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EXECUTIVE SUMMARY 

 
The purpose of this thesis is to examine DSV’s record-breaking acquisition of the Swiss company Panalpina. 

The former is widely recognized for their ability to deliver successful M&A results after integrating more than 

50 companies. It is therefore interesting to see if they will able to repeat the success and most importantly if 

their assumed synergies of 2,3 bn. DKK are a fair estimate. 

The research of this paper is built on the basis of two overall perspectives, a literature study and a case study.  

Through the literature study it was identified that M&A within the 3PL business is highly successful in terms 

of providing abnormal return for the acquiring company’s shareholders. In addition, the literature study 

showed signs of superior value creation abilities of cash-payed and hostile M&A activities. As well as the 

study illuminated that 3PL companies where successful in generating shareholder value in M&A activities in 

the short run, the similar case was calculated in regards of DSV’s acquisition of Panalpina. 

The case study was constructed by utilizing a fundamental analysis to challenge the synergy expectation of 

DSV. 

Based on the external analysis of the transport and logistic industry it was analysed, that the industry faces 

several challenges such as the trade war between the US and China, the coronavirus and some customer 

industries that are in decline. However, a rising e-commerce and sale of pharmaceutical products is an 

opportunity. 

The highly competitive industry is under technological revolution where costumers and environmental 

requirements forces especially the industry leaders to rethink and optimise their business.  

Several valuable synergies where identified in result of an integration, mainly based on the operating synergy 

including cross-selling, IT-consolidation and employee reductions. 

The financial statement analysis indicated a fall in profitability in the acquisition year for DSV and the same 

can be traced for the acquisition of Panalpina. The experienced management has however historically shown 

the ability to raise margins above group level subsequently. 

Based on the strategic and financial analysis, it was determined that the integration of Panalpina result in 

increased market share in higher profitable market especially within the Air & Sea division. 

Under the assumption of constant WACC of 7,19%, the thesis estimated yearly synergies of 2,67 bn. DKK, 

indicating that the DSV expectation of 2,3 bn. DKK is undervalued. Through a Monte Carlo simulation, it was 

presented, that the synergy estimate greatly varies with the used parameters and assumptions, which 

highlighted the importance of carefully determining each parameter inputs. Finally, it was concluded with a 

possibility of appr. 73%, that the synergy expectation is undervalued. 
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1.0 Indledning 

"You're either growing or you're dying" (Schellinger, 2018) er et klassisk udtryk, der hersker i 

virksomhedsøkonomi, og som i sin tydelighed indikerer, hvilket pres der ligger på direktioner og bestyrelser 

i diverse virksomheder til at levere påkrævede målsætninger om vækst. Denne vækst kan - udover at skabes 

internt i virksomheden - forfølges og opnås igennem en række forskellige strategier, heriblandt strategiske 

alliancer samt fusion og opkøb. 

 Udover vækst er rationalet bag fusion og opkøb opnåelsen af synergieffekter. Såvel som potentielle 

synergieffekter af flere anses som en essentiel kilde bag overtagelser, kan higen efter at indfri disse nemt 

destruere aktionærværdien hos det købende selskab. Virksomheder kan ofte havne i situationer, hvor man 

overvurderer synergieffekterne, som en sammenlægning ville kunne skabe for fremtiden, for derved at 

betale en overpris. I analogisk forstand kan fusion og opkøb sammenlignes med et køb af en brugt genstand. 

Du kan inden købet have testet genstanden på bedste vis og have de dygtigste vurderingseksperter til råds, 

men den værdiskabende effekt - eller mangel på samme - realiseres først, når købet er fuldendt, og har været 

i ejerens besiddelse over en bestemt periode. Såvel som købet af en brugt genstand er usikkert, gør lignende 

sig gældende for virksomhedsopkøb. Man kan foretage en omfattende due diligence af target virksomheden 

vha. en række finansielle tal, antagelser om det potentielle fit og have råd fra M&A eksperter, men 

virkeligheden vil kun fremgå, efter aftalen er gennemført. 

I forlængelse heraf - afhængig af hvilken undersøgelse, der tages udgangspunkt i - påpeger empiriske 

undersøgelser, at succesraten for købers side med hensyn til fusion og opkøb (M&A) ikke er højere end 

mellem 5-40% (Bradt, 2019). På trods af usikkerheden og den høje fejlrate, er denne vækststrategi særdeles 

populær i logistik- og transportbranchen (Wallis, 2019; Bradt, 2019). Store aktører i branchen som XPO, 

Fedex, UPS og DSV har haft fusion og opkøb som gennemgående vækststrategi gennem deres historie. 

Sidstnævnte virksomhed har siden deres første store opkøb af DFDS i år 2000 haft succes med at drive denne 

vækststrategi, hvilket har ført til mere end 50 fusioner og opkøb på deres rejse. Seneste opkøb i rækken var 

rekordhandlen af schweiziske Panalpina i 2019, hvor DSV forventer årlige synergieffekter på 2,3 mia. kr. fra 

år 2022. Hvor aktiemarkedet ofte reagerer negativt, når selskaber annoncerer opkøb, grundet teorien 

omkring Winner’s Curse og aktionærernes egen mulighed for diversifikationsspredning, er historien 

anderledes når det kommer til DSV. Siden annonceringen af det første bud i januar 2019 er DSV’s aktiekurs 

steget med mere end 60%, hvilket indikerer at investorerne på markedet allerede har indregnet de fremtidige 

synergieffekter. 

Det kan på forhånd være vanskeligt at argumentere imod, at denne handel ikke kommer til at resultere i 

nogen værdiskabende synergieffekter - taget deres succesfulde M&A historik i betragtning - men om disse 

beløber sig op til målsætningen ønskes udfordret. Dette leder hen til følgende problemformulering: 
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1.1 Problemformulering 
• Hvilke underliggende synergieffekter dannede grundlaget for opkøbet af Panalpina, og hvad er en 

fair værdi af disse? 

Problemformuleringen besvares ud fra et større perspektiv, hvor opkøbet ligeledes analyseres ud fra et 

litteraturstudie, som skal være med til at belyse hvilke karakteristika, der er afgørende for M&A succes i 

relation til DSV’s opkøb af Panalpina. Endvidere inddrages bestemte aktieanalytikeres syn på selskabet med 

målet om at kunne opnå en bredere forståelse af besvarelsen. 

1.1.2 Delspørgsmål: 

Litteraturstudie 

• Hvorledes har erhvervende selskaber i forbindelse med M&A genereret abnormalt afkast, og hvilken 

effekt har opkøbet af Panalpina haft på shareholder value for DSV’s aktionærer på kort sigt? 

• Hvilke kriterier er ifølge den empiriske litteratur afgørende for, at erhvervende virksomheder har 

succespotentiale med en M&A? 

Strategisk analyse 

• Hvilke interne og eksterne strategiske aspekter af DSV stand-alone samt DSV Panalpina og deres 

kontekst er indflydelsesrige for virksomhedernes nuværende situation og fremtidige 

vækstpotentiale? 

• Hvilke synergieffekter kan identificeres som følge af konsolideringen, og er disse kilde til vedvarende 

konkurrencemæssige fordele? 

