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2. Begrebsoversigt	
AOH	=	Aktivernes	OmsætningsHastighed	
CAPM	=	Capital	Asset	Pricing	Model	
DCF	=	Discounted	CashFlow	
DO	=	Driftsoverskud	
EBIT	=	Earnings	Before	Interest	and	Taxes	
EBITDA	=	Earnings	Before	Interest,	Taxes,	Depreciations	and	Amortizations	
EK	=	EgenKapital	
EV	=	Enterprise	Value	=	Virksomhedsværdi	
FCFF	=	Free	CashFlow	for	the	Firm	
FGEAR	=	Finansiel	gearing	
NDA	=	Netto	Driftsaktiver	/	NOA	=	Net	Operating	Assets	
NFF	=	Netto	Finansielle	Forpligtelser	
NOPAT	=	Net	Operating	Profit	After	Tax	
OG	=	Overskudsgrad	
RIDO	=	Residualoverskud	
ROE	=	Return	On	Equity	=	Afkast	på	egenkapitalen	
ROIC	=	Return	On	Invested	Capital	/	Afkast	på	investeret	kapital	
WACC	=	Weighted	Average	Cost	of	Capital	=	vægtede	gennemsnitlige	kapitalomkostninger.	
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3. Indledning	
DSV	A/S	(herefter	DSV)	er	en	stor	dansk	virksomhed,	den	udbyder	transport-	og	logistikydelser	til	
hele	verdenen.	De	adskiller	sig	i	forhold	til	mange	andre	virksomheder	ved	at	have	en	”asset	light”	
opbygning.	Dette	betyder,	at	de	leaser	mange	af	deres	aktiver,	hvorved	de	lettere	kan	tilpasse	sig	
både	op	og	nedgange	i	markedet.		
En	 af	 en	 de	 primære	 vækststrategier,	 DSV	 har,	 er,	 at	 de	 skal	 vækste	 igennem	 opkøb.	 DSV	 har	
derfor	en	lang	historik	med	mange	opkøb	siden	deres	start	i	1976.	For	nylig	foretog	DSV	endnu	et	
opkøb.	
	
Den	9.	oktober	2015	annoncerede	DSV,	at	de	køber	UTi	Worldwide	Inc.	(herefter	UTi)	til	en	værdi	
af	 1,35	milliarder	USD.	 Det	 er	 det	 største	 opkøb,	 som	DSV	 har	 lavet	 hidtil1.	 Dette	medfører	 en	
præmie	til	eksisterende	aktionærer	i	UTi	på	ca.	50%	i	forhold	til	lukkekursen	den	8.	oktober	2015	
eller	ca.	34%,	hvis	man	ser	over	en	30-dages	volumevægted	gennemsnitlig	lukkekurs2.	Finansiering	
bliver	tilbudt	af	Danske	Bank,	ING	og	Nordea.	Den	22.	januar	2016	oplyser	DSV,	at	købet	er	gået	
endeligt	igennem	og	godkendt.	
	
Men	hvordan	kan	DSV	være	sikker	på,	at	de	ikke	har	betalt	for	meget?		
	
UTi	minder	på	mange	måder	rigtig	meget	om	DSV,	hvorfor	det	umiddelbart	er	et	oplagt	valg	for	
DSV	 at	 købe.	 Det	 findes	 derfor	 interessant	 at	 se	 på,	 hvad	 DSV	 kan	 bruge	 UTi	 til	 i	 deres	 egen	
virksomhed.	Hvilke	markeder	bliver	eksempelvis	udvidet	for	DSV,	og	hvilke	andre	fordele	er	der?	
Det	ønskes	derfor	at	undersøge,	hvad	UTi	menes	at	være	værd,	ud	fra	DSV’s	fremtidige	indflydelse	
på	virksomheden.	

																																																								
	
1	DSV	årsrapport	2015,	side	11	
2	DSV	annoncering	09-10-2015	



	 	
	
	

Side 8 af 93 
	

4. Problemformulering	
Med	udgangspunkt	i	den	forudgående	indledning,	ønsker	jeg	at	undersøge,	hvorvidt	DSV	A/S	har	
købt	UTi	World	inc.	til	over-	eller	underpris	og	derved	svare	på	nedenstående	spørgsmål.	
	
Hovedspørgsmål:	

- Har	DSV	A/S	opkøbt	UTi	Worldwide	Inc.	til	fair	value?	
	
Til	at	understøtte,	samt	præcisere	besvarelsen	af	hovedspørgsmålet,	er	nedenstående	spørgsmål	
behandlet	
	
Sekundære	spørgsmål:	

- Hvad	er	UTi	og	DSV	for	nogle	virksomheder?	
- Hvorledes	vil	DSV	fremadrettet	kunne	have	indflydelse	på	UTi?	
- Hvad	gør	DSV	anderledes	end	UTi?	
- Hvad	har	UTi	gjort,	siden	de	kom	i	en	situation,	hvor	de	blev	til	et	mål	for	opkøb?	
- Hvilke	strategiske	fordele	kan	DSV	implementere	hos	UTi?	
- Hvilke	synergier	er	der	ved	opkøbet?	
- Hvorledes	har	udviklingen	i	regnskab	og	nøgletal	været	for	DSV	og	UTi?	
- Hvad	er	UTI	værd	for	DSV	under	forskellige	scenarier?	
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5. Afgrænsning	
Da	 en	 analyse	 af	 DSV	 og	 UTi	 hurtigt	 kan	 blive	 en	 meget	 stor	 og	 bred	 opgave,	 er	 der	 truffet	
forskellige	til-	og	fravalg.	Dette	er	gjort	for	at	holde	den	røde	tråd	i	opgaven.	
	
DSV	 og	 UTi	 analyseres	 ud	 fra	 et	 eksternt	 synspunkt.	 Der	 vil	 således	 blive	 taget	 udgangspunkt	 i	
offentligt	tilgængeligt	materiale	som	årsrapporter,	artikler,	databaser	mm.	
	
I	forhold	til	branchens	vækstforventninger	i	de	kommende	år,	har	det	desværre	ikke	været	muligt	
at	 finde	væksten	 for	de	 forskellige	 regioner.	Det	er	derfor	valgt,	at	 tage	markedet	 som	helhed	 i	
den	senere	værdiansættelse	ved	vækst	i	omsætningen.	Det	er	muligt	at	lave	lave	kvalificerede	gæt	
på	væksten	for	regionerne,	dog	er	dette	ligeledes	fravalgt,	for	at	holde	så	mange	usikre	faktorer	
ude	af	værdiansættelsen.	
	
Det	 bliver	 ikke	 beregnet,	 hvorledes	 opkøbet	 af	 UTi	 vil	 få	 indflydelse	 på	 DSV’s	 fremadrettede	
økonomi	og	kurs.	Det	er	derved	blot	et	indblik	i,	hvorvidt	DSV	har	købt	til	den	korrekte	pris,	samt	
hvorledes	DSV	kan	påvirke	UTi-delen	således,	at	et	budget	for	UTi,	som	enhed,	kan	blive	fastlagt.		
DSV	og	UTi	bliver	derfor	gennem	opgaven	vurderet	som	værende	to	forskellige	virksomheder	for	
at	 kunne	 beregne	 prisen	 alene	 på	 UTi.	 Information	 og	 strategi	 fra	 DSV	 vil	 selvfølgelig	 blive	
medtaget,	 i	 det	 DSV	 kommer	 til	 at	 have	 indflydelse	 på	 UTi.	 Der	 vil	 derfor	 heller	 ikke	 blive	 set	
nærmere	på	den	finansiering,	som	DSV	har	valgt	til	at	kunne	købe	UTi.	
	
Det	er	valgt	at	medtage	årsrapporter	fra	2011	til	og	med	2014	for	UTi,	samt	udvalg	fra	2010,	for	
eksempelvis	 at	 kunne	 beregne	 gennemsnitstal	 for	 den	 reformulerede	 balance.	 Derved	 kan	
nøgletal	 beregnes	 for	 2011-2014.	 Dette	 er	 valgt	 dels	 grundet,	 at	 det	 vurderes	 til	 at	 være	
tilstrækkeligt	historisk	materiale,	men	også	grundet	ændret	regnskabspraksis	i	det	tidlige	år	op	til	
den	valgte	periode.	Ved	fravalget	fjernes	derfor	mest	mulig	regnskabsmæssig	støj,	hvilket	er	med	
til	at	sikre	et	mere	korrekt	resultat.		
3.	kvartalsregnskab	fra	2015	er	også	medtaget,	for	at	kunne	lave	et	mere	realistisk	estimat	på	hele	
år	2015.		
Det	skal	bemærkes,	at	UTis	regnskabsår	har	skilledato	pr.	31.	januar.	Regnskabet	der	løber	fra	01-
02-2013	til	31-01-2014	vil	derfor	af	UTi	blive	kaldt	for	2014	regnskabet.	For	forståelsens	skyld	er	
det	valgt	at	referere	til	regnskabet	som	2013,	da	størstedelen	af	perioden	er	2013.	
2015	regnskabet	for	UTi,	der	blev	afsluttet	 i	 januar	 i	år,	er	 ikke	medtaget	 i	det,	at	DSV	reelt	 ikke	
havde	adgang	til	det	afsluttede	regnskab	ved	købstidspunktet.	Regnskabet	for	UTi	bliver	desuden	
frigivet	 nogle	 måneder	 efter	 regnskabsårets	 afslutning,	 hvorfor	 det	 ville	 være	 for	 tæt	 på	
afleveringsfristen	at	inddrage	denne	information.	
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For	 DSV	 er	medtaget	 årsrapporter	 fra	 2011	 til	 og	med	 2015.	 Derved	 kan	 nøgletal	 beregnes	 fra	
2012-2015.	Perioden	er	lige	så	lang	som	for	UTi,	dog	forskudt	med	et	år,	hvilket	er	vurderet	til	ikke	
at	være	afgørende	for	opgavens	resultat,	så	længe	perioderne	ikke	sammenlignes	direkte.	
	
I	 forbindelse	 med	 de	 valgte	 virksomheder	 i	 referencegruppen	 er	 det	 fravalgt	 at	 lave	 en	
reformulering	 af	 de	 valgte	 virksomheders	 regnskaber.	 Dette	 valg	 er	 taget,	 da	 det	 ville	 være	 for	
omfangsrigt	 at	 reformulere	 for	 3	 yderligere	 virksomheder,	 og	 derved	 sætte	 sig	 dybt	 ind	 i	 deres	
struktur.	 Det	 sted	 i	 opgaven,	 hvor	 det	 ville	 være	 mest	 fordelagtigt	 at	 have	 de	 reformulerede	
nøgletal,	er	 i	 forbindelse	med	beregning	af	beta	og	den	sekundære	værdiansættelse.	Det	er	dog	
vurderet,	 at	 det	 ikke	 ville	 have	 haft	 den	 store	 ændring	 af	 beta	 i	 og	 med,	 at	 der	 er	 medtaget	
branchens	generelle	beta.	 I	den	sekundære	værdiansættelse	er	der	gennem	nøgletal	 justeret	for	
eksempelvis	forskellig	kapitalstruktur.	
	
UTi	og	DSV	befinder	sig	begge	på	markedet	som	transport	og	logistik	virksomheder.	De	spænder	
derfor	 over	 mange	 forskellige	 brancher.	 Der	 er	 derfor	 valgt	 kun	 at	 se	 på	 konkurrerende	
virksomheder,	som	tilbyder	de	samme	tjenester	og	ydelser.	Ved	indsamling	af	data	fra	branchen,	
er	 der	 valgt	 at	 tage	 et	 gennemsnit	 af	 tal	 fra	 brancherne;	 air	 transport,	 packing	 &	 container,	
shipbuilding	 and	marine,	 transportation,	 transportation	 on	 railroads	 og	 trucking.	 Det	 er	 således	
alle	brancher,	hvor	de	to	virksomheder	leverer	tjenester	og	ydelser.	
	
Købet	af	UTi	blev	offentliggjort	d.	9.	oktober	2015,	men	blev	endeligt	godkendt	og	gennemført	pr.	
22.	januar	20163.	Værdiansættelsen	er	lavet	med	pris	ved	afsluttet	regnskabsår	for	UTi	2015.	Det	
er	derfor	overvejet	om	prisen	skal	 tilbagediskonteres	 til	en	af	de	 to	ovenstående	datoer.	Det	er	
dog	vurderet	til	at	have	så	lille	en	betydning,	at	dette	ikke	er	blevet	gjort.	
	
Multipelanalysen	 tager	 udgangspunkt	 i	 virksomhedernes	 allerede	 opnåede	 resultater	 og	 ikke	
deres	 fremtidige	 forventede	 resultater.	Der	bør	 tages	udgangspunkt	 i	de	 forventede	 resultater4,	
for	at	inddrage	forventninger,	men	dette	er	valgt	ikke	at	blive	gjort,	da	det	vil	kræve	større	analyse	
af	 referencegruppe-virksomhederne,	 som	 bliver	 for	 omfangsrigt	 for	 opgaven.	 Ligeledes	 kan	 er	
reformulering	 af	 referencegruppens	 regnskab	 medføre	 højere	 sikkerhed	 for	 korrekt	
værdiansættelse.	Dette	er	 ligeledes	 fravalgt,	 for	at	holde	 fokus	og	begrænse	opgaven	til	DSV	og	
UTi.	
	
	

																																																								
	
3	DSV	selskabsmeddelelse	nr.	628.	
4	Financial	statement	analysis,	side	226.	
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6. Kildekritik	
Der	er	 igennem	opgaven	blevet	brugt	 lærebøger	 til	den	 teoretiske	del,	og	offentligt	 tilgængeligt	
materiale	 til	 indsigt	 i	 branchen	 og	 virksomhederne.	 Ved	 at	 benytte	 offentligt	 tilgængeligt	
materiale,	betegnet	som	sekundære	kilder,	skal	der	tages	højde	for	at	denne	information	ikke	altid	
er	fuldstændig	objektiv.	Årsrapporterne	fra	de	to	virksomheder	vil	alt	andet	lige	indeholde	en	grad	
af	subjektivitet,	hvorfor	det	kræver,	at	man	forholder	sig	kritisk	til	den	information,	der	gives.	Man	
kan	eksempelvis	forestille	sig,	at	virksomhederne	fokuserer	mere	på	det	positive	end	det	negative.	
Når	dette	er	sagt,	så	er	der	lovgivning,	som	er	med	til	at	hjælpe	mod	en	mere	objektiv	årsrapport.		
DSV	 har	 afgivet	 regnskab,	 som	 opfylder	 IFRS5,	 og	 revisor,	 samt	 ledelsen,	 har	 ingen	 forbehold,	
hvorfor	årsrapporterne	vurderes	valide.	
UTi	aflægger	regnskab	efter	US	GAAP6.	Der	er	i	regnskaberne,	der	er	afsluttet	ultimo	januar	2015	
og	2014,	notits	fra	revisionsselskabet,	at	der	findes	en	risiko	for,	at	der	ikke	findes	stærk	nok	intern	
kontrol	i	virksomheden,	hvilket	kan	medvirke	til	misvisende	regnskabstal7.	Det	er	valgt	at	medtage	
regnskaberne	 og	 benytte	 tallene	 til	 reformulering,	 da	 det	 ikke	 er	 muligt	 at	 undersøge	 denne	
mulige	fejl	yderligere,	og	der	bliver	således	ikke	taget	højde	for	dette	senere	i	opgaven.	
	
Rapporter,	artikler,	data	mm.,	der	henvises	til,	er	i	nogle	tilfælde	blevet	udarbejdet	for	mere	end	
1-2	år	siden.	I	disse	tilfælde,	er	det	blevet	vurderet,	hvilken	indflydelse	dette	har	på	rapporten.	Det	
er	 altså	 vurderet	 om	 en	 nyere	 rapport,	 omhandlende	 samme	 emne,	 vil	 komme	 med	 markant	
anderledes	data.	I	nogle	tilfælde	forventes	det	ikke,	at	en	nyere	rapport	vil	levere	nyere	tal.	Disse	
”ældre”	rapporter	er	derfor	medtaget.	Et	eksempel	er	under	branchens	fremtid,	hvor	rapporten	er	
fra	begyndelsen	af	2015.		
Kurshistorik	 er	 taget	 fra	 en	 enkelt	 kilde8,	 og	 er	 vurderet	 ikke	 at	 give	 anledning	 til	 yderligere	
undersøgelse	af	pålideligheden,	 i	det	at	kurser	er	observerede	tal,	og	således	ikke	noget	der	kan	
fortolkes	forskelligt.		
Det	er	samtidig	blevet	vurderet	i	hvilket	omfang,	at	kilden	vurderes	til	at	være	pålidelig,	og	det	er	
således	kun	kilder,	der	vurderes	pålidelige,	som	er	medtaget.	

																																																								
	
5	International	Financial	Reporting	Standards	
6	US	Generally	Accepted	Accounting	Principles	
7	UTi	årsrapport	2014,	side	92	(F-4)	
8	Yahoo	Finance	



	 	
	
	

Side 12 af 93 
	

7. Disposition	
Opgavens	 opbygning	 tager	 udgangspunkt	 i	 lærebogen	 ”regnskabsanalyse	 og	 værdiansættelse”,	
som	har	været	grundstenen	i	faget	”Mergers	&	acqusitions	and	valuation”	på	HD	2.	del.	
Der	er	valgt	at	benytte	denne	opbygning,	da	den	giver	en	god	trin-for-trin	forklaring	i	forhold	til	en	
værdiansættelse.	Denne	opbygning	er	blevet	tilrettet,	således,	at	det	passer	på	et	opkøb.	
Opbygningen	er	som	vist	i	figuren	nedenfor9.	

	
Figur	7-1	–	Opbygning	af	opgaven,	egen	tilvirkning	

Formålet	med	opbygningen	er	at	skabe	en	rød	tråd	igennem	opgaven.	Der	startes	derfor	med	en	
indledning	 og	 præsentation,	 så	 læser	 ved,	 hvilke	 virksomheder,	 der	 er	 tale	 om.	 Herefter	 ledes	
læser	 videre	 til	 valg	 af	 referencegruppe	 og	 den	 strategiske	 analyse,	 som	 analyserer	
virksomhederne	og	deres	omverdenen,	samt	dennes	indflydelse	på	virksomhederne.	
Derefter	kommer	regnskabsanalysen,	der	dykker	ned	i	regnskabstallene	og	forklarer,	hvordan	det	
regnskabsmæssigt	er	gået	for	virksomhederne.	
Den	 opnåede	 information	 bruges	 dernæst	 til	 at	 budgettere	 for	 UTi’s	 fremtid	 gennem	 3	mulige	
scenarier,	som	derefter	kan	blive	værdiansat	gennem	to	metoder.	De	tre	scenarier	ender	til	sidst	
ud	med	at	give	os	en	helt	præcis	pris	på,	hvad	UTi	er	værd.	
Efterfølgende	laves	en	følsomhedsanalyse	for	at	undersøge,	hvor	følsom	den	fundne	pris	er	over	
for	ændringer	i	parametrene.	

																																																								
	
9	Baseret	på	Ole	Sørensens	figur	1.1.	side	21.	
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Næsten	til	sidst	laves	en	sekundær	værdiansættelse,	for	at	vise	et	hurtigere	alternativ	til	opgavens	
primære	 værdiansættelsesmetode.	 Til	 afslutning	 laves	 så	 en	 konklusion	 på	 hele	 opgaven,	 som	
besvarer	den	indledende	problemformulering.		
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8. Metode	og	modelvalg	
Opgaven	er	bygget	op	jævnfør	ovenstående	opbygning.	Dette	afsnit	har	til	formål	at	forklare	teori	
bag	de	valgte	modeller,	samt	årsagen	til	valget	af	disse.	

8.1. Præsentation	
Præsentationen	 er	 valgt	 for	 at	 give	 læser	 en	 introduktion	 af,	 hvad	 virksomhederne	DSV	 og	UTi	
præcist	 laver,	 således,	 at	 der	 er	 en	 fælles	 grundlæggende	 forståelse	 for	 den	 videre	
værdiansættelse.		
	
De	 to	 virksomheders	 historik,	 struktur	 og	 kurshistorik	 vil	 blive	 gennemgået	 primært	 på	 et	
beskrivende	plan.	
Efterfølgende	vil	branchen	som	helhed	blive	præsenteret	og	forklaret	for	at	give	et	billede	af	den	
nære	omverden,	som	påvirker	de	to	virksomheder	i	stor	grad.	

8.2. Valg	af	referencegruppe	
Den	 valgte	 referencegruppe	 er	 taget	 ud	 fra	 sammenlignelige	 virksomheder	 inden	 for	 samme	
branche.	 Der	 er	 tilnærmelsesvist	 valgt	 virksomheder	 i	 samme	 størrelse,	 kapitalstruktur	 og	
risikoprofil.	Derved	findes	det	mest	korrekte	sammenligningsgrundlag10.	

8.3. Strategisk	analyse	
Den	strategiske	analyse	har	til	formål	at	fastlægge	de	faktorer,	der	nu	og	i	fremtiden	kommer	til	at	
påvirke	UTi	og	DSV.	Der	bliver	set	på	såvel	interne	som	eksterne	faktorer.	
Den	 strategiske	 analyse	 er	 opdelt	 i	 omverdenen,	 internt,	 samt	 synergier	 imellem	 de	 to	
virksomheder.	
Omverdensanalysen	er	baseret	på	PEST-analysen	og	Porters	Five	Forces.	Disse	to	modeller	er	valgt	
i	og	med,	at	de	sammen	vurderes	til	at	kunne	give	et	detaljeret	billede	af	omverdenen.	
PEST-analysen	 har	 til	 formål	 at	 opdele	 omverdenen	 i	 4	 kategorier11.	 De	 4	 kategorier	 har	
virksomhederne	 ikke	 nogen	 mulighed	 for	 at	 have	 indflydelse	 på.	 Der	 er	 lavet	 en	 yderligere	
opdeling	af	PEST-analysen	kaldet	PESTEL.	Her	er	tilføjet	to	kategorier	miljømæssige	og	lovmæssige	
forhold.	Det	er	valgt	 ikke	at	benytte	denne	udvidede	model,	da	disse	to	punkter	allerede	 indgår	
under	 punkterne	 i	 PEST-analysen,	 og	 det	 er	 derfor	 ikke	 nødvendigt	 at	 trække	 disse	 ud	
selvstændigt.	

																																																								
	
10	Valuation,	side	364.	
11	Ole	Sørensen,	side	67.	
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PEST-analysen	bliver	kritiseret	 for	 ikke	at	give	hjælpe	til,	hvordan	man	 løser	de	 fundne	 faktorer.	
Jeg	 vil	 derfor	 forsøge	 undervejs	 at	 give	 bud	 på,	 hvordan	 faktorerne	 kan	 udnyttes	 af	
virksomhederne,	hvis	muligt.	
Porters	 Five	 Forces	 kommer	 lidt	 tættere	 på	 selve	 virksomhederne.	 Den	 fokuserer	 mere	 på	 de	
aktører,	der	er	i	branchen	og	deres	forhold	til	hinanden,	samt	til	kunder	og	leverandører.	Således	
supplerer	den	PEST-analysen	ved	afklare	de	nærmere	forhold.	
	
Til	 den	 interne	 analyse	 er	 der	 valgt	 at	 benytte	 værdikædeanalysen,	 konkurrence-	 samt	
vækststrategi	 og	 Baney’s	 VRIO-model.	 Disse	 er	 vurderet	 til	 sammen	 at	 give	 et	 godt	 indblik	 i	
virksomhedernes	interne	forhold.	VRIO-modellen	fungerer	som	en	vurderingsmodel	af	de	fundne	
fordele,	 der	 kan	 analysere	 om	 virksomhedernes	 fordele	 er	 værdifulde,	 sjældne,	 imitérbare	 og	
mulige	at	udnytte.	Det	vil	give	en	indikation	af	fordelens	brugbarhed,	samt	konkurrencemæssige	
fordel.	
	
Den	 strategiske	 analyse	 opsummeres	 i	 SWOT-analysen	 som	 en	 delkonklusion.	 På	 denne	 måde	
gives	et	nemt	og	simpelt	overblik	over	fordele	og	ulemper	både	internt	og	eksternt.	
	
Dele	af	den	strategiske	analyse	er	baseret	på	egen	tilvirkning,	som	et	følge	af	rationel	tankegang	
og	vurdering,	og	der	vil	derfor	ikke	være	alle	udsagn,	der	er	dokumenteret	med	kilder.	

8.4. Regnskabsanalyse	
Formålet	med	regnskabsanalysen	er	at	korrigere	for	regnskabsmæssig	støj,	der	slører	det	billede	
af	 virksomhedernes	 økonomiske	 aktivitet,	 samt	 performance12.	 Dette	 bliver	 gjort	 gennem	 en	
reformulering,	 som	også	har	 til	 formål	 at	 dele	 regnskabet	op	 i	 drift	 og	 finansiering.	Derved	 kan	
man	 se,	 hvad	 kerneforretningen	 i	 virksomheder	 giver	 af	 overskud.	 Man	 kan	 populært	 sige,	 at	
driften	 er	 det,	 som	 virksomheden	 kan	 finde	 ud	 af	 og	 som	 kan	 være	 svær	 at	 kopiere,	 mens	
finansieringen	 let	 kan	 kopieres	 og	 efterlignes	 af	 konkurrerende	 virksomheder.	 Derfor	 er	 det	
værdiskabende	selve	driften.	
Der	 vil	 blive	 lavet	 en	 reformulering	 af	 balancen,	 resultatopgørelsen	og	 totalindkomstopgørelsen	
for	begge	virksomheder.	Der	vil	 således	 ikke	blive	set	på	pengestrømsopgørelsen.	Dette	er	valgt	
ikke	at	blive	gjort,	da	det	ikke	indgår	som	led	i	bogen	”Regnskabsanalyse	og	værdiansættelse”	som	
tidligere	nævnt	opgavens	struktur	følger,	og	er	derfor	ikke	en	nødvendighed	for	at	værdiansætte	
virksomheden.	
De	 enkelte	 korrektioner,	 der	 er	 blevet	 foretaget,	 samt	 hvorfor	 disse	 er	 foretaget,	 vil	 blive	
gennemgået	under	punktet	regnskabsanalyse.	

																																																								
	
12	Ole	Sørensen,	side	157.	
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Efter	 reformuleringen	 vil	 der	 blive	 lavet	 en	 nøgletalsanalyse	 for	 at	 kunne	 vide,	 hvordan	 det	
historisk	er	gået.	De	beregnede	nøgletal	vil	blive	kommenteret	ud	fra	punkterne	retning,	niveau	og	
hastighed.	Nøgletalsanalysen	er	baseret	på	Dupont	modellen	som	vises	i	afsnittet.	Nøgletallene	vil	
endvidere	være	med	til	at	danne	grundlag	for	budgetteringen.	
Særligt	UTi	 har	 desværre	meget	 begrænsede	 kommentarer	 på	 de	 enkelte	 regnskabstal,	 hvorfor	
årsagen	bag	flere	af	tallene	desværre	ikke	kendes.	Den	viden,	der	er	omkring	udviklingen	i	tallene,	
er	således	primært	det,	der	bliver	klarlagt	i	den	strategiske	analyse.	

8.5. Værdiansættelse	
Værdiansættelsen	laves	ud	fra	to	indirekte	absolutte	værdiansættelsesmodeller,	som	begge	giver	
samme	 virksomhedsværdi	 i	 sidste	 ende.	 Ved	 at	 anvende	 begge	 modeller	 er	 det	 med	 til	 at	
minimere	mulighed	for	fejl	i	beregningerne.	
Forskellen	 på	 direkte	 og	 indirekte	 modeller	 er,	 at	 de	 direkte	 modeller	 bergener	 værdien	 af	
egenkapitalen	 direkte	 ved	 at	 budgettere	 de	 strømme,	 der	 tilfalder	 ejerne	 af	 virksomheden.	 De	
indirekte	 modeller	 beregner	 først	 virksomhedsværdien,	 for	 derefter	 at	 fratrække	 værdien	 af	
långivernes	fordring,	for	til	sidst	så	at	komme	til	aktionærværdien13.		
	
Forskellen	på	de	relative	og	absolutte	modeller	er,	at	de	relative	modeller	indeholder	ikke	nogen	
budgettering,	og	de	er	derved	mere	simple,	og	kræver	ikke	lige	så	meget	information14.	Det	er	en	
relativ	 model,	 der	 bliver	 benyttet	 i	 den	 sekundære	 værdiansættelse,	 mens	 det	 er	 absolutte	
modeller,	der	benyttes	i	selve	værdiansættelsen	med	scenarieanalyser.		

Cash	flow:	

𝑉"# = 𝑉"#% − 𝑁𝐹𝐹" =
𝐹𝐶𝐹*

1 + 𝑟./00 *

1

*23

+
𝐹𝐶𝐹143

𝑟./00 − 𝑔 1 + 𝑟./00 1 − 𝑁𝐹𝐹"	

	
Hvor	det	gælder	at		𝐹𝐶𝐹* = 𝐷𝑂* − ∆𝑁𝐷𝐴*	

	
DCF	eller	FCFF,	som	modellen	også	populært	er	kaldt,	tager	udgangspunkt	i	ovenstående	formel.	
Først	 er	 der	 egenkapitalværdien,	 som	 er	 lig	med	 virksomhedsværdi	 (enterprisevalue)	 fratrukket	
netto	 finansielle	 forpligtelser,	 som	netop	blev	nævnt	oven	 for	 formlen.	Dernæst	 ses	det,	 at	 der	
tages	 summen	 af	 FCF	 tilbagediskonteret	 med	 diskonteringsfaktoren	 for	 hvert	 budgetår.	 Dette	
tillægges	 terminalåret,	 hvor	 der	 tilbagediskonteres	 med	 diskonteringsfaktoren,	 hvor	 g	 også	 er	
inkluderet.	Disse	to	dele	lagt	sammen	giver	således	virksomhedsværdien,	og	derfor	fratrækkes	til	

																																																								
	
13	Ole	Sørensen,	side	25.	
14	Ole	Sørensen,	side	25.	
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sidst	netto	finansielle	 forpligtelser	 for	at	 få	værdien	af	egenkapitalen,	som	så	kan	divideres	med	
antal	udestående	aktier.	
For	 beregning	 af	 FCF	 skal	 efter-skat	 driftsoverskuddet	 (DO)	 fratrækkes	 stigningen	 i	 netto	
driftsaktiver	(ΔNDA).	Ved	at	gøre	dette	ender	man	med	at	stå	med	pengestrømmen,	som	er	lavet	
fra	driften.	Har	der	for	eksempel	været	en	meget	stor	stigning	i	driftsaktiverne,	vil	dette	svare	til	
placering	af	midler	i	driftsaktiverne,	og	derved	ikke	samme	pengestrøm.	

Residualoverskud:	

𝑉"# = 𝑉"#% − 𝑁𝐹𝐹" = 𝑁𝐷𝐴" +
𝑅𝐼𝐷𝑂*

1 + 𝑟./00 *

1

*23

+
𝑅𝐼𝐷𝑂143

𝑟./00 − 𝑔 1 + 𝑟./00 1 − 𝑁𝐹𝐹"	

	
Hvor	det	gælder	at		𝑅𝐼𝐷𝑂* = 𝐷𝑂* − (𝑟./00𝑁𝐷𝐴*=3)	

	
Residualoverskuds-modellen	ligner	på	mange	punkter	cash	flow-modellen,	hvilket	også	er	med	til	
at	understøtte,	hvorfor	de	i	denne	opgave	bruges	sammen,	for	at	sikre	regnefejl.	
Den	største	forskel	ligger	i	beregningen	af	RIDO.	Igen	tages	driftsoverskuddet,	men	nu	fratrækkes	
netto	 driftsaktier	 fra	 perioden	 før	 og	 ganges	 med	 WACC.	 Ideen	 er	 her,	 at	 alle	 investorer	 har	
fordringer	på	virksomhedens	netto	driftsaktiver	og	den	fremtidige	strøm	af	driftsoverskud.	
	
Der	findes	både	fordele	og	ulemper	ved	at	benytte	de	ovenstående	modeller.	En	af	fordelene	er,	
at	den	ikke	tager	udgangspunkt	i	dividender	eller	kapitalstruktur,	som	andre	modeller	gør.	Derved	
ses	der	på,	hvad	driften	genererer	fratrukket	investeringsaktiviteten15.	
En	 ulempe	 ved	 at	 benytte	 disse	 modeller	 er,	 at	 der	 kræves	 et	 dybdegående	 kendskab	 til	 den	
virksomhed,	 der	 skal	 værdiansættes,	 for	 at	 kunne	 budgettere	 og	 derved	 kunne	 værdiansætte	
korrekt.	 Ligeledes	 fås	 også	 forskellige	 resultater	 alt	 efter,	 hvilke	 parametre	 man	 fastslår	 som	
risikofri	 rente,	 beta	 mm.	Modellen	 er	 derfor	 aldrig	 stærkere	 end	 analytikers	 evne	 til	 at	 fastslå	
parametre	og	budgettere	korrekt.	Ligeledes	er	analytikere	meget	afhængig	af,	hvilken	information,	
der	er	offentligt	tilgængeligt,	og	derved	kan	danne	grundlag	for	værdiansættelsen16.	
	
