenkapitalværdien.87 
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Til forskel fra RIDO-modellen tager DCF modellen ikke udgangspunkt i en bogført værdi, men derimod de tilbagediskonteret 
pengestrømme fra budgetperioderne og terminalperioden, hvorpå man har virksomhedsværdien der fratrækkes netto finansielle 
forpligtelser, som til slut giver værdien af egenkapitalen.  

                                                 
87 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang udgave 4 af Ole Sørensen s. 39 Figur 2.3 
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7.3 Delkonklusion 

Aktiens værdi er beregnede ved brug af RIDO- og DCF-modellen ud fra de budgetteret 
forudsætninger, hvor brugen af begge modeller er en kontrolforanstaltning, da modellerne skal 
resultere i det samme udfald. 

Dette er tilfældet, og den beregnede aktiekurs pr aktie er fastsat til 9,87 USD, som ligger over den 
opkøbte aktie kurs på 7,10 USD af DSV, samt er markedsværdien af UTi beregnet til 1.445 Mia. 
USD. 

Dette understøtter en række advokatvirksomheders skeptiske, at UTi Worldwide blev solgt for 
billigt.88 Dette skyldes blandt andet formodningen om, at DSV et år forinden i 2014 allerede der 
prøvede at tilføje UTi til deres virksomhedsportefølje, hvor buddet skulle have lydt på nærmere 13-
14 USD pr. aktie, men dette skete ikke da pressen fik kendskab til forhandlinger, som fik priserne til 
at stige dramatisk, hvor DSV var nødsaget til at trække sig.89 

I sidste ende kan dette have sparet DSV for milliarder, at handlen i første omgang ikke blev 
gennemført, da man et år efter opkøbte UTi til lige over halv pris i forhold til DSV’s tilbud året før. 

Det kan derfor konkluderes, at ud fra de forudsatte synergieffekter, så har DSV betalt mindre end 
markedsværdien. Det skal dog siges af med opkøbet af UTi indebære der en stor risiko for DSV, da 
UTi er en nødlidende virksomhed, og vendes indtjeningen ikke i forhold til budgetteringen kan det 
have fatale konsekvenser for indtjeningen i hele DSV koncernen. 

Når det så er sagt, så har DSV en imponerende historik med integration af virksomheder, som 
blandt andet det tidligere opkøbte Hollandske Frans Maas (2006) og Belgiske ABX Logistics 
(2008).90 

Det gør at investorer har tiltro til, at DSV har ledelsen til at få integreret UTi under DSV succesrigt, 
og dermed har DSV ved opkøbet af UTi lavet et værdiskabende fremtidige fundament, som også 
kunne måles i DSV aktie kursstigning på 7,2%, da akkvisitionen  af UTi blev offentliggjort.91 

  

 

  

                                                 
88 http://aircargoworld.com/dsvs-offer-for-uti-too-much-or-too-little/ 
89 http://www.business.dk/transport/dsv-sparer-formue-paa-forsinket-opkoeb & 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-04/uti-worldwide-dsv-said-to-halt-talks-after-uti-shares-spike 
90 http://www.dcvelocity.com/articles/20151011-dsv-to-buy-uti-for-135-billion-in-cash-deal-spells-game-over-for-struggling-firm/ 
91 http://finans.dk/live/investor/ECE8102244/DSV-dr%C3%B8nede-til-tops-efter-opk%C3%B8b-i-USA/?ctxref=ext 
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8.0 Følsomhedsanalyse 

Værdiansættelsen er følsom overfor de anvendte værdidrivere, som danner grundlaget for værdi-
ansættelsen, og det er derfor relevant at undersøge følsomheden ved disse faktorer. 

Følsomheden ved ændring af følgende faktorer vil derfor blive undersøgt: 

- Væksten 
- AOH 
- OG  
- WACC 

8.1 Følsomhedsanalyse af væksten 

Væksten i omsætningen er et vigtigt parameter i budgettering og i selve værdiansættelsen, som 
estimeres ud fra en række elementer fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen. 