Regnskabsanalyse 

• Hvilken indvirkning har implementeringen af IFRS 16 på DSV og Panalpina historiske regnskaber? 

• Hvordan har de finansielle nøgletal udviklet sig for selskaberne de seneste 6 år? 

Budgettering 

• Hvordan forventes DSV stand-alone samt DSV Panalpinas værdidrivere at udvikle sig over 

budgetperioden? 

Værdiansættelse og følsomhedsanalyse 

• Hvad er værdien af synergieffekterne, og har disse formået at skabe merværdi for aktionerne? 

• Hvordan afspejler den beregnede værdi af synergieffekterne DSV Panalpinas målsætning på 2,3 mia. 

kr.? 

• Hvor følsom er værdiansættelsen af synergieffekterne overfor ændringer i værdidriverne? 

Diskussion 

Som opsamling på del-spørgsmålene foretages der en diskussionsgennemgang på de fundne perspektiver i 

analyserne. 
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1.2 Begrebsafklaring 

1.2.1 Definition på Succes 

Succes kan defineres på forskelligvis, men i forbindelse med den enkelte virksomheds performance er der en 

bred enighed om, at definitionen baserer sig på om der skabes merværdi til aktionærerne, hvorfor denne 

måles ud fra shareholdervalue princippet (SHV). Shareholdervalue beregnes ved virksomhedens fremtidige 

Cash flow tilbagediskonteret med de vægtede omkostninger fratrukket markedsværdien af gælden, som 

altså er lige med markedsværdien af egenkapitalen (Investopedia, 2020A). Dette betyder altså, at SHV kan 

afspejles i aktiekursen, hvorfor potentiale for succes vil have fokus på dette kriterie og vil samtidig også være 

en gennemgående faktor for casestudiet. 

1.2.2 Definition af synergi 

Ordet synergi har rødder i det græske ord ”synergos”, hvilket direkte oversat betyder ”at arbejde sammen” 

(Goold & Campbell, 1998). I en erhvervsmæssig kontekst kan dette ord refereres til evnen for at to 

virksomheder formår at skabe en større værdi sammen end hvis de var to separate selskaber(Ibid.). Synergi 

henvender sig derfor mod den positive forskel mellem værdien af det kombinerede selskab og summen af 

værdierne for virksomhederne som separate selskaber. 

1.3 Afgrænsning 

En afgrænsning kan være vanskelig at opstille i forbindelse omverdensanalysen for transport- og 

logistikbranchen, da alle faktorer både eksplicit og implicit har en påvirkning. Det er derfor nødvendigt at 

afgrænse sig fra alle faktorer ud over de inddragede, dels grundet projektets størrelse og enkelte områders 

begrænsede indflydelse. 

Grunden afhandlingens hovedformål afgrænses der fra de finansielle synergieffekter, der kan opstå såsom 

refinansiering af den samlede gæld for DSV Panalpina og de skattemæssige fordele. 

Opgavens skæringsdato er sat til 28. februar 2020, hvorfor alt tilgængelig information bygger på kilder før 

denne dato. Coronapandemien spredte sig for alvor efter denne dato, hvorfor det er fundet nødvendigt at 

inddrage yderligere afsnit angående pandemiens betydning efter skæringsdatoen. Det er dog vigtigt at 

understrege, at opgaven primært besvares med data før opgavens skæringsdato. 

Regnskabsanalysen afgrænser sig til en historisk periode på 6 år imellem år 2014-2019, hvorfor der ikke vil 

anvendes regnskabsdata før denne periode i analysen. Endvidere indeholder opgaven udelukkende offentligt 

tilgængelige data og informationer samt holdninger fra aktieanalytikere, der følger DSV Panalpina tæt. 
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2.0 Metode 
Formålet med dette projekt er at analysere og efterfølgende vurdere DSV’s opkøb af Panalpina og de 

synergieffekter, der måtte ligge til grund for denne transaktion. Vurderingen sker på baggrund af et litteratur- 

og et casestudie som afslutningsvis sammenfattes i en diskussion. Denne metode er valgt med henblik på at 

virkeliggøre de teoretiske og praktiske aspekter for problemstillingen, og for dermed at opnå den mest 

retvisende konklusion. 

Figur 1: Struktur for afhandlingen 
 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudiet er medtaget for at bringe en kvalificeret vurdering på baggrund af historisk litteratur 

indenfor performanceevaluering i M&A emnefeltet. Hensigten er at give læseren et overblik over, hvilke 

karakteristika der bør være til stede ifølge litteraturen for at den enkelte virksomhed performer over 

benchmark for en given periode.  

Eftersom at der er fra opkøbstidspunktet til skæringsdatoen er gået seks måneder, og at aktiekursen er steget 

i denne periode, kan konklusion for potentialet for succes på kort sigt allerede været givet med henblik på 

SHV-princippet. Om aktiekursen for det samlede selskab er steget mere end benchmark undersøges 

nærmere. Opgavens fokus vil derfor være rettet mod det langsigtede perspektiv, hvilket også gøre sig 

gældende for casestudiet. 

2.2 Casestudie 

Casestudiet er udarbejdet ud fra en deduktiv tilgang, idet ”man med udgangspunkt i generelle principper 

drager slutninger om enkelte hændelser” (Andersen I. , 2014). Principperne er med andre ord anerkendte 

videnskabelige teorier, som vil være udgangspunktet for undersøgelsen af DSV’s opkøb af Panalpina. 

Som modellen belyser, så er casestudiet opbygget i tre dele, hvoraf den første del består af hhv. en strategisk- 

og en regnskabsanalyse. Som følge af analyserne i første del og perspektiverne heraf, foretages der en 

budgettering i anden del, som vil danne grundlaget for værdiansættelsen af synergieffekterne i den sidste 

del. 

Litteratur- og casestudiet resulterer afslutningsvis i en diskussion, hvor opkøbets potentiale for succes, vores 

resultater i værdiansættelsen af synergieffekter samt vores aktiekurs heraf bliver diskuteret. 
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2.3 Paradigme 

Denne afhandling er udarbejdet med udgangspunkt i det neo-positivistiske paradigme med antagelsen om, 

at en organisation eksisterer i sig selv, men er ikke uafhængig af omverdenen. Dette paradigme anser 

samtidig at matematiske formler og modeller som værende de mest retvisende metoder til belysning af 

virkeligheden (Voxted, 2006). 

Paradigmet finder sted imellem subjektivisme og objektivisme, hvilket også gøre sig gældende for den 

afhandling (Ibid.). Trods forfatternes ønske om at forblive mest mulige objektiv i besvarelsen af 

problemformuleringen, foreligger der en række antagelser og korrektioner i afhandlingen, hvilket medfører 

til en relativ grad af subjektivitet forude for løsningen. 

Endvidere ønsker det neo-positivistiske paradigme kun at tegne et nogenlunde billede af virkeligheden. 

Grundet mange ”blinde pletter” – som i sin helhed skal forstås som mangel på informationer - er det ikke 

nødvendigvis muligt at identificere den virkelige virkelighed (Ibid.), hvilket også ser sin anvendelse i projektet. 

2.4 Empiri 

Der er forude for dette projekt både blevet indsamlet primære og sekundære kilder, grundet et ønske om at 

opnå så retvisende konklusion som overhovedet muligt. 