Når	prisen	er	fundet	i	hvert	af	de	tre	scenarier,	vil	prisen	blive	tilrettet	med	et	halvt	år.	Dette	er	
grundet	 teorien	 om	at	 al	 værdi	 ikke	 bliver	 genereret	 ved	 regnskabsafslutningen,	men	 i	 løbet	 af	
året,	hvorfor	prisen	diskonteres	til	midten	af	året.	
	

																																																								
	
15	Ole	Sørensen,	side	40.	
16	Ole	Sørensen,	side	41.	
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Multipel17:	
Multipelanalysen,	 som	 bliver	 foretaget	 mod	 slutningen	 af	 opgaven,	 er	 en	 relativ	
værdiansættelsesmodel.	Den	benytter	simple	nøgletal	til	at	beregne	værdien	af	en	virksomhed,	ud	
fra	 sammenligningsprincippet	 og	 antager	 ”loven	 om	 én	 pris”,	 som	 betyder,	 at	 hvis	 de	 andre	
virksomheder	handles	til	én	pris	ud	fra	forskellige	faktorer,	så	kan	andre	virksomheder	udregnes	
ud	fra	dette.	To	identiske	virksomheder	skal	altså	koste	det	samme.	
Prismultiplerne,	 der	 bliver	 benyttet,	 tager	 de	 simple	 regnskabstal	 og	 benytter	 derved	 ikke	
budgettering	 eller	 reformulering,	 som	 gør	 dem	 billigere.	 Nøgletallene	 beregnes	 for	 hver	 af	 de	
udvalgte	virksomheder	i	referencegruppen.	Herefter	findes	gennemsnittet	af	disse,	for	derefter	at	
kunne	 blive	 ganget	 på	 UTi’s	 værdier	 fra	 deres	 regnskab.	 Formlerne,	 der	 er	 benyttet,	 er	 som	
følger18.	
	

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔										

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑										

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖
𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝐸𝐾	

	
𝐻𝑣𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑔æ𝑙𝑑𝑒𝑟	𝑎𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟	×	𝑘𝑢𝑟𝑠	

	
Ovenstående	 formler	 tager	 ikke	 højde	 for	 forskellig	 kapitalstruktur,	 og	 det	 vil	 derfor	 være	 at	
foretrække	 at	 sammenligne	med	 virksomheder	 med	 tilnærmelsesvis	 ens	 kapitalstruktur.	 For	 at	
korrigere	for	kapitalstrukturen	kan	man	benytte	nedenstående	formler,	som	er	ugearede.	
	

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝐸𝐾 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔æ𝑙𝑑
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 										

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝐸𝐾 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔æ𝑙𝑑
𝐸𝐵𝐼𝑇 	

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝐸𝐾 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔æ𝑙𝑑
𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟t	𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝐸𝐾 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔æ𝑙𝑑	

	
ℎ𝑣𝑜𝑟 det 𝑔æ𝑙𝑑𝑒𝑟	𝑎𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔æ𝑙𝑑 = 𝑏𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔æ𝑙𝑑19	

	
Dog	 er	 det	 værd	 at	 notere,	 at	 den	 bogførte	 værdi	 af	 EK	 +	 nettogæld,	 afhænger	 af,	 om	
virksomheden	benytter	sig	af	leasing,	og	derved	via	en	reformulering	vil	få	tilføjet	yderligere	gæld.	
Der	kan	derved	være	 forskel	på	den	bogførte	værdi	ved	ens	virksomheder,	der	kun	adskiller	 sig	
ved	at	lease	og	eje.	
	
Til	sidst	er	der	også	mulighed	for	at	lave	korrektioner	for	regnskabspraksis.	Dette	gøres	blot	ved	at	
benytte	EBITDA	i	nævneren	i	formlen,	så	nedenstående	formel	fås.	
																																																								
	
17	Ole	Sørensen,	side	31+32.	
18	Ole	Sørensen,	side	31.	
19	Ole	Sørensen,	side	32.	
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𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔æ𝑙𝑑

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 	

	
ℎ𝑣𝑜𝑟 det 𝑔æ𝑙𝑑𝑒𝑟	𝑎𝑡	𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔æ𝑙𝑑 = 𝑏𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑔æ𝑙𝑑	

	
Her	tages	der	således	både	højde	for	kapitalstruktur	og	regnskabspraksis20.	Dog	har	denne	formel	
den	 svaghed,	at	der	 i	høj	grad	bliver	benyttet	operationel	 leasing	 i	 logistik	branchen.	Derved	vil	
EBITDA,	 i	stedet	for	EBIT,	give	et	misvisende	resultat.	Dette	skyldes,	at	hvis	en	virksomhed	ejer	 i	
stedet	 for	at	 lease,	 så	 vil	 de	have	udgifter	placeret	under	afskrivninger	 (efter	EBITDA),	og	 færre	
udgifter	 inden	 EBITDA,	 sammenlignet	 med	 en	 virksomhed,	 der	 leaser.	 Derved	 kan	 to	 ens	
virksomheder,	hvor	den	eneste	 forskel	er,	om	de	 leaser	eller	ejer,	have	forskellig	EBITDA.	For	at	
korrigere	 for	 dette,	 er	 det	 nødvendigt	 at	 reformulere,	 hvilket	 netop	 ikke	 er	 meningen	 med	
multipelanalyse.	

																																																								
	
20	Ole	Sørensen,	side	32.	
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9. Præsentation	
For	at	kunne	se	nærmere	på	de	to	virksomheder	er	det	nødvendigt	at	vide,	hvad	de	præcist	laver.	
Til	 at	 starte	med	kommer	derfor	en	overordnet	præsentation	af	de	 to	virksomheder.	Efter	hver	
virksomhedsbeskrivelse	 vil	 der	 blive	 kommenteret	 på	 virksomhedens	 kurshistorik.	 Efterfølgende	
vil	branchen	som	helhed	blive	kommenteret.	

9.1. UTi	Worldwide	Inc.	
UTi	 blev	 etableret	 tilbage	 i	 1926.	 Virksomheden	 startede	 sine	 dage	 i	 Tyskland	 og	 voksede	
efterfølgende	til	at	blive	en	global	spiller	på	markedet.	Undervejs	blev	UTi	købt	i	1993,	og	i	1994	
havde	UTi	forretninger	i	seks	ud	af	de	syv	kontinenter	og	havde	en	årlig	omsætning	på	mere	end	
300	millioner	USD.	Over	de	næste	år	steg	omsætningen	til	ca.	1	milliard	USD,	de	vandt	flere	priser,	
og	de	overtog	flere	virksomheder,	for	at	udvide	deres	globale	netværk.	I	dag	har	UTi	kontorer	og	
logistik-	 og	 distributionscentre	 i	 omkring	 60	 lande,	 mens	 de	 gør	 forretninger	 i	 yderligere	 100	
lande.21	
I	 år	 2000	 blev	 virksomheden	 børsnoteret	 på	 NASDAQ	 og	 omsætningen	 er	 sidenhen	 steget	 til	
omkring	5	milliarder	USD22.	
UTi	 er	 ligesom	DSV	 en	 ”asset	 light”	 virksomhed,	 og	 de	 ejer	 hverken	 fly,	 skibe	 eller	 lastbiler.	De	
benytter	sig	derfor	af	operationel	leasing,	samt	køber	ydelser	for	at	få	fragtet	gods	fra	et	sted	til	et	
andet.	Det,	som	de	satser	på,	er	alt	det	omkringliggende	ved	selve	fragten.	De	tilbyder	således,	at	
kunden	kun	skal	gå	et	sted	hen,	når	de	skal	have	fragtet	ting,	så	sørger	UTi	for	resten.	Herunder	
forsikring,	logistik,	opbevaring	osv.	

9.1.1. Kurshistorik	

UTi	er	børsnoteret	på	NASDAQ	Global	Select	Market23	under	koden	UTiW.	
Nedenfor	 ses	 den	 daglige	 lukkekurs	 på	 UTi	 over	 perioden	 01-01-2011	 til	 01-01-2016.	 Siden	
begyndelsen	 af	 2011,	 hvor	 kursen	 lå	 på	 21,36	 USD,	 er	 det	 stødt	 og	 roligt	 gået	 ned	 af	 for	
aktiekursen.	Over	perioden	har	gennemsnittet	været	på	13,65	USD.	Undervejs	i	perioden	ses	nogle	
ret	stejle	fald.	Det	første	stejle	fald	er	ved	februar	2014	og	igen	et	fald	ved	marts	2015.	Faldet	ved	
marts	2015	falder	lige	oven	i	offentliggørelsen	af	årsrapporten.	Ud	fra	grafen	ses	desuden,	at	ved	
DSV’s	 offentliggørelse	 af	 købet	 af	 UTi	 steg	 kursen	 fra	 ca.	 4,72	USD	 til	 7,0	USD,	 hvor	 den	 bliver	
liggende	stabilt.	

																																																								
	
21	UTi	Årsrapport	2014,	side	2	
22	UTi	Worldwide	Company	History	
23	Årsrapport	2014,	side	9.	
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Tendensen	i	kurshistorikken	har	således	primært	været	nedadgående	for	UTi.	Samtidig	ses	det,	at	
markedet,	repræsenteret	ved	S&P500,	overordnet	har	været	støt	stigende	igennem	hele	perioden.	
Det	 er	 således	 ikke	 markedet,	 der	 har	 gjort,	 at	 UTI	 har	 haft	 nedadgående	 kurs,	 men	 i	 stedet	
formodes	det	at	være	virksomhedsspecifikke	forhold.	
	

	
Figur	9-1	-	UTi	kurshistorik,	egen	tilvirkning	

9.2. DSV	A/S	
DSV	 blev	 etableret	 tilbage	 i	 1976,	 hvor	 en	 gruppe	 vognmænd	 slog	 sig	 sammen	 og	 skabte	 De	
Sammensluttede	 Vognmænd	 af	 13-7	 1976	 A/S	 (DSV).	 Den	 gang	 bestod	 forretningen	 kun	 i	
transport	og	leverancer	i	Danmark.	
Senere	 begyndte	 virksomheden	 af	 se	 sig	 om	 efter	 udlandet.	 I	 1989	 opkøbte	 DSV	 derfor	 to	
konkurrerende	eksportfirmaer	og	senere	to	mere	i	1999.	
I	 året	 2000	 kom	 en	 større	 ændring	 i	 DSV.	 Før	 havde	 man	 primært	 beskæftiget	 sig	 med	
landtransport	i	Skandinavien,	Storbritannien,	Baltikum	og	Europa.	DSV	valgte	derfor	at	købe	DFDS	
Dan	 Transport	 Group.	 Dette	 sikrede	 DSV	 luft-	 og	 skibsfragt	 til	 både	 USA	 og	 APAC24.	 De	
efterfølgende	 år	 har	 DSV	 opkøbt	 adskillige	 virksomheder,	 for	 hver	 gang	 at	 styrke	 deres	
eksisterende	positioner	på	markedet	og	udvide	til	nye	geografiske	markeder.	Det	seneste	opkøb	er	
UTi,	som	beskrives	i	denne	opgave25.	
	
																																																								
	
24	APAC	=	Asia-Pasific		
25	DSV	over	time	
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DSV	er	en	global	udbyder	af	transport-	og	logistikløsninger.	De	ejer	kun	meget	få	lastbiler,	og	de	
ejer	derved	ingen	fly	eller	skibe.	De	opererer	derfor	under	en	”asset	light”	forretningsmodel,	som	
de	selv	kalder	det26.	
	Virksomheden	er	delt	op	 i	 tre	divisioner;	”DSV	Air	&	Sea”,	”DSV	Road”	og	”DSV	Solutions”.	DSV	
tilbyder	 både	 standardløsninger,	 men	 også	 for	 eksempel	 særlig	 store	 eller	 komplicerede	
forsendelser.	 De	 kan	 således	 tilbyde	 komplet	 behandling	 fra	 afsender	 til	 modtager,	 inklusive	
blandt	andet	tolddeklarering,	lagerhotel,	distribution,	samt	plukning	og	pakning.		
I	dag	har	DSV	mere	end	800	kontorer	og	300	logistikfaciliteter	spredt	ud	over	mere	end	80	lande.	
De	er	således,	inklusive	købet	af	UTi,	den	4.	største	speditionsvirksomhed	på	verdensplan	og	har	
mere	end	40.000	ansatte	på	verdensplan27.	

	
Figur	9-2:	-	DSV	fordeling	nettoomsætning,	DSV	årsrapport		 	

Figur	9-3:	-	DSV	geografisk	fordeling,	DSV	årsrapport	

Divisionen	 ”Air	 &	 Sea”	 er	 transport	 af	 alt	 slags	 gods	 med	 fly	 og	 skib.	 Divisionen	 havde	 en	
overskudsgrad	på	8,9%	i	2015,	som	var	en	stigning	på	1,9%-point	i	forhold	til	året	før28.	
”Road”-divisionen	består	af	al	transport	via	veje.	I	2015	opnåede	divisionen	en	overskudsgrad	på	
3,7%,	som	var	en	stigning	med	0,2%-point	i	forhold	til	året	før.	
Den	 sidste	 division	 ”Solutions”	 varetager	 specialiserede	 logistikløsninger,	 herunder	 distribution,	
lager,	pakning,	tolddeklaration	mm.	”Solutions”	oplevede	et	fald	i	overskudsgraden	på	0,7%-point	
fra	2014	til	2015	og	endte	derved	2015	på	4,1%.	

9.2.1. Kurshistorik	

DSV	er	børsnoteret	på	NASDAQ	i	København.	Nedenfor	ses	kurshistorikken	for	DSV	over	samme	
periode,	 som	 for	UTi	ovenfor(01-01-2011	 til	 01-01-2016).	 Igennem	perioden	har	 kursen	 for	DSV	
ligget	med	et	 gennemsnit	 på	 ca.	 160,54	DKK.	 I	 perioden	er	den	generelle	 tendens	opadgående.	
Ved	offentliggørelsen	af	købet	d.	9.	oktober	2015	steg	kursen	fra	251,9	til	270,0	DKK.		

																																																								
	
26	DSV	årsrapport	2015,	side	6.	
27	DSV	årsrapport	2015,	side	4.	
28	DSV	årsrapport	2015,	side	19.	
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Til	sammenligning	ses	markedet,	her	repræsenteret	med	OMXC20,	at	DSV	har	fulgt	markedet	frem	
til	 første	kvartal	2014,	hvorefter	det	 ligger	 lidt	under	markedet,	 for	til	sidst	 i	perioden	at	ramme	
samme	niveau	igen.	

	
Figur	9-4	-	DSV	kurshistorik,	egen	tilvirkning	

9.3. Branchen	som	helhed	
I	 dette	 afsnit	 defineres	 branchen	 som	 tranport	 af	 gods	 via	 skib,	 tog,	 fly	 og	 køretøj.	 Derudover	
inkluderes	 også	 de	 omkringliggende	 ydelser	 som	 fortoldning,	 logistik,	 lager,	 kontrakter	 mm.	
Branchen	bliver	 beskrevet	 som	et	 verdensbillede	 af	 branchen,	 da	både	DSV	og	UTi	 opererer	 på	
verdensplan.		
Branchen	 er	 kendetegnet	 ved	 at	 være	 konjunkturfølsom.	 Dette	 skyldes,	 at	 jo	 bedre	 det	 går	 de	
forskellige	økonomier	rundt	om	i	verdenen,	jo	højere	produktion	af	varer	og	tjenester,	og	det	vil	
alt	 andet	 lige	 smitte	 af	 på	 efterspørgslen	 på	 transportydelser.	 Det	 vil	 dog	 samtidig	 være	 en	
branche,	hvor	der	altid	vil	være	efterspørgsel	for	transport	af	gods	fra	start	til	slut.		
Når	man	ser	på	indgangsbarrierer	til	branchen	er	de	meget	små.	Hvis	man	ser	på	den	helt	simple	
ydelse	 at	 fragte	 gods,	 så	 kræver	det	 ikke	andet	end	en	 chauffør	og	en	bil,	 så	 længe	 landene	er	
forbundet	med	veje.	Ser	man	så	på	det	billede,	vi	har	 i	dag,	hvor	der	er	større	og	større	krav	til	
blandt	andet	den	tid,	som	det	må	tage	at	sende	varen	til.	hvilket	som	helst	sted	i	verdenen,	bliver	
det	 pludselig	 mere	 kompliceret.	 Her	 kræves	 stort	 netværk	 af	 transportmuligheder,	 samt	
kompliceret	logistisk	planlægning.	Alt	efter,	hvad	der	skal	fragtes,	er	der	endvidere	lovgivning,	som	
kan	 gå	 ind	 og	 påvirke	 kompleksiteten	 af	 transporten,	 herunder	 krav	 til	 opbevaring,	 chauffør	 og	
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transportmetode.	 Er	 der	 eksempelvis	 tale	 om	 kemikalier	 eller	 dyr,	 er	 der	 reglementer	 som	 skal	
overholdes,	og	som	kan	variere	fra	land	til	land.	
Når	 dette	 er	 sagt,	 er	 det	 dog	 forholdsvis	 uproblematisk	 for	 kunden	 at	 skifte	 til	 en	 anden	
leverandør	 af	 transportydelser.	 Dette	 er	 også	 årsagen	 til,	 at	 de	 store	 spillere	 på	 markedet	
varetager	mange	af	de	omkringliggende	services	som	tidligere	nævnt.	Derved	får	de	kunden	til	at	
føle	 sig	 sikker	 igennem	 proceduren,	 og	 det	 overlader	 færre	 bekymringer	 til	 kunden.	 En	 lang	
problemfri	historik	for	en	kunde	kan	derved	sikre	samarbejdet.	
Inden	 for	 branchen,	 særligt	 for	 speditørvirksomheder,	 benyttes	 der	 i	 høj	 grad	 leasing	 og	
underleverandører.	Dette	medfører,	at	mange	af	de	større	virksomheder	har	begrænsede	midler	
bundet	 i	 aktiver.	 På	 denne	 måde	 kan	 virksomheden	 hurtigere	 tilpasse	 sig	 de	 eventuelle	
udfordringer	eller	muligheder,	de	står	over	for.	
Nedenfor	ses	fordelingen	af	den	værdi,	der	bliver	skabt	inden	for	branchen	fordelt	på	regioner29	

	
Figur	9-5	-	Geografisk	værdifordeling	i	branchen,	Marketline	

	
I	 fremtiden	 forventes	det,	 at	branchen	på	 verdensplan	 vil	 have	en	 vækst	 i	 2016,	 2017,	 2018	og	
2019	på	henholdsvis	6,6%,	6,7%,	6,8%	og	6,8%30.	

																																																								
	
29	Marketline	brancherapport,	side	10	
30	Marketline	brancherapport,	side	11	

Americas
49%

Asia-Pacific
27%

Europe
21%

Middle	East	&	
Africa
3%

Geografisk	segmentering	i	forhold	til	værdi



	 	
	
	

Side 25 af 93 
	

10. Valg	af	referencegruppe	
Ved	udvælgelsen	af	referencegruppe	skal	der	vælges	virksomheder,	som	minder	om	UTi	og	derved	
også	 DSV.	 Dette	 gælder	 for	 virksomhedsstruktur,	 det	 marked,	 der	 opereres	 på,	 økonomiske	
nøgletal	 mm.	 For	 at	 finde	 frem	 til	 disse	 virksomheder	 til	 sammenligning,	 blev	 der	 taget	
udgangspunkt	i	virksomheder,	der	blev	nævnt	i	forbindelse	med	overtagelsen	af	UTi	fra	DSV31.	Der	
er	 herefter	 fundet	 virksomheder,	 som	 opererer	 på	 verdensplan,	 samt	 både	 har	 luft-,	 sø-	 og	
landtransport,	således,	at	de	minder	mest	muligt	om	både	DSV	og	UTi.	Der	er	derved	udvalgt	tre	
virksomheder	jævnfør	ovenstående.	

10.1. Kuehne	+	Nagel	
Kuehne	+	Nagel	(herefter	K+N)	blev	etableret	tilbage	i	1890	i	Bremen,	Tyskland.	I	dag	er	K+N	en	af	
de	 største	 virksomheder	 inden	 for	branchen.	De	er	 repræsenteret	 i	mere	end	100	 lande	og	har	
samlet	over	66.000	ansatte.	I	2015	havde	de	en	omsætning	på	21,470	mia.	USD.	De	er	derved	en	
væsentlig	større	spiller	på	markedet	end	UTi	og	DSV,	men	de	er	alligevel	 i	tæt	konkurrence	med	
begge	virksomheder.	Over	halvdelen	af	K+N’s	omsætning	kommer	 fra	Europa.	Herefter	med	 lidt	
over	20%	fra	Amerika32.	

10.2. Panalpina	
Panalpina	 startede	 tilbage	 i	 1935	 som	 et	 sekundært	 firma	 og	 blev	 senere	 i	 1954	 selvstændigt.	
Virksomheden	 har	 hovedkontor	 i	 Schweiz.	 Panalpina	 er	 omkring	 samme	 størrelse,	 målt	 på	
omsætning,	 som	 UTi	 og	 DSV.	 Deres	 primære	 marked	 er,	 ligesom	 K+N,	 Europa	 efterfulgt	 at	
Amerika33.	De	har	500	kontorer	fordelt	i	verdenen	med	samlet	16.000	ansatte.	

10.3. Expeditors	
Virksomheden	 startede	 sine	dage	 i	 1979	 i	 Seattle,	Washington.	De	beskæftiger	 i	 dag	 ca.	 14.600	
medarbejdere	 og	målt	 på	 omsætning	 er	 de	 samme	 størrelse	 som	 UTi	 og	 DSV,	 og	 derved	 også	
Panalpina.	Deres	primære	markedsområde	er	Amerika	med	 ca.	 50%	efterfulgt	 af	APAC	med	 ca.	
25%34	

																																																								
	
31	DSV	agrees	to	acquire	UTi	Worldwide	Inc.	
32	K+N	årsrapport	2015.	
33	Panalpina	årsrapport	2015.	
34	Expeditors	årsrapport	2015.	
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11. Strategisk	analyse	
Formålet	 med	 den	 strategiske	 analyse	 er	 at	 afklare	 de	 forhold,	 som	 regnskabsanalysen	 ikke	
fortæller	os35.	Den	strategiske	analyse	bliver	delt	op	i	de	forhold,	der	gør	sig	gældende	i	mikro-	og	
makromiljøet.	 Ved	 de	 makroøkonomiske	 forhold	 ses	 nærmere	 på	 de	 forhold,	 der	 er	 uden	 for	
virksomhederne.	Det	 er	 således	de	 forhold,	 som	virksomhederne	 i	mindre	 grad	 kan	påvirke.	Da	
forholdene	i	makromiljøet	bliver	set	som	en	helhed	på	verdensplan,	vil	der	blive	 lavet	en	samlet	
makroøkonomisk	analyse	for	både	UTi	og	DSV.	Da	det	er	samme	verdensmarked,	som	de	opererer	
på,	 vil	 det	 være	 de	 samme	 forhold,	 de	 oplever	 i	 makromiljøet.	 I	 dette	 afsnit	 vil	 der	 blot	 blive	
refereret	til	UTi	og	DSV	som	”virksomhederne”.	
Efter	endt	strategisk	analyse	kan	der	drages	konklusioner	gennem	SWOT-analysen,	der	bruges	til	
bestemme	retningslinjer	i	budgetteringen.	
Årsagen	til,	at	det	er	interessant	at	se	på	de	eksterne	forhold,	er	for	at	få	en	indikation	om,	hvilke	
udefrakommende	forhold,	der	kan	have	konsekvenser	for	de	to	virksomheder.	Ligeledes	kan	det	i	
senere	sammenhæng	i	de	interne	forhold	ses,	hvorvidt	virksomhederne	har	taget	højde	for	disse	
faktorer,	og	derved	sikret	deres	fortsatte	drift.	
De	interne	forhold	er	ligeledes	meget	interessante	at	se	på,	da	det	er	netop	disse	forhold,	der	gør	
at	virksomhederne	adskiller	sig	fra	deres	konkurrenter.	

11.1. Omverdens	analyse	
Omverdens	analyse,	eller	også	kaldet	makroanalysen,	vil	starte	med	en	PEST-analyse	for	bagefter	
at	 benytte	 Porters	 Five	 Forces.	Med	 disse	 to	modeller	 vurderes	 forholdene	 i	 omverdenen	 som	
værende	afklaret.	Da	omverdenen	hele	tiden	er	i	forandring,	og	utrolig	mange	ting	kan	påvirke	en	
virksomhed,	 vil	 der	 blive	 lagt	 vægt	 på	 de	 største	 og	 mest	 oplagte	 faktorer,	 der	 kan	 påvirke	
virksomhederne,	som	det	ser	ud	i	dag.		

11.1.1. PEST-analyse	

Denne	analyse	 fastlægger	de	generelle	 faktorer,	 som	både	UTi	og	DSV	påvirkes	af,	men	som	de	
ikke	har	mulighed	for	selv	at	yde	direkte	indflydelse	på36.	Det	vil	dog	være	muligt	i	en	vis	grad	at	
kunne	 påvirke	 for	 eksempel	 lovgivning	 gennem	 lobbyisme,	men	 som	 udgangspunkt	 er	 det	 ikke	
noget,	de	kan	have	indflydelse	på.	
Via	 PEST-analysen	 bliver	 omverdenen	 delt	 op	 i	 politiske,	 økonomiske,	 sociokulturelle	 og	
teknologiske	 forhold.	 Ved	 at	 se	 på	 disse	 forhold	 kan	 det	 vurderes,	 hvad	 der	 fra	 omverdenen	
påvirker	virksomheden	i	dag	og	fremadrettet.	

																																																								
	
35	Ole	Sørensen,	side	65.	
36	Ole	Sørensen,	side	67.	
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11.1.1.1. Politiske	forhold	
De	politiske	forhold	 inkluderer	 lovgivning,	stabiliteten	i	de	 lande,	der	opereres	 i,	samt	regulering	
og	skattemæssige	forhold.	
	
Virksomhederne	kan	blive	direkte	påvirket	af	deres	effektive	skattesats	og	derved	et	anderledes	
resultat	efter	skat.	Da	begge	virksomheder	opererer	på	globalt	plan,	vil	der	ligeledes	være	diverse	
afgifter	på	forsendelser	rundt	om	i	verdenen,	som	vil	påvirke	virksomhedernes	økonomi.		
	
I	 forlængelse	 af	 ovenstående,	 kan	 der	 ligeledes	 være	 ny	 lovgivning	 vedrørende	 handel	 imellem	
lande,	 hvorfor	 der	 bliver	 tilføjet	 yderligere	 omkostninger,	 for	 eksempel	 i	 form	 af	 yderligere	
dokumentation	og	fortoldning.	Dette	behøver	nødvendigvis	ikke	være	dårligt	for	firmaerne,	da	det	
vil	være	med	til	at	øge	kompleksiteten	til	at	transportere	gods,	og	derved	kan	det	tiltrække	flere	
kunder,	der	ønsker	en	totalløsning	på	deres	fragt.	Modsat	kan	dette	også	være	med	til	at	gøre	det	
mere	ressource	tungt	med	følge	af	yderligere	omkostninger,	som	kun	måske	kan	lægges	videre	til	
kunden.	
	
I	fortsættelsen	af	dette,	ses	der	også	løbende	politisk	uro	i	udvalgte	lande,	hvorved	der	kan	blive	
lavet	aftaler	om	ikke	at	handle	med	det	pågældende	land.	Alt	andet	lige	vil	dette	medføre	lavere	
omsætning	til	virksomhederne,	alt	efter,	hvor	meget	transport	de	i	forvejen	havde	til	og	fra	dette	
land.	 Politisk	 uro	 kan	 derfor	 meget	 let	 have	 indflydelse	 og	 økonomiske	 konsekvenser	 for	
virksomhederne.	
	
Det	 sidste	 stykke	 tid	 har	 der	 været	 fokus	 på	 køre-hviletider.	 Dette	 kan	 være	 en	 udfordring	 for	
virksomheden	 ved	 yderligere	 stramning,	 da	 godset	 nu	 ikke	 kan	 komme	 lige	 så	 hurtigt	 frem	 til	
samme	 omkostning.	 Herunder	 kan	 også	 nævnes	 restriktioner	 på	 den	 totale	 vægt,	 længde,	
akseltryk	 osv.,	 som	 lastbilerne	 må	 køre	 med,	 der	 kan	 gå	 hen	 og	 påvirke	 landtransportens	
effektivitet	 i	 større	 eller	 mindre	 grad.	 Ligeledes	 er	 der	 forskel,	 hvorhenne	 i	 verdenen	 man	
transporterer	godset,	og	der	kan	derfor	være	forskel	på	reglerne,	hvilket	øger	kompleksiteten	ved	
fragt	 igennem	flere	 lande.	Dette	er	med	til	at	vanskeliggøre	det	 for	virksomhederne,	men	sikrer	
også	samtidig,	at	kunder	benytter	sig	af	udlicitering	af	transporten	til	virksomhederne.		
	
En	 ting,	 som	markant	 kan	gå	 ind	og	ændre	 særligt	 landtransporten,	 er	 lovgivningen	 i	 forhold	 til	
selvkørende	 lastbiler.	 Her	 vil	 man	 på	 sigt	 måske	 fuldstændig	 kunne	 undvære	 et	 menneske	 i	
køretøjer,	hvilket	vil	medføre,	at	der	ikke	er	nogle	køre-hviletider,	der	skal	overholdes,	og	derved	
hurtigere	og	billigere	fragt	fra	start	til	slut.	Der	er	set	enkelte	tilfælde	på	selvkørende	lastbiler,	der	
er	 i	 gang	med	at	blive	 testet37,	og	det	er	nok	kun	et	 spørgsmål	om	tid	 før	end,	at	 lovgivning	og	

																																																								
	
37	Artikel	”Mercedes	tester	selvkørende	lastbil”.	
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teknologi	mødes,	så	det	kan	lade	sig	gøre.	Det	samme	kan	på	sigt	måske	også	gøre	sig	gældende	
for	fly	og	skibe.	
	
Der	har	over	den	sidste	tid	ligeledes	været	et	øget	fokus	på	miljøet.	Der	kan	blive	lavet	stramning	
på	 reglerne	 omkring	 forurening	 på	 både	 luft-,	 sø-	 og	 landtransport,	 og	 derved	 øge	 udgifter	 og	
kompleksiteten	for	virksomhederne.	 I	samme	omgang	kan	en	afgiftsforøgelse	på	brændstof	 lede	
til	øgede	udgifter.	

11.1.1.2. Økonomiske	forhold	
De	 økonomiske	 forhold	 indeholder	 valutakurser,	 renteniveauet,	 den	 generelle	 udvikling	 i	
økonomien	mm.	
	
Begge	virksomheder	handler	med	hele	verdenen,	hvorfor	der	også	vil	komme	både	indtægter	og	
udgifter	i	fremmed	valuta.	Der	er	således	en	række	risici	forbundet	med	handel	i	forskellige	valuta,	
som	for	eksempel	udsving	 i	valutakurser.	Det	er	muligt	at	minimere	denne	risiko	ved	at	benytte	
derivater	til	at	afdække	sin	risiko.	Dog	vil	det	aldrig	kunne	fjerne	risikoen	fuldt	ud.	
	
Da	 begge	 virksomheder	 har	 rentebærende	 fremmedkapital	 på	 deres	 balance,	 vil	 de	 være	
påvirkede	af	udsving	i	renteniveauet.	Ved	en	stigning	i	renteniveauet	skal	virksomhederne	bruge	
en	større	andel	af	deres	pengestrøm	fra	driften	til	at	servicere	gæld,	hvorved	der	alt	andet	lige	vil	
være	mindre	til	at	lave	nye	investeringer.	
	
Den	 generelle	 udvikling	 i	 økonomien	 set	 på	 verdensplan	 vil	 have	 stor	 betydning	 for	
virksomhedernes	 fremtid.	 Da	 branchen	 er	 meget	 afhængig	 af	 konjunkturen,	 er	 de	 forskellige	
markeders	 økonomi	 afgørende	 for,	 hvor	 stor	 produktiviteten	 er	 i	 landet,	 og	 derved	 også	 hvor	
meget,	 der	 skal	 transporteres	 indlands	 og	 udlands.	 Konjunkturen	 i	markederne	 afspejles	 derfor	
næsten	 direkte	 i	 branchens	 konjunktur38.	 Det	 er	 derfor	 vigtigt	 for	 virksomhederne	 at	 være	
omstillingsparate,	skulle	der	komme	en	nedgang	i	økonomien.	En	spredning	over	flere	markeder	
vil	alt	andet	lige	sprede	risikoen	for	et	enkelt	markeds	økonomi,	og	sikre,	at	virksomheden	ikke	vil	
opleve	større	udsving	ved,	at	økonomien	svækkes	i	et	marked.	
Udviklingen	 i	økonomien	vil	 ligeledes	have	 indflydelse	på	virksomhedernes	omkostninger	 til	 løn,	
samt	muligheden	for	at	finde	og	fastholde	kompetente	medarbejdere.	
	