Vækst justering 

Gennemsnit af 

Budgetperiode Terminale Aktiekurs % ændring 

-2,5% 2,01% 0,46% 8,06 -18,34% 

-2,0% 2,51% 0,96% 8,35 -15,40% 

-1,5% 3,01% 1,46% 8,66 -12,26% 

-1,0% 3,51% 1,96% 9,02 -8,61% 

-0,5% 4,01% 2,46% 9,41 -4,66% 

Standpunkt 4,51% 2,96% 9,87 0,00% 

0,5% 5,01% 3,46% 10,39 5,27% 

1,0% 5,51% 3,96% 11,01 11,55% 

1,5% 6,01% 4,46% 11,75 19,05% 

2,0% 6,51% 4,96% 12,68 28,47% 

2,5% 7,01% 5,46% 13,86 40,43% 

Figur 47: Følsomhedsanalyse af Væksten – Egen tilpasning 

Ovenfor ses følsomhedsanalysen ved en ændring i væksten, og hvilken påvirkning det har på den 
gennemsnitlige vækst i den 10 årige budgetperioden samt terminalperioden. Det ses med en vækst 
intervalændring fra -2,5% til 2,5%, at det har en større påvirkning dog mest markant, hvis væksten 
øges i forhold til standpunktet, som værdiansættelsen udarbejdes ud fra.  

Kigger man derimod på at væksten skulle falde i forhold til det der er estimeret i budgetteringen, så 
skal der et større fald end 2,5% til for at investering for DSV bliver en dårlig forretning. Dette viser, 
kursværdien er følsom over for væksten dog ikke på et risikabelt niveau. 
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8.2 Følsomhedsanalyse af AOH 

Værdiansættelsen påvirkes ligeledes direkte af den estimeret AOH, hvor den reciprokke værdi af 
AOH (1/AOH) ligesom i budgettering og nøgletalsanalysen er benyttet som udgangspunkt i 
følsomhedsanalysen 

AOH justering 

Gennemsnit af 

Budgetperiode Terminale Aktiekurs Ændring 

0,05 0,251 0,140 6,49 -34,25% 

0,04 0,241 0,150 7,16 -27,46% 

0,03 0,231 0,160 7,84 -20,57% 

0,02 0,221 0,170 8,52 -13,68% 

0,01 0,211 0,180 9,19 -6,89% 

Standpunkt 0,201 0,190 9,87 0,00% 

-0,01 0,191 0,180 10,54 6,79% 

-0,02 0,181 0,170 11,22 13,68% 

-0,03 0,171 0,160 11,90 20,57% 

-0,04 0,161 0,150 12,57 27,36% 

-0,05 0,151 0,140 13,25 34,25% 

Figur 48: Følsomhedsanalyse af AOH (1/AOH) – Egen tilpasning 

I forhold til væksten så påvirkes en ændring af 1/AOH i den positive eller negative retning med den 
samme andel. Det er en væsentlig ændring der sker, som viser værdiansættelsen er virkelig følsom 
over for ændringer i 1/AOH.  

Det ses, at ved en ændring allerede på 0,05 i 1/AOH er akkvisitionen af UTi ikke længere et godt 
køb af DSV. Det vil derfor være vigtigt for DSV at holde ekstra fokus på aktivernes omsætnings-
hastighed.  

8.3 Følsomhedsanalyse af OG 

Følsomheden ved OG er essentiel, da værdiansættelsen er opbyggede ud fra denne faktor, hvor flere 
elementer kan have en påvirkning på OG.  

I følsomhedsanalysen bevares skattesatsen konstant på 31%, som kunne være en faktor der i sig selv 
skulle testes følsomheden af. 