Den primære data er indsamlet gennem kvalitative interviews af aktieanalytikere, hvor disse er udvalgt med 

forudsætningen om, at de dagligt igennem deres erhverv følger og analyserer DSV Panalpinas aktiekurs, og 

derved har en stor viden om selskabet, samt den branche de befinder i. Nedenstående fremgår navn og 

hvilket selskab disse tilhører, for fulde interviews henvises der til bilag 1: 

• Michael Field, Morningstar  

• Morten Holm Engaard, Jyske Bank 

• Marcus Bellander, Nordea Bank 

• Mikkel Emil Jensen, Sydbank 

Alle interviews baserer sig på en semistrukturerede karakter, hvor der benyttes en såkaldt interviewguide. 

Spørgsmålenes rækkefølge varierer, hvor der undervejs har været stillet spørgsmål, som ikke fremgik af 

interviewguiden for at få uddybet visse besvarelser. 

En stor andel af de indsamlede sekundære kilder vil stamme fra DSV og Panalpina i form af data fra 

virksomhedernes hjemmeside, årsrapport eller Roadshows. Endvidere inddrages der artikler fra diverse 

nyhedsmedier, såsom Berlingske, Finans og Børsen, hvor der til belysning af mere specifikke områder 

anvendes internationale rapporter fra bl.a. Marketline, Statista og PWC. 

2.5 Reliabilitet og validitet 

Grundet fravalget af en række tvivlsomme kilder, kan afhandlingens inddata være påvirket af forfatternes, 

hvilket mindsker tilfældighedernes indflydelse. Dette kan dermed potentielt set mindske korrektheden af 

resultatet grundet de subjektive fravalg. 

I forlængelse af dette eksisterer der meget litteratur og empiri på M&A området, og da ikke alt kan medtages, 

kan relevant litteratur ubevidst være udeladt, hvilket også kan påvirke realismen og korrektheden i den 

endelige konklusion. 

Trods ovenstående problematikker ønskes besvarelsen at være transparent og generaliserbar, hvilket 

indbefatter forståelige valg og fravalg samt muligheden for, at andre kan efterligne lignende resultater, der 

måtte anskue samme problemstilling. Gennem en overvægt af kvantitative data er der forsøgt at leve op til 

disse krav. Dog bør det fremhæves, at visse antagelser har være uundgåelige, såsom konverteringen fra 

operationel- til finansiel leasing. Endvidere er kravene forsøgt opfyldt ved valget af teoretiske modeller, der 
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nærmest anses som givet, da disse ofte er set som uerstattelige i denne type problemstilling (Sørensen, 

2017). Dette mindsker samtidig tilfældigheders indflydelse, men øger derimod generaliserbarheden.  

Ovenstående overvejelser er gjort i forhåbning om at opretholde en høj grad af reliabilitet gennem analyser 

og målinger, der er sikre og i høj grad ikke påvirkes af tilfældigheder. Der er tilsvarende forsøgt at bevare en 

god overensstemmelse mellem teori og empiri, hvilket er med til at øge gyldigheden, hvorfor validiteten 

vurderes at være relativt højt (Andersen I. , 2014). 

3.0 Teori 
De anvendte analysemodeller i den strategiske analyse belyser DSV stand-alone og DSV Panalpinas eksterne 

og interne forhold. Sidstnævnte tager afsæt i en omverdensanalyse på makroniveau efterfulgt af en 

branchesituationsanalyse på mesoniveau. Den interne analyse baserer sig på mikroniveau, og er med til at 

identificere de mulige synergieffekter. 

DSV’s og Panalpinas rentabilitet er analyseret på baggrund af driftsaktiviteter samt finansieringsaktiviteter 

herunder indtjenings- og kapitaltilpasningsevne baseret på udregnede nøgletal. 

Samlet set skal ovenstående ligge til grund for prognosticering af både DSV stand-alone og DSV Panalpinas 

fremtid. 

3.1 PESTEL-analyse 

PESTEL analysen (Barney & Hesterly, 2015) er anvendt som et værktøj til at analysere de makroøkonomiske 

forhold transport- og logistikbranchen heriblandt DSV Panalpina står overfor. Analysen er i forholdsvis 

komprimeret udgave, hvor kun de væsentligste forhold for transport- og logistikbranchen tages med. Som 

eksempel tager de økonomiske forhold ikke afsæt i valutakursudviklinger samt inflation, da selskabet gør 

stort arbejde i at hedge sig mod disse makroøkonomiske risikofaktorer. 

Omfanget af hvert punkt i analysen er ikke ligeligt fordelt, hvorfor der vil opleves, at nogle punker har større 

betydning for transport- og logistikbranchen. 

Der foretages afslutningsvis en delkonklusion, der har til formål at opsamle de væsentligste parametre, som 

vurderes at have størst påvirkning på DSV Panalpina samt de øvrige aktører i branchens drift og heraf 

fremtidig indtjening. 

3.2 Porters Five Forces 

For at belyse konkurrencesituationen i branchen tages den anden del af den eksterne analyse udgangspunkt 

i Michael Porters model (Porter, 1979), som bliver anvendt på mesoniveau. Der tages helt konkret afsæt i 

transport- og logistikbranchen. Da DSV Panalpina er kendetegnet som en 3PL1 vil analysen vinkles, således at 

fokus er rettet mod denne branche. 

Kritikken af ovenstående modeller afspejles i, at disse er for statisk opbygget. Da omverdenen er dynamisk, 

især for faktorer der påvirker transport- og logistikbranchen, vil analyserne derfor ikke nødvendigvis afspejle 

aspekter, der har relevans fremtidigt. Der vil være faktorer, som vil påvirke transport- og logistikbranchen 

heriblandt DSV Panalpina i fremtiden, som ikke er blevet belyst, da det vurderes ikke at have relevans på 

analysetidspunktet. 

 
1 Third party logistics. Kendetegnet ved at elementer af distributionen er outsourcet til partnere som udfører den 
konkrete transport- eller logistikopgave. For eksempel kan det være diverse vognmænd som udfører transporten fra A 
til B, eller rederier som Mærsk, hvor 3PL’erne booker et antal containere på skibene. 
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3.3 Værdikæde 

Værdikædeanalysen er udarbejdet på baggrund af Michael Porters model fra 1985 og bruges til at analysere 

hhv. DSV stand-alone samt DSV Panalpinas interne aktiviteter, der skaber værdi for både slutbrugeren samt 

aktionærerne i selskabet (Barney & Hesterly, 2015). Dette har til formål at udskille de potentielle 

synergieffekter der kan opnås ved integrationen af Panalpina. 

Modellens oprindelige statiske opbygning vil ikke give en konkret analyse af de interne kompetencer DSV har 

som stand-alone samt de kompetencer Panalpina tilføjer, og derfor er det nødvendigt at modificere denne. 

I forlængelse af dette har det været nødvendigt at tolke punkterne på en anderledes måde som følge af at 

DSV Panalpina er en servicevirksomhed, hvor modellen primært egner sig bedst til produktionsvirksomheder. 

Kritikken af modellen afspejler sig ligeledes i, at denne kun giver et øjebliksbillede af ressourcerne, hvor disse 

i fremtiden vil ændre sig eller burde gøre det. 