I	 forlængelse	 af	 ovenstående	 vil	 udviklingen	 i	 brændstofpriser	 påvirke	 virksomhedernes	
omkostningerne.	En	stigning	i	brændstofpriserne	medfører,	at	det	vil	blive	dyrere	at	transportere	
godset.	 Nogle	 af	 disse	 omkostninger	 kan	måske	 ikke	 videreføres	 til	 kunderne,	 og	 det	 vil	 derfor	
sænke	virksomhedernes	resultat.	
																																																								
	
38	Deloitte	rapport	2015,	side	6	
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11.1.1.3. Sociokulturelle	forhold	
De	 sociokulturelle	 forhold	 dækker	 over	 de	 ændringer	 for	 virksomhederne	 ved	 for	 eksempel	
forbrugernes	miljøbevidsthed.	
	
I	forlængelse	af	de	miljømæssige	påvirkninger	på	virksomhederne,	findes	også	selve	forbrugernes	
indstilling	 til	 miljøet.	 Hvis	 kunderne	 ønsker	 miljørigtig	 transport,	 fordi	 de	 selv	 har	 kunder,	 der	
lægger	stor	vægt	på	miljø,	kan	det	være	meget	vigtigt	at	følge	denne	tendens	i	kundernes	ønske.	
Det	kan	som	virksomhed	medføre,	at	man	bliver	fravalgt	som	leverandør	af	transportservices.	Der	
kan	således	være	konkurrencemæssige	fordele	i	at	være	de	mest	miljørigtige	inden	for	branchen.	
	
I	takt	med,	at	verdenen	bliver	mere	og	mere	internationaliseret,	vil	det	også	blive	mere	og	mere	
almindeligt	at	handle	med	andre	lande	end	hidtil.	Man	kan	forestille	sig,	at	der	vil	ske	et	flyt	over	i	
mod	mere	handel	med	eksempelvis	Afrika,	efterhånden	som	områder	i	Afrika	udvikler	sig	væk	fra	
ikke	at	have	den	store	handel	med	resten	af	verdenen.	Derved	vil	virksomhederne	have	mulighed	
for	udvidelse	af	eksisterende	marked.	

11.1.1.4. Teknologiske	forhold	
De	 teknologiske	 forhold	 dækker	 eksempelvis	 hastighed,	 hvorved	 teknologien	 udvikler	 sig	 for	
branchen.	
	
Som	tidligere	nævnt,	vil	muligheden	for	at	have	selvkørende	lastbiler	have	en	stor	betydning	for	
branchen	 som	 helhed.	 Det	 vil	 alt	 andet	 lige	 medføre	 lavere	 omkostninger	 til	 personale,	 samt	
hurtigere	transport.	
Derudover	 vil	 mere	 effektive	 motorer	 i	 både	 fly,	 skibe	 og	 lastbiler	 medføre	 reducerede	
transportomkostninger	samtidig	med,	at	det	kan	være	gavnligt	for	miljøet.	
Endvidere	kan	den	teknologiske	udvikling	medføre	nemmere	lager-	og	logistikstyring	i	form	at	IT.	
Til	 lagerstyring	 kan	 robotter	 og	 transportbånd	 og	 lignende	 tillige	 medføre	 billigere	 og	 bedre	
lagerstyring,	 i	og	med,	at	man	kan	fjerne	løn	til	medarbejdere,	samt	de	menneskelige	fejl,	der	til	
tider	begås.	

11.1.2. Porters	Five	Forces	

Porters	 Five	 Forces	 beskriver	 virksomhedens	 konkurrencemæssige	 omverden.	 Den	 vurderer,	
hvorledes	 konkurrenceintensiteten	er	 i	 branchen.	De	 fem	punkter	 lyder	 således;	 truslen	 fra	nye	
indtrængere,	rivalisering	mellem	eksisterende	virksomheder,	truslen	fra	substituerende	produkter,	
leverandørernes	forhandlingsstyrke	og	kundernes	forhandlingsstyrke.	De	fem	punkter	kan	deles	i	
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to	grupper;	Graden	af	aktuel	og	potentiel	konkurrence,	samt	 forhandlingskraft	 i	 input	og	output	
markederne39.	

11.1.2.1. Truslen	fra	nye	indtrængere	
Truslen	fra	nye	indtrækkere	forklarer,	hvor	stor	risiko	der	er	for,	at	nye	konkurrenter	kommer	ind	
på	 markedet,	 herunder,	 hvor	 nemt	 det	 er	 at	 etablere	 sig	 på	 markedet.	 Typisk	 ses	 flere	 nye	
konkurrenter	på	et	marked,	hvis	branchen	oplever,	at	der	er	overnormal	profit.	
	
Ser	man	på	vejtransport	som	selvstændig	enhed,	er	det	her	forholdsvis	nemt	at	komme	i	gang	for	
en	ny	virksomhed.	Det	kræver	ikke	meget	andet	end	ejeren	af	virksomheden	og	en	lastvogn,	så	er	
man	i	gang.	Der	er	dog	selvfølgelig	nogle	bagvedliggende	forhold,	som	skal	være	på	plads,	som	for	
eksempel	certificering,	forsikring,	tilladelser	mm.		
Jo	større	en	virksomhed	er	i	branchen,	jo	mere	international	er	virksomheden	typisk	deslige.	Dette	
er	med	til	at	give	konkurrencemæssige	fordele	over	for	nye	indtrængere,	som	i	starten	måske	kun	
opererer	inden	for	et	enkelt	lands	grænser.	
	
Sammenligner	man	herefter	med	luft-	og	søtransport	er	adgangskravene	noget	højere.	Det	er	dels	
dyrere	 og	 mere	 kompliceret.	 Her	 kommer	 særligt	 stordriftsfordelene	 ind	 for	 de	 eksisterende	
virksomheder	til	at	holde	nogle	af	de	mindre	væk40.	Dette	er	ved,	at	de	faste	omkostninger	ved	at	
starte	eksempelvis	lufttransport	er	væsentlig	højere	end	ved	eksempelvis	vejtransport.	En	ting,	der	
skal	tages	højde	for	er	at	anskaffe	eller	leje/lease	fly,	men	man	skal	også	sørge	for	at	få	plads	i	de	
lufthavne,	man	ønsker	at	benytte.	
	
Samlet	skal	man	tage	højde	for,	at	de	etablerede	virksomheder	i	branchen	har	et	stort	netværk	og	
stor	professionelt	planlægning.	De	har	mange	aftaler	med	kunder	 igennem	en	 længere	årrække.	
De	har	mulighed	for	bedre	at	kunne	udnytte	lastrum,	retur	kørsel/flyvning	mm.		
Den	samlede	trussel	fra	nye	indtrængere	anses	derfor	som	værende	middel-lav.			

11.1.2.2. Rivalisering	mellem	eksisterende	virksomheder	
Overordnet	er	der	mange	større	virksomheder	 i	denne	branche,	som	allesammen	opererer	efter	
mere	eller	mindre	den	samme	forretningsmodel.	De	leverer	i	bund	og	grund	den	samme	ydelse	for	
deres	kunder.	Dette	gør,	at	der	er	stor	rivalisering	mellem	de	eksisterende	virksomheder,	og	der	er	
derfor	også	konkurrence	på	prisen.	Ligeledes	har	væksten	i	branchen	en	afgørende	betydning	for	
rivaliseringen.	Hvis	der	er	rigelig	vækst	i	branchen,	kan	de	enkelte	virksomheder	vækste,	uden	at	
de	behøver	at	 tage	markedsandele	 fra	konkurrenterne.	Ser	man	på	de	tidligere	oplyste	væksttal	

																																																								
	
39	Ole	Sørensen,	side	69.	
40	Marketline	rapport,	side	15.	
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for	branchen	og	sammenholder	det	med	DSV’s	strategi	om	at	vækste	igennem	opkøb,	så	må	man	
antage,	at	væksten	ikke	er	tilstrækkelig	til	de	eksisterende	virksomheder	på	markedet.		
Hvis	man	ligeledes	ser	på	UTi,	så	har	deres	omsætning41	været	faldende	de	sidste	år,	hvilket	peger	
i	retning	af,	at	der	er	hård	rivalisering	i	branchen,	når	der	overordnet	har	været	vækst	i	branchen.	
Rivalisering	vurderes	derfor	til	at	være	høj.	

11.1.2.3. Truslen	fra	substituerende	produkter	
Starter	man	med	at	se	internt	i	branchen	på	de	forskellige	måder	at	transportere	på,	så	kan	disse	i	
større	eller	mindre	grad	erstatte	hinanden.	Ser	man	dog	på	branchen	som	helhed,	kendes	der	på	
nuværende	 tidspunkt	 intet	 alternativ	 til	 fysisk	 at	 fragte	 varer	 fra	 start	 til	 slut.	 Det	 nærmeste	
alternativ	er,	hvis	kunderne	begynder	selvstændigt	at	stå	for	transporten	af	deres	varer.	Dog	vil	de	
små	 og	 mellemstore	 virksomheder	 langt	 fra	 kunne	 opnå	 stordriftsfordelene	 som	
speditørvirksomhederne	i	dag	har.		
Den	overordnede	trussel	fra	substituerende	produkter	på	transportbranchen	vurderes	derfor	til	at	
være	lav.	

11.1.2.4. Leverandørernes	forhandlingsstyrke	
Ved	 leverandører	 forstås	 i	 denne	 branches	 sammenhæng	 alle	 de	 services	 og	 ydelser,	 som	
virksomhederne	bliver	nødt	til	at	købe	sig	til.	Det	er	for	eksempel	leasing	af	køretøjer,	fly	og	skibe.	
Det	er	derved	vognmænd,	flyselskaber	og	rederier.	Vognmændene	udgøres	typisk	af	mange	små	
virksomheder,	hvorfor	speditørvirksomheden	har	den	overordnede	forhandlingsstyrke,	og	de	kan	
derfor	lettere	bestemme	priser	og	vilkår.	Rederierne	og	flyselskaberne	har	dog	typisk	en	lidt	større	
størrelse,	hvorfor	forhandlingen	er	på	mere	lige	vilkår.	Speditørvirksomhederne	har	den	mulighed,	
at	 de	 selv	 kan	 købe	 fly	 og	 skibe,	 og	 derved	 undgå	 rederiernes	 og	 flyselskabernes	
forhandlingsstyrke.	 Dog	mistes	 fordelen	 så	 ved	 at	 være	 omstillingsparat	 den	 dag	 konjunkturen	
ændrer	sig.	
Ser	man	på	adgangsforholdene	til	fly-	og	søtransport	som	selve	lufthavnen	eller	havnen,	er	der	her	
næsten	tale	om	monopol,	da	der	 ikke	er	mange	havne	og	 lufthavne	at	vælge	 imellem,	hvis	man	
ønsker	at	fragte	til	et	bestemt	område.	
Leverandører	 kan	 også	 være	 leverandør	 af	 brændstof,	 hvorfor	 leverandørerne	 her	 kan	 have	 en	
meget	stor	forhandlingsstyrke,	for	næsten	ikke	at	sige	den	hele.	
Den	samlede	forhandlingsstyrke	for	leverandørerne	vurderes	til	at	være	middel.	

11.1.2.5. Kundernes	forhandlingsstyrke	
Kunderne	 til	branchen	varierer	meget	 fra	at	være	de	helt	 små	virksomheder	 til	de	meget	 store.	
Deres	 enkelte	 forhandlingsstyrke	 varierer	 derfor	 også	 meget.	 Ligesom	 det	 blev	 nævnt	 før,	 at	
speditørvirksomheder	har	mulighed	for	at	mindske	leverandørernes	forhandlingsstyrke	ved	selv	at	

																																																								
	
41	Se	evt.	bilag	
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købe	fly,	 lastvogne	og	skibe,	så	har	kunderne	den	samme	mulighed.	De	kan	vælge	selv	at	stå	for	
transporten	af	deres	gods.	Alt	efter	størrelsen	af	kunden	vil	dette	være	en	mere	eller	mindre	dyr	
løsning.	
	
Kundernes	forhandlingsstyrke	afhænger	også	af	de	relationer,	historik	og	kontrakter,	der	er	lavet	
med	den	enkelte	speditørvirksomhed.	Det	kan	derfor	variere,	om	der	er	mange	udgifter	forbundet	
ved	at	skifte	til	en	andet	speditørvirksomhed.	Sammenhængen	ses	ofte	ved,	at	små	kunder,	der	i	
udgangspunktet	 ikke	har	den	store	forhandlingsstyrke,	har	 lave	omkostninger	ved	at	skifte	til	en	
anden	speditørvirksomhed,	og	derved	øges	deres	forhandlingsstyrke.		
Hvis	det	er	en	stor	kunde,	som	har	en	større	forhandlingsstyrke,	har	de	typisk	en	lang	historik.	De	
er	 derfor	mere	 afhængige	 af	 den	 enkelte	 speditørvirksomhed,	 hvorfor	 deres	 omkostninger	 ved	
skift	koster	mere,	og	derved	falder	deres	forhandlingsstyrke.	
	
Selve	 produktet/servicen	 som	 speditørvirksomhederne	 tilbyder,	 vurderes	 til	 at	 være	 rimelig	
udifferentieret,	hvilket	 leder	 til	øget	 forhandlingsstyrke	hos	kunderne,	da	det	derved	er	nemt	at	
finde	en	anden	speditørvirksomhed	med	samme	produkter/services.	
Overordnet	vurderes	kundernes	forhandlingsstyrke	til	at	være	middel.	
	
For	at	give	et	samlet	overblik	over	Porters	Five	Forces,	er	nedenfor	indsat	en	tabel.	
Kategori:	 Truslen	 fra	

nye	
indtrængere	

Rivalisering	
mellem	
eksisterende	
virksomheder	

Truslen	 fra	
substituerende	
produkter	

Leverandørernes	
forhandlingsstyrke	

Kundernes	
forhandlingsstyrke	

Vurdering:	 Middellav	 Høj	 Lav	 Middel	 Middel	
Figur	11-1	-	Oversigt	over	Porters	Five	Forces,	egen	tilvirkning	

11.2. Intern	analyse	
Den	interne	analyse	giver	en	indikation	af,	hvordan	UTi	og	DSV	adskiller	sig	fra	deres	konkurrenter.	
Da	 der	 er	 tale	 om	 forholdsvis	 standardiserede	 produkter/ydelser	 inden	 for	 branchen,	 vil	 de	 to	
virksomheder	i	visse	dele	af	den	interne	analyse	blive	omtalt	som	det	samme.	Der	vil	derfor	også	
blive	 lagt	 vægt	 på	 den	bagvedliggende	 struktur	 og	 strategi	 i	 virksomheden,	 frem	 for	 de	 ydelser	
virksomhederne	tilbyder.	
Først	vil	værdikædeanalysen	blive	præsenteret,	efterfulgt	af	et	blik	på	konkurrencestrategien	og	
vækststrategien,	som	alle	tre	inkluderes	i	VRIO-modellen.	
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11.2.1. Værdikædeanalyse	

Værdikædeanalysen	hjælper	med	at	definere,	hvor	der	skabes	værdi	i	virksomheden42.	
	Via	 analysen	 bliver	 virksomheden	 delt	 op	 i	 to	 dele;	 primære	 og	 støtte	 aktiviteter.	 De	 primære	
aktiviteter	 er	 det,	 som	 er	 kernen	 i	 virksomhedens	 ydelser/produkt.	 I	 branchens	 tilfælde	 er	 det	
derfor	 fragten	 af	 gods	 fra	 start	 til	 slut,	 samt	 de	 omkringliggende	 service,	 som	 før	 nævnt	 f.eks.	
tolddokumenter,	forsikringer	mm.	
Støtteaktiviteterne	 er	 med	 til	 at	 supportere	 den	 primære	 drift.	 Det	 kan	 være	 aktiviteter	 som	
teknologi,	ledelse	og	infrastruktur.	Det	er	således	det	bagvedliggende,	der	ikke	direkte	videreføres	
til	en	kunde.	

	
Figur	11-2	-	Værdikædeanalyse,	Betabox	

11.2.1.1. Primære	aktiviteter	
Inden	 for	 branchen	 er	 det,	 som	 netop	 nævnt,	 meget	 standardiserede	 ydelser,	 der	 leveres	 af	
virksomhederne.	Det,	der	er	særligt	vigtigt,	er	derfor	den	historik	og	den	service,	som	den	enkelte	
virksomhed	har.	Både	DSV	og	UTi	besidder	stordriftsfordele,	men	det	er	ikke	noget,	som	bliver	set	
som	noget	særligt	i	forhold	til	de	eksisterende	konkurrenter	i	branchen.	
Ligeledes	er	det	udviklingen	 i	 virksomhedernes	primære	aktiviteter,	 som	er	med	 til	 at	 sikre	den	
fremadrettede	 indtjening.	 Det	 er	 ønskeligt	 at	 have	 en	 vækst	 i	 omsætningen,	 der	 overstiger	
væksten	 inden	 for	 branchen,	 da	man	 derved	 har	 performet	 bedre	 end	 gennemsnittet	 samtidig	
med,	at	man	har	taget	kunder	fra	konkurrenterne.		
Nedenfor	 vil	 kort	blive	nævnt,	hvad	der	er	 sket	 inden	 for	de	 to	 firmaers	primære	aktiviteter	de	
sidste	års	tid.	

UTi:	
UTi	 nævner,	 at	 de	 har	 oplevet	 forsinkelser	 på	 deres	 forsendelser	 i	 forbindelse	 med	 deres	 nye	
system43.	Dette	må	man	alt	andet	lige	antage,	ikke	er	acceptabelt	for	deres	kunder,	da	det	er	en	af	

																																																								
	
42	Ole	Sørensen,	side	85.	
43	UTi	årsrapport	2014,	side	34.	
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hovedopgaverne	UTi	varetager.	Derfor	har	UTi	sat	meget	fokus	på,	at	dette	nye	system	ikke	skal	
være	årsag	til	flere	forsinkelser.	

DSV:	
DSV	formåede	at	tage	markedsandele	i	alle	tre	divisioner.	Særligt	divisionen	”Air	&	Sea”	leverede	
et	resultat	over	markedsniveau44.	

11.2.1.2. Støtteaktiviteter	
Da	 der	 ikke	 er	 den	 store	 forskel	 i	 de	 ydelser	 og	 services,	 der	 ydes	 inden	 for	 branchen,	 vil	 det	
særligt	være	under	støtteaktiviteterne,	at	de	største	forskelle	ses.	

UTi:	
UTi	fortæller	 i	deres	årsrapport	2014,	at	det	har	været	et	 lidt	presset	år	for	firmaet.	Den	største	
udgift	 efter	 køb	 af	 fragtydelser	 er	 personaleomkostninger.	 Den	 nye	 CEO,	 der	 blev	 ansat	 i	
december	 2014,	 valgte	 derfor	 at	 halvere	 antallet	 af	 ledere.	 Derved	 blev	 strukturen	 mere	
effektiviseret,	og	beslutningerne	blev	samtidig	skubbet	tættere	på	den	daglige	drift.		
	
Der	er	ligeledes	blevet	lavet	forbedringer	til	af	forbedre	deres	IT-system,	således,	at	forsinkelser	i	
den	primær	drift	undgås	fremadrettet.	
	
Strukturen	i	virksomheden	bygger,	ligesom	DSV,	efter	asset-light	princippet.	De	ejer	således	ingen	
fly	eller	skibe	og	benytter	derfor	underleverandører	til	at	hjælpe	med	dette.	Det	sker	eksempelvis	
igennem	leasing.	

DSV:	
Den	måde,	hvorved	DSV	særligt	udskiller	sig,	er	ved,	at	de	har	som	målsætning	at	vækste	til	dels	
ved	hjælp	af	opkøb45.	At	de	har	denne	konkrete	strategi,	og	har	haft	den	over	en	længere	årrække,	
betyder,	at	DSV	har	et	forstærket	kendskab	til	opkøb	set	 i	forhold	til	deres	konkurrenter.	DSV	er	
derved	vant	til	overtagelser,	de	ved,	hvad	der	kræves,	og	de	ved,	hvad	de	skal	holde	øje	med	for	at	
spotte	de	bedste	handler.	

11.2.2. Konkurrencestrategi	

Begge	virksomheder	benytter	sig	af	omkostningslederskab.	Dette	er	oftest	den	nemmeste	vej	til	at	
få	en	konkurrencemæssig	fordel.	I	speditørbranchen	kan	dette	ses	som	den	eneste	vej	til	at	opnå	

																																																								
	
44	DSV	årsrapport	2015,	side	6	
45	DSV	årsrapport	2015,	side	9.	
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konkurrencemæssig	 fordel.	 Dette	 skyldes,	 at	 det	 er	 en	 branche	 med	 mere	 eller	 mindre	
standardiserede	produkter/ydelser46.		
Både	DSV	og	UTi	nævner	 i	deres	årsrapporter	og	på	hjemmesider,	at	de	ønsker	at	yde	en	ekstra	
god	 service	 til	 deres	 kunder.	 Dette	 kan	 tolkes	 som	 et	 forsøg	 på	 at	 differentiere	 sig	 fra	 deres	
konkurrenter,	og	derved	ikke	kun	fokusere	på	omkostninger.	Dog	er	der	mange	af	de	store	spillere	
i	branchen,	som	gør	præcis	dette,	og	værdien	af	det	forsvinder	lidt,	da	man	som	kunde	forventer	
en	god	service.	
Strategierne	 omkostningslederskab	 og	 differentiering	 er	 gensidigt	 udelukkende	 strategier47.	 Det	
kan	 derfor	 være	 en	 svær	 balancegang	 for	 DSV	 og	 UTi	 at	 beslutte,	 hvornår	 der	 skal	 gås	 på	
kompromis	med	omkostningsfokussen	for,	at	det	måske	kan	give	en	differentiering,	der	kan	give	
konkurrencemæssig	fordel.	

11.2.3. Vækststrategi	

Da	 UTi	 og	 DSV	 ligner	 hinanden	 forholdsvis	 meget,	 ligner	 deres	 vækststrategier	 derfor	 også	
hinanden.	De	benytter	 sig	begge	af	 intensivering.	Dette	betyder,	 at	 de	 i	 bund	og	 grund	har	det	
samme	produkt,	men	de	ønsker	både	at	markedspenetrere	på	de	eksisterende	markeder,	samtidig	
med,	 at	 de	 vil	markedsudvikle,	 og	derved	 sælge	deres	 tjenester	på	nye	markeder.	 Intensivering	
indeholder,	 jævnfør	Anshoff,	også	produktudvikling48.	Begge	firmaer,	og	generelt	hele	branchen,	
forsøger	 hele	 tiden	 at	 gøre	 det	 bedre	 end	 konkurrenterne	med	 eksempelvis	 kortere	 fragttider,	
færre	fejl,	og	bedre	indtryk	af	dem	som	helhed.	
DSV	 udskiller	 sig	 dog	 ved	 at	 have	 horisontal	 integration	 gennem	 deres	 opkøb	 af	 konkurrenter.	
Denne	 viden	 har	 DSV	 fået	 igennem	 en	 længere	 årrække,	 hvorfor	 de,	 sammen	med	 deres	 dybe	
indsigt	i	speditionsbranchen,	formår	at	udnytte	denne	vækststrategi	til	fulde.	Andre	virksomheder	
i	branchen,	som	førhen	ikke	har	specialiseret	sig	i	opkøb,	kan	købe	denne	ydelse	eksternt.	Dog	er	
dette	en	dyrere	løsning,	og	man	må	formode,	at	det	vil	være	svært	at	finde	eksterne	firmaer	med	
samme	 lange	 opkøbshistorik	 af	 speditionsvirksomheder,	 som	DSV	 besidder.	 Derved	 har	 DSV	 en	
fordel	i	forhold	til	konkurrenterne.	

11.2.4. VRIO	

Formålet	med	VRIO-modellen	er	at	klarlægge,	hvorvidt	UTi	og	DSV	har	nogle	kompetencer,	som	
gør,	at	de	har	en	konkurrencemæssig	fordel	på	længere	sigt.	De	ovennævnte	hovedpunkter	i	den	
interne	analyse	vurderes	ud	fra	fire	parametre:	

1. Er	de	værdifulde?	

																																																								
	
46	Ole	Sørensen,	side	86.	
47	Ole	Sørensen,	side	87.	
48	Ole	Sørensen,	side	89.	
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2. Hvis	de	er	værdifulde,	er	de	så	sjældne?	
3. Hvis	de	er	sjældne,	kan	man	så	undgå	imitation?	
4. Hvis	de	ikke	kan	imiteres,	er	virksomheden	organiseret	så	de	kan	udnytte	resursen?	

Det	 giver	 derved	 bedre	 mulighed	 for	 at	 fastslå,	 om	 de	 konkurrencemæssige	 fordele	 også	 kan	
antages	 vedvarende,	og	derved	mulighed	 for	overnormalt	profit.	 Så	 snart	man	kommer	 til	 et	 af	
punkterne,	man	svarer	nej	til,	vurderes	deres	konkurrencemæssige	fordel.	
	
Resurse/kompetence	 Værdifuld?	 Sjælden?	 Imitation?	 Udnyttes?	 Konkurrencemæssig	

fordel	
IT-systemer	 (både	DSV	
og	UTi)	

Ja	 Nej	 	 	 Paritet	

Viden	 fra	 opkøb	
(primært	DSV)	

Ja	 Ja	 Ja	 Ja	 Vedvarende	

Asset-light	 (Både	 DSV	
og	UTi	

Ja	 (Ja)	 Nej	 	 Midlertidig	

Figur	11-3	-	VRIO-model,	egen	tilvirkning	

11.3. SWOT	
SWOT-analysen	har	til	formål	at	opsummere	hele	den	strategiske	analyse.	Nedenfor	ses	en	samlet	
SWOT-analyse	for	de	to	virksomheder,	da	flere	af	faktorerne	er	fælles	for	de	to	virksomheder.	
	
Styrker:	
UTi	og	DSV:	

- Asset	light.	
- Differentieret	marked.	
- Mulighed	for	totalløsninger;	skib,	fly	og	vej.	
- Mange	års	erfaring	

DSV:	
- Lang	M&A	erfaring	

Svagheder:	
UTi	og	DSV:	

- Udifferentierede	ydelser	
UTi:	

- Dårligt	resultat	de	sidste	år.	
- Problemer	 med	 IT-system.	 Er	 det	 endeligt	

løst?	

Muligheder:	
- Positive	vækstforventninger	i	branchen.	
- Stigende	internationalisering.	
- Ændringer	i	lovgivningen.	
- Faldende	omkostninger	 ved	udvikling	af	ny	

teknologi.	

Trusler:	
- Stærk	konkurrence	i	branchen.	
- Ændringer	i	lovgivningen.	

Figur	11-4	-	SWOT-model,	egen	tilvirkning	

11.3.1. Styrker	

Både	UTi	og	DSV	har	den	fordel,	at	de	begge	er	asset	light.	De	kan	således	begge	hurtigt	tilpasse	
sig	konjunkturerne	i	branchen.	Skulle	der	opstå	en	situation,	hvor	væksten	enten	stiger	eller	falder	
voldsomt,	vil	det	alt	andet	lige	være	lettere	at	øge	eller	sænke	kapaciteten,	når	man	er	asset	light,	
end	når	man	selv	ejer	samtlige	fly/skibe/lastbiler.	
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Begge	virksomheder	handler	med	det	globale	marked.	Begge	har	deres	eget	primære	marked	ved	
Amerika	 og	 Europa,	men	 de	 har	 fokus	 på	 at	 handle	med	 hele	 verdenen,	 og	 de	 er	 således	 ikke	
afhænge	 af	 konjunkturerne	 i	 et	 enkelt	 lands	 økonomi.	 Dette	 må	 ses	 som	 en	 stor	 fordel	 for	
virksomhederne,	og	det	mindsker	samtidig	deres	risiko.	
	
De	har	begge	ydelser	inden	for	luft-,	sø	og	landtransport.	De	kan	således	nemt	tilbyde	totalløsning	
til	kunderne.	De	opnår	derved	en	konkurrencemæssig	fordel	ved	ikke	at	skulle	benytte	yderligere	
mellemled	for	at	kunne	tilbyde	en	kunde	en	totalløsning.	
	
Da	begge	firmaer	har	eksisteret	i	mange	år,	har	de	derved	en	godt	kendskab	til	branchen	og	dens	
udvikling.	 Endvidere	 har	 DSV	 også	 den	 fordel	 at	 de	 igennem	 tiden	 har	 haft	 fokus	 på	 at	 vækste	
igennem	opkøb.	De	har	derfor	en	dybere	forståelse	og	kendskab	til	fremtidige	opkøb.	

11.3.2. Svagheder	

UTi	og	DSV	har	den	 svaghed,	 at	de	begge	har	 ydelser/produkter,	der	 ikke	er	differentierede	 fra	
deres	konkurrenter.	Det	er	det	samme,	som	mange	konkurrenter	også	tilbyder.	Det,	der	adskiller	
virksomhederne	i	branchen,	er	derved	den	historik	den	enkelte	virksomhed	har,	for	at	have	klaret	
det	godt	eller	dårligt.	
	
UTi	 har	 haft	 et	 dårligt	 resultat	 efter	 skat	 de	 sidste	 år.	 De	 har	 ligeledes	 haft	 problemer	 med	
indførelsen	af	deres	nye	IT-system,	som	har	ført	til	forsinkelser	for	kunderne.	

11.3.3. Muligheder	

Der	er	positive	vækstforventninger	 for	branchen	på	6,6	–	6,8%.	Således	vil	begge	virksomheder,	
såfremt	de	fastholder	deres	markedsandel,	vækste	de	kommende	år.		
Sammen	med	 den	 stigende	 internationalisering,	 der	 alt	 andet	 lige	 vil	 medføre	 stigende	 handel	
mellem	landene	i	verdenen,	kan	der	forventes	at	være	en	pæn	vækst	i	de	kommende	4-5	år.	
	
De	 kommende	 ændringer	 i	 lovgivningen	 kan	 både	 være	 positive	 og	 negative.	 De	 positive	
muligheder	 kan	 være,	 at	 der	 kommer	 øgede	 regler	 for	 dokumentering	 ved	 fragt	 over	
landegrænser.	Derved	bliver	det	mere	kompliceret	 for	virksomheder	at	klare	 fragten	selv,	og	de	
har	derfor	større	behov	for	et	speditionsselskab.	Dog	vides	det	ikke,	hvordan	dette	kan	påvirke	UTi	
og	DSV’s	omkostninger.	
Yderligere	lovgivning/afklaring	inden	for	selvkørende	lastbiler	kan	ligeledes	være	med	til	at	påvirke	
branchen	positivt.	Således	vil	virksomhederne	i	branchen	kunne	reducere	deres	omkostninger.	
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11.3.4. Trusler	

Som	vi	fik	afklaret	tidligere	hærsker	der	høj	konkurrence	inden	for	branchen,	hvilket	er	med	til	at	
gøre	det	sværere	for	virksomheder	at	klare	sig.	
	
Som	netop	nævnt	kan	ændringer	i	lovgivningen	også	være	negativt.	Der	kan	komme	politisk	uro	i	
lande,	 hvilket	 medfører,	 at	 der	 ikke	 kan	 handles	 med	 nogle	 lande,	 og	 derved	 en	 nedgang	 i	
efterspørgslen	efter	transport	af	gods.	
Den	overordnede	retning	som	lovgivning	er	på	vej	mod,	kan	meget	vel	være	stramninger	i	forhold	
til	miljøet.	Dette	vil	medføre	yderligere	omkostninger	på	transporten,	og	vil	alt	andet	lige	medføre	
en	reduktion	i	efterspørgslen	af	transport	af	gods.	
Til	sidst	kan	en	stramning	af	køre-hviletider	medføre	øgede	omkostninger	for	UTi	og	DSV.	