OG Justering 

Gennemsnit af 

Budgetperiode Terminale Aktiekurs Ændring 

-0,5% 2,41% 1,73% 6,99 -29,18% 

-0,4% 2,48% 1,79% 7,57 -23,30% 

-0,3% 2,55% 1,86% 8,14 -17,53% 

-0,2% 2,62% 1,93% 8,72 -11,65% 

-0,1% 2,68% 2,00% 9,29 -5,88% 

Standpunkt 2,75% 2,07% 9,87 0,00% 

0,1% 2,82% 2,14% 10,44 5,78% 

0,2% 2,89% 2,21% 11,02 11,65% 

0,3% 2,96% 2,28% 11,59 17,43% 

0,4% 3,03% 2,35% 12,17 23,30% 

0,5% 3,10% 2,42% 12,74 29,08% 

Figur 49: Følsomhedsanalyse af OG – Egen tilpasning 
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Ved en intervalændring af overskudsgraden pr. måned på +/-0,1% til 0,5% ændres den 
gennemsnitlige budgetperiodes og terminalperiodens OG med 0,07%.  

OG er altså følsom over for mindre ændringer, og det er derfor vigtig, at DSV tilsikre sig de 
omstruktureringer der skal til, for at budgettering overholdes, da et fald i OG på 0,5 pr. budget 
periode vil medfører, at opkøbet af UTi ikke vil være rentable i forhold til købsprisen.   

8.4 Følsomhedsanalyse af WACC 

WACC’en er et vigtig element i værdiansættelsen, da den anvendes som tilbagediskonteringsrente. 
WACC’en er yderligere estimeret på et grundlag af flere forskellige faktorer, hvor hver faktor har 
hver deres estimering ud fra forskellige antagelser, som gør det relevant at undersøge WACC’ens 
følsomhed overfor de underliggende faktorer. 

Justering WACC Aktiekurs Ændring 

-1,0% 7,50% 12,93 31,00% 

-0,8% 7,70% 12,22 23,81% 

-0,6% 7,90% 11,56 17,12% 

-0,4% 8,10% 10,96 11,04% 

-0,2% 8,30% 10,39 5,27% 

Standpunkt 8,50% 9,87 0,00% 

0,2% 8,70% 9,38 -4,96% 

0,4% 8,90% 8,92 -9,63% 

0,6% 9,10% 8,48 -14,08% 

0,8% 9,30% 8,08 -18,14% 

1,0% 9,50% 7,69 -22,09% 

1,2% 9,70% 7,69 -22,09% 

1,4% 9,90% 6,99 -29,18% 

Figur 50: Følsomhedsanalyse af WACC – Egen tilpasning 

Det ses i overstående figur, at en ændring i WACC’en har en væsentlig påvirkning på aktiekursen, 
og at en lempelse af kravene ved de underliggende værdier af WACC’en skaber en højere 
kursværdi end ved en forøgelse af WACC’en. 

Skulle markedsrisikopræmien (MRP) stige i den estimeret WACC fra 5,6% til 7%, som ville 
indikere investorer øgede deres krav til at investere i risikofyldte aktier, som er varierende alt efter 
tilstanden af det international marked, ville det medføre, at investeringen i UTi ikke havde været et 
godt køb, da det havde medført en aktiekurs på 7,07 USD. Ud fra bilag 6 der viser en oversigt over 
MRP fra 1998-2015, ville dette være usandsynligt med et niveau på 7%. 

Ligeledes kunne risikoen af aktien målt op imod marked være vurderet højere, hvor WACC’en i 
hovedopgaven er beregnet med en Beta på 1,479, men havde den været vurderet på 1,85 ville 
investeringen i UTi ikke have været profitable. 

WACC’en og dens underliggende værdidrivers påvirkning på værdiansættelsen er afgørende, som 
kan konstateres i figur 50. 
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9.0 Konklusion 

Udarbejdelsen af denne hovedopgave har til formål, at vurdere om DSV ved opkøbet af UTi på 
vegne af DSV’s investorer har skabt shareholder value for DSV’s aktionærer. 

Der er derfor blevet foretaget en strategisk analyse ved inkludering af synergieffekterne, som skabes 
ved sammenlægningen af de to virksomheder.  

I den strategiske analyse ved brug af Pestel analysen kan man konkludere, at der er gode 
vækstmuligheder i de geografiske lande UTi befinder sig i, hvor man specielt kan fremhæve 
vækstmuligheder i de afrikanske lande syd for Sahara. 

Samtidig har oliepriserne været historisk faldende, som kommer transport- og logistik branchen til 
gavn i form af øget indtjening. 