Værdikæden kan fremstå positiv, da kun værdiskabende aktiviteter vil blive nævnt samt analysen består af 

en overvægt af DSV Panalpinas egne kilder, selvom der er forsøgt så vidt muligt at inddrage eksterne kilder. 

3.4 VRIO 

For at analysere om de potentielle synergieffekter medfører en konkurrencemæssig fordel for det samlede 

selskab, er VRIO-modellen blevet anvendt som værktøj. 

Modellen består af 4 centrale kriterier, som analyseres sekventielt (Barney & Hesterly, 2015). Den 

vedvarende konkurrencemæssige fordel skabes kun, hvis ressourcen opfylder alle disse kriterier. 

Kritik af modellen afspejles i, at den kun skaber et øjebliksbillede. Det er derfor nødvendigt at følge op på 

analysen for at sikre, at den vedvarende konkurrencemæssige fordel opretholdes. 

3.5 Regnskabsanalyse og nøgletal 

Den historiske regnskabsanalyse er udarbejdet på baggrund af nogle egne udregnede nøgletal til at belyse 

virksomhedens økonomiske udvikling. Disse nøgletal er (Christensen & Nielsen, 2009): 

• Egenkapitalens forrentning (ROE)  𝑅𝑂𝐸𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡

𝐺𝑛𝑠.  𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

• Afkastningsgrad (ROIC)  𝑅𝑂𝐼𝐶𝑡 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐺𝑛𝑠.  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

• Finansiel gearing (FGEAR)  𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅𝑡 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑

𝐺𝑛𝑠.  𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

• Virksomhedens gennemsnitlige lånerente (r) 𝑟𝑡 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑
 

• SPREAD   𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑡 = 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑡 − 𝑟𝑡 

• Overskudsgrad (OG)   𝑂𝐺𝑡 =
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑡

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡
 

• Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 𝐴𝑂𝐻𝑡 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡

𝐺𝑛𝑠.  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Disse nøgletal er beregnet ved egen tilvirkning på baggrund af sekundære data fra DSV’s og Panalpinas 

historiske årsrapporter.  

Analysen bygger på den udvidede DuPont pyramide og er udarbejdet på både niveau 0, 1, 2 og 3 (Sørensen, 

2017). I analysen vil forkortelserne primært blive anvendt. 
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3.6 Valg af værdiansættelsesmetode 

Når det kommer til værdiansættelse af virksomheder og deres aktivitet skelnes der generelt set over to 

overordnede metoder henholdsvis de relative- og de absolutte metoder. De førstnævnte metoder bygger på 

relativt få informationer, og danner et øjebliksbillede vha. eksempelvis P/E metoden, som efterfølgende kan 

sammenlignes med matchende virksomheder. De absolutte metoder ønsker derimod mange informationer, 

hvor der heraf opstilles budget-og terminalperiode med formålet om at skønne fremtiden, ved at klarlægge 

nutidsværdien af virksomheden (Christensen & Nielsen, 2009). De absolutte metoder anses af flere som 

værende de mest retvisende tilgange til vurderinger af entrepriseværdien, hvorfor opgaven hovedsaligt vil 

have fokus på disse (Ibid.). 

Der hersker omkring 40 forskellige modeller og metoder til værdiansættelsen af virksomheder, hvor 

dividendemodellen anses som værende grundmodellen (Christensen & Nielsen, 2009; Andersen P. V., 2017). 

Grundet en overbevisning om, at det er driften, der er værdiskabende for DSV stand-alone og DSV Panalpina, 

hvor finansieringsaktiviteten ikke generer en værdiskabende effekt, tager projektet udgangspunkt i DCF-

modellen. Denne metode bygger på den indirekte tilgang, om at tilbagediskontere de fremtidige 

pengestrømme, der tilfalder driften. Beregninger vil dog også blive understøttet af economic value 

added(EVA) tilgangen, der belyser om virksomheden har generet et afkast på den investerede kapital, der 

overstiger de vægtede kapitalomkostninger, for derved at vurdere om der generes økonomisk profit. EVA 

metoden anvendes dels for at observere, hvornår værdiskabelsen opstår for aktionærerne og dels for at 

kontrollere resultatet i DCF-modellen. Man bør dog have in mente, at uagtet hvilken af de absolutte metoder 

der måtte anvendes, så bør de alle føre til den samme egenkapitalværdi, idet de - som tidligere benævnt - 

alle bygger på dividendemodellen (Sørensen, 2017). 

En del af følsomhedsanalysen af den estimerede fundamentale værdi foretages ved at tildele stokastiske 

fordelinger til parametrene og derefter foretage Monte Carlo-simuleringer på den fundamentale værdi. Excel 

applikationen Crystal Ball anvendes til dette formål. 

3.7 Synergieffekter 

Værdien af de samlede synergieffekter opgøres, som den inkrementelle værdi udover de enkelte selskabers 

værdi også kaldet ”Net Acquisition Value” (NAV), hvilket kan illustreres ved følgende formel: 

𝑁𝐴𝑉 𝑠𝑦𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟 = 𝑉𝐴𝐵 − (𝑉𝐴 + 𝑉𝐵) − (𝑃 + 𝐶) 

Hvor notationerne udtrykker: 

VAB  
 

= værdien af det samlede selskab (DSV Panalpina) 

VA  
 

= stand-alone værdien af det købende selskab (DSV) 

VB  
 

= stand-alone værdien af det opkøbte selskab (Panalpina) 

P  
 

= præmien betalt i forbindelse med opkøbet 

C  = omkostninger relateret til opkøbsprocessen såsom rådgivere mm. 

Da præmien afspejler den merværdi DSV betaler for Panalpina, kan dette indregnes i markedsværdien af 

Panalpina. Der offentliggøres ingen konkrete eksterne omkostninger relateret til opkøbet, hvorfor det ikke 

er muligt at identificere disse. Dog oplyser selskabet integrationsomkostninger i forbindelse med 

integrationen af Panalpina. Disse vil blive fratrukket værdien af det samlede selskab VAB. 

Med ovenstående taget i betragtning kan udtrykket reduceres til: 

𝑁𝐴𝑉 𝑠𝑦𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑟 = 𝑉𝐴𝐵 − (𝑉𝐴 + 𝑉𝐵) 
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3.8 Akkumulerede anormale afkast (CAR) 

Der foretages en kort beregning af CAR på kort sigt med udgangspunkt i DSV’s handel af Panalpina. Dette er 

fortaget med formålet om at undersøge, hvorvidt DSV har formået at skabe et merafkast til aktionærerne på 

kort sigt. OMX C25 indekset er valgt som benchmark, samtidig er beta estimeret for en 5-årig periode 

startede fra primo 2014. Beregningen er foretaget gennem nedenstående struktur, som er inspireret fra 

Fama, Fisher, Jensen og Roll tidsskrift om aktiekursers reaktion på nyheder (Fama & Lawrence Fisher, 1969). 