11.4. Synergier	ved	opkøbet	
Ved	at	DSV	opkøber	UTi,	opnår	de	nogle	ekstra	fordele,	end	hvis	man	ser	på	de	to	virksomheder	
som	 selvstændige,	 også	 kaldet	 synergier.	 I	 det,	 der	 er	 tale	 om	 et	 horisontalt	 opkøb,	 kan	
omsætning,	markedsandele	mm.	lægges	direkte	sammen	med	DSV’s	eksisterende	nøgletal.	Dette	
hjælpes	også	på	 vej	 af,	 at	de	 to	 virksomheder	minder	utrolig	meget	hinanden	både	på	historie,	
kerneforretningen	og	kultur49.	
Ud	over	den	forholdsvis	store	stigning	i	omsætning	på	ca.	50%,	som	DSV	kommer	til	at	opleve,	så	
vil	 de	også	opleve	 flere	 strategiske	 fordele.	DSV	 vil	 opleve	øget	 viden	og	 færdigheder	 inden	 for	
industrien50.	 	 Det	 er	 for	 eksempel	 særlig	 viden	 inden	 for	 transport	 af	 specielle	 typer	 gods,	
herunder	 automotive,	 healthcare/pharmaceuticals	 og	 energy.	
	
Et	 senere	 indført	 fælles	 IT-system	 vil	 ligeledes	 medføre	 samlede	 færre	 omkostninger.	 Taget	 i	
betragtning	 af,	 at	 UTi	 har	 haft	 problemer	 med	 deres	 eksisterende	 IT-system,	 er	 det	 oplagt	 at	
lancere	 et	 fælles	 godt	 IT-system	 baseret	 på	 DSVs	 system.	 Ligeledes	 skal	 flere	 kontorer	 og	
administrative	funktioner	sammenlægges,	hvilket	kan	reducere	omkostninger.	
Den	største	fordel	for	DSV	ses	dog	klart	som	værende	den	øgede	markedsandel	og	spredning	over	
flere	verdensdele,	herunder	særligt	et	stærkere	geografisk	fodfæste	i	Afrika51.	DSV	går	fra	at	ligge	
på	en	5.	plads	som	levering	af	 logistikløsninger	målt	på	2014	omsætning,	 inden	sammenlægning	
med	UTi	på	en	18.	Plads.	Efter	sammenlægningen	ender	DSV	på	en	4.	plads52.		

																																																								
	
49	DSV	årsrapport	2015,	side	7.	
50	DSV	agrees	to	acquire	UTi,	side	4.	
51	DSV	årsrapport	2015,	side	7.	
52	DSV	agrees	to	aquire	UTi,	side	8.	Se	evt.	bilag	nr.	20.20	for	komplet	liste	over	konkurrenter	og	
deres	størrelse.	
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Nedenfor	 ses	 en	 oversigt	 over,	 hvordan	 de	 to	 firmaer	 ser	 ud	 hver	 for	 sig	 og	 samlet	 målt	 på	
omsætning	fordelt	på	geografi	og	divisioner.	

	
Figur	11-5	-	DSV	og	UTi	kombineret,	DSV	webcast	09-10-2015	

Det	ses	tydeligt,	at	DSV	går	fra	at	være	i	en	situationen	med	størstedelen	af	deres	omsætning	fra	
EMENA53,	til	at	reducere	denne	andel	med	21%-point.	Derved	opnår	DSV	en	mindre	afhængighed	
af	omsætningen	i	EMENA.	
Ved	at	DSV	bliver	større,	målt	på	omsætningen,	kan	det	måske	antages,	at	flere	kunder	vil	vælge	
DSV,	 da	 jo	 større	 en	 virksomhed,	 desto	mere	 kendt	 og	 udbredt	 er	 virksomheden.	 Samtidig	 kan	
kunderne	være	mere	sikre	på,	at	DSV	har	erfaring	med	at	transportere	til	alle	verdens	 lande,	og	
derved	sikre	korrekt	levering	for	kunden.	Dette	kan	muligvis	være	noget	af	det,	som	UTI	har	været	
ramt	af.	Hvis	deres	 IT-system	 ikke	har	 fungeret	korrekt,	har	kunder	måske	 tænkt,	at	de	 ikke	var	
store/gode	 nok	 til	 at	 håndtere	 kundens	 opgave,	 og	 derved	 har	 de	 fundet	 en	 større	 og	 bedre	
leverandør	af	transport-	og	logistikydelser.	

																																																								
	
53	Europa,	Mellemøsten	og	Nordafrika	
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12. Regnskabsanalyse	
Efter	analysen	af	de	strategiske	 forhold	 for	DSV	og	UTi,	er	næste	skridt	at	se	nærmere	på	deres	
regnskaber.	Herved	kan	vi	udlede	nøgletal	 til	brug	 i	budgetteringen.	 Inden,	at	disse	nøgletal	kan	
blive	beregnet,	er	det	nødvendigt	at	reformulere	resultatopgørelsen	og	balancen.	Dette	skyldes,	at	
der	blandt	andet	er	regnskabsmæssig	støj	i	regnskabet,	som	er	med	til	at	sløre	det	korrekte	billede	
af	virksomhedens	underliggende	aktiviteter	og	performance54.	
I	nedenstående	afsnit	er	nævnt	de	betragtninger,	der	er	lavet	i	forbindelse	med	reformuleringen,	
som	 føles	 nødvendige	 at	 beskrive	 yderligere.	Der	 er	 således	 nogle	 typer	 af	 poster,	 der	 går	 igen	
igennem	de	to	virksomheder,	hvorfor	de	kun	bliver	nævnt	ved	den	ene	virksomhed.	Notenumrene	
henviser	til	bilagene,	hvor	reformuleringerne	er	opsat.	

12.1. DSV	
Grundet	ændret	regnskabspraksis	fra	regnskabsåret	2012	til	2013	er	det	valgt	kun	at	benytte	til	og	
med	2012	 i	 resultatopgørelsen	og	 til	 og	med	2011	 i	 balancen.	Dette	 skyldes	at	 årsrapport	2013	
reviderer	tallene	fra	2012	til	den	nye	regnskabspraksis.	Størst	ses	ændringen	i	resultatopgørelsen,	
hvorfor	det	 ikke	vurderes	til	at	være	problematisk	at	medtage	balancen	2011.	Årsagen	til,	at	det	
ikke	er	ønskeligt	at	medtage	disse	år	med	ændret	regnskabspraksis,	skyldes,	at	det	er	ønskværdigt	
at	udelade	så	mange	faktorer,	der	kan	tilføje	støj	til	reformuleringen	og	derved	medtages	til	den	
senere	værdiansættelse.	

Operationel	leasing	
Da	DSV	 stort	 set	 ikke	 ejer	 nogle	 fly,	 skibe	 eller	 lastbiler,	 benytter	 de	 sig	 af	 operationel	 leasing.	
Igennem	årene	kan	man	af	nedenstående	tabel	se,	hvorledes	andelen	af	oplyste	årlige	ydelser	til	
den	operationelle	leasing	har	været	set	i	forhold	til	virksomhedens	aktiver.	Her	ses	en	%-sats	som	
gennemsnitlig	 har	 været	 26,9%,	 hvilket	 bevidner	 om,	 at	 det	 må	 anses	 at	 være	 væsentligt	 at	
medtage	den	operationelle	leasing	anderledes.		
i	mio.	DKK	 2015	 2014	 2013	 2012	 2011	 Middel	
Samlet	leasing	 	7.793						 	6.683						 	6.952						 	5.809						 	5.102						 	6.468						
Aktiver	i	alt	 	27.725						 	23.680						 	23.100						 	22.794						 	22.734						 	24.007						
Andel	leasing	i	%	 28,1%	 28,2%	 30,1%	 25,5%	 22,4%	 26,9%	
Figur	12-1	-	DSV	operationel	leasing,	egen	tilvirkning	

Den	operationelle	 leasing	 har	 indvirkning	 på	 både	 resultatopgørelse	 og	 balancen,	 da	 udgifterne	
dertil	 blot	 bliver	 påført	 omkostningerne	 i	 resultatopgørelsen.	 Dette	 medfører,	 at	 de	 leasede	
aktiver	bliver	undervurderet.	De	er	derfor	 indført	til	anslået	værdi,	som	om	virksomheden	ejede	
de	 leasede	 aktiver,	 jævnfør	 vedhæftede	 bilag.	 Beregningen	 slår	 igennem	 på	 aktiv,	 forpligtelse,	

																																																								
	
54	Ole	Sørensen,	side	157	
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udskudt	 skat,	 samt	 egenkapital	 i	 balancen.	 Dertil	 kommer	 rettelserne	 i	 driftsomkostningerne,	
afskrivninger,	renteomkostninger	og	skatten.	
I	beregningerne	er	der	benyttet	virksomhedens	oplyste	effektive	rente	på	udlån	 igennem	årene,	
samt	en	afskrivning	på	7	år.	

12.1.1. Reformulering	af	balancen	

Formålet	 med	 reformuleringen	 er,	 som	 tidligere	 nævnt,	 at	 opdele	 i	 drift	 og	 finansiering.	 De	
kategorier,	de	bliver	inddelt	efter,	er	driftskapital,	anlægskapital,	egenkapital,	finansielle	aktiver	og	
finansielle	forpligtelser.		
Forpligtelser	 i	 den	 reformulerede	balance	er	 af	hensigtsmæssige	årsager	 indtastet	med	negativt	
fortegn.	
	
Note	2.1	 ”Immaterielle	aktiver”	opdeles	 i	 kategorierne	goodwill,	 kunderelationer	og	 it-software.	
Kunderelationer	opstår	i	forbindelse	med	virksomhedskøb.	De	indregnes	første	gang	til	dagsværdi.	
Efterfølgende	bliver	de	målt	til	kostpris	med	fradrag	af	samlede	af-	og	nedskrivninger.	De	afskrives	
lineært	over	op	til	10	år55.	Samtlige	poster	bliver	klassificeret	under	immaterielle	aktiver.	
	
Note	 2.2	 ”Materielle	 aktiver”	 opdeles	 i	 nedenstående	 kategorier.	 De	 finansielt	 leasede	 aktiver	
udgør	primært	grunde	og	bygninger.	Samtlige	poster,	herunder	de	finansielt	leasede	aktiver	føres	
under	materielle	driftsaktiver56.	
i	mio.	DKK	 2015	 2014	 2013	 2012	 2011	
Grunde	og	bygninger	 	2.806						 	3.082						 	3.339						 	3.298						 	3.509						
Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar	 	586						 	501						 	502						 	509						 	567						
Materielle	aktiver	under	udførelse	 	176						 	344						 	42						 	454						 	427						
Sum	 	3.568						 	3.927						 	3.883						 	4.261						 	4.503						
Heraf	finansielt	leasede	aktiver	 	243						 	260						 	388						 	422						 	458						
Figur	12-2	-	Materielle	aktiver,	egen	tilvirkning	

Note	2.3	”Udskudt	skatteaktivitet,	 langfristet	aktiv”	bliver	klassificeret	som	langfristet	driftsaktiv.	
Dette	skyldes,	at	det	oftest	opstår	fra	forskellen	i	det	beregnede	driftsoverskud	i	den	skattepligtige	
indkomst	og	det	officielle	regnskabsmæssige	overskud57.	
	
Note	 2.4	 ”likvider	 og	 likvide	 reserver”	 opdeles	 med	 0,5%	 af	 nettoomsætningen	 til	 kortfristet	
driftsaktiv	og	det	resterende	som	finansielt	aktiv.	Dette	er	gjort	for	at	sikre,	at	virksomheden	har	
kontant	beholdning	til	at	imødegå	de	daglige	betalinger58.		
																																																								
	
55	DSV	årsrapport	side	56.	
56	Ole	Sørensen	side	163.	
57	Ole	Sørensen	side	163.	
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Note	 2.5	 ”Pensioner	 og	 lignende	 forpligtelser”	 er	 placeret	 under	 langsigtede	 driftsforpligtelser.	
Dette	skyldes,	at	de	bliver	tildelt	ud	fra	eksempelvis	løn	og	ansættelse59.	
	
Note	 2.6	 ”Anden	 gæld”	 bliver	 ikke	 yderligere	 specificeret,	 hvorfor	 posten	 placeres	 under	
kortfristede	driftsforpligtelser60.	

12.1.2. Reformulering	af	resultatopgørelsen	

Note	 2.1	 ”Andre	 eksterne	 omkostninger”	 bliver	 i	 regnskabet	 beskrevet	 som	 omkostninger	
relateret	til	marketing,	it,	øvrig	husleje,	uddannelse,	kontorer,	rejser,	kommunikation,	samt	øvrige	
salgs-	 og	 administrationsomkostninger,	 og	 ryger	 derfor	 ind	 under	 core	 andre	 driftsindtægter,	
netto61.	
	
Note	 2.2	 ”Særlige	 poster”	 beskrives	 som	 omkostninger	 i	 forbindelse	 med	 restrukturering	 og	
omstrukturering62.	 Denne	 post	 placeres	 derfor	 under	 usædvanlige	 driftsposter,	 da	 det	 må	
forventes	ikke	at	være	noget	tilbagevendende	hvert	eneste	år	i	samme	størrelsesorden.	
	
Note	2.3	”Finansielle	omkostninger”	 indeholder	kalkuleret	 rente	på	pensionsforpligtelse,	hvorfor	
denne	andel	flyttes	op	til	personaleomkostninger63.	

12.2. UTi	Worldwide	
UTi	benytter	sig	ligeledes	af	operationel	leasing.	Andelen	er	lidt	lavere	end	DSV,	men	det	er	stadig	
på	et	niveau,	hvor	det	er	aktuelt	at	medtage	i	reformuleringen.	Fordelingen	ses	herunder.		
i	1.000	USD	 2014	 2013	 2012	 2011	 2010	 Middel	
Samlet	leasing	 	295.047						 	322.360						 	329.561						 	376.353						 	390.372						 	342.739						
Aktiver	i	alt	 	1.973.952						 	2.076.485						 	2.074.057						 	2.255.649						 	2.112.705						 	2.098.570						
Andel	leasing	i	%	 14,9%	 15,5%	 15,9%	 16,7%	 18,5%	 16,3%	
Figur	12-3	-	UTi	operationel	leasing,	egen	tilvirkning	

De	konkrete	ændringer	på	balance	og	resultatopgørelse	ses	i	bilagene.	

																																																																																																																																																																																								
	
58	Ole	Sørensen,	side	161.	
59	Ole	Sørensen,	side	159.	
60	Ole	Sørensen,	side	163.	
61	DSV	årsrapport	side	54.	
62	DSV	årsrapport	2015	s.	55	
63	Ole	Sørensen	side	178.	
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12.2.1. Reformulering	af	balancen	

Note	 1.1	 ”Cash	 and	 cash	 equivalents”	 opdeles	 med	 0,5%	 af	 nettoomsætningen	 til	 kortfristet	
driftsaktiv	og	det	resterende	som	finansielt	aktiv.	Dette	er	gjort	for	at	sikre,	at	virksomheden	har	
kontant	beholdning	til	at	imødegå	de	daglige	betalinger.		
	
Note	 1.2	 ”Cash	 held	 as	 collateral”	 er	 opstået	 i	 forbindelse	 med,	 at	 nogle	 af	 virksomhedens	
kreditfaciliteter	 blev	 fjernet64.	 I	 den	 forbindelse	 har	 det	 været	 nødvendigt	 for	 firmaet	 at	
tilsidesætte	 dette	 beløb	 til	 sikkerhed	 for	 remburser	 og	 bankgarantier.	 Da	 dette	 typisk	 vil	 være	
sikkerhed	til	andre	i	forbindelse	med	handel	mm.,	er	posten	placeret	som	korfristet	driftsaktiv.	
	
Note	 1.3	 ”Investments”	 bliver	 i	 årsrapporten	 beskrevet	 som	 investeringer	 i	 tilknyttede	
virksomheder,	 hvor	 de	 typisk	 besidder	 20-50%	 af	 stemmerettighederne65.	 Denne	 post	 placeres	
som	et	langfristet	driftsaktiv66.	

12.2.2. Reformulering	af	resultatopgørelsen	

Note	 1.1	 ”Depreciation”	 bliver	 i	 regnskabet	 ikke	 opdelt	 således,	 at	 det	 vides,	 hvad	 der	 bliver	
afskrevet	 på.	 Det	 eneste	 der	 noteres	 er,	 hvilke	 segmenter,	 der	 er	 afskrevet.	 Det	 er	 derfor	 ikke	
muligt	 at	 udtrække	 eksempelvis	 tab	 på	 tilgodehavender	 for	 at	 kunne	 finde	 ”core	
nettoomsætning”.	
	
Note	1.2	”Severance	and	other”	bliver	i	årsrapporten	opdelt	i	nedenstående	poster.		
i	1.000	USD	 2014	 2013	 2012	 2011	
Employee	severance	costs	 	21.280						 	24.791						 	12.826						 	9.645						
Facility	exit	costs	and	other	 	2.685						 	3.308						 	-								 	2.381						
Installment	recievable	impairment	 	24.627						 	-								 	-								 	-								
Legal	settlements	 	2.572						 	1.519						 	5.213						 	3.106						
Sum	 	51.164						 	29.618						 	18.039						 	15.132						
Figur	12-4	-	UTi	severance	and	other,	egen	tilvirkning	

De	poster,	der	bliver	klassificeret	som	core	driftsomkostninger,	er	”Employee	severance	costs”,	 i	
det	man	må	antage	at	fremtidige	fratrædelsesomkostninger	vil	ske.	De	resterende	3	poster	bliver	
klassificeret	som	usædvanlig	driftspost.	
	

																																																								
	
64	UTi	Årsrapport	2014	side	105	(F-17)	
65	UTi	årsrapport	2014	side	106	(F-18)	
66	Ole	Sørensen	side	162.	
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Note	1.3	”Other	operating	expenses”	bliver	klassificeret	som	Core	andre	driftsomkostninger.	Dette	
skyldes,	at	det	ikke	er	en	del	af	den	konkrete	drift.	Opdelingen	ses	nedenfor.	
i	1.000	USD	 2014	 2013	 2012	 2011	
Advertising	costs	 	3.656						 	4.117						 	3.660						 	2.541						
Facilities	 	160.565						 	161.632						 	164.766						 	204.453						
Vehicle	expenses	 	54.327						 	53.138						 	55.250						 	-								
Other	operating	expenses	 	339.549						 	328.969						 	322.780						 	345.524						
Sum	 	558.097						 	547.856						 	546.456						 	552.518						
Figur	12-5	-	UTi	other	operating	expenses,	egen	tilvirkning	

Note	1.4	”Interest	 income”	og	”interest	expenses”	bliver	desværre	ikke	udpenslet	mere	end	blot	
beskrevet	 med	 tekst67.	 Her	 beskrives,	 at	 renteindtægter	 primært	 består	 af	 rente	 indtægter	
relateret	til	kontant	beholdning.	Interest	expenses	relaterer	sig	til	kreditfaciliteter.	Disse	to	poster	
bliver	derfor	klassificeret	under	sædvanlige	finansielle	poster.	
	
Note	 1.5	 ”Other	 expense	 net”	 bliver	 beskrevet	 som	 primært	 værende	 gevinst	 og	 tab	 på	
udenlandsk	valuta	vedr.	lån.	Denne	post	bliver	således	klassificeret	som	en	finansiel	post68	

12.3. Nøgletalsanalyse	
Efter	 balancen	 og	 resultatopgørelsen	 er	 blevet	 reformuleret,	 kan	 der	 laves	 en	 nøgletalsanalyse.	
Som	nævnt	i	starten	er	det	valgt	at	tage	regnskabsåret	2015	med	for	DSV,	men	ikke	for	UTi.	
Nøgletalsanalysen	tager	udgangspunkt	i	nedenstående	Dupont-model,	hvor	forholdene	mellem	de	
forskellige	nøgletal	ses.	Forklaringen	af	de	enkelte	nøgletal	vil	blive	forklaret	længere	nede.	
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Figur	12-6	-	Dupont-model,	egen	tilvirkning	

12.3.1. ROE	

ROE	 fortæller	 om	 forrentningen	 på	 ejernes	 investerede	 egenkapital,	 det	 vil	 sige,	 hvorvidt	
virksomheden	 har	 skabt	 værdi	 til	 ejerne.	 ROE	 beregnes	 ved	 ROE	 =	 (ROIC+FGEAR*SPREAD)	 eller	
(Totalindkomst/gnms.	egenkapital)69.	
DSV:	
		 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
ROE	 28,23%	 22,96%	 32,04%	 32,48%	 28,92%	
Figur	12-7	-	DSV	ROE,	egen	tilvirkning	

Som	det	ses	i	ovenstående	figur,	har	DSV	haft	en	gennemsnitlig	egenkapitalforrentning	på	28,92%	
i	perioden	2012-2015.	Det	ses	endvidere,	at	der	var	et	voldsomt	fald	i	ROE	i	år	2014.	Dog	er	det	
meste	af	dette	 fald	blevet	 indhentet	 igen	 i	 året	2015.	For	at	 vi	 kan	 se	nærmere	på	 forklaringen	
hertil	skal	en	dekomponering,	jf.	Dupont-modellen,	give	os	svaret.	

UTi:	
		 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	
ROE	 -19,95%	 6,24%	 4,41%	 11,80%	 0,63%	
Figur	12-8	-	UTi	ROE,	egen	tilvirkning	

																																																								
	
69	Ole	Sørensen,	side	211.	

ROE	
(egenkapitalforrentning)

Driftsaktivitet

ROIC	(afkast	på	
investeret	kapital)

OG	(Overskudsgrad)

Overskudsgrad	fra	Salg Overskudsgrad	fra	andet	

AOH	(Aktivernes	
omsætningshastighed)

Styring	af	arbejdskapital Styring	af	anlægskapital

Finansieringsaktivitet

FGEAR	(Finansiel	
gearing)

SPREAD	(Forskel	på	r	og	
ROIC)



	 	
	
	

Side 46 af 93 
	

I	ovenstående	figur	har	vi	ROE	for	UTi.	Over	perioden	2011-2014	har	der	været	et	gennemsnit	på	
0,63%.	Det	 lave	gennemsnit	 ses	primært	grundet	den	negative	egenkapitalforrentning	 i	2014	på		
-19,95%.	

12.3.2. ROIC	

Afkastet	på	netto	driftsaktiver	(investeret	kapital)	udtrykker,	hvor	god	virksomheden	er	til	at	tjene	
penge	på	de	aktiver,	der	er	tilgængelige.	Dette	vil	sige,	at	jo	bedre	virksomheden	er	til	at	udnytte	
sine	 resurser/aktiver,	 jo	 højere	 ROIC.	 ROIC	 beregnes	 ved	 ROIC	 =	 (Samlet	 driftsoverskud/gnms.	
netto	driftsaktiver)	eller	(OG*AOH)70.	

DSV:	
		 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
ROIC	 15,54%	 10,60%	 12,26%	 11,89%	 12,57%	
Figur	12-9	-	DSV	ROIC,	egen	tilvirkning	

DSV	har	haft	en	pæn	stigning	 i	ROIC	 fra	2014	 til	2015.	Gennemsnittet	over	perioden	2012-2015	
ligger	på	12,57%.	Det	overordnede	mønster	for	perioden	stemmer	nogenlunde	med	ROE	for	DSV.	
Dog	er	der	her	en	opgang	fra	2012	til	2013.	Størst	ses	ROIC	i	2015,	hvor	det	også	er	på	det	højeste	
niveau	over	perioden.	Den	positive	udvikling	set	over	hele	perioden	er	med	til	at	påvirke	ROE	i	en	
positiv	retning.	
Ved	at	se	på	de	to	formler	for	ROIC,	kan	man	se	nærmere	på	årsagen	til	udviklingen	i	ROIC.	Samlet	
driftsoverskud	er	steget	støt	igennem	hele	perioden,	bortset	fra	2013	til	2014.	De	gennemsnitlige	
nettodriftsaktiver	har	været	støt	stigende	igennem	hele	perioden.	Dette	resulterer,	at	i	de	år	med	
stigende	ROIC,	er	det	samlede	driftsoverskud	steget	med	mere	end	nettodriftsaktiverne.	
Ved	 at	 se	 på	 korrelationen	 mellem	 ROIC,	 OG	 og	 AOH	 kan	 vi	 se,	 hvad	 der	 bidrager	 mest	 til	
ændringen	i	ROIC.	
		 Korrelation		
ROIC	og	OG	 0,978664124	
ROIC	og	AOH	 0,581741197	
Figur	12-10	-	DSV	korrelation	ROIC,	egen	tilvirkning	

	Ovenstående	figur	kan	bekræfte,	at	den	primære	årsag	til	ændringerne	i	ROIC	skal	findes	gennem	
OG,	som	bliver	behandlet	længere	nede.	

UTi:	
		 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	
ROIC	 -1,70%	 11,34%	 9,65%	 11,21%	 7,63%	
Figur	12-11	-	UTi	ROIC,	egen	tilvirkning	
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For	 UTi	 har	 billedet	 været	 lidt	 anderledes.	 De	 er	 endt	 med	 en	 negativ	 ROIC	 i	 2014,	 hvilket	 er	
naturligt,	 da	de	har	haft	 underskud	 i	 dette	 år.	Man	 ser	 endvidere	et	 gennemsnit	 over	perioden	
2011-2014	 på	 7,63%.	 Årsagen	 til	 ændringen	 i	 ROIC	 kan,	 ligesom	 med	 DSV,	 ses	 på	 forholdene	
imellem	 det	 samlede	 driftsoverskud	 og	 de	 gennemsnitlige	 netto	 driftsaktiver.	 For	 UTi	 er	
driftsaktiverne	 steget	 i	 perioden	 2011-2013,	 men	 faldet	 fra	 2013	 til	 2014.	 Faldet	 i	 ROIC	 over	
perioden	er	med	til	at	påvirke	ROE,	over	samme	periode,	i	negativ	retning.	
		 Korrelation		
ROIC	og	OG	 0,987160354	
ROIC	og	AOH	 0,567401289	
Figur	12-12	-	UTi	korrelation	ROIC,	egen	tilvirkning	

Ligeledes	for	UTi	kan	det	ses,	at	den	primære	ændring	i	ROIC	kommer	fra	OG.	En	dekomponering	
af	OG	og	AOH	findes	herunder.	

12.3.3. OG	

Overskudsgraden	 viser,	 hvor	 stor	 en	 del	 af	 nettoomsætningen,	 der	 bliver	 til	 overskud.	 Dette	
nøgletal	kan	ligeledes	benyttes	til	at	se,	hvor	god	virksomheden	er	til	at	tilpasse	sine	omkostninger	
til	omsætningen.	Overskudsgraden	beregnes	ved	OG	=	(Samlet	driftsoverskud/Core	nettooms.)71.	

DSV:	
		 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
OG	 5,88%	 4,18%	 5,05%	 4,62%	 4,93%	
Figur	12-13	-	DSV	OG,	egen	tilvirkning	

OG	har	ligget	på	et	gennemsnit	over	perioden	på	4,93%.	Den	er	steget	i	perioden	2012-2013,	det	
efterfølgende	år	falder	den,	for	til	sidst	at	stige	til	hele	periodens	højeste	på	5,88%.	Det	betyder,	at	
DSV	er	blevet	bedre	til	at	skabe	overskud	ud	af	nettoomsætningen	og	derved	påvirke	ROC	positivt.	
		 Korrelation	
OG	og	samlet	driftsoverskud	 0,962997103	
OG	og	core	nettoomsætning	 0,50137547	
Figur	12-14	-	DSV	korrelation	OG,	egen	tilvirkning	

Det	 er	 mest	 DSVs	 ændring	 i	 det	 samlede	 driftsoverskud,	 der	 bidrager	 til	 ændringen	 i	 OG.	 Det	
samlede	 driftsoverskud	 har	 bevæget	 sig	 over	 hele	 perioden	 fra	 et	 niveau	 på	 2.076,1	mio	 kr.	 til	
2.991,35	mio.	kr.	med	en	nedgang	i	2014	til	2.032,11	mio.	kr.	
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UTi:	
		 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	
OG	 -0,60%	 3,89%	 3,04%	 3,07%	 2,35%	
Figur	12-15	-	UTi	OG,	egen	tilvirkning	

Modsat	 går	 det	 ikke	 helt	 så	 godt	 i	 udviklingen	 i	 UTis	 OG.	 Gennem	 de	 tre	 første	 år	 i	 perioden,	
formår	UTi	at	hæve	OG	med	ca.	0,82%-point.	Dog	slutter	de	perioden	af	med	en	negativ	OG	på	-
0,6%.	Der	er	således	et	underskud	i	driften,	da	core	nettoomsætning	er	faldet	støt	igennem	hele	
perioden.	 	 UTi	 har	 til	 og	 med	 2013	 formået	 at	 tilpasse	 deres	 omkostninger	 til	 den	 faldende	
omsætning.	Dog	vil	faldet	sidste	år	have	en	kraftig	negativ	indflydelse	på	ROIC	i	samme	år.	
Ligeledes	ses	herunder,	at	den	største	indflydelse	kommer	fra	det	samlede	driftsoverskud.	
		 Korrelation		
OG	og	samlet	driftsoverskud	 0,997519821	
OG	og	core	nettoomsætning	 0,656045977	
Figur	12-16	-	UTi	korrelation	OG,	egen	tilvirkning	

Det	samlede	driftsoverskud	stiger	 i	perioden	2011-2013	for	derefter	at	falde	drastisk	til	negative	
25,084	mio.	USD.	

12.3.4. AOH	

Aktivernes	 omsætningshastighed	 viser,	 hvorledes	 forholdet	 er	 imellem	 omsætning	 og	
driftsaktiverne.	 Det	 udtrykkes	 ved	 salg	 pr.	 Krone,	 der	 er	 investeret	 i	 driftsaktiver.	 Aktivernes	
omsætningshastighed	beregnes	derved	ved	AOH	=	(Core	nettooms./gnms.	netto	driftsaktiver)72.	Jo	
højere	en	AOH	jo	bedre,	da	firmaet	således	udnytter	de	driftsaktiver,	der	findes,	bedre.	

DSV:	
		 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
AOH	 2,64	 2,53	 2,43	 2,57	 2,54	
Figur	12-17	-	DSV	AOH,	egen	tilvirkning	

DSV	formår	at	opretholde	en	forholdsvis	stabil	AOH	over	hele	perioden,	og	afslutter	perioden	med	
at	ligge	på	det	højeste	niveau	på	2,64.	DSV	omsætter	således	deres	netto	driftsaktiver	2,64	gange	i	
2015,	og	AOH	er	med	til	at	påvirke	ROIC	i	positiv	retning.	
		 Korrelation	
AOH	og	Core	nettooms.	 0,619097423	
AOH	og	netto	driftsaktiver	 -0,005930211	
Figur	12-18	-	DSV	korrelation	AOH,	egen	tilvirkning	

																																																								
	
72	Ole	Sørensen,	side	216.	



	 	
	
	

Side 49 af 93 
	

Korrelationen,	som	ses	her	over,	viser,	at	der	er	tæt	på	ingen	sammenhæng	imellem	ændringen	i	
AOH	og	netto	driftsaktiverne.	
Da	 driftsaktiverne	 kan	 opdeles	 i	 arbejdskapital	 og	 anlægskapital,	 kan	 vi	 ligeledes	 opdele	 AOH	 i	
disse	to	grupper.	Dette	gøres	ved	at	tage	den	inverse.	Nøgletallene	fortæller	derved,	hvor	meget	
der	er	bundet	i	de	forskellige	grupper	for	at	skabe	én	krones	salg.	
		 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms	
1/AOH	 0,38	 0,39	 0,41	 0,39	 0,39	
1/AOH	arbejdskapital	 0,01	 0,01	 0,01	 0,01	 0,01	
1/AOH	anlægskapital	 0,37	 0,38	 0,40	 0,38	 0,38	
Figur	12-19	-	DSV	invers	AOH,	egen	tilvirkning	

Det	ses,	at	det	primært	er	binding	 i	anlægskapital,	der	er	med	til	at	skabe	salg,	 i	og	med,	at	det	
også	stort	set	kun	er	her	der	er	bundet	kapital.	