Desuden ses UTi’s kundebrancher i en positiv udvikling, hvor forudsigelser viser en kontinuerlig 
vækst blandt UTi’s primære hovedbrancher, hvilket vil reflektere tilbage på UTi’s fremtidige vækst. 

Igennem Porters Five Forces kan det konstateres, at transport- og logistik branchen er en branche 
med høj rivalisering blandt konkurrenterne, som har en negativ påvirkning på indtjeningen, da det 
er en branche hvor fuldkommen konkurrence kommer til sin ret, hvilket er til gavn for kunderne. 

UTi besidder samtidig et operativsystem af ældre karakter i forhold til sine konkurrenter, som gør 
konkurrenter er mere omkostningseffektive på dette område, og derudover står UTi også med et 
likviditetsproblem i form af negative resultater igennem i sidste 3 regnskabsår, hvilket medfører 
manglen på kapital til investering i driftsaktiver. 

Til at skabe et overblik over UTI’s strategiske position er SWOT analysen blevet benyttet, hvor 
punkterne fra den strategiske analyse samles, som viser UTi har nogle interne styrker, men også 
svagheder der hæmmer udviklingen for virksomheden. Der er mange muligheder i markedet, dog 
vurderes der for at være betydelige trusler i den høj rivaliseret branche. 

Synergieffekterne ved sammenlægningen af DSV og UTi er analyseret ved brug af værdikæden, 
hvor specielt kapacitetsforøgelsen vil skabe stordriftsfordele, og der vil blive skåret i 
medarbejderstaben, hvilket hovedsagligt skyldes filial overlapninger i 50 lande. Derudover vil 
UTi’s problemstilling med operativsystemet blive løst, da man vil integrere DSV operativsystem 
igennem hele UTi’s organisation. 

Jeg har analyseret UTi’s historiske årsregnskaber, hvor det konstateres at UTi i en årrække har haft 
negativ udvikling i egenkapitalforrentningen (ROC), der både skyldes et fald i afkastgraden og i den 
finansielle gearing. 

Faldet i afkastgraden (ROIC) er afledt af et fald i overskudsgraden (OG) og aktivernes 
omsætningshastighed (AOH), da personaleomkostningerne er steget igennem den analyseret 
periode, selvom omsætningen har været faldende. Det kan derfor konkluderes, at UTi ikke har 
foretaget de nødvendige omkostningstilpasninger ved fald i deres omsætning, og det kan 
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konstateres, at faldet i aktivernes omsætningshastighed er et resultatet af en stigende balance i 
tilgodehavende fra salg. 

Den finansielle gearing (FGEAR) har heller ikke været værdiskabende for UTi, da SPREAD har 
været negative igennem UTi’s sidste 3 regnskabsår, som hovedsagligt skyldes den negative 
afkastningsgrad, hvilket har medført gearingen har påvirket negativt på værdiskabelsen i UTi. 

Budgettet er blevet udarbejdet på baggrund af den strategiske analyse inkluderet synergieffekterne 
og den historiske udvikling igennem regnskabsanalysen. 

I budgetteringen er der blevet valgt en længere budgetperiode, da UTi står over for en større 
rekonstruktion, og for at tilsikre en kontinuerlig fremtidig positiv indtjening er budgetperioden 
derfor valgt for en 10 årige periode. 

Der forudsættes i budgetteringen, at der ligger en del omkostninger i rekonstruktion, hvorved der vil 
skabes et større underskud i regnskabsåret 2016, men dette vil være indhentet ved udgangen af 
2018. Værdidriverne vil herfra være stigende indtil i slutningen af budgetperioden, hvor der vil ske 
en automatisk afmætning i markedet. 

Værdiansættelsen er baseret på budgetforudsætningerne, samt de gennemsnitlige vægtede 
kapitalomkostninger der er estimeret til 8,5%, hvilke anvendes som tilbagediskonteringsfaktor i 
værdiansættelserne. Desuden er der blevet foretaget en følsomhedsanalyse af de anvendte 
værdidrivere i værdiansættelsen, hvor det kan konkluderes, at der opstod større afvigelser ved 
ændringer af værdidriverne her i blandt WACC. 