𝐸(𝑅𝑖𝑡
) = 𝛼 + 𝛽 ∗ 𝐸(𝑅𝑚𝑡

) 

   𝐴𝑅 = 𝑅𝑖𝑡
− 𝐸(𝑅𝑖𝑡

) 

𝐶𝐴𝑅 = ∑ 𝐴𝑅

𝑡

𝑡=1

  

4.0 Virksomheds- og branchebeskrivelse  

4.1 DSV 

4.1.1 Historie 

I 1976, i byen Skuldelev på den sjællandske ø, grundlagde 10 selvstændige vognmænd transport-

virksomheden, De Sammensluttede Vognmænd, som sidenhen er blevet forkortet til navnet DSV.  Omtrent 

11 år efter deres grundlæggelse, i år 1987, blev DSV noteret på den københavnske Fondsbørs. 

Siden etableringen har DSV på sin forretningsrejse foretaget mere en 50 fusioner og opkøb, der har bevæget 

virksomheden fra at være en national spiller, til at være et af verdens største logistik og transport giganter. 

Begyndelsen på deres indtag på det internationale marked påbegyndte med erhvervelsen af flere 

konkurrerende selskaber heriblandt Borup Autotransport A/S, Hammerbro A/S-Bech Trans i 1989 og Samson 

Transport Co. A/S i 1997, hvor disse skabte rammerne for en international fremtid for virksomheden. 

Tre år senere i år 2000, kunne DSV præsentere et nyt opkøb med erhvervelsen af DFDS Transport Group, som 

sikrede en nøgleposition indenfor luftfragt og oversøisk transport til USA og Asien og et omfattende 

logistiknetværk (DSV, 2020A). 

I januar 2016 offentliggjorde DSV på daværende tidspunkt en ny rekordhandel efter opkøbet af det 

amerikanske UTI, som gjorde selskabet til verdens fjerdestørste speditionsvirksomhed målt på omsætningen 

(DSV, 2016). 

4.1.2 Forretningsområder 

Hvor DSV tidligere kun havde Road, som forretningsområde har Solution og i særdeleshed Air & Sea fået et 

større indpas, således at der i dag skelnes mellem de tre forskellige divisioner. Over de tre divisioner har DSV 

omtrent 1.500 kontor og logistik faciliteter, der huserer over 47.000 medarbejdere fordelt over EMEA, 

AMERICAS og APAC2. Førstnævnte er DSV’s største marked og bidrager med 67% til GP, mens AMERCIAS og 

APAC bidrager med henholdsvis 19 % og 14 %. I 2018 var de verdens femte største speditør virksomhed (DSV, 

2018). 

 
2 EMEA: Europa, Mellemøsten og Afrika  
  AMERICAS: Nord-, mellem og Sydamerika 
  APAC: Asiatiske ocean 
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Air & Sea 

DSV’s Air & Sea-division leverer luft- og sø fragttjenester i mere end 90 lande, hvor de årligt over luft 

transporterer 700.000 tons, mens de over hav fragter 1,5 millioner 20 fodscontainer. Forretningsområdet er 

DSV’s mest indbringende i 2018, med omsætnings- og EBIT-andel på ca. 45% og 63% sammenlignet med 

omsætningen og EBIT for hele koncernen.  

EMEA udgør omtrent halvdelen af markedet for divisionen, mens AMERICAS og APAC følger efter i denne 

kronologiske rækkefølge med henholdsvis 28% og 24% baseret på GP. 

Road 

Road divisionen tilbyder vejtransport i Europa, Nord Amerika og Sydafrika, hvor førstnævnte udgjorde 90% 

af markedet i 2018. De har flere end 20.000 lastbiler i deres netværk på vejene hver dag. Divisionen er det 

forretningsområde med den næststørste andel af EBIT svarende til 21%, men har været faldende siden 2001. 

Solutions 

Denne division varetager specialiseret logistikløsninger i en global kontekst, som består af bl.a. distribution, 

indpakning og tolddeklaration, hvor hver enkelt kontrakt og løsning er skræddersyet til den enkeltes kundes 

behov (DSV Solutions, 2020). DSV logistiske løsninger tilbydes til blandt andet bilproducenter, hvor den 

komplekse logistik med, at hvert enkelt element af en bil har behov for at være på det rigtige sted på det 

rigtige tidspunkt ved produktionen. Udover bilproducenter leveres der også løsninger til medicinal og 

højteknologiske brancher. 

Divisionen er den mindste svarende til en 16% andel af den samlede omsætning. Målt på EBIT bidrager 

solution med samme størrelse, men er dog steget med 3% siden 2017. En del af forklaringen på stigningen 

findes i indtjeningsvæksten i EMEA-regionen, som også er divisionens største marked med 80%, mens 

AMERICAS og APAC udgør 14% og 6%. 

4.1.3 Aktiekurs 

DSV blev børsnoteret på Københavns fondsbørs i 1987 og indgår i dag i det danske OMXC25 indeks. 

Aktiekursen på DSV’s handlede aktie har haft en gunstig opadgående udvikling i hele 2019 fra kurs DKK 441 

til DKK 751, svarende til en stigning på omtrent 70%. Det bemærkes, at aktien havde en markant stigning i 

januar måned, hvor de indledende rygter om et muligt opkøb af Panalpina var under opsejling. Samtidig 

opleves det også, at aktiekursen har været stigende i perioden efter offentliggørelsen af sammenlægningen 

i april måned3. 

4.1.4 Strategi 

DSV’s vision bygger på fire strategiske områder, der hver især som en helhed understøtter DSV’s ambition, 

om ”at være førende global leverandør af transport- og logistikydelser, der opfylder kundernes behov, og 

vores mål er at opnå høj vækst og at være blandt de mest lønsomme i branchen” (DSV, 2020B). 

Ovenstående støttes op af strategien om at være en asset-light forretning, hvilket betyder at DSV primært 

leaser deres aktiver fremfor selv at eje disse. Dernæst karakteriseres DSV som en 3PL, hvilket betyder at de 

reelle transportforsendelser bliver outsourcet til eksterne rederier, vognmænd og flyselskaber. 

 
3 Grafisk illustration kan ses i bilag 4 



Side 15 af 155 
 

4.1.5 M&A 

Som historien af selskabet har antydet, har DSV stor erfaring med fusion og opkøb, hvorfor de også har en 

klar strategi, når markedet skal screenes for nye muligheder. Deres strategi bygger på en liste med tre 

prioriteter (DSV Panalpina, 2019B)4: 

Prioritet 1 

Deres første prioritet bygger på fusion med eller opkøb af virksomheder, der primært opererer på samme 

marked og har en meningsfuld størrelse. Det strategiske rationale bag denne prioritet er at opnå 

omkostningssynergi, vinde markedsandele og opnå lavere transportpriser hos leverandører. 

Prioritet 2 

Deres anden prioritet tager udgangspunkt i M&A, hvis primær fokus er relateret til luftfragt og oversøisk 

transport. Rationalet hvad angår denne prioritet findes i, at det skal være virksomheder som har en høj 

margin og et højt afkast på den investeret kapital, standardiseret og skalerbar IT-infrastruktur samt en positiv 

integrations erfaring. 

Prioritet 3 

Deres tredje og sidste prioritet sigter efter selskaber, som finansielt set underperformer i forhold til dets 

potentiale. Med mulige omkostningssynergi effekter og viljen til at være en del af DSV’s selskab, danner det 

rammerne for det strategiske rationale bag en mulige erhvervelse. 