UTi:	
		 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	
AOH	 2,83	 2,92	 3,17	 3,66	 3,15	
Figur	12-20	-	UTi	AOH,	egen	tilvirkning	

AOH	 for	 UTi	 falder	 igennem	 hele	 perioden	 og	 ender	med	 en	 samlet	 nedgang	 på	 0,83.	 Det	 kan	
således	 konkluderes,	 at	 i	 takt	 med	 at	 deres	 omsætning	 er	 faldet,	 formår	 de	 ikke	 at	 have	
tilsvarende	færre	driftsaktiver.	AOH	er	derfor	også	med	til	at	påvirke	ROIC	i	negativ	retning.	
		 Korrelation	
AOH	og	Core	nettooms.	 0,961596731	
AOH	og	netto	driftsaktiver	 -0,938061769	
Figur	12-21	-	UTi	korrelation	AOH,	egen	tilvirkning	

Den	 største	 sammenhæng	 ses	 gennem	 core	 nettoomsætning,	 dog	 ikke	meget	 forskellig	 fra	 den	
høje	negative	korrelation	på	netto	driftsaktiver.	
		 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms	
1/AOH	 0,35	 0,34	 0,32	 0,27	 0,32	
1/AOH	arbejdskapital	 0,09	 0,08	 0,06	 0,05	 0,07	
1/AOH	anlægskapital	 0,26	 0,27	 0,26	 0,23	 0,25	
Figur	12-22	-	UTi	invers	AOH,	egen	tilvirkning	

Der	 kan	 ligeledes	 ses	 på	 fordelingen	mellem	 arbejdskapital	 og	 anlægskapital.	 Her	 ses	 et	 noget	
højere	procentvist	bidrag	fra	arbejdskapitalen	end	hos	DSV.	Dette	ses	som	et	bedre	tegn,	i	det,	at	
arbejdskapital	er	lettere	at	tilpasse	i	takt	med	ændring	i	omsætning.	Det	skal	dog	holdes	for	øje,	at	
goodwill	udgør	ca.	43%	af	anlægskapitalen	for	DSV,	holdt	op	i	mod	ca.	26%	for	UTi.		
Fælles	 for	 begge	 virksomheder	 er	 det	 dog	meget	 typisk,	 at	 deres	 AOH	 er	 nogenlunde	 konstant	
over	perioden,	i	det,	de	begge	er	”asset-light”,	og	derved	har	let	ved	at	tilpasse	deres	bindinger	i	
aktiver	efterhånden	som	omsætningen	ændrer	sig.	Det	skal	nævnes,	at	de	begge	benytter	sig	i	stor	
grad	af	leasing,	hvilket	er	blevet	kapitaliseret	i	reformuleringen,	hvorfor	dette	kan	antages.	
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Ses	 der	 på	 den	 historiske	 udvikling	 i	 anlægskapital	 og	 arbejdskapital,	 har	 UTi	 øget	 deres	
arbejdskapital	 væsentligt	 over	 de	 seneste	 år	 med	 en	 gennemsnitlig	 vækst	 på	 17,7%.	 Normalt	
hænger	en	øgning	af	arbejdskapitalen	sammen	med	en	øgning	af	omsætningen73,	hvilket	dog	ikke	
er	tilfældet	for	UTi,	som	har	haft	nedgang	i	deres	omsætning.		

12.3.5. FGEAR	

Den	 finansielle	 gearing	 fortæller	 os	 sammenhængen	 imellem	 egenkapital	 og	 finansielle	
forpligtelser.	 Det	 fortæller	 således	 i	 hovedtræk,	 hvordan	 gældssammensætningen	 er	 i	
virksomheden.	Den	 finansielle	gearing	er,	 som	 tidligere	nævnt,	med	 til	 at	påvirke	ROE.	Hvorvidt	
den	finansielle	gearing	påvirker	i	positiv	eller	negativ	retning	er	afhængigt	af,	om	der	er	et	positivt	
eller	negativt	SPREAD.		
Den	finansielle	gearing	afhænger	meget	af,	hvilken	branche,	der	er	tale	om,	og	hvad	den	normale	
gældssætning	 er.	 En	 høj	 finansiel	 gearing	 kan	 dog	 også	 være	 praktisk	 i	 mange	 henseender	 i	
forbindelse	med	virksomhedens	corporate	finance.	En	høj	gældssætning	kan	eksempelvis	påvirke,	
at	 ledelsen	har	mindre	råderum,	da	der	hele	 tiden	skal	være	 likviditet	 til	at	betale	kreditorerne.	
Der	vil	således	ikke	være	samme	muligheden	for	at	lave	imperie-byggeri,	og	ledelsen	bliver	i	stedet	
nødt	til	at	effektivisere	virksomheden,	så	den	nødvendige	likviditet	er	til	rådighed.	
Den	 finansielle	 gearing	 beregnes	 ved	 FGEAR	 =	 (gnms.	 netto	 finansielle	 forpligtelser	 /	 gnms.	
Egenkapital)74.	 Ved	 en	 finansiel	 gearing	 på	 1	 er	 der	 således	 lige	meget	 egenkapital	 i	 forhold	 til	
gæld.	Ved	gearing	på	2	er	der	dobbelt	så	meget	gæld	som	egenkapital	osv.		

DSV:	
		 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
FGEAR	 1,04	 1,90	 1,99	 2,11	 1,76	
Figur	12-23	-	DSV	FGEAR,	egen	tilvirkning	

DSV	har	 formået	over	perioden	at	 få	deres	 finansielle	gearing	 reduceret	 til	det	halve	 fra	2,11	 til	
1,04.	Det	voldsomme	fald	fra	2014	til	2015	skyldes	primært	den	store	stigning	i	”likvider	og	likvide	
reserver”,	som	er	med	til	at	mindske	de	finansielle	forpligtelse.	I	samme	ombæring	er	reserverne	
under	 egenkapitalen	 også	 steget	 voldsomt.	 DSV	 forklarer,	 at	 det	 er	 en	 ændring	 i	 deres	 politik	
omkring	 finansiel	 gearing,	 da	 de	 ønsker	 at	 stå	 stærkere	 og	 har	 finansiel	 fleksibilitet	 til	 at	 opnå	
deres	mål75.	
I	 og	med,	 at	 SPREAD	 er	 positiv	 igennem	 hele	 perioden,	 er	 det	 således,	 isoleret	 set,	 en	 negativ	
påvirkning	 på	 ROE,	 at	 FGEAR	 bliver	 lavere.	 Set	 overordnet	 på	 virksomheden	 er	 det	 selvfølgelig	
godt,	at	der	er	større	reserver	mv.,	som	bliver	behandlet	under	soliditeten.	
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UTi:	
		 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	
FGEAR	 0,99	 0,61	 0,45	 0,41	 0,62	
Figur	12-24	-	UTi	FGEAR,	egen	tilvirkning	

Det	 modsatte	 gør	 sig	 gældende	 med	 UTi.	 Her	 bliver	 gearingen	 lidt	 mere	 end	 fordoblet	 over	
perioden	 2011-2014.	 Dette	 skyldes	 primært	 stigningen	 i	 de	 netto	 finansielle	 forpligtelser,	
herunder	 stigning	 i	 short-	 og	 longterm	 borrowings,	 samt	 udstedelse	 af	 convertible	 preference	
shares76.	 UTi	 forklarer,	 at	 stigningen	 i	 finansielle	 forpligtelser,	 skyldes	 deres	 faldende	 likviditet.		
Stigningen	 i	 FGEAR	 er	 med	 til	 at	 påvirke	 ROE,	 såfremt	 SPREAD	 er	 positiv.	 Dette	 er	 dog	 ikke	
tilfældet	i	alle	årene,	som	vi	skal	se	herunder.	

12.3.6. SPREAD	

SPREAD	viser	differencen	imellem	ROIC	og	renten	på	gæld.	Som	tidligere	nævnt	er	det	afgørende	
for,	 hvorledes	 SPREAD	 er	 positiv	 eller	 negativ,	 da	 dette	 kan	 fortælle,	 hvorvidt	 det	 vil	 påvirke	
positivt	 eller	 negativt,	 hvis	 virksomheden	 skulle	 vælge	 at	 øge	 gældsandelen.	 SPREAD	 beregnes	
derved	ved	SPREAD	=	ROIC-r.	For	at	beregne	r	er	der	tages	udgangspunkt	i	de	reformulerede	netto	
finansielle	omkostninger	efter	skat	divideret	med	de	gennemsnitlige	finansielle	forpligtelser77.		

DSV:	
		 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
SPREAD	 12,22%	 6,51%	 9,95%	 9,76%	 9,61%	
Figur	12-25	-	DSV	SPREAD,	egen	tilvirkning	

DSV	opnår	en	større	stigning	i	SPREAD	fra	2014	til	2015,	hvilket	er	resultatet	af	både	en	lavere	r,	
samt	en	merkant	stigning	i	ROIC,	som	vi	så	tidligere.	I	og	med	at	SPREAD	er	positivt,	kan	DSV	vælge	
at	øge	deres	gældssætning	samtidig	med,	at	det	vil	have	en	positiv	effekt	på	ROE.	Dog	kan	gælden	
ikke	øges	uendeligt,	da	renteomkostningerne	derved	vil	stige,	og	det	positive	SPREAD	vil	svinde	ind	
og	til	sidst	blive	negativt.	

UTI:		
		 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	
SPREAD	 -18,35%	 -8,35%	 -11,73%	 1,45%	 -9,25%	
Figur	12-26	-	UTi	SPREAD,	egen	tilvirkning	

For	UTi	har	SPREAD	kun	været	positivt	i	2011,	hvorefter	det	er	blevet	negativt	i	de	efterfølgende	3	
år	og	får	derved	et	gennemsnit	over	perioden	på	-9,25%.	Faldet	skyldes	den	øgede	gældssætning,	

																																																								
	
76	UTi	årsrapport	2015,	side	12.	
77	Ole	Sørensen,	side	212.	
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der	 har	 bidraget	 til	 yderligere	 gældsomkostninger	 og	 derved	 en	 stigende	 r.	 Samtidig	 er	 ROIC	
faldet,	som	vi	så	tidligere.	UTi	er	derfor	i	den	situation,	at	de	bør	reducere	deres	FGEAR,	for	derved	
at	mindske	den	negative	påvirkning	 af	 SPREAD.	Dog	er	UTi	 i	 den	 finansielle	 situation,	 at	 de	har	
været	 nødsaget	 til	 at	 øge	 gældssætningen	 som	 nævnt	 ovenfor,	 hvilket	 begrænser	 deres	
muligheder	i	at	mindske	FGEAR.	

12.3.7. Soliditet	og	likviditet	

Soliditet	og	likviditet	fortæller,	hvorledes	virksomhederne	er	rustet	til	en	eventuelle	likvide	risici	og	
evne	til	at	modstå	tab.	Begge	af	de	nedenstående	nøgletal	 forklarer	netop	dette.	De	to	nøgletal	
beregnes	 ved	 current	 ratio	 =	 kortfristede	 driftsaktiver/kortristede	 driftsforpligtelser78	 og	
soliditetsgrad	=	gnms.	egenkapital/samlet	finansiering79.	En	tommelfingerregel	er,	at	hvis	current	
ratio	er	større	end	2,	så	har	virksomheden	en	lav	kortfristet	likviditetsrisiko80,	dog	kan	dette	ikke	
altid	 sammenlignes	 over	 forskellige	 brancher	 og	 virksomheder.	 Da	 begge	 virksomheder	 kan	
sammenlignes	med	deres	struktur	med	en	servicevirksomhed,	kan	man	derved	argumentere	for,	
at	det	er	acceptabelt	med	en	lavere	current	ratio	end	2.	

DSV:	
		 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
Current	ratio	 1,06	 1,06	 1,09	 1,06	 1,07	
Soliditetsgrad	 49,06%	 34,51%	 33,46%	 32,17%	 37,30%	
Figur	12-27	-	DSV	soliditet	og	likviditet,	egen	tilvirkning	

Current	 ratio	 ligger	 nogenlunde	 stabilt	 over	 hele	 perioden	 lige	 over	 1,	 hvilket	 betyder,	 at	 deres	
kortfristede	 driftsaktiver	 nogenlunde	 svarer	 til	 deres	 kortfristede	 driftsforpligtelser.	 De	 ligger	
således	under	anbefalingen	på	2,	men	det	behøver	ikke	nødvendigvis	at	være	dårligt	som	tidligere	
nævnt.	
Soliditetsgraden	 er	 stigende	 igennem	 hele	 perioden,	 hvilket	 primært	 er	 grundet	 stigningen	 i	
egenkapitalen.	

UTi:	
		 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	
Current	ratio	 1,53	 1,49	 1,38	 1,29	 1,42	
Soliditetsgrad	 50,14%	 62,07%	 69,12%	 70,94%	 63,07%	
Figur	12-28	-	UTi	soliditet	og	likviditet,	egen	tilvirkning	

																																																								
	
78	Financial	Statement	Analysis,	side	155	
79	Financial	Statement	Analysis,	side	158	
80	Financial	Statement	Analysis,	side	156	
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UTi	har	en	 lidt	højere	current	ratio	end	DSV,	og	klarer	sig	derfor	bedre	end	DSV	på	dette	punkt.	
Current	 ratio	 er	 stigende	 i	 hele	 perioden	 primært	 grundet	 faldet	 i	 de	 kortfristede	
driftsforpligtelser.	
Soliditetsgraden	ligger	over	DSV	i	hele	perioden,	men	er	dog	kraftigt	faldende	igennem	perioden.	
Dette	skyldes	faldet	i	egenkapitalen.	

12.4. Delkonklusion	
Efter	endt	reformuleringen	af	de	to	virksomheders	regnskab,	samt	nøgletalsanalyse,	er	det	muligt	
at	konkludere	på	den	historiske	udvikling	i	virksomhederne.	
Det	 er	 under	 reformuleringen	 fundet	 nødvendigt	 at	 korrigere	 for	 den	 operationelle	 leasing	
grundet	størrelsen	heraf.	
I	 nøgletalsanalysen	 ses,	 at	 DSV	 har	 flere	 nøgletal,	 der	 har	 udviklet	 sig	 rigtig	 pænt	 hen	 over	
perioden,	hvilket	 stiller	DSV	 i	 en	mere	 fordelagtig	 situation.	Her	 særligt	hvis	man	 sammenligner	
med	 UTi.	 UTi	 er	 i	 den	 situation,	 at	 flere	 af	 deres	 nøgletal	 bliver	 forværret	 over	 tiden.	 Særligt	
årsagen	til	øgningen	af	deres	finansielle	gearing	ses	som	alarmerende.	
Det	er	derved	 to	virksomheder,	 som	groft	 sagt	er	på	vej	 i	hver	 sin	 retning.	Ser	man	på	 tidligere	
afsnit	med	kurshistorikken,	var	det	ligeledes	det	samme,	man	fik	indtryk	af.	
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13. Budgettering	
For	at	 lave	en	korrekt	budgettering	er	der	nogle	 forhold,	som	bliver	nødt	til	at	blive	bestemt	og	
fastlagt	på	forhånd.	Det	ene	parameter	er	over,	hvor	lang	tid	man	ønsker	at	budgettere.		

13.1. Budgetperiodens	længde	
Budgetperiodens	 længde	 er	 afgørende	 for,	 hvorledes	 prisfastsætning	 i	 sidste	 ende	 vil	 blive	
påvirket.	Ved	at	have	en	længere	budgetperiode	end	normalt,	og	samtidig	har	budgetteret	med	en	
vækst	 i	 salget	 på	 mere	 end	 ”g”,	 laver	 man	 således	 også	 en	 situation,	 hvor	 man	 påstår,	 at	
virksomheden	er	i	stand	til	at	skabe	overnormalt	profit	i	længere	tid.	
Budgetperioden	skal	derfor	passe	med	den	strategiske	analyse.	Den	strategiske	del	fortæller	om,	
hvorvidt	der	er	virksomhedsspecifik	konkurrencemæssig	fordel	på	kort	eller	lang	sigt,	samt	om	UTi	
er	en	moden	eller	konsolideret	virksomhed81.	
	
Da	det	tidligere	blev	konkluderet,	at	der	er	en	høj	 rivalisering	på	markedet,	hvilket	medfører,	at	
opretholdelse	 af	 en	 konkurrencemæssig	 fordel	 på	 længere	 sigt	 vil	 være	 svær.	 Da	 branchen	
ligeledes	 er	 i	 et	 stadie,	 hvor	 den	 er	 forholdsvis	moden,	 anbefales	 det,	 at	 budgetperioden	 laves	
over	 en	 5-årig	 periode82.	 Dette	 vil	 dog	 skabe	 lidt	 problemer	 for	 at	 kunne	 implementere	 DSV’s	
påvirkning	af	UTi,	da	dette	vil	foregå	over	en	længere	årrække	end	blot	5	år.	Det	er	derfor	blevet	
besluttet,	at	budgetperioden	fastlægges	til	10	år.	De	sidste	år	i	budgetperioden	vil	endvidere	lave	
en	blid	tilpasning	til	terminalåret.	

13.2. DSV’s	fremtidige	indflydelse	på	UTI	
UTi	bliver	som	tidligere	beskrevet	værdiansat	som	værende	sig	selv.	Der	vil	 således	blive	set	på,	
hvilken	indflydelse	det	forventes	at	have,	at	DSV	har	opkøbt	UTi	på	nøgletalsplan.	De	overordnede	
synergier	 ved	 opkøbet	 blev	 tidligere	 gennemgået,	 og	 denne	 viden	 trækkes	 videre	 til	
budgetteringen	af	de	 fremtidige	nøgletal	 i	de	 forskellige	scenarier.	 Ligeledes	vil	elementerne	 fra	
den	strategiske	analyse	blive	medtaget.	DSV	forventer,	at	synergierne	bliver	realiseret	inden	for	en	
treårig	periode.	DSV	er	allerede	her	i	begyndelsen	af	første	kvartal	2016	begyndt	at	integrere	UTi,	
og	 de	 forventer	 således,	 at	 størstedelen	 af	 integrationen	 vil	 være	 gennemført	 i	 løbet	 af	 året	
201683.	 Den	 helt	 konkrete	 forventede	 påvirkning,	 som	 DSV	 har	 på	 UTi´s	 nøgletal,	 vil	 blive	
gennemgået	senere	i	de	forskellige	scenarier.	

																																																								
	
81	Ole	Sørensen,	side	252.	
82	Ole	Sørensen,	side	252.	
83	DSV	årsrapport	2015,	side	11.	
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14. Værdiansættelse	
I	 forbindelse	 med	 selve	 værdiansættelsen	 af	 UTi	 er	 det	 nødvendigt	 først	 at	 fastslå	
diskonteringsfaktoren	 WACC.	 Således	 kan	 vi	 tilbagediskontere	 pengestrømmene	 med	 den	
korrekte	 faktor.	Til	 fastsættelse	WACC	skal	de	underliggende	 tal	 fastslås	 som	ses	nedenfor,	 som	
herefter	indgår	i	beregningen	sidst	i	afsnittet.	
Der	 skal	 ligeledes	besluttes	et	marked,	hvor	 tallene	 stammer	 fra.	Det	er	 vigtigt,	 at	det	går	 igen,	
således,	 at	 det	 eksempelvis	 bliver	 en	 realistisk	 risikopræmie	 på	markedet,	 så	man	 ikke	 blander	
flere	markeder	sammen.	
I	og	med,	at	både	DSV	og	UTi	har	forretninger	over	det	meste	af	verdenen,	er	det	besluttet	at	tage	
udgangspunkt	 i	 et	 stort	 toneangivende	marked	 for	 hele	 verdenen.	 Her	 er	 valgt	 at	 benytte	 det	
amerikanske	marked.	Der	vil	derfor	blive	taget	udgangspunkt	 i	amerikanske	statsobligationer,	da	
disse	 anses	 som	 risikofrie.	 Det	 amerikanske	 aktieindeks	 S&P500	 benyttes	 til	 at	 fastslå	
markedsafkastet	samt	beta.	

14.1. Fastlæggelse	af	den	risikofri	rente	
Det	mest	korrekte	ville	 være	at	 tage	udgangspunkt	 i	 renten	på	en	nulkuponobligation,	der	 løb	 i	
tilsvarende	 år	 i	 forhold	 til	 det	 cashflow,	 der	 skal	 tilbagediskonteres.	 Således	 ville	
tilbagediskonteringen	 fra	 år	 1	 tage	udgangspunkt	 i	 en	1-årig	 nulkuponobligation,	 2.	 år	 en	2-årig	
osv.	Dog	er	dette	ikke	så	hensigtsmæssigt	i	praksis.	Der	bliver	derfor	taget	udgangspunkt	i	en	10-
årig	nulkuponobligation	til	at	diskontere	samtlige	år.	84	
For	 at	 fastlægge	 den	 risikofrie	 rente	 er	 der	 taget	 udgangspunkt	 i	 en	 10-årig	 nulkupon	
statsobligation	 i	 USA	 og	 set	 på	 afkastet	 af	 denne	 pr.	 kvartal.	 Ved	 at	 vælge	 en	 amerikansk	
obligation	opnås	det,	at	der	er	sammenhæng	imellem	valg	af	markedsafkast	og	beta.	Der	er	taget	
udgangspunkt	i	gennemsnittet	fra	og	med	2010	til	og	med	4.	kvartal	2015.	Der	fastslås	således	en	
risikofri	rente	på	2,65%.	

	
Figur	14-1	-	10-årig	nulkupon	USA,	egen	tilvirkning	

																																																								
	
84	Ole	Sørensen	side	44	
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14.2. Fastlæggelse	af	beta	
Beta	 fortæller,	 hvor	 meget	 systematisk	 risiko	 et	 aktiv	 har,	 og	 hvorvidt	 virksomhederne	 har	 en	
større	 eller	 mindre	 risiko	 i	 forhold	 til	 markedet.	 Jo	 højere	 beta,	 jo	 tilsvarende	 højere	
risikopræmier.		
Ved	 en	 beta	 på	 0	 er	 aktivet	 risikofrit.	 Ved	 en	 beta	mellem	 0	 og	 1	 er	 der	 tale	 om	 et	 aktiv	med	
mindre	 risiko	 end	 markedsporteføljen.	 Hvis	 beta	 er	 lig	 med	 1,	 er	 der	 samme	 risiko	 som	
markedsporteføljen.	Hvis	beta	er	højere	end	1,	er	aktivet	mere	risikofyldt	end	markedsporteføljen.	
Hvis	beta	 fx	 er	2,	 så	 vil	 aktivet	 stige	med	2%,	hvis	markedet	 stiger	med	1%.	Man	har	derfor	de	
cykliske	aktiver	med	beta	højere	end	1,	og	de	defensive	med	lavere	end	185.	
	
Der	findes	flere	forskellige	metoder	til	at	fastlægge	beta.	Man	kan	beregne	beta	ud	fra	historiske	
afkast	ved,	at	man	ser	på	kovariansen	 imellem	det	enkelte	aktiv	og	et	valgt	markedsindeks.	Når	
man	ser	på	det	historiske	afkast,	skal	man	sørge	for,	at	der	er	minimum	60	observationer,	samt	at	
det	anbefales	at	bruge	månedlig	historik,	således,	at	man	som	minimum	anslår	beta	ud	fra	historik	
over	 5	 år86.	 Der	 benyttes	 denne	 grundlæggende	metode	 samtidig	med,	 at	 der	 tages	 højde	 for	
branche	gennemsnit,	samt	gearet	og	ugearet	beta87.	
De	ugearede	beta	ud	fra	historiske	afkast	målt	imod	afkast	på	S&P500	ser	således	ud:	
	
		 Beta	 Ugearet	beta	
UTI	 1,128	 0,646	
DSV	 0,685	 0,435	
K+N	 0,668	 0,410	
Panalpina	 1,061	 0,655	
Expeditors	 0,842	 0,622	
gennemsnit	

	
0,554	

Branche	gennemsnit	
	

0,670	
Nyt	gennemsnit	

	
0,612	

		
	

		
Nyt	gearet	beta	UTI	 		 1,068	
Figur	14-2	-	Beta,	egen	tilvirkning	

Den	 ugearede	 beta	 for	 UTi	 bliver	 således	 først	 holdt	 op	 imod	 referencegruppen	 inklusiv	 DSV.	
Herfra	fås	et	gennemsnit	som	holdes	op	imod	branchen	som	helhed	set	på	et	globalt	plan.	Data	fra	
branchen	er	 taget	 ud	 fra	 flere	brancher88,	 da	UTi	 spreder	 sig	 over	 flere	 af	 de	brancher,	 der	 var	

																																																								
	
85	Ole	Sørensen,	side	45.	
86	Valuation,	side	298.	
87	Financial	statement	analysis,	side	254.	
88	Damodaran,	Beta	for	brancher.	
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listet.	 Der	 bliver	 således	 brugt	 brancherne;	 air	 transport,	 packing	&	 container,	 shipbuilding	 and	
marine,	 transportation,	 transportion	 on	 railroads	 og	 trucking.	 Fra	 disse	 grupper	 opnås	 et	
gennemsnitlig	gearet	beta	på	1,013	og	et	gennemsnitlig	ugearet	beta	på	0,670.	
	
Ved	ovenstående	beregning	går	UTi	fra	en	historisk	observeret	beta	på	1,128	til	en	beta	på	1,068.	
Det	 er	 således	et	 fald	på	0,06.	Dette	 giver	 god	 sammenhæng	med,	 at	man	også	 i	 stedet	 kunne	
have	valgt	at	benytte	”adjusted	beta”,	hvor	man	udnytter	teorien	om,	at	beta	på	sigt	bevæger	sig	
mod	1.	Ved	at	benytte	formlen	2/3+1/3*beta	ville	man	få	en	beta	som	er	minimalt	lavere	end	den	
beregnede	ovenfor.	
Det	kan	endvidere	ses	fra	ovenstående,	at	DSV	har	en	gearet	beta	under	1,	mens	UTI	har	over	1.	
Dette	giver	fin	mening,	i	det,	at	UTI	har	væsentlig	større	udsving	i	kursen	end	DSV,	som	ses	tilbage	
i	kurshistorikken.	

14.3. Fastlæggelse	af	markedsafkastet	
Der	er	 igen	valgt	at	benytte	samme	indeks	til	 fastsættelse	af	markedsafkastet,	og	der	er	således	
valgt	S&P500.	Der	er	beregnet	det	årlige	afkast	for	de	sidste	10	år,	og	derfra	taget	det	aritmetiske	
gennemsnit.	Det	kan	diskuteres,	hvorvidt	man	bør	benytte	det	geometriske	eller	det	aritmetiske	
gennemsnit.	 Dog	 benyttes	 det	 aritmetiske	 hovedsageligt89.	 Det	 årlige	 afkastet	 på	 markedet	 er	
derfor	beregnet	til	9,03%.		
Ved	at	fratrække	den	risikofrie	rente	fås	en	risikopræmie	på	markedet	på	6,39%.	

14.4. Fastlæggelse	af	renten	på	gæld	
Der	 benyttes	 UTis	 rente	 på	 gæld,	 da	 det	 er	 UTi,	 der	 skal	 værdiansættes.	 UTi	 oplyser	 i	 deres	
regnskab	for	hvert	år	den	vægtede	rente,	som	de	betaler	på	al	udestående	gæld.	UTi	oplyser,	at	
renten	for	året	2015	er	på	3,7%.	Denne	rente	skal	efterfølgende	ændres	til	efter	skat,	hvorfor	den	
ganges	 med	 1	 minus	 virksomhedens	 effektive	 skattesats.	 Dog	 har	 UTI	 en	 negativ	 effektiv	
skattesats,	 hvorfor	 der	 er	 benyttet	 en	 skattesats	 på	 31%,	 som	 er	 den	 effektive	 skattesats,	 UTI	
havde	i	de	to	første	år	af	analyseperioden	(2010	og	2011).	Således	fås	renten	på	gæld	efter	skat	til	
2,6%.		

14.5. Fastlæggelse	af	den	fremtidige	vækstrate	
Den	 fremtidige	 vækstrate	er	betydende	 for,	 hvorledes	det	 vurderes,	 at	 væksten	 ser	ud	 i	 al	 evig	
fremtid.	Denne	vækst	skal	svare	til	verdensvæksten,	da	en	virksomhed	rent	teoretisk	vil	ende	med	
selv	at	blive	verdensvæksten,	hvis	den	vækster	mere	end	verdenen	i	al	evig	fremtid.		

																																																								
	
89	Principles	of	Corporate	Finance,	side	163.	
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Den	 vækstrate,	 der	 er	 valgt,	 er	 derfor	 taget	 ud	 fra	OECD´s	 vurdering	 om,	 hvad	 den	 kommende	
årlige	 vækstrate	bliver	 frem	 til	 år	 206090.	Her	 anslås	 den	 fremtidige	 vækstrate	 til	 at	 være	2,0%.	
Dette	passer	også	fint	sammen	med	den	gængse	tommelfingerregel	om	at	benytte	2%.	

14.6. Beregning	af	afkastkrav	på	egenkapital	
For	at	beregne	dette	afkastkrav	benyttes	CAPM91.	Formlen	lyder	således:	
	

𝑟 = 𝑟_ + 𝛽× 𝑟a − 𝑟_ 	
	
Afkastkravet	 på	 egenkapitalen	 eller	 også	 kaldet	 egenkapitalomkostningerne	 bliver	 derfor	 på	
9,47%.	Dette	tal	forklarer,	hvad	ejerne	kræver	i	afkast	på	egenkapitalen	ud	fra	de	forhold,	der	er	i	
markedet	i	forhold	til	risikoen	på	virksomheden.	

14.7. Beregning	af	WACC	
WACC	 vil	 komme	 til	 at	 variere	 i	 gennem	 de	 forskellige	 scenarier,	 da	 der	 bliver	 lavet	 flere	
gennemkørsler.	 Dette	 skyldes,	 at	 WACC	 blandt	 andet	 bliver	 beregnet	 ved	 hjælp	 af	
markedsværdien	af	 egenkapitalen.	 I	 og	med,	 at	 der	 er	 aflæst	 kurs	 ved	 første	 gennemløb	 fås	 én	
markedsværdi	af	egenkapitalen.	Efter	første	gennemløb	kommer	en	ny	kurs,	som	så	igen	giver	et	
nyt	billede	af	markedsværdien	af	egenkapitalen,	hvilket	resultere	i	endnu	et	gennemløb	osv.92.	
Den	WACC,	 der	 bliver	 lagt	 ud	med,	 er	 dog	 fælles	 for	 alle	 scenarier,	 og	 er	 jf.	 de	 nedenstående	
parametre	beregnet	til	5,3%.	WACC	beregnes	ud	fra	nedenstående	formel:	
	

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝐸𝐾

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝐸𝐾 + 𝑁𝐹𝐹	×	𝑟 c +
𝑁𝐹𝐹

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝐸𝐾 + 𝑁𝐹𝐹 ×	𝑟d__	

	
Hvor	det	gælder	at:	 𝑟 c = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣𝑒𝑡	𝑝å	𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛	
	 	 𝑟d__ = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛	𝑝å	𝑔æ𝑙𝑑𝑒𝑛	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑎𝑡	
	
	

																																																								
	
90	OECD,	long	term,	side	31.	
91	Ole	Sørensen,	side	263.	
92	Ole	Sørensen,	side	55	
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15. Scenarieanalyse	
Det	er	valgt	at	lave	3	scenarier;	forventet,	værste	og	bedste	scenarie.	Hvert	scenarie	vil	individuelt	
fastslå	parametrene:	

- Vækst	i	nettoomsætning	
- Overskudsgrad	
- Vækst	i	anlægskapital	
- Vækst	i	arbejdskapital	

Scenarieanalysen	vil	således	ende	ud	med	3	forskellige	priser,	som	kan	holdes	op	i	mod	hinanden	
og	 bruges	 til	 at	 konkludere,	 hvorvidt	 DSV	 har	 betalt	 for	 meget	 eller	 for	 lidt	 for	 UTi.	 Det	 mest	
afgørende,	igennem	de	3	scenarier,	er,	i	hvilket	omfang	det	vurderes,	at	DSV	får	UTi	til	at	komme	
op	på	niveau	med	DSV,	og	hvor	hurtigt	de	formår	dette.	
Det	er	valgt	at	holde	væksten	i	terminalperioden	uændret	igennem	scenarierne.	Dette	skyldes,	at	
lige	meget	om	det	går	godt	eller	dårligt	med	UTi	 fremadrettet,	 så	vil	 verdensvæksten	 ikke	blive	
ændret	 af	 virksomhedernes	 beslutninger	 og	 udfald.	 Det	 vil	 derfor	 give	 et	 skævt	 og	 urealistisk	
billede,	hvis	væksten	i	terminalperioden	bliver	ændret.	

15.1. Forventet	scenarie	
Dette	scenarie	tager	udgangspunkt	i	min	bedømmelse	af,	hvorledes	det	kommer	til	at	gå	UTi	efter	
overtagelsen.	 Dette	 scenarie	 vil	 blive	 baseret	 på	 den	 forudgående	 analyse	 sammenholdt	 med	
DSV’s	egne	forventninger	til	fremtiden	for	UTi.	Det	vil	således	ikke	blot	være	DSV´s	ord,	der	bliver	
taget	for	gode	varer.	Det	er	forventet,	at	dette	scenarie	vil	ende	ud	med	en	pris	på	UTi	 imellem	
værste	og	bedste	scenarie.		