Den teoretiske aktiekurs er ud fra den udledte budgettering estimeret til 9,87 USD pr. aktie. Det kan 
derfor konkluderes, at DSV har foretaget et opkøb, der har shareholder value for DSV’s aktionærer, 
da DSV opkøbte UTi for 7,10 USD pr. aktie. 

DSV’s investering i UTi er dog ikke uden risiko, da det er en nødlidende virksomhed, men det er en 
velovervejet kalkuleret risiko DSV har foretaget, som øger DSV’s omsætning med 50%. Derudover 
har DSV historisk set opkøbt nødlidende konkurrenter, og har imponerende vendt virksomheder fra 
at have en negativ indtjening, til at have en positiv indtjening til gavn for DSV’s investorer.  

Desuden var opkøbet af UTi allerede i sin indledende fase i 2014, men blev afbrudt, da 
offentligheden fik kendskab til forhandlingerne, som fik aktiekursen til at stige. Det er vurderet af 
aktieanalytiker, at DSV tilbud på daværende tidspunkt var på 13-14 USD pr. aktie, og det må siges 
at ventetiden ligeledes har givet shareholder value for DSV’s aktionærer. 
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Bilag 1: Reformuleret Egenkapital 

Beløb i USD mio. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Saldo pr. 01.02 682 810 939 887 791 677 

Transaktioner med ejere 46 6 8 0 14 8 

Aktiebasseret aflønningsordninger -3 -3 -3 -2     

Gældsafbetaling 48           

Allokeret Gældsomkostninger -2           

Udbytte i naturalier -11           

Aktier udstedt 0 0 0 0 1 1 

Aktiebaseret kompensation 13 14 15 15 9 8 

Aktiebaseret kompensation skat fordele     0 0 0 2 

Minoritets interessernes andel 2 -3         

Opkøb Minoritets interessernes andel     0 -10 6   

Aktieoptioner udnyttet   4 2 2 5 3 

Dividender   -6 -6 -6 -6 -6 

Transaktioner i alt 46 6 8 0 14 8 

Totalindkomst for regnskabsåret -239 -134 -137 52 82 106 

Saldo pr. 31.01 488 682 810 939 887 791 

Minoritets interessernes primo 14 14 13 13 23 16 

Transaktioner -1 -1 2 0 -10 7 

Minoritets interessernes Ultimo 13 14 14 13 13 23 

EK ultimo 501 696 824 952 900 814 
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Bilag 2: Reformulerede Balance 

Beløb i USD mio. 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Goodwill 283 298 314 415 424 416 