Fælles for alle tre prioriteter er, at de alle skal kunne opfylde en afkastningsgrad mellem 20-25% inden for 2-

3 år efter en afsluttet M&A. 

4.2 Panalpina 

4.2.1 Historie 

Panalpinas historie dateres tilbage til 1885 hvor Hans im Obersteg & Co. AG blev stiftet i Schweiz med fokus 

på skibsfragt i Rhinen floden. Hans im Obersteg opkøbte for første gang et selskab i 1935 og indledte heraf 

sin første operationer som maritime søtransport, som vi kender det i dag. Opkøbene fortsatte sidenhen og 

forretningsområderne ekspanderede til resten af Europa samt USA, hvor selskabet blev omdøbt Panalpina i 

1960. I 1973 blev datterselskabet Air Sea Broke introduceret, hvilket tilføjede fragt via luften som en del af 

forretningen. Efter et mislykket joint venture med SAirLogistics, blev vækststrategien primært fokuseret mod 

opkøb. De seneste 5 år er 7 selskaber blevet opkøbt, hvor der senest i 2018 blev foretaget opkøb af Newport 

Cargo i Argentina og Skyservices i Sydafrika (Panalpina, 2018). Ultimo 2018 havde Panalpina 14.400 

medarbejdere fordelt over 70 lande (Ibid.). 

4.2.2 Forretningsområder 

Europa er det største marked målt på både omsætning samt GP med en andel på omkring 40% af begge, hvor 

Tyskland er det mest dominerende marked i Europa. Det er dog ikke det mest profitable markedsområde, 

men derimod det asiatiske marked, som bidrager mest til bundlinjen, hvor omkring 2/3 af EBIT bidrages 

herfra (Panalpina, 2018). 

Air 

Panalpina står stærkest inden for luftfragt og lå inden opkøbet i top 4 inden for dette forretningsområde. 

Positionen er opnået som følge af strategiske partnerskaber med de førende flyselskaber i industrien 

 
4 Grafisk illustration kan ses i bilag 2 
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samtidig med at Panalpina selv har et netværk af fly og gateways ved nøglelokationer. Forretningsområdet 

er det største for Panalpina med en andel på omtrent 50% af omsætningen og lige over 90% af EBIT. 

Sea 

Inden for søfragt har Panalpina ligeledes en stærk og er positioneret blandt de fire største i branchen. Dette 

er drevet af central indkøb og kapacitetsstyring samt strategiske partnerskaber med førende skibsselskaber 

i industrien. På trods af dette har udviklingen i denne division været faldende, hvor der i 2014 blev 

tranporteret 1.607.000 TEU er tallet faldet til 1.484.000 TEU i 2018. Forretningsområdet har en stor andel af 

omsætningen på 37,5% i 2018, men gav underskud på bundlinjen. 

Logistics and manufacturing 

Logistik og fremstilling bestod primært af lageropbevaring, distribution samt transport ved land. Denne 

division udgør en beskeden andel af den samlede omsætning svarende til under 10%. 

4.2.3 Strategi 

Panalpinas forretningsmodel er sat op som en asset-light struktur. Helt konkret indgår Panalpina aftaler med 

leverandører om at købe kapacitet samt sikre ruter til transport af kundernes varer, hvorfor Panalpina 

ligesom DSV betegnes som en 3PL. 

4.3 Branchen 
4.3.1 Overblik 
Branchen er generelt kendetegnet ved at være konkurrenceprægede, hvor markedet kan karakteriseres som 

monopolistisk konkurrenceform. På trods af den hårde konkurrence opleves det, at de største aktører 

tilsammen har en stor markedsandel i branchen: 

Figur 2: Globale top 20 speditører baseret på 2018 omsætning (mia. USD) 

 

Kilde: Jens Lund CBS Præsentation 22.10.19 baseret på data fra Journal of Commerce ("JOC") 

De 20 største virksomheder målt på omsætning estimeres til at have 30-40% af det samlede marked. DSV 

Panalpina vurderes til at have en markedsandel på 3-4% af det samlede marked (Lund, CBS Præsentation - 

22.10.2019, 2019). 
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Industrien oplever I stigende grad øget prisgennemsigtighed samtidig med, at der efterspørges flere 

løsninger, hvilket sætter pres på marginerne i branchen: 

Figur 3: EBIT-marginer blandt udvalgte 3PL’ere baseret på 2018 regnskabstal 

 

Kilde: Jens Lund CBS Præsentation 22.10.19 baseret på data fra selskabernes årsrapporter 

Dernæst er branchen kendetegnet ved at være afhængig af andre brancher såsom bilbranchen, hvis vækst 

primært afhænger af verdensøkonomien, hvorfor aktørerne i transport- og logistikbranchen ligeledes er 

meget konjunkturfølsomme (Field, 2019). 

M&A er en udbredt vækststrategi i branchen, hvorfor der både opleves horisontale og vertikaler akkvisitioner 

primært anført af de største selskaber. DSV’s opkøb af Panalpina er i blandt de største opkøb i branchen målt 

på købspris, mens opkøbet af UTi Worldwide er indenfor top 15 det seneste årti. Bilag 3 illustrerer størrelsen 

af de horisontale akkvisitioner de seneste 10 år. 

4.3.2 Multipler og aktiekurs 

Som nævnt i afsnit 4.1.3 har DSV’s aktiekurs det seneste år været stigende, hvorfor det kunne være 

interessant at sammenligne aktiens nuværende P/E med de nærmeste børsnoterede konkurrenter. 

Tabel 1: P/E – Top 6 børsnoterede selskaber 

 

Kilde: 2019 årsrapporter 

Trods den højeste EPS opleves DSV at have den langt højeste P/E blandt konkurrenterne, hvilket giver en 

indikation af, at aktien er højt prissat i branchen. 

Aktiekursudviklingen bruges ofte blandt investorer som sammenligningsgrundlag for ændringer i 

aktionærværdien på tværs af selskaberne i branchen. Den nedenstående graf illustrerer udviklingen i 

aktiekursen siden starten af januar 2019 på de 6 største børsnoterede selskaber i branchen samt Panalpina5. 

 
5 Siden den 22. september 2005 har Panalpina været børsnoteret på SIX Swiss Exchange. 
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Målt på aktiekurs har DSV - med undtagelse af Panalpina - i 2019 outperformet de nærmeste konkurrenter 

samt OMXC25. I bilag 4 opleves det desuden, at DSV-aktien historisk er steget markant det seneste 5 år, hvor 

væksten for alvor kan spores tilbage til året 2017 - året efter UTi opkøbet. 

Figur 4: Indeksering af aktiekursudvikling 1. januar 2019 - 28. februar 2020  

 

Kilde: egen tilvirkning på baggrund af data fra Yahoo Finance 

Panalpinas aktiekurs6 steg markant ved offentliggørelsen af DSV’s første bud d. 15. januar 2019 og 

efterfølgende ved handels endelige annoncering d. 1. april 2019. 

Afslutningsvis er det bemærkelsesværdigt at XPO’s aktiekurs har været svingede det første halvår af 2019, 

men siden er steget betydeligt især i januar 2020 grundet udmeldinger om frasalg af dele af virksomheden 

med målet om at optimere kerneforretningen (Whiteman, 2020). 