15.1.1. Budgettering	af	vækst	i	nettoomsætning	

Væksten	 i	 nettoomsætninger	 har	 gennem	 de	 sidste	 år	 for	 UTi	 været	 -6,2%,	 -3,7%	 og	 -5,8%	 i	
henholdsvis	2012,	2013	og	2014.	Dette	giver	en	gennemsnitlig	vækst	på	-5,2%.	3.	kvartalsregnskab	
for	2015	viser	en	nedgang	i	omsætningen	på	-13,79%	i	forhold	til	3.	kvartal	forrige	år.	Det	er	derfor	
valgt,	 at	 i	 første	 budgetår	 (2015)	 skal	 budgetteres	 med	 en	 vækst	 på	 netop	 -13,79%.	 De	
efterfølgende	år	stiger	denne	moderat	til	0%	i	budgetåret	2018.	De	efterfølgende	år	stiger	den	til	
3,9%,	som	har	været	gennemsnittet	i	DSV	over	de	sidste	4	år.	Toppen	opnås	derfor	i	årene	2021	og	
2022,	som	er	fem	og	seks	år	efter	overtagelsen.	De	efterfølgende	år	daler	den	til	terminalvæksten.	
Budgetperioden	ser	derfor	således	ud:	
		 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 Terminal	
Vækst	i	nettoomsætning	 -13,8%	 -6,0%	 -2,0%	 0,0%	 1,0%	 2,0%	 3,9%	 3,9%	 3,0%	 2,0%	 2,0%	
Figur	15-1	-	Forventet	scenarie,	vækst	i	nettoomsætning,	egen	tilvirkning	
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Omsætningen	kommer	grundet	denne	budgettering	til	at	gå	fra	4,2	mia.	USD	i	2014	til	at	dale	til	
den	 laveste	 omsætning	 på	 3,3	 mia.	 USD	 i	 år	 2017	 og	 2018.	 Omsætning	 vil	 i	 slutningen	 af	
budgetperioden	ligge	på	3,9	mia.	USD	i	år	2024.	
Der	er	valgt	denne	budgettering,	 i	og	med,	at	vi	tidligere	fandt	ud	af,	at	UTi	 ikke	er	 i	den	bedste	
situation	 i	 øjeblikket.	Da	 året	 2015	 ikke	når	 at	 blive	 påvirket	 af	DSVs	overtagelse,	 er	 det	 derfor	
vurderet,	at	omsætningsvæksten	skal	falde	yderligere	i	dette	år	jævnfør	kvartalsrapporten.	Dette	
understøttes	 endvidere	 af	 deres	 problemer	med	 IT-systemerne,	 som	 bl.a.	 har	 været	med	 til	 at	
mindske	deres	omsætning.	
Ligeledes	 er	 der	 en	 hård	 konkurrence	 på	markedet,	 sammen	med	meget	 ensartede	 services	 på	
markedet,	 hvorfor	 det	 ikke	 er	 forventeligt,	 at	DSV	 kan	ændre	omsætningsvæksten	de	 første	 år,	
efter	de	har	overtaget	virksomheden	i	større	grad	en	de	ovennævnte	tal.	Det	er	ligeledes	vurderet,	
at	UTi	 ikke	 kommer	på	niveau	med	branchevæksten,	 som	 forventeligt	 ligger	 imellem	6,5-7,0%	 i	
årene	 2016	 til	 2019	 på	 globalt	 plan.	 De	 vil	 derved	 miste	 markedsandele	 i	 alle	 årene,	 og	 det	
forventes	først,	at	de	vil	være	på	niveau	med	DSV	efter	ca.	5	år.		
Det	 er	 samtidigt	 vurderet,	 hvorvidt	 UTi	 overhovedet	 bør	 komme	 op	 på	 niveau	 med	 DSVs	
gennemsnitlige	 nettoomsætningsvækst	 i	 løbet	 af	 budgetperioden.	 Da	 begge	 virksomheder	 er	
forholdsvis	 ens,	 er	 det	 ikke	 usandsynligt,	 at	 med	 implementeringen	 af	 korrekt	 IT-system,	 og	
derved	 bedre	 og	 hurtige	 håndtering	 af	 logistikken,	 kan	 det	 på	 sigt	 medføre	 positiv	 vækst	 i	
omsætningen,	ligesom	DSV	har	oplevet	det.	
DSV	 har	 de	 sidste	 to	 år	 oplevet	 en	 vækst	 i	 nettoomsætningen,	 der	 ligger	 over	 det	 4-årige	
gennemsnit.	 Det	 kan	 derfor	 være	 sandsynligt,	 at	 DSV	 i	 de	 kommende	 år	 vil	 opleve	 vækst	 i	
nettoomsætning	 i	 tilsvarende	 højere	 niveau	 end	 gennemsnittet.	 Dog	 vurderer	 jeg	 ikke,	 at	 UTi	
skulle	komme	op	på	tilsvarende	højere	niveau	igennem	budgetperioden.	På	længere	sigt	vil	de	alt	
andet	lige	blive	en	samlet	del	af	DSV	og	derved	ligne	DSV	fuldt	ud.	Dog	vurderer	jeg,	at	det	ligger	
ud	over	budgetperioden	på	10	år,	hvilket	også	vil	 resultere	 i,	 at	UTi	oplever	overnormal	profit	 i	
længere	tid,	set	i	forhold	til	terminalperioden,	hvilket	som	tidligere	nævnt	ikke	vil	være	retvisende.	

15.1.2. Budgettering	af	overskudsgrad	

Overskudsgraden	er	for	2014	på	-0,6%.	De	forrige	år	har	den	været	højere	som	tidligere	beskrevet	
i	nøgletalsanalysen.	Det	er	estimeret	ud	fra	kvartalsregnskabet	 i	2015,	at	overskudsgraden	bliver	
yderligere	forringet	i	2015,	og	den	ender	derfor	på	-2,6%.	De	efterfølgende	år	stiger	den	til	DSVs	
gennemsnit,	 som	 opnås	 i	 året	 2023,	 og	 som	 fortsætter	 resten	 af	 budgetperioden	 inklusiv	
terminalåret.	Årene	ser	derfor	ud	som	nedenfor:	
		 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 Terminal	
Overskudsgrad	 -2,6%	 0,0%	 1,0%	 2,0%	 3,0%	 3,5%	 4,0%	 4,5%	 4,9%	 4,9%	 4,9%	
Figur	15-2	-	Forventet	scenarie,	overskudsgrad,	egen	tilvirkning	
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Driftsoverskuddet	kommer	derfor	til	at	udvikle	sig	fra	et	udgangspunkt	på	-25,1	mio.	USD	i	2014,	
der	falder	til	-95,3	mio.	USD	i	året	efter,	og	ender	ud	med	et	positivt	driftsoverskud	i	2024	på	190,1	
mio.	USD.	
Den	 forholdsvis	 hurtige	 stigning	 i	 overskudsgraden	 til	 DSV’s	 niveau	 anses	 som	 realistisk	 på	
baggrund	af	deres	ensartethed,	herunder	blandt	andet	deres	”asset	light”	struktur,	som	de	begge	
benytter.	 Det	 er	 også	 vurderet,	 at	 det	 er	 forventeligt,	 at	 DSV	 kan	 formå	 at	 få	 overskudsgraden	
vendt	til	at	være	positiv	rimelig	hurtigt,	dog	er	stigningen	også	aftagende,	jo	tættere	på	de	4,9%,	vi	
kommer.	Det	skyldes,	at	de	overordnede	ændringer,	der	skal	til	for	at	vende	overskudsgraden	til	
positiv	anses	til	at	kunne	blive	effektueret	forholdsvis	hurtigt,	 i	det	DSV	har	deres	 lange	erfaring	
med	opkøb.	Dog	vil	de	sidste	procenter	for	at	ramme	DSVs	gennemsnit	være	sværere	at	opnå,	og	
tager	 derved	 lidt	 flere	 år,	 da	 det	 vil	 kræve	 en	mere	 eller	 mindre	 komplet	 kopi	 af	 DSV,	 hvilket	
antages	at	tage	mere	end	DSVs	anslåede	tidshorisont.	

15.1.3. Budgettering	af	vækst	i	anlægskapital	og	arbejdskapital	

Som	 tidligere	 nænt	 i	 nøgletalsanalysen	 har	 UTi	 og	 DSV	 nogle	 store	 forskelle	 i	 deres	
sammensætning	af	arbejdskapital	og	anlægskapital,	samt	udviklingen	heraf.	I	budgetåret	2015	for	
UTi	er	der	budgetteret	med	uændret	 retning	 for	udviklingen	 i	 arbejds-	og	anlægskapital,	da	der	
ikke	anslås	nogle	ændringer	fra	DSV	i	dette	budgetår.	
I	det,	at	DSV	overtager	UTi,	må	det	forventes,	at	UTis	kapitalstruktur	begynder	at	minde	mere	om	
DSVs	kapitalstruktur.	Der	er	derfor	budgetteret	med	en	forholdsvis	stor	ændring	i	arbejdskapitalen	
de	første	år	efter	overtagelsen	for	derefter	at	aftage.	Anlægskapitalen	er	sat	til	at	stige	lige	så	stille	
og	 roligt	 efter	overtagelsen,	da	der	 skal	 en	 vis	 kapital	 til	 at	 skabe	omsætningsvækst.	Aktivernes	
omsætningshastighed	 for	 UTI	 afslutter	 derved	 budgetperioden	 med	 at	 ligge	 lidt	 under	 DSVs	
historiske	niveau.		
		 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	
Vækst	i	anlægskapital	 -10,0%	 0,0%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	
Vækst	i	arbejdskapital	 15,0%	 0,0%	 -10,0%	 -5,0%	 -2,5%	 -2,5%	 -2,5%	 -1,0%	 -1,0%	 -1,0%	
Figur	15-3	-	Forventet	scenarie,	vækst	i	anlæg	og	arbejd,	egen	tilvirkning	

Inden	overtagelsen	er	der	stor	forskel	på	fordelingen	imellem	anlægs-	og	arbejdskapital.	DSV	ligger	
med	en	fordeling	på	97%	og	3%	i	henholdsvis	anlægs-	og	arbejdskapital	holdt	op	imod	UTi,	der	har	
fordelingen	 74%	 og	 26%.	 Som	 tidligere	 præciseret	 er	 det	 positivt	 at	 have	 en	 stor	 andel	 af	
arbejdskapital,	da	dette	som	udgangspunkt	 lettere	kan	tilpasses	en	ændring	 i	omsætningen.	UTi	
har	dog	haft	 faldende	andel	 i	 anlægskapital	 igennem	de	beregnede	år,	 hvorfor	det	må	 siges,	 at	
dette	 ikke	 har	 hjulpet	 dem	 til	 at	 forbedre	 indtjeningen.	 Der	 er	 derfor	 budgetteret	 med	
ovenstående,	 så	 forholdet	 imellem	 anlægs-	 og	 arbejdskapital	 kommer	 til	 at	 minde	 om	 DSVs	
fordeling.	
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15.1.4. Resultatet	på	forventet	scenarie	

Ved	 budgettering	 med	 de	 ovennævnte	 tal,	 der	 derefter	 bliver	 tilbagediskonteret	 og	 behandlet	
jævnfør	RIDO	og	FCFF-modellen,	fås	en	virksomhedsværdi	på	2,295	mia.	USD	efter	5.	gennemløb	i	
beregningen.	Dette	svarer	til	en	kurs	på	14,88	USD	pr.	aktie.	
DSV	har	opkøbt	UTi	til	en	virksomhedsværdi	på	1,350	mia.	USD,	hvilket	betyder,	at	de	har	købt	til	
ca.	 0,945	 mia.	 USD	 under	 beregnet	 pris,	 og	 de	 har	 derved	 vundet	 på	 deres	 opkøb.	 Denne	
merværdi	 skal	 selvfølgelig	 ses	 i	 betragtning	 af,	 at	 DSV	 opkøber	 og	 influerer	 UTI,	 og	 derved	
forbedrer	virksomheden,	der	giver	en	højere	værdi,	end	den	der	ses	i	markedet.	

15.2. Værste	scenarie	
Det	værste	scenarie	er	baseret	på,	at	det	kommer	til	at	tage	væsentligt	længere	tid	for	DSV	at	få	
ordentlig	integreret	virksomheden,	og	UTI	vil	derfor	i	 længere	tid	køre	videre	i	samme	spor,	som	
det	har	gjort	førhen.	Det	er	derfor	valgt,	at	UTi	 i	 ingen	af	parametre	kommer	fuldt	ud	på	niveau	
med	DSV.	Dette	kan	være	et	scenarie,	der	kan	blive	aktuelt,	hvis	det	blandt	andet	viser	sig,	at	det	
er	 væsentlig	 mere	 komplekst	 at	 sammenlægge	 de	 to	 virksomheders	 it-systemer,	 hvilket	 kan	
forsage	forsinkelser	og	besvær	for	kunderne,	og	deres	omsætning	kan	derved	opleve	et	fald.	
Endvidere	kan	det	tænkes,	at	der	er	nogle	problemer	med	strukturen	i	virksomheden,	som	gør	at	
kontorer	og	administrative	 funktioner	 ikke	 lige	så	 let	kan	slås	sammen	set	 i	 forhold	til,	hvad	der	
først	var	vurderet	af	DSV.		
Til	 slut	 kan	kulturen	være	 forskellig	 i	 de	 to	 virksomheder,	 som	gør,	 at	der	 i	 lang	 tid	 vil	 være	en	
usynlig	mur	imellem	de	to	virksomheder	med	følge	af	sværere	integrering	af	UTi.	
Rivaliseringen	imellem	eksisterende	virksomheder	på	markedet	er	endvidere	også	vægtet	tungere	
i	dette	scenarie.	
Dette	scenarie	kommer	derfor	til	at	tage	overordnet	udgangspunkt	i,	at	alt,	hvad	der	kan	gå	galt,	
vil	gå	galt,	samtidig	med,	at	det	holdes	op	i	mod,	hvad	der	er	realistisk	at	DSV	som	minimum	får	
påvirket	UTi.		

15.2.1. Budgettering	af	vækst	i	nettoomsætning	

I	 dette	 scenarie	 er	 omsætningsvæksten	 budgetteret	 til	 at	 være	 under	 DSVs	 niveau,	 men	 også	
under	 den	 fremtidige	 evige	 vækstrate	 ”g”.	 Det	 første	 budgetår	 (2015)	 er	 sat	 til	 at	 ligge	 med	
samme	 negative	 omsætningsvækst	 som	 i	 scenariet	 ovenfor	 på	 -13,8%.	 Herefter	 vil	 en	 langsom	
forbedring	 over	 de	 efterfølgende	 år	 resultere	 i	 en	 fastholdelse	 af	 omsætningen	 i	 2021.	 De	 to	
efterfølgende	år	stiger	til	1%	positiv	omsætningsvækst,	for	til	sidst	at	ende	på	2%.		
		 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 Terminal	
Vækst	i	nettoomsætning	 -13,8%	 -10,0%	 -8,0%	 -6,0%	 -4,0%	 -2,0%	 0,0%	 1,0%	 1,0%	 2,0%	 2,0%	
Figur	15-4	-	Værste	scenarie,	vækst	i	nettoomsætning,	egen	tilvirkning	



	 	
	
	

Side 63 af 93 
	

Nettoomsætningen	kommer	derfor	til	at	udvikle	sig	fra	udgangspunktet	i	2014	på	4,2	mia.	USD	til	
laveste	niveau	i	2020	og	2021	på	2,6	mia.	USD	og	endeligt	slutte	af	i	2024	med	2,7	mia.	USD.	
DSV	formår	således	at	påvirke	omsætningen	i	positiv	retning,	men	når	i	budgetperioden	ikke	at	få	
omsætningsvæksten	 op	 på	 deres	 eget	 niveau.	 Det	 er	 vurderet,	 at	 DSV	 formår	 at	 påvirke	
omsætningsvæksten	 i	 positiv	 retning,	 i	 det,	 at	 de	 har	 den	 store	 erfaring	 fra	 overtagelser.	
Fremadrettede	store	fald	i	nettoomsætningen	ses	ikke	realistiske,	end	ikke	i	dette	dårlige	scenarie.	
Dette	skyldes	hovedsageligt	den	vurderede	minimale	påvirkning	DSV	vil	få	på	UTi	

15.2.2. Budgettering	af	overskudsgrad	

Overskudsgraden	 er	 budgetteret	 med	 at	 nå	 0%	 et	 år	 senere	 end	 scenariet	 ovenfor,	 og	 det	 er	
derved	 placeret	 i	 budgetåret	 2017.	 De	 efterfølgende	 år	 stiger	 minimalt,	 og	 ender	 med	 en	
overskudsgrad	 på	 2,5%,	 hvilket	 er	 nogenlunde	 halvdelen	 af	 den	 budgetterede	 overskudgrad	 i	
scenariet	ovenfor.	
		 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 Terminal	
Overskudsgrad	 -2,6%	 -1,0%	 0,0%	 0,5%	 0,5%	 1,0%	 1,0%	 1,5%	 2,0%	 2,5%	 2,5%	
Figur	15-5	-	Værste	scenarie,	overskudsgrad,	egen	tilvirkning	

Driftsoverskuddet	udvikler	sig	fra	2014,	hvor	det	var	-25,1	mio.	USD.	Det	falder	de	efterfølgende	år	
til	det	laveste	i	2015	på	-95,3	mio.	USD	til	68,6	mio.	USD	i	2024.	
Vurdering	er	 lidt	 i	 stil	med	væksten	 i	nettoomsætningen.	Det	 forventes,	at	DSV	alt	andet	 lige	vil	
have	indflydelse,	men	aldrig	når	at	få	UTi	op	på	deres	eget	niveau	igennem	budgetperioden.		

15.2.3. Budgettering	af	vækst	i	anlægskapital	og	arbejdskapital	

Det	er	her	budgetteret	med	en	forsinkelse	af	UTis	struktur	på,	hvorledes	forholdet	mellem	anlægs-	
og	arbejdskapital	skal	ændres	og	arbejde	sig	imod	DSV’s	billede,	når	man	sammenligner	med	vores	
forventede	scenarie.	Dette	ender	med	at	påvirke	aktivernes	omsætningshastighed,	så	den	ender	
med	at	blive	dårligere	end	i	det	første	scenarie.	
		 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	
Vækst	i	anlægskapital	 -10,0%	 -5,0%	 -2,5%	 0,0%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	 2,5%	
Vækst	i	arbejdskapital	 15,0%	 10,0%	 5,0%	 0,0%	 -5,0%	 -2,5%	 -2,5%	 -2,5%	 -1,0%	 -1,0%	
Figur	15-6	-	Værste	scenarie,	vækst	i	anlæg	og	arbejd,	egen	tilvirkning	

Her	 ses,	 at	 budgetteringen	 er	 forskudt	 ca.	 2	 år	 i	 forhold	 til	 første	 scenarie.	 Dette	 resulterer,	 at	
aktivernes	omsætningshastighed,	fratrukket	goodwill,	ender	på	2,26	i	stedet	for	3,19.	

15.2.4. Resultatet	på	værste	scenarie	

Det	værste	scenarie	ender	med	en	virksomhedsværdi	på	118,8	mio.	USD,	hvilket	giver	en	teoretisk	
aktiekurs	på	-5,88	USD	pr.	aktie.	Derved	vil	DSV	have	betalt	1,231	mia.	USD	for	meget	for	UTi.	
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15.3. Bedste	scenarie	
Det	bedste	scenarie	tager	udgangspunkt	i,	at	DSVs	forventninger	opfyldes,	og	de	formår	at	få	UTi	
op	på	niveau	med	DSV	inden	for	relativ	kort	tid.	
Der	 er	 derudover	 lavet	 en	 budgettering	 på	 omsætningsvækst,	 der	 ligger	 sig	 meget	 op	 af	 den	
vækst,	der	er	forventet	at	være	i	branchen	de	næste	år.	
Dette	 scenarie	 vil	 være	muligt,	 hvis	 overtagelsen	 kører	 fuldstændig	 gnidningsfrit,	 og	 de	 derved	
hurtigt	og	effektivt	kan	få	UTi	indkørt	efter	DSVs	nøgletal,	således,	at	de	to	virksomheder	har	mere	
eller	mindre	identiske	nøgletal	ved	afslutningen	af	budgetperioden.	
Det	 første	 budgetår	 vil	 dog	 ikke	 blive	 ændret	 i	 forhold	 til	 de	 to	 ovenstående	 scenarier,	 da	
ændringerne	fortsat	forventes	at	blive	indført	i	løbet	af	2016.		

15.3.1. Budgettering	af	vækst	i	nettoomsætning	

Væksten	i	nettoomsætning	forventes	at	stige	til	at	være	positiv	allerede	i	første	år,	som	resultat	af	
DSV’s	oplysninger	om,	at	de	har	gennemført	størstedelen	af	integrationen	af	UTi,	og	deres	nøgletal	
vil	derfor	hurtigt	komme	til	at	 ligne	DSVs.	Der	er	efterfølgende	budgetteret	med,	at	væksten	vil	
ligge	lige	under	branchens	forventede	niveau,	og	vil	således	ligge	på	det	højeste	i	2019	med	6,5%	
De	efterfølgende	år	daler	omsætningen	roligt	for	at	ende	på	terminalårets	2,0%.	
		 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 Terminal	
Vækst	i	nettoomsætning	 -13,8%	 0,0%	 3,0%	 6,0%	 6,5%	 6,0%	 5,0%	 4,0%	 3,0%	 2,0%	 2,0%	
Figur	15-7	-	Bedste	scenarie,	vækst	i	nettoomsætning,	egen	tilvirkning	

Omsætningen	vil	derfor	gå	fra	de	samme	4,2	mia.	USD	i	2014	til	at	slutte	af	med	en	omsætning	på	
5,1	mia.	USD	i	2024.	Det	er	derved	en	samlet	vækst	på	21,9%	over	hele	perioden.	Det	er	taget	ind	i	
betragtningen,	at	der	er	den	hårde	konkurrenceintensitet	på	markedet,	hvorfor	det	er	valgt,	at	UTi	
ender	med	 at	 ligge	 lidt	 under	 det	 forventede	markedsafkast.	UTi	 vil	 derved	 komme	 til	 at	miste	
markedsandele,	hvilket	ses	sandsynligt,	da	de	på	trods	af	mange	ændringer,	ikke	vil	komme	til	at	
vinde	markedsandele,	i	det,	at	det	vil	være	at	gøre	det	hele	for	positivt.	

15.3.2. Budgettering	af	overskudsgrad	

Overskudsgraden	forventes	at	blive	effektueret	første	år,	DSV	har	overtaget,	og	derved	opnår	en	
positiv	overskudsgrad	første	gang	 i	2016.	Overskudsgraden	stiger	efterfølgende	 i	 roligt	 tempo	til	
DSVs	gennemsnitlige	niveau	over	de	sidste	4	regnskabsår.	Det	er	ikke	forventeligt,	at	UTi	vil	ende	
på	niveau	med	DSV	hurtigere,	da	det	er	en	svær	proces,	og	der	vil	være	ændringer,	som	kræver	
længere	tid	at	gennemføre.	Den	budgetterede	overskudsgrad	ser	derfor	således	ud:	
		 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	 Terminal	
Overskudsgrad	 -2,6%	 1,0%	 2,0%	 3,0%	 4,0%	 4,9%	 4,9%	 4,9%	 4,9%	 4,9%	 4,9%	
Figur	15-8	-	Bedste	scenarie,	overskudsgrad,	egen	tilvirkning	
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Driftsoverskuddet	vil	ende	med	at	være	på	249,7	mio.	USD	i	2024,	hvor	det	er	støt	stigende	i	hele	
perioden	imod	budgetperiodens	afslutning.	

15.3.3. Budgettering	af	vækst	i	anlægskapital	og	arbejdskapital	

Det	 er	 forventeligt,	 at	 store	 dele	 af	 fordelingen	 mellem	 anlægs-	 og	 arbejdskapital	 kan	 ændres	
forholdsvis	hurtigt.		Dog	er	der	er	en	vis	andel	af	kapitalen,	der	er	sværere	at	omlægge	og	derved	
tager	længere	tid.	Der	er	derfor	budgetteret	med	de	største	ændringer	i	årene	2016	og	2017.	
		 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	 2024	
Vækst	i	anlægskapital	 -10,0%	 15,0%	 15,0%	 5,0%	 5,0%	 5,0%	 5,0%	 5,0%	 5,0%	 5,0%	
Vækst	i	arbejdskapital	 15,0%	 -40,0%	 -40,0%	 -20,0%	 -10,0%	 -10,0%	 -10,0%	 -10,0%	 -10,0%	 -10,0%	
Figur	15-9	-	Bedste	scenarie,	Vækst	i	anlæg	og	arbejd,	egen	tilvirkning	

Aktivernes	omsætningshastig	fratrukket	goodwill	vil	være	lige	under	niveauet	for	DSV.	Det	vil	være	
på	sit	højeste	i	2022,	hvorefter	den	daler	minimalt,	i	det,	at	overskuddet	vokser	procentvis	mindre	
end	netto	driftstaktiver.	

15.3.4. Resultatet	på	bedste	scenarie	

Resultatet	 bliver	 ikke	 overraskende	 en	 del	 højere	 end	 den	 pris,	 som	 DSV	 har	 givet.	
Værdiansættelsen	i	dette	scenarie	ender	med	en	virksomhedsværdi	på	2,803	mia.	USD.	Dette	er	
ca.	1,453	mia.	USD	eller	ca.	108%	mere	end	det,	DSV	har	betalt.	Skulle	dette	scenarie	derfor	være	
det,	som	fremtiden	bringer,	må	man	sige,	at	DSV	har	opkøbt	til	en	utrolig	 favorabel	pris.	Denne	
virksomhedspris	resulterer	i	kurs	19,73	USD	pr.	aktie.	

15.4. Vægtet	værdi	
Vi	 kan	 efter	 disse	 tre	 scenarier	 lave	 en	 gennemsnitlig	 vægtet	 virksomhedsværdi	 ved	 at	 anslå	
sandsynligheden	for	at	hvert	af	disse	tre	scenarier	indtræder.	Da	det	i	forvejen	er	scenarier,	hvor		
værdierne	er	anslået	efter	bedste	evne,	er	det	svært	at	sætte	en	konkret	sandsynlighed	på	hvert	af	
de	tre	scenarier.	Det	skal	derfor	mest	ses	som	en	approksimation,	samt	for	at	kunne	sikre,	at	det	
forventede	scenarie	ikke	blot	vælges	med	100%.	
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i	1.000	USD	 Værste	 Forventet	 Bedste	
Virksomhedsværdi	efter	justering	 	118.753						 	2.294.980						 	2.803.417						
		

	 	
		

Sandsynlighed	 25%	 50%	 25%	
Vægtet	virksomhedsværdi	 	29.688						 	1.147.490						 	700.854						
Sum	af	vægtet	virksomhedsværdi	

	
	1.878.033						 		

		
	 	

		
NFF	

	
	735.454						 		

Værdi	af	egenkapital	
	

	1.142.578						 		
		

	 	
		

Antal	aktier	i	tusinde	
	

	104.822						 		
Kurs	pr.	Aktie	i	USD	 		 	10,90						 		

Figur	15-10	-	Vægtet	værdi,	egen	tilvirkning	

	Ved	 vægtningen	 25%-50%-25%	 bliver	 den	 endelige	 virksomhedsværdi	 lidt	 lavere	 sammenlignet	
med	det	forventede	scenarie.	Derved	har	DSV	købt	528	mio.	USD	billigere	end	den	anslåede	værdi	
fra	ovenstående	værdiansættelse.	
Man	kan	herved	delvist	også	se	værdien	af	synergierne	i	forhold	til	det	værste	scenarie,	hvor	UTi	
aldrig	 helt	 når	 op	 på	 niveau	 med	 DSV,	 kontra	 det	 forventede	 scenarie,	 hvor	 UTi	 i	 større	 grad	
kommer	på	niveau.	Derved	ses	en	værdi	ved,	at	DSV	udnytter	viden	og	erfaring	til	at	få	forbedret	
UTi,	 og	 derved	 opnå,	 at	 UTi	 har	 højere	 værdi.	 Implicit	 er	 en	 cirka	 værdi	 af	 synergierne	 derved	
beregnet.	

15.5. Delkonklusion	
Ud	fra	ovenstående	værdiansættelse	kan	det	konkluderes,	at	DSV	har	opkøbt	UTi	til	en	pris	under	
den	beregnede	vægtede	pris.	Det	kan	endvidere	konkluderes,	at	skulle	det	værste	scenarie	blive	
en	 realitet,	 har	 DSV	 købt	 til	 overpris.	 Skulle	 det	 bedste	 scenarie	 ske,	 og	 derved	 DSVs	 egne	
forventninger	bliver	opfyldt,	har	DSV	gjort	et	virkelig	godt	køb.	
Efter	min	vurdering	af	det	forventede	scenarie,	har	DSV	købt	til	en	god	pris.	Jeg	tror	dog	ikke	på,	at	
DSV	kan	indføre	deres	ændringer	helt	lige	så	hurtigt,	som	de	selv	mener.	Dette	skyldes	de	forhold,	
som	er	blevet	klarlagt	i	den	strategiske	del.		
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16. Følsomhedsanalyse	
For	 at	 kunne	 se	 de	 forskellige	 parametres	 påvirkning,	 er	 det	 nødvendigt	 at	 lave	 en	
følsomhedsanalyse.	 Der	 vil	 først	 blive	 set	 nærmere	 på	 forholdet	 imellem	 budgetperioden	 og	
terminalperioden.	 Der	 vil	 herefter	 blive	 set	 på	 de	 enkelte	 parametres	 ændring	 i	 forhold	 til	
ændringen	i	virksomhedsværdien.	
Følsomhedsanalysen	bliver	lavet	for	at	se,	hvor	følsom	virksomhedsværdien	er	over	for	ændringer	
i	de	forskellige	parametre,	og	derved	kan	det	konkluderes,	hvorvidt	den	fastslåede	værdi	er	følsom	
over	for	de	antagelser,	der	er	foretaget.	

16.1. Forholdet	mellem	budgetperiode	og	terminalperiode	
Denne	del	af	analysen	har	til	formål	at	vise,	hvor	meget	hver	af	perioderne	fylder	i	hvert	scenarie.	
Det	er	derved	muligt	at	se,	hvorledes	de	parametre,	der	bliver	analyseret	 i	næste	afsnit	påvirker	
virksomhedsværdien.	

	
Figur	16-1	-	Fordeling	mellem	budget	og	terminal,	egen	tilvirkning	

Det	ses	ovenfor,	at	størstedelen	af	værdien	kommer	fra	terminalperioden.	Det	ses	samtidig,	at	jo	
bedre	 nøgletal,	 der	 bliver	 indtastet	 i	 budgetperioden,	 jo	 mere	 udgør	 denne	 af	 den	 samlede	
virksomhedsværdi.	Det	er	derved	også	vigtigere,	at	de	nøgletal,	som	budgetteringen	ender	ud	med	
og	derved	overgår	til	terminalperioden,	er	meget	betydende	over	for	den	endelige	værdi.	
Der	er	desuden	god	sammenhæng	 imellem,	at	 jo	bedre	scenariet	er	budgetteret,	 jo	mere	fylder	
budgetperioden.	Dette	giver	fin	mening,	da	der	i	det	værste	scenarie	er	budgetteret	med	nøgletal,	
der	 ligger	 under	 terminalperioden,	 og	 derved	 ikke	 bidrager	med	positiv	 værdi	 i	 samme	omfang	
som	terminalperioden,	der	beregner	værdi	for	al	evighed.	
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16.2. Forholdet	mellem	enkelte	nøgletal	og	virksomhedsværdi	
Nedenfor	bliver	hvert	enkelt	af	de	konstante	nøgletal	analyseret	i	forhold	til	deres	indflydelse	på	
virksomhedsværdien.	Det	er	således	kun	de	nøgletal,	som	ikke	bliver	ændret	i	vores	tre	forskellige	
scenarier,	 der	 bliver	 lavet	 en	 følsomhedsanalyse	på.	Dette	 skyldes,	 at	 de	 andre	netop	er	 blevet	
ændret	i	forskellig	grad	gennem	scenarierne.		
Det	er	valgt	ikke	at	se	på	indflydelsen	af	aktiekursen,	da	vi	har	behov	for	virksomhedsværdien	til	at	
se,	 om	 DSV	 har	 købt	 for	 mere	 eller	 mindre,	 da	 de	 oplyser	 deres	 pris	 i	 virksomhedsværdi.	 De	
nedenstående	ændringer	ses	på	WACC	og	den	vægtede	virksomhedsværdi	fra	de	tre	scenarier.	
Hvert	parameter	er	blevet	ændret	med	+/-	5%	og	10%.	Derved	fås	ensartede	%-vise	ændringer	 i	
nøgletallene.		