Andre Immaterielle aktiver, netto 147 166 143 119 92 72 

Immaterielle langfristede aktiver 430 465 458 534 516 487 

Grunde, bygninger & inventar, netto 196 222 243 216 176 180 

Materielle langfristede aktiver 196 222 243 216 176 180 

Investeringer 1 1 1 1 1 2 

Udskudte skatteaktiver 11 12 26 43 30 32 

Andre langfristet aktiver 41 37 35 39 32 29 

Andre langfristede aktiver, netto 54 50 61 83 63 63 

Kapital leasingforpligtelser -56 -61 -74 -16 -19 -24 

Udskudte skatteforpligtelser -14 -14 -30 -32 -30 -33 

Andre Langfristet forpligtelser -37 -38 -47 -39 -38 -35 

Andre Langfristet forpligtelser, netto -108 -113 -150 -86 -88 -91 

ANLÆGSKAPITAL 571 623 612 747 667 640 

Tilgodehavender fra salg 887 972 899 947 880 727 

Udskudte kortfristede skatteaktiver 13 9 20 20 20 17 

Andre kortfristede aktiver 155 154 156 133 131 112 

Kortfristede driftsaktiver 1.054 1.136 1.075 1.100 1.032 856 

Kortfristede Kapital leasingforpligtelser -11 -12 -11 -14 -16 -17 

Leverandørgæld og andre kortfristede forpligtelser -698 -757 -786 -859 -823 -732 

Selskabsskat -9 -18 -8 -13 -9 -2 

Udskudte kortfristede skatteforpligtelser -12 -3 -3 -2 -4 -4 

Kortfristede driftsforpligtelser -731 -790 -809 -887 -852 -754 

ARBEJDSKAPITAL 323 346 266 213 180 102 

NETTO DRIFTSAKTIVER (INVESTERET KAPITAL) 894 969 877 960 847 741 

       Likvide beholdninger -212 -204 -237 -322 -327 -351 

Likvider tilbageholdt -29 0 0 0 0 0 

Bankkredit 31 261 79 76 171 101 

Kortfristede Banklån 53 8 1 1 7 8 

Kortfristede andel af langfristede banklån 1 3 6 22 34 70 

Langfristede banklån, excl. Kortfristede andel 367 206 204 231 61 99 

Konvertible præferenceaktier 182 0 0 0 0 0 

NETTO FINANSIELLE FORPLIGTELSER 393 273 53 8 -53 -73 

       MINORITETSINTERESSER 13 14 14 13 13 23 

       EGENKAPITAL TILHØRENDE AKTIONÆRERNE UTi 488 682 810 939 887 791 

            

 Samlet finansiering 894 969 877 960 847 741 
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Bilag 3: Reformuleret Resultatopgørelse 

Beløb i USD mio. 2015 2014 2013 2012 2011 Note 

Nettoomsætning 4.180 4.436 4.608 4.914 4.550   

Omkostninger 2.722 2.918 3.021 3.210 2.994   

Bruttoresultat 1.458 1.518 1.587 1.704 1.555   

Personaleomkostninger 879 886 895 939 850   

Af- og nedskrivninger af aktiver 85 72 156 69 61   

Andre drift omkostning 558 548 546 553 522   

Driftsoverskud fra salg før skat -65 12 -10 144 123   

Skat af driftsoverskud fra salg -63 -58 -63 -46 -38 2 

Driftsoverskud fra salg efter skat -128 -46 -73 98 84   

Restruktureringsomkostninger -51 -30 -18 -15 0   

Andre Omkostninger, netto -2 -3 0 0 1   

Skat heraf 19 11 6 5 0 2 

Valutaregulering, efter skat -36 -56 -36 -22 14 3 

Tab på ydelsesbaserede pensionsordninger, 

efter skat -1 2 -2 0 -1 3 

Andet driftsoverskud  -71 -75 -50 -32 14   

Samlet driftsoverskud -199 -121 -123 66 98   

Finansielle poster Netto -61 -17 -13 -14 -16 1 

Skat af finansielle poster netto 22 6 5 5 6 2 

Netto finansielle omkostninger -40 -11 -9 -9 -10   

Total indkomst koncern -239 -132 -132 57 88   

Minoritetsinteresser 0 2 5 5 6   

Total Indkomst -239 -134 -137 52 82   

 

Note Tekst 

1 ”Loss on debt extinguishment” indeholder 21.820 vedrørende nedbringelse af banklån Note 2013, samt rente indtægter og udgifter 

2 Skatteberegning ved brug af den Federale skatte procent 35 % igennem alle reformulerede perioder. 

3 Dirty Surplus poster der er blevet inkluderet i den reformulerede resultatopgørelse 

 

Skatte Beregning     Anvendt skattesats 35% Note 

Selsskabsbeskatning -23 -41 -52 -36 -33   

Skat af andre driftindtægter og omk. 19 11 6 5 0   

Skat af finansielle poster netto 14 6 5 5 6   

Skat af driftoverskud -56 -58 -63 -46 -38 2 

Fratrædelsesgodtgørelsen og andre omk. -51 -30 -18 -15 0   

Andre Omkostninger, netto -2 -3 0 0 1   

Skatgrundlag -53 -32 -18 -15 1   

Skat herpå 19 11 6 5 0 2 

Finansielle poster Netto -40 -17 -13 -14 -16   

Skat herpå 14 6 5 5 6 2 
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Bilag 4: Nøgletalsanalyse 