 
6 Det skal noteres, at aktieombytningstilbuddet overfor Panalpinas aktionærer løb helt frem til ultimo 2019, hvorfor 
det stadig har været muligt at indhente aktiekurser frem til januar 2020. Dog har volumen været beskeden, da 
størstedelen af aktionærerne udnyttede aktieombytningen med det samme. 
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5.0 Litteraturstudie 

5.1 Motivation for M&A – Teoretisk perspektiv 

Der hersker adskillige og forskellige bevæggrunde til virksomheders ønske om fusion og opkøb. Motivationen 

bag langt de fleste af disse type handler munder ud i ambitionen om at forøge aktionærernes værdi. Teoretisk 

set bør virksomheder kun sigte efter fusion og opkøb, hvor værdiskabelsen af en sammenlægning mellem to 

separate selskaber - i analogisk forstand - resulterer i en højere værdi end 2 ved plus stykket 1+1. Denne 

højere værdi anses som synergien af transaktionen, og kan hovedsageligt opstå som følge af tre overordnede 

kategorier henholdsvis (Petitt & Ferris, 2013): 

• Operationelle synergieffekter 

• Finansielle synergieffekter 

• Ledelsesmæssige synergieffekter 

5.1.1 Operationelle synergieffekter 
Med antagelsen om, at beslutningstageren er rationelle i deres valg, så bygger på denne synergieffekt på, at 

den pågældende virksomhed primært indgår M&A i jagten på at opnå magt og omsætningssynergi eller 

synergieffekter ved omkostningsbesparelser. 

5.1.1.1 Omsætningssynergi 

Omsætningssynergien inkluderer muligheden for at få øget kontrol over prisen på et bestemt marked eller 

øge salgsvolumen ved indtrædelse af nye markeder. Virksomheder øger som udgangspunkt deres størrelse 

og hermed også deres markedsmagt, ved at opkøbe eller fusionere med en anden konkurrerende 

virksomhed. Markedsmagten kan referere til en virksomheds evne til i en vis grad at være prissætter, for 

derved at kunne bestemme niveauet for udbuddet og efterspørgslen på det pågældende produkt 

(Investopedia, 2019A). Det er dog begrænset, hvor meget markedsmagt en virksomhed kan opnå ved fusion 

og opkøb, da man i EU herunder Danmark har konkurrencestyrelser, der kan nedlægge veto mod handler, 

som kan hæmme den effektive konkurrence (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2020). Endvidere kan den 

øgede slagvolumen opstå som følge af krydssalg ved salg af komplementære eller supplerende produkter til 

eksisterende kunder. Udover et øget salg kan formålet med krydssalg også være at forbedre kundernes 

loyalitet og fastholdelse. 

5.1.1.2 Omkostningssynergi 

Ved at størrelsen af virksomheden pr. definition forøges ved fusion og opkøb, kan den sammenlagte 

virksomhed opnå en række forskellige omkostningsbesparelser, heriblandt stordriftsfordele. Denne 

tankegang bygger på at reducere sin enhedsomkostninger når omfanget af en virksomheds drift stiger, da de 

faste omkostninger ikke ændrer sig (Investopedia, 2019B). Disse omkostningsfordele er i særdeleshed 

effektive i industrier eller markeder, hvor der hersker høje faste omkostninger, idet fusion eller opkøb kan 

gøre det muligt for en virksomhed at øge sin samlede skala fordele, da de faste omkostninger spredes over 

en større produktion.  

En yderligere omkostningssynergi som kan opstå som følge af fusion og opkøb er economic of scope. Denne 

tager afsæt i, at virksomhedens omkostninger kan falde, når der er stigende variation af producerede varer, 

såfremt det er muligt for to eller flere produkter at have samme inputs (Investopedia, 2019B). Scope fordele 

kan dermed opnås ved M&A, når en sammenlagt virksomhed er i stand til at reducere omkostninger, ved at 

samle det hele under et tag modsat to forskellige. For at realisere scala og scope fordelene er det derfor 

essentielt, at de forskellige aktiviteter bliver succesfuldt integreret, hvilket indbefatter mere efficient 
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kapacitetsudnyttelse og besparelser af elimineringen af duplikerede faciliteter som alle bidrager til 

realisering af de operationelle synergieffekter. 

Når de operationelle synergieffekter er motivet for at indgå M&A aktiviteter, vil den erhvervende virksomhed 

foretrække relaterede fusioner eller opkøb, grundet ligheder i eksempelvis markedsføring, distribution og 

produktion. Disse ligheder giver størst mulighed for at realisere de ovennævnte synergimotiver 

(O'shaughnessy & Flanagan, 1998). 

5.1.2 Finansiel synergi 
Den finansielle synergi opstår hovedsageligt på baggrund af muligheden for at opnå lavere 

kapitalomkostninger (Knoll, 2008). Disse kan opnås ved eksempelvis at erhverve eller fusionere med en 

virksomhed, hvis indkomstkilde ikke er lig med sin egen for derved at reducere sin risiko. Som udgangspunkt, 

skaber dette ikke nogen værdiforøgelse, men såfremt sammenlægningen reducerer virksomhedens risiko, 

kan dette øge muligheden for at optage gæld til en lavere kapitalomkostning eller refinansiering af det 

samlede selskabs gæld. Den generelle teori antyder dog i denne forbindelse, at en individuel investor kan nå 

den samme diversifikationseffekt til en meget lavere pris i sin egen portefølje (Brealy, Myers, & Allen, 2017). 

5.1.3 Ledelsesmæssige synergi 
Ledelsesmæssig synergi er baseret på tanken om, at forskellige virksomheder har forskellige niveauer af 

effektivitet på baggrund af ledelsens evne. ”The Market of Corporate Control” antyder, at ledelsesteams er i 

konkurrence om retten til at styre en virksomhed (Manne, 1965). Dette medvirker til, at såfremt et 

ledelsesteam klarer sig under virksomhedens potentiale, vil en mere effektiv ledelse forsøge at erhverve 

virksomheden. Jo lavere aktiekurs, i forhold til hvad der kan opnås med mere effektiv styring, jo mere 

attraktiv bliver overtagelsen for parten, der mener, at de kan styre virksomheden mere effektivt (Ibid.). 

Kombinationen af virksomhedens aktiver og de nye ledelsesressourcer, der følger af overtagelsen, kan anses 

som ledelsesmæssig synergi (Petitt & Ferris, 2013). 

Ledelsens kan risikere at blive ramt af ”hybris”, når det kommer til forhandlingerne ved fusion og opkøb. 

Ledelsens hybris kan være årsag til, at de overvurderer synergieffekterne, og dermed kommer til at betale 

en for høj præmie igennem en upræcis værdiansættelse, eller at de to fusionerede virksomheder ikke er i 

stand til at levere det ønskede (Petitt & Ferris, 2013). 