16.2.1. Ændring	af	beta	

Beta	er	tidligere	blevet	fastsat	til	1,068	og	viser	den	systematiske	risiko,	der	er	på	UTi,	og	derved	
en	lille	smule	højere	risiko	end	markedsporteføljen,	som	har	beta	på	1.	
Ændring	af	beta	 -10%	 -5%	 -	 +5%	 +10%	
Beta	 0,962	 1,015	 1,068	 1,122	 1,175	
WACC	 5,06%	 5,20%	 5,33%	 5,47%	 5,61%	
Virksomhedsværdi	 	2.059.874						 	1.959.664						 	1.878.033						 	1.811.486						 	1.757.167						

Ændring	i	%	 9,7%	 4,3%	 -	 -3,5%	 -6,4%	
Figur	16-2	-	Ændring	af	beta,	egen	tilvirkning	

Beta	kommer	til	udtryk	 igennem	ejernes	afkastkrav	og	derved	også	i	beregningen	af	WACC,	som	
blev	 gennemgået	 i	 afsnittet	 ved	 fastansættelsen	 af	 de	 forskellige	 parametre.	 Gennem	 formlen	
nævnt	 tidligere	 kan	 vi	 se,	 at	 ved	 jo	 lavere	 beta,	 jo	 lavere	 WACC,	 og	 derved	 højere	
virksomhedsværdi,	som	det	også	fremgår	i	figuren	ovenfor.	
Vi	kan	her	se	en	forholdsvis	stor	ændring	i	både	WACC	og	derved	også	virksomhedsværdien.	Vi	ser	
ligeledes	 en	 større	 ændring	 af	 virksomhedsværdien	 ved	 nedjustering	 af	 beta,	 set	 i	 forhold	 til	
samme	opjustering	af	beta.	Ved	opjustering	af	beta	med	10%	fås	en	nedgang	i	værdien	på	6,4%,	
mens	en	nedjustering	på	10%	medfører	stigning	i	værdien	på	9,7%.	

16.2.2. Ændring	af	markedsafkast	

Markedsafkastet	blev	tidligere	fastsat	ud	fra	S&P500	til	9,03%.	Markedsafkastet	indgår	som	en	del	
af	afkastkravet	til	egenkapitalen,	og	derved	er	det	også	en	del	af	WACC.	Nedenfor	ses	ændringen	
af	markedsafkastet	og	dets	betydning	for	WACC	og	virksomhedsværdien.		
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Ændring	af	markedsafkast	 -10%	 -5%	 -	 +5%	 +10%	
Markedsafkast	 8,13%	 8,58%	 9,03%	 9,48%	 9,94%	
WACC	 4,95%	 5,14%	 5,33%	 5,53%	 5,72%	
Virksomhedsværdi	 2.159.382	 1.998.730	 1.878.033	 1.787.626	 1.719.984	

Ændring	i	%	 15,0%	 6,4%	 -	 -4,8%	 -8,4%	
Figur	16-3	-	Ændring	af	markedsafkast,	egen	tilvirkning	

Her	 ses	 lidt	 samme	 tendens	 som	 ved	 ændringen	 af	 beta.	 Jo	 lavere	 markedsafkast,	 jo	 lavere	
afkastkrav	 til	 egenkapitalen,	 jo	 lavere	 WACC,	 og	 derved	 mildere	 tilbagediskontering,	 som	
resulterer	 i	 en	 højere	 virksomhedsværdi.	 Størst	 ses	 ændringer	 også	 ved	 en	 nedjustering	 af	
markedsafkastet	set	i	forhold	til	samme	procentvise	opjustering.	

16.2.3. Ændring	af	risikofri	rente	

Den	 risikofrie	 rente	 er	 taget	 ud	 fra	 den	 amerikanske	 10-årige	 nulkuponobligation	 og	 tidligere	
anslået	til	at	være	2,65%.	Denne	indgår	i	den	tidligere	beregning	af	afkastkravet	på	egenkapitalen	
via	CAPM.	Betydningen	af	ændringer	i	en	risikofri	rente	ses	nedenfor.	
Ændring	af	risikofri	rente	 -10%	 -5%	 -	 +5%	 +10%	
Risikofri	rente	 2,38%	 2,51%	 2,65%	 2,78%	 2,91%	
WACC	 5,34%	 5,34%	 5,33%	 5,33%	 5,33%	
Virksomhedsværdi	 1.874.146	 1.876.084	 1.878.033	 1.879.991	 1.881.961	

Ændring	i	%	 -0,2%	 -0,1%	 -	 0,1%	 0,2%	
Figur	16-4	-	Ændring	af	risikofri	rente,	egen	tilvirkning	

Ændringerne	i	den	risikofrie	rente	har	tæt	på	ingen	indflydelse	af	den	endelige	virksomhedsværdi.	
Samtidig	er	forholdet	modsat	i	forhold	til	de	to	ovenstående	faktorer.	Med	det	menes,	at	når	den	
risikofrie	 rente	 falder,	 så	 falder	værdien	også.	Årsagen	 til	dette	kan	 igen	 findes	 igennem	WACC-
formlen.	

16.2.4. Ændring	af	fremtidig	vækstrate	

Den	fremtidige	vækstrate	er	taget	ud	fra	OECD’s	rapport	om	verdensøkonomiens	fremtidige	vækst	
frem	til	2060,	og	er	ud	fra	denne	sat	til	2,0%.	Resultatet	af	ændringer	i	denne	faktor	ses	nedenfor.	
Ændring	af	fremtidig	vækstrate	 -10%	 -5%	 -	 +5%	 +10%	
Fremtidig	vækstrate	 1,80%	 1,90%	 2,00%	 2,10%	 2,20%	
Virksomhedsværdi	 1.854.426	 1.865.968	 1.878.033	 1.890.649	 1.903.851	

Ændring	i	%	 -1,3%	 -0,6%	 -	 0,7%	 1,4%	
Figur	16-5	-	Ændring	af	fremtidig	vækstrate,	egen	tilvirkning	

Ændringerne	i	den	fremtidige	vækstrate	har	ligeledes	heller	ikke	den	store	indflydelse,	på	trods	af,	
at	det	netop	blev	konstateret,	at	terminalperioden	fyldte	væsentlig	mere	af	virksomhedsværdien	
end	 af	 budgetperioden.	 Jo	 lavere	 en	 fremtidig	 vækstrate,	 der	 indsættes,	 jo	 lavere	 bliver	
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omsætningen	 i	 al	 evig	 fremtid,	 og	 samtidig	 bliver	 terminalperioden	 diskonteret	 en	 lille	 smule	
hårdere.	

16.2.5. Ændring	af	beta	og	markedsafkast	

Vi	kan	konkludere	fra	følsomhedsanalysen	på	de	fire	ovenstående	faktorer,	at	markedsafkastet	og	
beta	har	klart	den	største	 indflydelse	på	virksomhedsværdien.	Det	vil	derfor	være	 interessant	at	
beregne,	hvordan	billedet	ser	ud,	hvis	disse	værdier	bliver	ændret	samtidig.	I	nedenstående	matrix	
er	dette	netop	gjort.	
		 		 Beta	
		 		 -10%	 -5%	 -	 +5%	 +10%	

M
ar
ke
ds
af
ka
st
	 -10%	 2.414.603	 2.279.194	 2.159.382	 2.056.590	 1.969.868	

-5%	 2.219.259	 2.099.230	 1.998.730	 1.915.543	 1.846.803	

-	 2.059.874	 1.959.664	 1.878.033	 1.811.486	 1.757.167	

+5%	 1.935.692	 1.853.622	 1.787.626	 1.734.598	 1.692.695	

+10%	 1.840.035	 1.772.972	 1.719.984	 1.679.343	 1.651.487	
Figur	16-6	-	Matrix	beta	og	markedsafkast,	egen	tilvirkning	

	Det	kan	observeres,	at	ved	ændring	af	de	to	parametre	samtidig	 i	samme	retning	med	+/-	10%,	
kan	det	ændre	virksomhedsværdien	 fra	1,878	mia.	USD	til	henholdsvis	2,415	mia.	USD	og	1,651	
mia.	USD.	Dog	er	det	værd	at	bemærke,	at	værdien	dog	ikke	kommer	ned	under	den	værdi,	DSV	
har	givet,	nemlig	de	1,350	mia.	USD.	
	
Det	er	derfor	muligt	at	konkludere,	at	 to	af	parametrene	har	 stor	 indflydelse	på	virksomhedens	
værdi.	 Det	 er	 samtidig	 nogle	 værdier,	 som	 der	 vil	 blive	 fastslået	 forskelligt,	 alt	 efter	 metode,	
marked	mm.	Dog	er	dette	tilfælde	ikke	under	den	købte	værdi,	som	DSV	har	givet,	og	vi	kan	derfor	
konkludere	 at	 skulle	 de	 to	mest	 indflydelsesrige	 værdier	 have	 korrekte	 værdier	 10%	 større	 end	
beregnet,	ville	DSV	stadig	ikke	have	givet	for	meget	for	UTi.	
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17. Sekundære	værdiansættelsesmodeller	
Den	 ovenstående	 værdiansættelse	 har	 udelukkende	 taget	 udgangspunkt	 i	 de	 to	 absolutte	
indirekte	værdiansættelsesmodeller	RIDO	og	DCF.	
Der	 findes	 dog	 også	 hurtigere	 og	 billigere	 værdiansættelsesmodeller	 i	 form	 af	 relative	
værdiansættelsesmodeller.	De	 tager	udgangspunkt	 i,	at	et	aktivs	værdi	er	 relativt	 i	 forhold	 til	et	
andet	aktiv	eller	en	gruppe	af	aktiver.	Der	er	således	tale	om	den	rationale	 lov	om	én	pris93.	De	
relative	 modeller	 benytter	 derfor	 referencer	 til	 at	 værdiansætte,	 hvor	 der	 ved	 den	 absolutte	
værdiansættelse,	 ikke	 blev	 taget	 andre	 virksomheder	 i	 betragtning	 i	 andet	 end	 ved	
betaberegningen.	De	relative	værdiansættelsesmodeller	er	som	hovedregel,	grundet	deres	simple	
opbygning,	noget	mindre	præcise,	og	der	er	stor	afhængighed	af	korrekt	valg	af	referencegruppe,	
som	senere	vises.	Det	er	derfor	ikke	forventet,	at	den	nedenstående	alternative	værdiansættelse	
vil	give	præcis	samme	resultat	som	DCF-	og	RIDO-modellen.		
Den	 mest	 anvendte	 relative	 værdiansættelsesmodel	 er	 multipelanalyse,	 som	 er	 benyttet	 og	
forklaret	herunder.	

17.1. Multipel	analyse	
Multipelanalysen	 tager	udgangspunkt	 i	de	 tidligere	nævnte	virksomheder	 i	 referencegruppen	og	
DSV.	Der	er	derved	 fire	virksomheder,	 som	alle	minder	om	hinanden.	Der	er	derefter	 indhentet	
information	direkte	fra	regnskaberne	for	de	4	virksomheder,	samt	UTi.	
Det	kan	diskuteres,	hvorvidt	der	bør	laves	en	reformulering	af	virksomhedernes	regnskab,	blandt	
andet	 for	 at	 tage	 højde	 for	 den	 store	 grad	 af	 leasing,	 der	 benyttes	 i	 branchen.	 Dette	 er	 dog	
vurderet	at	være	uden	for	opgavens	rammer.	
Den	 information,	der	er	 taget,	er	nettoomsætning,	nettooverskud,	bogført	værdi	af	egenkapital,	
antal	 udestående	 aktier	 samt	 aktiekurs.	 Ud	 fra	 aktiekurs	 og	 antal	 aktier	 er	 der	 så	 beregnet	
markedsværdien	 af	 egenkapitalen.	 Dernæst	 er	 dette	 sat	 i	 forhold	 til	 nettoomsætning,	
nettooverskud	og	 den	bogførte	 værdi	 af	 egenkapitalen,	 og	 derved	 fås	 parametrene	P/S,	 P/E	 og	
P/B94.		
Dernæst	 kan	 gennemsnittet	 af	 disse	 parametre	 ganges	 på	 UTis	 værdier,	 som	 ses	 nedenfor,	 og	
derved	 kan	 aktiekursen	 udregnes.	 P/E	 giver	 dog	 en	 negativ	 værdi,	 i	 det	 UTI	 har	 negativt	
nettooverskud,	hvorfor	denne	ikke	medtages	i	den	videre	beregning.	
	
	
	

																																																								
	
93	Ole	Sørensen,	side	29	
94	Ole	Sørensen,	side	31	
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i	1.000	USD	 Gennemsnit	
UTi	 værdier	 (oms.	 og	
bogført	værdi	af	EK)	 Markedsværdi	af	EK	

P/S	 0,87	 	4.179.775						 	3.622.806						
P/B	 4,71	 	500.987						 	2.357.451						
		

	
Gennemsnit	 	2.990.129						

		
	 	

		
		 		 Aktiekurs	i	USD	 28,53	
Figur	17-1	-	Multipelanalyse	1,	egen	tilvirkning	

Den	 beregnede	 aktiekurs	 ligger	 en	 del	 over	 det	 tidligere	 beregnede.	 Hvis	 vi	 tillægger	 de	 netto	
finansielle	 forpligtelser,	 er	 det	muligt	 at	 omregne	 til	 virksomhedsværdi.	 Denne	 ender	 på	 3,726	
mia.	USD,	som	er	en	afvigelse	på	1,848	mia.	USD,	hvilket	må	siges	at	være	relativt	 langt	 fra	den	
tidligere	beregnede	pris.		
	
Det	skal	dog	bemærkes,	at	der	i	ovenstående	nøgletal	ikke	er	taget	forbehold	for	kapitalstrukturen	
i	virksomhederne.	Dette	kan	gøres	ved	at	tilføje	markedsværdi	af	nettogælden	til	markedsværdien	
af	egenkapitalen95.	Dette	gøres	derefter	på	 samme	måde	som	ovenstående,	og	man	 får	 således	
”ugearede”	multipler.	Ved	at	benytte	denne	fremgangsmåde	fås	nedenstående	udregning.	

i	1.000	USD	 Gennemsnit	
UTi	 værdier	 (oms.	 og	 bogført	
værdi	af	EK+nettogæld)	

Markedsværdi	 af	
EK+nettogæld	

MV	af	EK+gæld/oms.	 1,08	 	4.179.775						 	4.501.442						
MV	af	EK+gæld/BV	af	EK+gæld	 2,70	 	1.973.952						 	5.335.481						
		

	
Gennemsnit	 	4.918.462						

		
	

-	Nettogæld	 	3.445.497						
		 		 Aktiekurs	i	USD	 32,87	
Figur	17-2	-	Multipelanalyse	2,	egen	tilvirkning	

Vi	får	nu	en	kurs,	der	 ligger	 længere	væk	fra	vores	fundne	kurs	fra	DCF-	og	RIDO-modellen,	som	
gav	samme	resultat.	Retter	vi	derefter	til	med	vores	reformulerede	finansielle	forpligtelser,	ender	
vi	relativt	på	en	virksomhedsværdi	på	4,181	mia.	USD	og	er	2,303	mia.	USD	fra	tidligere	beregnet	
pris.	
	
I	og	med,	at	multipelanalysen	giver	en	kurs,	der	er	væsentligt	over	den	eksisterende	kurs,	 samt	
afviger	voldsomt	fra	den	beregnede	kurs	tidligere	i	opgaven,	vurderes	multipelanalysen	til	ikke	at	
være	 retvisende	 i	 dette	 scenarie.	 En	 mulighed	 for	 at	 gøre	 analysen	 mere	 retvisende,	 er	 at	
reformulere	 referencevirksomhederne.	 Dog	 vil	 dette	 kræve	 væsentligt	mere	 arbejde,	 hvilket	 vil	
medføre,	at	den	største	fordel	ved	multipelanalysen	går	tabt.		

																																																								
	
95	Ole	Sørensen,	side	32.	
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Man	kan	endvidere	basere	multiplerne	på	fremtidige	tal	for	både	UTi	og	referencegruppen96.	Igen	
vil	det	medføre	dybere	indsigt	i	referencegruppen,	som	tidligere	nævnt	er	fravalgt	i	denne	opgave.	
	
Der	 er	 endelig	 også	 mulighed	 for,	 sammen	 med	 kapitalstrukturen,	 at	 tage	 højde	 for	 anvendt	
regnskabspraksis.	 Dette	 kan	 ønskes,	 hvis	 der	 er	 lavet	 forskellige	 antagelser	 i	 forbindelse	 med	
afskrivninger	 og	 amortiseringer.	 Man	 kan	 i	 stedet	 benytte	 forrige	 metode	 med	 at	 indregne	
markedsværdien	af	nettogæld,	men	blot	placere	EBITDA	 i	nævneren97.	Det	er	dog	 ikke	muligt	at	
foretage	 denne	 beregning	 for	 UTi,	 da	 de	 har	 negativ	 EBITDA,	 og	 derved	 vil	 man	 ende	med	 en	
negativ	markedsværdi	af	egenkapitalen	og	nettogæld	og	derved	også	en	negativ	aktiekurs.		

																																																								
	
96	Valuation,	side	352.	
97	Ole	Sørensen,	side	32	
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18. Konklusion	
Opgaven	har	klarlagt	de	relevante	forhold,	der	har	været	i	forbindelse	med	DSVs	køb	af	UTi.	Dette	
er	blevet	gjort	ved	hjælp	af	offentlig	tilgængelig	information,	herunder	særligt	årsrapporter.	
	
Til	 at	 begynde	 med	 blev	 UTi	 og	 DSV	 specificeret,	 hvilken	 type	 virksomhed,	 de	 er,	 og	 hvilken	
branche,	 de	 tilhører.	 Her	 blev	 konkluderet,	 at	 begge	 virksomheder	 benytter	 sig	 af	 ”asset-light”	
konceptet,	 og	 de	 begge	 er	 aktører	 på	 det	 globale	 marked.	 UTi	 og	 DSV	 har	 en	 lidt	 forskellig	
sammensætning	af	verdensdelene	set	 i	 forhold	 til	omsætning.	DSV	har	en	overvægt	på	EMENA,	
hvor	 UTi	 har	 en	 mere	 ligelig	 fordeling	 imellem	 EMENA,	 Amerika,	 APAC	 og	 Sub-Saharan	 Africa.	
Derfor	ses	det	fordelagtigt	for	DSV	at	opkøbe	UTI,	da	de	derved	vil	have	en	mere	spredt	fordeling	
af	omsætningen,	og	derved	mindske	deres	risiko.		
DSV	har	desuden	en	politik,	lang	historik	og	erfaring	med	at	vækste	igennem	horisontale	opkøb	af	
virksomheder	inden	for	logistik-	og	transportbranchen,	hvorved	de	særligt	adskiller	sig	fra	UTi.	
UTi	 har	 desuden	 haft	 problemer	 med	 deres	 IT-system,	 som	 har	 medført	 forsinkelser	 i	 deres	
leveringer.	
Synergierne	for	opkøbet	ses	herved	som	værende	geografiske	samt	deling	af	erfaring	og	teknisk	
viden.	
Branchens	 globale	 vækstforventninger	 blev	 klarlagt	 til	 værende	 positive,	 og	 i	 den	 efterfølgende	
strategiske	analyse	blev	makro-	og	mikromiljøet	analyseret	for	de	to	virksomheder.	Her	blev	det	
eksempelvis	vurderet,	at	der	er	en	høj	rivalisering	imellem	de	eksisterende	aktører	i	branchen.	Der	
blev	ligeledes	klarlagt	de	muligheder	og	trusler,	der	er,	uden	for	de	to	virksomheders	kontrolcirkel.	
Blandt	andet	blev	den	teknologiske	og	sociokulturelle	 indvirkning	på	virksomhederne	behandlet.	
Disse	blev	hovedsageligt	set	som	en	fordel	for	virksomhederne.	
	
Dernæst	blev	der	lavet	en	reformulering	af	de	to	virksomheders	regnskaber,	hvor	der	særligt	kan	
nævnes	korrektionen	for	operationel	leasing.	Der	blev	desuden	fundet	revisionspåtegning	om,	at	
UTis	regnskab	muligvis	ikke	var	retvisende	grundet	manglende	intern	kontrol.	
Med	de	reformulerede	regnskaber	var	det	muligt	at	 lave	en	nøgletalsanalyse	 for	at	vise,	hvilken	
retning	de	 to	 selskaber	var	på	vej	 i.	Her	er	det	klart,	at	de	 to	virksomheder	er	 lidt	på	vej	 i	hver	
deres	retninger.	Det	går	fremad	og	opad	for	DSV,	mens	det	er	modsat	for	UTi.	Det	skal	herunder	
nævnes,	at	UTi	har	måtte	optage	gæld	de	sidste	år,	grundet	deres	manglende	likviditet.	
Med	 færdiggjort	 reformulering,	 nøgletalsanalyse	 og	 strategisk	 analyse	 på	 plads,	 kunne	
budgetteringen	blive	påbegyndt.	Ved	hjælp	af	tre	forskellige	scenarier,	er	der	fastlagt	budget	for	
UTi	 i	 10	 år.	 Der	 blev	 lavet	 et	 scenarie,	 hvor	 det	 blev	 vurderet,	 hvad	 der	 er	 forventeligt,	 at	
udviklingen	 vil	 være	 for	 UTi.	 Her	 blev	 der	 inddraget	 al	 den	 tidligere	 fundne	 information,	
sammenholdt	med	DSVs	egne	udmeldinger	om,	hvor	hurtigt	de	kan	ændre	kursen	for	UTi.	
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Efterfølgende	 blev	 der	 lavet	 et	 scenarie	 under	 de	 værste	 forhold,	 samt	 et	 scenarie	 under	 de	
bedste	forhold.	Her	blev	DSVs	fremtidige	forventede	indflydelse	på	UTi	også	klarlagt.	Indflydelsen	
forventes	at	være	i	positiv	retning.		
De	tre	scenarier	gav	en	værdiansættelse	under	og	over	den	enterprisevalue,	DSV	har	købt	til	på	
1,35	mia.	USD.	
Herefter	blev	de	tre	scenarier	vægtet	i	forhold	til	hinanden,	og	den	endelig	enterprise	value	blev	
fundet.	 Det	 blev	 konkluderet	 af	 værdiansættelsen,	 at	 enterprisevalue	 på	 UTi	 til	 værende	 1,878	
mia.	USD.	Derved	har	DSV	har	 købt	 ca.	 528	mio.	USD	under	 værdiansættelsen.	Med	den	valgte	
metode	 og	 med	 den	 tilgængelige	 information	 konkluderer	 opgaven,	 at	 DSV	 har	 købt	 til	 under	
vurderet	fair	value.		
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20. Bilag	

20.1. Officiel	resultatopgørelse	UTi	
Note	 i	1.000	$	 2014	 2013	 2012	 2011	

	
Revenue	 	$4.179.775		 	$4.435.580		 	$4.607.521		 	$4.914.221		

	
Purchased	transportation	costs	 	$2.722.182		 	$2.917.795		 	$3.020.988		 	$3.210.352		

	
Staff	costs	 	$879.299		 	$885.710		 	$894.503		 	$938.592		

	1.1		 Depreciation	 	$55.896		 	$53.899		 	$48.917		 	$48.018		

	
Amortization	of	intagible	assets	 	$28.956		 	$18.502		 	$12.262		 	$15.761		

1.2	 Severance	and	other	 	$51.164		 	$29.618		 	$18.039		 	$15.132		

	
Goodwill	impairment	 	$-				 	$-				 	$93.008		 	$-				

	
Intagible	assets	impairment	 	$-				 	$-				 	$1.643		 	$5.178		

1.3	 Other	operating	expenses	 	$558.097		 	$547.856		 	$546.456		 	$552.518		

	
operating	loss	 	$-115.819		 	$-17.800		 	$-28.295		 	$128.670		

1.4	 Interest	income	 	$23.080		 	$17.180		 	$17.071		 	$18.122		
1.4	 Interest	expense	 	$-62.726		 	$-34.165		 	$-30.486		 	$-31.908		

	
Loss	on	debt	extinguishment	 	$-21.820		 	$-				 	$-				 	$-				

1.5	 Other	expense,	net	 	$-1.851		 	$-2.693		 	$-439		 	$-236		

	
Pretax	loss	 	$-179.136		 	$-37.478		 	$-42.149		 	$114.648		

	
Provision	for	income	taxes	 	$23.425		 	$40.655		 	$51.891		 	$35.650		

	
Net	loss	 	$-202.561		 	$-78.133		 	$-94.040		 	$78.998		

	
net	income	attributable	to	non-controlling	interests	 	$659		 	$5.161		 	$6.466		 	$6.465		

	
Net	loss	attributable	to	Uti	Worldwide	Inc.	 	$-203.220		 	$-83.294		 	$-100.506		 	$72.533		

20.2. Officiel	totalindkomstopgørelse	UTi	
i	1.000	$	 2014	 2013	 2012	 2011	
Net	loss	 	$-202.561		 	$-78.133		 	$-94.040		 	$78.998		

	     Foreign	currency	translation	 	$-35.827		 	$-55.917		 	$-36.263		 	$-21.977		
Defined	benefit	pension	plan	adjustments	 	$-934		 	$2.402		 	$-1.910		 	$73		
Other	comprehensive	loss	 	$-36.761		 	$-53.515		 	$-38.173		 	$-21.904		

	     Comprehensive	loss/income,	before	non-controlling	interests	 	$-239.322		 	$-131.648		 	$-132.213		 	$57.094		
Comprehensive	income	attributable	to	non-controlling	interests	 	$140		 	$2.479		 	$4.658		 	$5.428		
Comprehensive	loss	attributable	to	Uti	Worldwide	Inc.	 	$-239.462		 	$-134.127		 	$-136.871		 	$51.666		
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20.4. Reformuleret	resultatopgørelse	UTi	
i	1.000	$	 2014	 2013	 2012	 2011	
Core	nettoomsætning	 	$4.179.775		 	$4.435.580		 	$4.607.521		 	$4.914.221		
Core	driftsomkostninger:	

	    Purchased	transportation	costs	 	$2.722.182		 	$2.917.795		 	$3.020.988		 	$3.210.352		
Staff	costs	 	$879.299		 	$885.710		 	$894.503		 	$938.592		
Severance	and	other	 	$21.280		 	$24.791		 	$12.826		 	$9.645		
Tilrettet	leasing	 	$145.802		 	$153.566		 	$149.451		 	$150.915		

Core	 driftsoverskud	 før	 afskrivninger	 og	 amortiseringer	
(EBITDA)	 	$702.816		 	$760.850		 	$828.655		 	$906.547		
Afskrivninger	og	amortiseringer:	

	    Depreciation	(inkl.	ændring	fra	leasing)	 	$107.236		 	$108.099		 	$106.378		 	$109.099		
Amortization	of	intagible	assets	 	$28.956		 	$18.502		 	$12.262		 	$15.761		

Core	driftsoverskud,	før	skat	(EBIT)	 	$566.624		 	$634.249		 	$710.015		 	$781.687		
Skat	på	core	driftsoverskud	fra	salg	 	$74.095		 	$688.014		 	$874.123		 	$-243.067		
Core	driftsoverskud	fra	salg	(NOPAT)	 	$640.719		 	$1.322.262		 	$1.584.139		 	$538.620		

	     
Core	andre	driftsindtægter,	netto	

	$-
558.097,00		 	$-547.856,00		 	$-546.456,00		

	$-
552.518,00		

Skat	på	core	andre	driftsoverskudsposter	 	$-72.980,43		 	$-594.297,61		 	$-672.759,69		 	$171.806,46		

Core	andet	driftsoverskud	
	$-

631.077,43		
	$-

1.142.153,61		
	$-

1.219.215,69		
	$-

380.711,54		
	     Core	driftsoverskud	 	$9.641,63		 	$180.108,52		 	$364.922,86		 	$157.908,25		
	     Usædvanlige	driftsposter:	
	    Goodwill	impairment	 	$-				 	$-				 	$-93.008,00		 	$-				

Intagible	assets	impairment	 	$-				 	$-				 	$-1.643,00		 	$-5.178,00		
Severane	and	other:	

	    Facility	exit	costs	and	other	 	$-2.685,00		 	$-3.308,00		 	$-				 	$-2.381,00		
Installment	recievable	impairment	 	$-24.627,00		 	$-				 	$-				 	$-				
Legal	settlements	 	$-2.572,00		 	$-1.519,00		 	$-5.213,00		 	$-3.106,00		

Skat	på	usædvanlige	driftsposter	 	$-3.907,83		 	$-5.236,18		 	$-122.945,81		 	$3.316,30		
Driftmæssige	dirty-surplus	poster,	efter	skat	 	$-934,00		 	$2.402,00		 	$-1.910,00		 	$73,00		

Samlet	driftsoverskud	(efter	skat)	 	$-25.084,20		 	$172.447,33		 	$140.203,05		 	$150.632,55		
	     Netto	finansielle	omkostninger:	
	    Core	finansielle	omkostninger	(inkl.	ændring	fra	leasing)	 	$-77.874,16		 	$-44.825,47		 	$-43.796,16		 	$-41.550,53		

Core	finansielle	indtægter	 	$23.080,00		 	$17.180,00		 	$17.071,00		 	$18.122,00		
Core	netto	finansielle	omkostninger,	før	skat	 	$-54.794,16		 	$-27.645,47		 	$-26.725,16		 	$-23.428,53		
Skattefordel	på	core	netto	finansielle	omkostninger	 	$-7.165,24		 	$-29.988,97		 	$-32.902,21		 	$7.285,14		
Core	finansielle	omkostninger,	efter	skat	 	$-61.959,40		 	$-57.634,44		 	$-59.627,36		 	$-16.143,39		
Usædvanlige	finansielle	poster	 	$-21.820,00		 	$-				 	$-				 	$-				
Skattefordel	på	usædvanlige	finansielle	poster	 	$-2.853,33		 	$-				 	$-				 	$-				
Finansielle	dirty-surplus	poster,	efter	skat	 	$-35.827,00		 	$-55.917,00		 	$-36.263,00		 	$-21.977,00		

Netto	finansielle	omkostninger,	efter	skat	
	$-

122.459,73		 	$-113.551,44		 	$-95.890,36		 	$-38.120,39		
	     

Totalindkomst	før	minoriteter	
	$-

147.543,93		 	$58.895,89		 	$44.312,69		 	$112.512,16		
Minoritetsinteressernes	andel	af	totalindkomsten	 	$659,00		 	$5.161,00		 	$6.466,00		 	$6.465,00		

Totalindkomst	til	ordinære	aktionærer	
	$-

148.202,93		 	$53.734,89		 	$37.846,69		 	$106.047,16		
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20.5. Officiel	balance	UTi	
Note	 i	1.000	$	pr.	31-01	 2014	 2013	 2012	 2011	 2010	

	
Assets	

	     1.1	 Cash	and	cash	equivalents	 	$211.832		 	$204.384		 	$237.276		 	$321.761		 	$326.795		
1.2	 Cash	held	as	collateral	 	$29.068		 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				

	
Trade	receivables	 	$887.084		 	$972.177		 	$898.809		 	$947.480		 	$879.842		

	
-	heraf	doubtful	accounts	 	$19.964		 	$23.902		 	$16.011		 	$15.712		 	$13.676		

	
Deferred	income	taxes	 	$12.596		 	$8.889		 	$19.595		 	$20.372		 	$20.400		

	
Other	current	assets	 	$154.756		 	$154.465		 	$156.385		 	$132.545		 	$131.295		

	
Total	current	assets	 	$1.295.336		 	$1.339.915		 	$1.312.065		 	$1.422.158		 	$1.358.332		

	       
 

Property,	plant	and	equipment,	net	 	$195.523		 	$222.036		 	$242.898		 	$216.299		 	$175.700		

	
Goodwill	 	$282.572		 	$298.498		 	$314.269		 	$415.222		 	$423.974		

	
Other	intangible	assets,	net	 	$147.018		 	$166.369		 	$143.366		 	$119.015		 	$91.604		

1.3	 Investments	 	$1.023		 	$1.075		 	$969		 	$1.108		 	$1.102		

	
Deferred	income	taxes	 	$11.175		 	$11.824		 	$25.802		 	$43.272		 	$29.526		

	
Other	non-current	assets	 	$41.305		 	$36.768		 	$34.688		 	$38.575		 	$32.467		

	
Total	non-current	assets	 	$678.616		 	$736.570		 	$761.992		 	$833.491		 	$754.373		

	       
 

Total	assets	 	$1.973.952		 	$2.076.485		 	$2.074.057		 	$2.255.649		 	$2.112.705		
	              

 
Liabilities	&	equity	

	     
 

Bank	lines	of	credit	 	$31.306		 	$260.700		 	$79.213		 	$76.240		 	$170.732		

	
Short-term	borrowings	 	$52.825		 	$7.551		 	$1.129		 	$1.019		 	$7.238		

	
Current	portion	of	long-term	borrowings	 	$1.429		 	$3.488		 	$5.663		 	$21.775		 	$34.232		

	
Current	portion	of	capital	lease	obligations	 	$11.429		 	$12.374		 	$11.377		 	$13.768		 	$16.232		

	
Trade	payables	and	other	accrued	liabilities	 	$698.450		 	$756.706		 	$786.444		 	$859.086		 	$822.887		

	
Income	taxes	payable	 	$8.995		 	$17.589		 	$8.470		 	$12.657		 	$8.521		

	
Deferred	taxes	payable	 	$12.177		 	$3.236		 	$2.775		 	$1.927		 	$3.881		

	
Total	current	liabilities	 	$816.611		 	$1.061.644		 	$895.071		 	$986.472		 	$1.063.723		

	       
 