Niveau 1 2015 2014 2013 2012 2011 

ROCE før MIN -40,0% -17,3% -14,9% 6,2% 10,2% 

Egenkapitalens forrentning (ROE) = NO/Gns. EK -40,9% -18,0% -15,7% 5,7% 9,7% 

            

Afkastningsgrad (ROIC) = DO/NDA -21,4% -13,1% -13,4% 7,3% 12,3% 

FGEAR = (Gns.NFF + Gns. MIN)/Gns. EK 0,592 0,238 0,160 0,233 0,097 

r el. NBC = NFO/Gns. NFF 12,0% 6,8% 6,9% 4,5% 16,5% 

SPREAD = ROIC-NBC -33,4% -19,8% -20,3% 2,8% -4,1% 

MIA = (NO/NO før MIN)/(Gns. EK/(Gns.EK+Gns.MIN)) 0,979 1,000 1,019 0,892 0,913 

 

Niveau 2 2015 2014 2013 2012 2011 

Afkastningsgrad (ROIC)  -21,4% -13,1% -13,4% 7,3% 12,3% 

Overskudsgrad (OG) -4,8% -2,7% -2,7% 1,3% 2,2% 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 4,486 4,805 5,015 5,440 5,730 

 

Niveau 3 Analyse af OG 2015 2014 2013 2012 2011 

2011 VS 

2015 

Bruttoavance (gross margin) 34,9% 34,2% 34,4% 34,7% 34,2% 0,7% 

Personaleomkostninger -21,0% -20,0% -19,4% -19,1% -18,7% -2,4% 

Af- og nedskrivninger af aktiver -2,0% -1,6% -3,4% -1,4% -1,3% -0,7% 

Andre drift omkostning -13,4% -12,4% -11,9% -11,2% -11,5% -1,9% 

Skat af driftsoverkud fra salg -1,5% -1,3% -1,4% -0,9% -0,8% -0,7% 

Overskudsgrad fra salg -3,1% -1,0% -1,6% 2,0% 1,9% -4,9% 

Restruktureringsomkostninger -1,2% -0,7% -0,4% -0,3% 0,0% -1,2% 

Andre Omkostninger, netto 0,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% 

Skat heraf 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,5% 

Valutaregulering, efter skat -0,9% -1,3% -0,8% -0,4% 0,3% -1,2% 

Tab på pensionsordninger, efter skat 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Andet driftsoverskud  -1,7% -1,7% -1,1% -0,6% 0,3% -2,0% 

Samlet driftsoverskudsgrad -4,8% -2,7% -2,7% 1,3% 2,2% -6,9% 
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Niveau 3 Analyse af AOH 2015 2014 2013 2012 2011 

2011 VS 

2015 

Netto driftsaktiver / nettoomsætning 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17 -4,84% 

Arbejdskapital / nettoomsætning 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 -4,91% 

Anlægskapital / nettoomsætning 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,07% 

Arbejdskapital 

      Kortfristede driftsaktiver/omsætningen 0,26 0,25 0,24 0,22 0,21 -5,46% 

Kortfristede driftsforpligtelser/omsætningen -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 0,55% 

Kortfristede driftsaktiver 

      Tilgodehavender fra salg  / nettoomsætning 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 -4,58% 
Udskudte kortfristede skatteaktiver / 

nettoomsætning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15% 

Andre kortfristede aktiver / nettoomsætning 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 -1,03% 

 

Niveau 3 NBC drivere 2015 2014 2013 2012 2011 

Efter-skat låneomkostninger pct. 12,2% 13,6% 64,3% -92,4% -31,4% 

Efter-skat afkast på finansielle aktiver 4,5% 6,8% 36,0% -52,5% -14,9% 

r el. NBC 7,7% 6,8% 28,3% -39,9% -16,6% 
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Bilag 5: Beta estimering af Bloomberg92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
92 Bloomberg aktie analyseprogram 
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Bilag 6: PWC markedsundersøgelse af Markedspræmien på det danske marked93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf 
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Bilag 7: Bloomberg credit rating af UTi94 

 

                                                 
94 Bloomberg aktie analyseprogram 