Long-term	borrowings,	excluding	current	portion	 	$366.846		 	$205.862		 	$204.434		 	$231.204		 	$61.230		

	
Capital	lease	obligations,	excluding	current	portion	 	$56.455		 	$60.784		 	$73.538		 	$15.845		 	$19.158		

	
Deferred	income	taxes	 	$14.204		 	$14.390		 	$29.654		 	$31.845		 	$30.487		

	
Other	non-curret	liabilities	 	$36.892		 	$38.098		 	$47.178		 	$38.775		 	$37.943		

	
Convertible	preference	shares	 	$181.957		 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				

	
Total	non-current	liabilities	 	$656.354		 	$319.134		 	$354.804		 	$317.669		 	$148.818		

	       
 

Total	Uti	Worldwide	Inc.	Shareholders´equity	 	$488.405		 	$681.919		 	$809.835		 	$938.765		 	$887.075		

	
Non-controlling	interests	 	$12.582		 	$13.788		 	$14.347		 	$12.743		 	$13.089		

	
Total	equity	 	$500.987		 	$695.707		 	$824.182		 	$951.508		 	$900.164		

	       
 

Total	liabilities	and	equity	 	$1.973.952		 	$2.076.485		 	$2.074.057		 	$2.255.649		 	$2.112.705		
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20.6. Reformuleret	balance	UTi	
i	1.000	$	pr.	31-01	 2014	 2013	 2012	 2011	 2010	
Goodwill	 	$282.572		 	$298.498		 	$314.269		 	$415.222		 	$423.974		
Other	intangible	assets,	net	 	$147.018		 	$166.369		 	$143.366		 	$119.015		 	$91.604		

Immaterielle	driftsaktiver	 	$429.590		 	$464.867		 	$457.635		 	$534.237		 	$515.578		
	      Property,	plant	and	equipment,	net	 	$195.523		 	$222.036		 	$242.898		 	$216.299		 	$175.700		

Kapitaliseret	leasing	 	$361.996		 	$401.609		 	$392.466		 	$440.260		 	$353.798		
Materielle	driftsaktiver	 	$557.519		 	$623.645		 	$635.364		 	$656.559		 	$529.498		

	      Investments	 	$1.023		 	$1.075		 	$969		 	$1.108		 	$1.102		
Deferred	income	taxes	 	$11.175		 	$11.824		 	$25.802		 	$43.272		 	$29.526		
Other	non-current	assets	 	$41.305		 	$36.768		 	$34.688		 	$38.575		 	$32.467		

Andre	langfristede	driftsaktiver	 	$53.503		 	$49.667		 	$61.459		 	$82.955		 	$63.095		
	      Deferred	 income	 taxes	 (inkl.	 ændring	 fra	

leasing)	 	$-3.590		 	$84.756		 	$67.752		 	$-56.854		 	$-30.487		
Other	non-curret	liabilities	 	$-36.892		 	$-38.098		 	$-47.178		 	$-38.775		 	$-37.943		

Langfristede	driftsforpligtelser	 	$-40.482		 	$46.658		 	$20.574		 	$-95.629		 	$-68.430		
	      Anlægskapital	 	$1.000.130		 	$1.184.836		 	$1.175.032		 	$1.178.122		 	$1.039.741		

Gnms.	anlægskapital	 	$1.092.483		 	$1.179.934		 	$1.176.577		 	$1.108.931		
	      Drift	cash	(0,5%)	 	$20.899		 	$22.178		 	$23.038		 	$24.571		 	$22.749		

Cash	held	as	collateral	 	$29.068		 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				
Trade	receivables	 	$887.084		 	$972.177		 	$898.809		 	$947.480		 	$879.842		
Deferred	income	taxes	 	$12.596		 	$8.889		 	$19.595		 	$20.372		 	$20.400		
Other	current	assets	 	$154.756		 	$154.465		 	$156.385		 	$132.545		 	$131.295		

Kortfristede	driftsaktiver	 	$1.104.403		 	$1.157.709		 	$1.097.827		 	$1.124.968		 	$1.054.286		
	      Trade	payables	and	other	accrued	liabilities	 	$-698.450		 	$-756.706		 	$-786.444		 	$-859.086		 	$-822.887		

Income	taxes	payable	 	$-8.995		 	$-17.589		 	$-8.470		 	$-12.657		 	$-8.521		
Deferred	taxes	payable	 	$-12.177		 	$-3.236		 	$-2.775		 	$-1.927		 	$-3.881		

Kortfristede	driftsforpligtelser	 	$-719.622		 	$-777.531		 	$-797.689		 	$-873.670		 	$-835.289		
	      Arbejdskapital	 	$384.781		 	$380.178		 	$300.138		 	$251.298		 	$218.997		

Gnms.	arbejdskapital	 	$382.479		 	$340.158		 	$275.718		 	$235.147		
	      Netto	driftsaktiver	(IC)	 	$1.384.911		 	$1.565.014		 	$1.475.170		 	$1.429.420		 	$1.258.738		

Gnms.	netto	driftsaktiver	 	$1.474.962		 	$1.520.092		 	$1.452.295		 	$1.344.079		
	 

           Ordinær	egenkapital	(inkl.	ændring	fra	leasing)	 	$580.183		 	$872.463		 	$986.361		 	$994.183		 	$887.075		
Gnms.	ordinær	egenkapital	 	$726.323		 	$929.412		 	$990.272		 	$940.629		

	      Minoritetsinteresser	 	$12.582		 	$13.788		 	$14.347		 	$12.743		 	$13.089		
Gnms.	minoritetsinteresser	 	$13.185		 	$14.068		 	$13.545		 	$12.916		

	      Cash	and	cash	equivalents	(-0,5%)	 	$-190.933		 	$-182.206		 	$-214.238		 	$-297.190		 	$-304.046		
Finansille	aktiver	 	$-190.933		 	$-182.206		 	$-214.238		 	$-297.190		 	$-304.046		

	      Bank	lines	of	credit	 	$31.306		 	$260.700		 	$79.213		 	$76.240		 	$170.732		
Short-term	borrowings	 	$52.825		 	$7.551		 	$1.129		 	$1.019		 	$7.238		
Current	portion	of	long-term	borrowings	 	$1.429		 	$3.488		 	$5.663		 	$21.775		 	$34.232		
Current	portion	of	capital	lease	obligations	 	$11.429		 	$12.374		 	$11.377		 	$13.768		 	$16.232		
Long-term	 borrowings,	 excluding	 current	

portion	 	$366.846		 	$205.862		 	$204.434		 	$231.204		 	$61.230		
Capital	 lease	 obligations,	 excluding	 current	

portion	 	$56.455		 	$60.784		 	$73.538		 	$15.845		 	$19.158		
Convertible	preference	shares	 	$181.957		 	$-				 	$-				 	$-				 	$-				
Forpligtelser	til	leasing	 	$280.832		 	$310.210		 	$313.346		 	$359.833		 	$353.798		

Finansielle	forpligtelser	 	$983.079		 	$860.969		 	$688.700		 	$719.684		 	$662.620		
	      Netto	finansielle	forpligtelser	 	$792.146		 	$678.763		 	$474.462		 	$422.494		 	$358.574		

Gnms.	netto	finansielle	forpligtelser	 	$735.454		 	$576.613		 	$448.478		 	$390.534		
	      Samlet	Finansiering	 	$1.384.911		 	$1.565.014		 	$1.475.170		 	$1.429.420		 	$1.258.738		
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20.7. Officiel	resultatopgørelse	DSV	
Note	 I	DKK	mio.	 2015	 2014	 2013	 2012	

	
Nettoomsætning	 	kr.	50.869		 	kr.	48.582		 	kr.	45.710		 	kr.	44.912		

	
Direkte	omkostninger	 	kr.	39.668		 	kr.	38.285		 	kr.	35.705		 	kr.	34.858		

	
Bruttofortjeneste	 	kr.	11.201		 	kr.	10.297		 	kr.	10.005		 	kr.	10.054		

2.1	 Andre	eksterne	omkostninger	 	kr.	2.149		 	kr.	2.058		 	kr.	2.010		 	kr.	2.116		

	
Personaleomkostninger	 	kr.	5.477		 	kr.	5.094		 	kr.	4.943		 	kr.	4.864		

	
Resultat	af	primær	drift	før	afskrivninger	og	særlige	poster	 	kr.	3.575		 	kr.	3.145		 	kr.	3.052		 	kr.	3.074		

	
Afskrivninger	på	immaterielle	og	materielle	aktiver	 	kr.	525		 	kr.	521		 	kr.	500		 	kr.	534		

	
Resultat	af	primær	drift	før	særlige	poster	 	kr.	3.050		 	kr.	2.624		 	kr.	2.552		 	kr.	2.540		

2.2	 Særlige	poster,	nettoomkostninger	 	kr.	-58		 	kr.	-304		 	kr.	-129		 	kr.	-275		

	
Share	of	assosiates	profit,	net	of	tax	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				

	
Finansielle	indtægter	 	kr.	47		 	kr.	46		 	kr.	39		 	kr.	53		

2.3	 Finansielle	omkostninger	 	kr.	350		 	kr.	352		 	kr.	337		 	kr.	299		

	
Resultat	før	skat	 	kr.	2.689		 	kr.	2.014		 	kr.	2.125		 	kr.	2.019		

	
Skat	af	årets	resultat	 	kr.	631		 	kr.	523		 	kr.	554		 	kr.	589		

	
Årets	resultat	 	kr.	2.058		 	kr.	1.491		 	kr.	1.571		 	kr.	1.430		

	
Minoritetsinteressers	andel	af	resultatet	 	kr.	2		 	kr.	1		 	kr.	-6		 	kr.	3		

	
Årets	resultat	til	aktionærer	 	kr.	2.056		 	kr.	1.490		 	kr.	1.577		 	kr.	1.427		

20.8. Officiel	totalindkomstopgørelse	DSV	
I	DKK	mio.	 2015	 2014	 2013	 2012	

Årets	resultat	
	kr.	

2.058		
	kr.	

1.491		
	kr.	

1.571		
	kr.	

1.430		
Poster,	der	efterfølgende	reklassificeres	til	resultatopgørelsen,	når	specifikke	betingelser	
er	opfyldt:	

	    Valutakursregulering,	udenlandske	virksomheder	 	kr.	-50		 	kr.	-195		 	kr.	-60		 	kr.	-42		
Værdiregulering	af	sikringsinstrumenter	 	kr.	64		 	kr.	-45		 	kr.	34		 	kr.	-85		
Værdiregulering	af	sikringsinstrumenter	overført	til	finansielle	omkostninger	 	kr.	29		 	kr.	57		 	kr.	55		 	kr.	61		
Skat	af	poster,	der	kan	reklassificeres	til	resultatopgørelsen	 	kr.	-9		 	kr.	-2		 	kr.	-20		 	kr.	23		

	     Poster,	der	efterfølgende	ikke	reklassificeres	til	resultatopgørelsen:	
	    Aktuarmæssige	reguleringer	 	kr.	107		 	kr.	-323		 	kr.	16		 	kr.	-115		

Skat	af	poster,	der	ikke	efterfølgende	kan	reklassificeres	til	resultatopgørelsen	 	kr.	-24		 	kr.	64		 	kr.	-9		 	kr.	15		
	     Anden	totalindkomst	efter	skat	 	kr.	117		 	kr.	-444		 	kr.	16		 	kr.	-143		
	     

Totalindkomst	i	alt	
	kr.	

2.175		
	kr.	

1.047		
	kr.	

1.587		
	kr.	

1.287		
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20.9. Reformuleret	resultatopgørelse	DSV	
i	mio.	DKK	 2015	 2014	 2013	 2012	
Core	nettoomsætning	 	kr.	50.869		 	kr.	48.582		 	kr.	45.710		 	kr.	44.912		
Core	driftsomkostninger:	

	    Direkte	omkostninger	 	kr.	-39.668		 	kr.	-38.285		 	kr.	-35.705		 	kr.	-34.858		
Personaleomkostninger	 	kr.	-5.506		 	kr.	-5.129		 	kr.	-4.980		 	kr.	-4.902		
Tilrettet	leasing	 	kr.	1.917		 	kr.	1.836		 	kr.	1.698		 	kr.	1.680		

Core	driftsoverskud	før	afskrivninger	og	amortiseringer	(EBITDA)	 	kr.	7.612		 	kr.	7.004		 	kr.	6.723		 	kr.	6.832		
Afskrivninger	på	materielle	og	immaterielle	aktiver	(inkl.	ændring	fra	leasing)	 	kr.	-1.605		 	kr.	-1.547		 	kr.	-1.471		 	kr.	-1.369		
Core	driftsoverskud,	før	skat	(EBIT)	 	kr.	6.007		 	kr.	5.457		 	kr.	5.252		 	kr.	5.463		
Skat	på	core	driftsoverskud	fra	salg	 	kr.	-1.410		 	kr.	-1.417		 	kr.	-1.369		 	kr.	-1.594		
Core	driftsoverskud	fra	salg	(NOPAT)	 	kr.	4.597		 	kr.	4.040		 	kr.	3.883		 	kr.	3.870		

	     Core	andre	driftsindtægter,	netto	 	kr.	-2.149		 	kr.	-2.058		 	kr.	-2.010		 	kr.	-2.116		
Skat	på	core	andre	driftsoverskudsposter	 	kr.	504		 	kr.	534		 	kr.	524		 	kr.	617		
Share	of	assosiates	profit,	net	of	tax	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				
Core	andet	driftsoverskud	 	kr.	-1.645		 	kr.	-1.524		 	kr.	-1.486		 	kr.	-1.499		

	     Core	driftsoverskud	 	kr.	2.953		 	kr.	2.516		 	kr.	2.397		 	kr.	2.371		
	     Usædvanlige	driftsposter:	
	    Særlige	poster,	nettoomkostninger	 	kr.	-58		 	kr.	-304		 	kr.	-129		 	kr.	-275		

Skat	på	usædvanlige	driftsposter	 	kr.	14		 	kr.	79		 	kr.	34		 	kr.	80		
Driftmæssige	dirty-surplus	poster,	efter	skat	 	kr.	83		 	kr.	-259		 	kr.	7		 	kr.	-100		

Samlet	driftsoverskud	(efter	skat)	 	kr.	2.991		 	kr.	2.032		 	kr.	2.308		 	kr.	2.076		
	     Netto	finansielle	omkostninger:	
	    Core	finansielle	omkostninger	(inkl.	ændring	fra	leasing)	 	kr.	-518		 	kr.	-489		 	kr.	-443		 	kr.	-349		

Core	finansielle	indtægter	 	kr.	47		 	kr.	46		 	kr.	39		 	kr.	53		
Core	netto	finansielle	omkostninger,	før	skat	 	kr.	-471		 	kr.	-443		 	kr.	-404		 	kr.	-296		
Skattefordel	på	core	netto	finansielle	omkostninger	 	kr.	110		 	kr.	115		 	kr.	105		 	kr.	86		
Core	finansielle	omkostninger,	efter	skat	 	kr.	-360		 	kr.	-328		 	kr.	-299		 	kr.	-209		
Usædvanlige	finansielle	poster	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				
Skattefordel	på	usædvanlige	finansielle	poster	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				
Finansielle	dirty-surplus	poster,	efter	skat	 	kr.	34		 	kr.	-185		 	kr.	9		 	kr.	-43		
Netto	finansielle	omkostninger,	efter	skat	 	kr.	-326		 	kr.	-513		 	kr.	-290		 	kr.	-252		

	     Totalindkomst	før	minoriteter	 	kr.	2.665		 	kr.	1.519		 	kr.	2.019		 	kr.	1.824		
Minoritetsinteressernes	andel	af	totalindkomsten	 	kr.	2		 	kr.	1		 	kr.	-6		 	kr.	3		
Totalindkomst	til	ordinære	aktionærer	 	kr.	2.663		 	kr.	1.518		 	kr.	2.025		 	kr.	1.821		
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20.10. Officiel	balance	DSV	
Note	 I	mio.	DKK	 2015	 2014	 2013	 2012	 2011	

	
Aktiver	

	     2.1	 Immaterielle	aktiver	 	kr.	8.996		 	kr.	8.928		 	kr.	8.982		 	kr.	8.723		 	kr.	8.683		
2.2	 Materielle	aktiver	 	kr.	3.568		 	kr.	3.927		 	kr.	3.883		 	kr.	4.261		 	kr.	4.503		

	
Kapitalandele	i	associerede	virksomheder	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	26		

	
Andre	tilgodehavender	 	kr.	119		 	kr.	297		 	kr.	147		 	kr.	153		 	kr.	144		

2.3	 Udskudt	skatteaktiv	 	kr.	515		 	kr.	488		 	kr.	430		 	kr.	409		 	kr.	430		

	
Langfristede	aktiver	i	alt	 	kr.	13.198		 	kr.	13.640		 	kr.	13.442		 	kr.	13.546		 	kr.	13.786		

	       
 

Tilgodehavender	fra	salg	af	tjenesteydelser	 	kr.	7.799		 	kr.	7.854		 	kr.	7.469		 	kr.	7.238		 	kr.	7.112		

	
Igangværende	services	 	kr.	588		 	kr.	744		 	kr.	676		 	kr.	629		 	kr.	604		

	
Andre	tilgodehavender	 	kr.	1.232		 	kr.	985		 	kr.	794		 	kr.	791		 	kr.	687		

	
Periodeafgrænsningsposter	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	162		

2.4	 Likvider	og	likvide	reserver	 	kr.	4.908		 	kr.	432		 	kr.	707		 	kr.	552		 	kr.	367		

	
Aktiver	bestemt	for	salg	 	kr.	-				 	kr.	25		 	kr.	12		 	kr.	38		 	kr.	16		

	
Kortfristede	aktiver	i	alt	 	kr.	14.527		 	kr.	10.040		 	kr.	9.658		 	kr.	9.248		 	kr.	8.948		

	       
 

Aktiver	i	alt	 	kr.	27.725		 	kr.	23.680		 	kr.	23.100		 	kr.	22.794		 	kr.	22.734		

	       
 

Passiver	
	     

 
Aktiekapital	 	kr.	192		 	kr.	177		 	kr.	180		 	kr.	188		 	kr.	190		

	
Reserver	 	kr.	11.617		 	kr.	5.875		 	kr.	6.038		 	kr.	5.160		 	kr.	5.089		

	
Aktionærerne	i	DSV	A/S’	andel	af	egenkapitalen	 	kr.	11.809		 	kr.	6.052		 	kr.	6.218		 	kr.	5.348		 	kr.	5.279		

	
Minoritetsinteresser	 	kr.	32		 	kr.	29		 	kr.	30		 	kr.	37		 	kr.	30		

	
Egenkapital	i	alt	 	kr.	11.841		 	kr.	6.081		 	kr.	6.248		 	kr.	5.385		 	kr.	5.309		

	       
 

Udskudt	skat	 	kr.	321		 	kr.	366		 	kr.	411		 	kr.	411		 	kr.	527		
2.5	 Pensioner	og	lignende	forpligtelser	 	kr.	1.226		 	kr.	1.311		 	kr.	1.034		 	kr.	1.078		 	kr.	975		

	
Hensatte	forpligtelser	 	kr.	360		 	kr.	328		 	kr.	361		 	kr.	418		 	kr.	391		

	
Finansielle	forpligtelser	 	kr.	4.309		 	kr.	5.702		 	kr.	6.066		 	kr.	6.190		 	kr.	6.091		

	
Langfristede	forpligtelser	i	alt	 	kr.	6.216		 	kr.	7.707		 	kr.	7.872		 	kr.	8.097		 	kr.	7.984		

	       
 

Hensatte	forpligtelser	 	kr.	270		 	kr.	474		 	kr.	242		 	kr.	275		 	kr.	215		

	
Finansielle	forpligtelser	 	kr.	313		 	kr.	589		 	kr.	590		 	kr.	923		 	kr.	861		

	
Leverandørgæld	 	kr.	4.997		 	kr.	4.782		 	kr.	4.537		 	kr.	4.385		 	kr.	4.350		

	
Igangværende	services	 	kr.	1.451		 	kr.	1.377		 	kr.	1.252		 	kr.	1.284		 	kr.	1.283		

2.6	 Anden	gæld	 	kr.	2.347		 	kr.	2.458		 	kr.	2.115		 	kr.	2.248		 	kr.	2.305		

	
Selskabsskat	 	kr.	290		 	kr.	212		 	kr.	244		 	kr.	197		 	kr.	427		

	
Liabilities	relating	to	assets	held	for	sale	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				

	
Kortfristede	forpligtelser	i	alt	 	kr.	9.668		 	kr.	9.892		 	kr.	8.980		 	kr.	9.312		 	kr.	9.441		

	       
 

Forpligtelser	i	alt	 	kr.	15.884		 	kr.	17.599		 	kr.	16.852		 	kr.	17.409		 	kr.	17.425		
	       

 
Passiver	i	alt	 	kr.	27.725		 	kr.	23.680		 	kr.	23.100		 	kr.	22.794		 	kr.	22.734		
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20.11. Reformuleret	balance	DSV	
I	mio.	DKK	 2015	 2014	 2013	 2012	 2011	
Goodwill	 	kr.	8.010		 	kr.	7.982		 	kr.	8.028		 	kr.	7.778		 	kr.	7.649		
Kunderelationer	 	kr.	220		 	kr.	325		 	kr.	441		 	kr.	479		 	kr.	568		
It-software	 	kr.	766		 	kr.	621		 	kr.	513		 	kr.	466		 	kr.	437		
Immaterielle	aktiver	under	udførelse	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	29		

Immaterielle	driftsaktiver	 	kr.	8.996		 	kr.	8.928		 	kr.	8.982		 	kr.	8.723		 	kr.	8.683		
	      Grunde	og	bygninger	 	kr.	2.806		 	kr.	3.082		 	kr.	3.339		 	kr.	3.298		 	kr.	3.509		

Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar	 	kr.	586		 	kr.	501		 	kr.	502		 	kr.	509		 	kr.	567		
Materielle	aktiver	under	udførelse	 	kr.	176		 	kr.	344		 	kr.	42		 	kr.	454		 	kr.	427		
Kapitaliseret	leasing	 	kr.	7.905		 	kr.	6.911		 	kr.	7.138		 	kr.	6.298		 	kr.	4.552		

Materielle	driftsaktiver	 	kr.	11.473		 	kr.	10.838		 	kr.	11.021		 	kr.	10.559		 	kr.	9.055		
	      Kapitalandele	i	associerede	virksomheder	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	26		

Andre	tilgodehavender	 	kr.	119		 	kr.	297		 	kr.	147		 	kr.	153		 	kr.	144		
Udskudt	skatteaktiv	 	kr.	515		 	kr.	488		 	kr.	430		 	kr.	409		 	kr.	430		

Andre	langfristede	driftsaktiver	 	kr.	634		 	kr.	785		 	kr.	577		 	kr.	562		 	kr.	600		
	      Udskudt	skat	(inkl.	ændring	fra	leasing)	 	kr.	-471		 	kr.	-532		 	kr.	-563		 	kr.	-632		 	kr.	-527		

Pensioner	og	lignende	forpligtelser	 	kr.	-1.226		 	kr.	-1.311		 	kr.	-1.034		 	kr.	-1.078		 	kr.	-975		
Hensatte	forpligtelser	 	kr.	-360		 	kr.	-328		 	kr.	-361		 	kr.	-418		 	kr.	-391		

Langfristede	driftsforpligtelser	 	kr.	-2.057		 	kr.	-2.171		 	kr.	-1.958		 	kr.	-2.128		 	kr.	-1.893		
	      Anlægskapital	 	kr.	19.046		 	kr.	18.380		 	kr.	18.621		 	kr.	17.716		 	kr.	16.445		

Gnms.	anlægskapital	 	kr.	18.713		 	kr.	18.501		 	kr.	18.169		 	kr.	17.080		
	      Tilgodehavender	fra	salg	af	tjenesteydelser	 	kr.	7.799		 	kr.	7.854		 	kr.	7.469		 	kr.	7.238		 	kr.	7.112		

Igangværende	services	 	kr.	588		 	kr.	744		 	kr.	676		 	kr.	629		 	kr.	604		
Andre	tilgodehavender	 	kr.	1.232		 	kr.	985		 	kr.	794		 	kr.	791		 	kr.	687		
Periodeafgrænsningsposter	 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	-				 	kr.	162		
Driftslikviditet	(0,5%)	 	kr.	254		 	kr.	243		 	kr.	229		 	kr.	225		 	kr.	219		
Aktiver	bestemt	for	salg	 	kr.	-				 	kr.	25		 	kr.	12		 	kr.	38		 	kr.	16		

Kortfristede	driftsaktiver	 	kr.	9.873		 	kr.	9.851		 	kr.	9.180		 	kr.	8.921		 	kr.	8.800		
	      Hensatte	forpligtelser	 	kr.	-270		 	kr.	-474		 	kr.	-242		 	kr.	-275		 	kr.	-215		

Leverandørgæld	 	kr.	-4.997		 	kr.	-4.782		 	kr.	-4.537		 	kr.	-4.385		 	kr.	-4.350		
Igangværende	services	 	kr.	-1.451		 	kr.	-1.377		 	kr.	-1.252		 	kr.	-1.284		 	kr.	-1.283		
Anden	gæld	 	kr.	-2.347		 	kr.	-2.458		 	kr.	-2.115		 	kr.	-2.248		 	kr.	-2.305		
Selskabsskat	 	kr.	-290		 	kr.	-212		 	kr.	-244		 	kr.	-197		 	kr.	-427		

Kortfristede	driftsforpligtelser	 	kr.	-9.355		 	kr.	-9.303		 	kr.	-8.390		 	kr.	-8.389		 	kr.	-8.580		
	      Arbejdskapital	 	kr.	518		 	kr.	548		 	kr.	790		 	kr.	532		 	kr.	220		

Gnms.	arbejdskapital	 	kr.	533		 	kr.	669		 	kr.	661		 	kr.	376		
	      Netto	driftsaktiver	(IC)	 	kr.	19.564		 	kr.	18.928		 	kr.	19.411		 	kr.	18.247		 	kr.	16.665		

Gnms.	netto	driftsaktiver	 	kr.	19.246		 	kr.	19.170		 	kr.	18.829		 	kr.	17.456		
	 

     Aktiekapital	 	kr.	192		 	kr.	177		 	kr.	180		 	kr.	188		 	kr.	190		
Reserver	 	kr.	11.617		 	kr.	5.875		 	kr.	6.038		 	kr.	5.160		 	kr.	5.089		
Reformuleret	leasing	 	kr.	490		 	kr.	472		 	kr.	432		 	kr.	537		 	kr.	-				
Ordinær	egenkapital	 	kr.	12.299		 	kr.	6.524		 	kr.	6.650		 	kr.	5.885		 	kr.	5.279		
Gnms.	Ordinær	EK	 	kr.	9.412		 	kr.	6.587		 	kr.	6.267		 	kr.	5.582		

	      Minoritetsinteresser	 	kr.	32		 	kr.	29		 	kr.	30		 	kr.	37		 	kr.	30		
Gnms.	minoritetsinteresser	 	kr.	31		 	kr.	30		 	kr.	34		 	kr.	34		

	      Likvider	og	likvide	reserver	 	kr.	-4.654		 	kr.	-189		 	kr.	-478		 	kr.	-327		 	kr.	-148		
Finansielle	aktiver	 	kr.	-4.654		 	kr.	-189		 	kr.	-478		 	kr.	-327		 	kr.	-148		

	      Finansielle	forpligtelser,	lange	 	kr.	4.309		 	kr.	5.702		 	kr.	6.066		 	kr.	6.190		 	kr.	6.091		
Finansielle	forpligtelser,	korte	 	kr.	313		 	kr.	589		 	kr.	590		 	kr.	923		 	kr.	861		
Forpligtelser	til	leasing	 	kr.	7.265		 	kr.	6.273		 	kr.	6.554		 	kr.	5.540		 	kr.	4.552		

Finansille	forpligtelser	 	kr.	11.887		 	kr.	12.564		 	kr.	13.210		 	kr.	12.653		 	kr.	11.504		
	      Netto	finansielle	forpligtelser	 	kr.	7.233		 	kr.	12.375		 	kr.	12.731		 	kr.	12.325		 	kr.	11.356		

Gnms.	netto	finansielle	forpligtelser	 	kr.	9.804		 	kr.	12.553		 	kr.	12.528		 	kr.	11.841		
	      Samlet	Finansiering	 	kr.	19.564		 	kr.	18.928		 	kr.	19.411		 	kr.	18.247		 	kr.	16.665		
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20.12. Korrektioner	operationel	leasing	UTi	
i	1.000	USD	 2014	 2013	 2012	 2011	 2010	
Kapitaliseret	til	aktiv	 	$361.996		 	$401.609		 	$392.466		 	$440.260		 	$353.798		
Kapitaliseret	til	forpligtelse	 	$280.832		 	$310.210		 	$313.346		 	$359.833		 	$353.798		
Udskudt	skat	 	$-10.614		 	$-99.146		 	$-97.406		 	$25.009		

	Egenkapital	 	$91.778		 	$190.544		 	$176.526		 	$55.418		
	

	 	 	 	 	 	Andre	driftsomkostninger	 	$145.802		 	$153.566		 	$149.451		 	$150.915		
	Afskrivninger	 	$-51.340		 	$-54.200		 	$-57.461		 	$-61.081		
	Renteomkostninger	 	$-13.297		 	$-7.967		 	$-12.871		 	$-9.407		
	Skat	af	årets	resultat	 	$10.614		 	$99.146		 	$97.406		 	$-25.009		
	

20.13. Korrektioner	operationel	leasing	DSV	
I	mio.	DKK	 2015	 2014	 2011	 2012	 2011	
	Kapitaliseret	til	aktiv		 	kr.	7.905		 	kr.	6.911		 	kr.	7.138		 	kr.	6.298		 	kr.	4.552		
	Kapitaliseret	til	forpligtelse		 	kr.	7.265		 	kr.	6.273		 	kr.	6.554		 	kr.	5.540		 	kr.	4.552		
	Udskudt	skat		 	kr.	150		 	kr.	166		 	kr.	152		 	kr.	221		

		Egenkapital		 	kr.	490		 	kr.	472		 	kr.	432		 	kr.	537		
	

	 	 	 	 	 		Andre	driftsomkostninger		 	kr.	1.917		 	kr.	1.836		 	kr.	1.698		 	kr.	1.680		
		Afskrivninger		 	kr.	-1.080		 	kr.	-1.026		 	kr.	-971		 	kr.	-835		
		Renteomkostninger		 	kr.	-197		 	kr.	-172		 	kr.	-143		 	kr.	-88		
		Skat	af	årets	resultat		 	kr.	-150		 	kr.	-166		 	kr.	-152		 	kr.	-221		
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20.14. Nøgletalsoversigt	UTi	
		 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	

ROE	 -19,95%	 6,24%	 4,41%	 11,80%	 0,63%	

	 	 	 	 	 			 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	

ROIC	 -1,70%	 11,34%	 9,65%	 11,21%	 7,63%	

	 	 	 	 	 			 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	

AOH	 2,83	 2,92	 3,17	 3,66	 3,15	

	 	 	 	 	 			 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	

FGEAR	 0,99	 0,61	 0,45	 0,41	 0,62	

	 	 	 	 	 			 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	

SPREAD	 -18,35%	 -8,35%	 -11,73%	 1,45%	 -9,25%	

	 	 	 	 	 			 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	

OG	 -0,60%	 3,89%	 3,04%	 3,07%	 2,35%	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 			 2014	 2013	 2012	 2011	 Gnms.	

Current	ratio	 1,53	 1,49	 1,38	 1,29	 1,42	

Soliditetsgrad	 50,14%	 62,07%	 69,12%	 70,94%	 63,07%	
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20.15. Nøgletalsoversigt	DSV	
		 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
ROE	 28,23%	 22,96%	 32,04%	 32,48%	 28,92%	

	 	 	 	 	 			 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
ROIC	 15,54%	 10,60%	 12,26%	 11,89%	 12,57%	

	 	 	 	 	 			 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
AOH	 2,64	 2,53	 2,43	 2,57	 2,54	

	 	 	 	 	 			 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
FGEAR	 1,04	 1,90	 1,99	 2,11	 1,76	

	 	 	 	 	 			 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
SPREAD	 12,22%	 6,51%	 9,95%	 9,76%	 9,61%	

	 	 	 	 	 			 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
OG	 5,88%	 4,18%	 5,05%	 4,62%	 4,93%	

	 	 	 	 	 			 2015	 2014	 2013	 2012	 Gnms.	
Current	ratio	 1,06	 1,06	 1,09	 1,06	 1,07	
Soliditetsgrad	 49,06%	 34,51%	 33,46%	 32,17%	 37,30%	
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20.16. Betaestimater	
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20.17. Forventet	scenarie	
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20.18. Værste	scenarie	
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20.19. Bedste	scenarie	
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20.20. Konkurrentoversigt	

	
	