Ovenstående gennemgang af motivationen for M&A kan sammenfattes i figur 5: 

Figur 5: Motiver for M&A 

Operationelle synergier 

Omsætningssynergier Omkostningssynergier Finansielle synergier Ledelsesmæssige synergier 

-  Markedsdominans 
-  Markedsadgang 
-  Krydssalg 

-  Economies of scale 
-  Economies of scope 
-  Komplæmentere 
   resurser 

-  Cost of captial 
-  Skattefordele 
-  Finansielle scalafordele 

-  Ledelsesressourcer  
-  Effektiv styring 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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5.2 Empirisk perspektiv 

5.2.1 Hvordan måles performance? 
Målbarheden og definitionen af performance for en M&A transaktion kan anskues gennem en række 

forskellige metoder, hvoraf de mest udbredte er markedsbaserede (eventstudier)-, regnskabsbaserede- samt 

spørgeskemaundersøgelser. Hvor markedsbaserede undersøgelser måler performance ud fra ændringen i 

aktionærværdien, bygger regnskabsbaserede undersøgelser profitabiliteten, mens sidstnævnte tager 

udgangspunkt i en kombination af kvalitativ såvel som kvantitativ data.  

Såvel som alle metoder har sine fordele, har disse også deres begrænsninger såsom, at det kan være 

vanskeligt at udskille en M&A effekt på aktiekursen, da mange andre aspekter påvirker denne (Bruner, 2001). 

Samtidig kan de regnskabsbaserede undersøgelser også have deres begrænsninger i form af, at de enkelte 

selskaber manipulerer med regnskabstallene, eller at disse ikke nødvendigvis fortæller noget om, hvordan 

de klarer sig i forhold til konkurrenterne på branchen. Det er af denne årsag svært at finde et 

performanceværktøj og mål, der giver en klar vurdering af fusion og opkøb. Netop dette kunne Richard 

Schoenberg også konkludere, da han ved en sammenligning af 4 undersøgelsesmetoder, heriblandt de tre 

nævnte, kunne konstatere, at der ikke var positiv korrelation imellem disse (Schoenberg R. , 2006). På 

baggrund af dette samt, at der i dette studie ønskes at opnå en indsigt over, hvad der genererer et merafkast 

for selskabets aktionærer, vil litteraturgennemgangen primært have fokus på de markedsbaserede 

undersøgelser eller kombination mellem denne og en af de øvrige. 

5.2.2 Markedsbaserede undersøgelser 
Den mest udbredte metode til at vurdere performance af M&A for de erhvervende virksomhed er gennem 

brugen af en markedsbaserede undersøgelse (Schoenberg & Catwright, 2006; Zollo & Meier, 2008). Det 

basale princip bag disse undersøgelser ligger i, at virksomhedernes overordnet strategiske mål er at 

maksimere aktionærværdien. Målingen af performance foretages derfor på baggrund af udviklingen i 

aktiekursen over en given periode, da denne er det direkte mål for aktionærernes værdi, og hvor aktiekursen 

afspejler forventningerne til de fremtidige pengestrømme. Vurderingen af performance, som følge af 

aktiekursens udvikling, baseres ud fra et kriterium om, at de finansielle markeder er efficiente, hvorfor 

aktiekursen reflekterer over alt den information, der er tilgængeligt på det givende tidspunkt og dermed 

præsentere den sande værdi af virksomheden. Ændringen i aktionærværdien måles som det akkumulerede 

anormale afkast til aktionærerne betegnet som CAR eller alternativt CAAR7. Det anormale afkast måles ved 

at sammenligne det enkelte selskabs afkast før og efter M&A transaktionen med et specifikt benchmark eller 

Peers. 

Konstruktionen af evenstudiet sker på baggrund af to afgørende beslutninger, valget af eventvinduet og 

benchmark. Hvad angår tidsrammen, kan denne være kort- eller langsigtet, hvor førstnævnte kan 

eksempelvis vedrøre perioder som 10 dage før og efter offentliggørelsen af handlen [-10;+10], mens 

langsigtet kan strække sig over flere år (Schoenberg R. , 2006). 

På trods af metodens popularitet, indeholder den flere begrænsninger, heriblandt den manglende mulighed 

for at evaluere M&A performance for virksomheder, der ikke er børsnoteret. Ligeledes bygger de 

markedsbaserede undersøgelser på, at kapitalmarkedet er efficient, hvilket kan blandt mange blive et 

problem baseret på kortsigtede undersøgelser. Markedet kan blive grebet af en stemning på kort sigt og 

dermed være inefficient, hvorfor dette ikke kommer til at afspejle virksomhedens sande værdi og M&A 

 
7 Måles ud fra en gennemsnitlig basis, eksempelvis over en portefølje af aktier 
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performance (Berk & DeMarzo, Corporate Finance, 2014). Det kan samtidig også være problematisk at 

antage, at aktiekursen afspejler den generede aktionærværdi, idet denne er mere drevet af forholdet faktisk 

performance kontra markedets forventning til performance end deres faktiske performanceniveau og deres 

sande indre værdi. På samme vis, så vil der i kursen være en indregnet en forventning om, at der i fremtiden 

skal foretages succesfulde M&A for virksomheder, der historisk har haft succes med denne vækststrategi. På 

trods af en høj M&A performance, vil disse virksomheder dermed have svært ved at genere et højt CAAR. 

Disse begrænsninger medfører til, at de markedsbaserede undersøgelser ikke giver det fulde billede af M&A, 

hvorfor der ikke kan konkluderes noget endegyldigt. 

5.2.3 Kortsigtede event studier 
Resultaterne af indflydelsen på erhvervelse af virksomheders aktionærer er uoverensstemmende med nogle 

studier, der viser svagt positivt anormalt afkast, mens andre der viser negativt (Ben-Amar & Andre, 2006; 

Sudarsanam & Mahate, 2003). Dette bevidner dermed om, at de samlede studier tyder på lidt, hvis noget 

positivt CAAR til aktionærerne i overtagelsen af selskaber (Tuch & O'Sullivan, 2007). Nyere undersøgelser ser 

dog ud til at dokumentere, at det anormale afkast for aktionærerne er blevet mere negativt i løbet af nyere 

tid (IbId.). 

Rettes blikket mere specifikt mod transport- og logistikbranchen ser billedet en anelse anderledes ud. Kiesel, 

Ries og Tielmann kunne i 2017 gennem deres eventstudie for perioden 1996 til 2015 berette en positiv en 

CAAR mellem 0,91% - 2,45% i transport- og logistikbranchen (Kiesel, Ries, & Tielmann, 2017). Undersøgelsen 

omfattede transaktioner foretaget på det nordamerikanske, europæiske og asiatisk marked, hvor datasættet 

bestod af i alt 3632 M&A handler. Studiet viser generelt set, at luftfragtvirksomheder drager mest fordel af 

M&A annonceringer på baggrund af et eventvindue på 11 dage [-5;+5] med en CAAR på omtrent 2,45%. 

Denne positive CAAR, kan ifølge Vijay Singal, som har undersøgt fusion og opkøb i luftfragt branchen 

nærmere, spores til øget markedskraft og mere effektiv drift (Singal, 1998). Jernbane- og lastbilselskaber 

udviser ligeledes også positive aktiekurseffekter med CAAR på henholdsvis 1,31% og 0,91%. Mens 

lastbilselskaber ofte stræber efter konsolidering af eksisterende operationer samt udvidelse for at 

imødekomme stigende efterspørgsel, er det udnyttelsen af synergieffekterne ved konsolideringen, der er i 

fokus for jernbanevirksomheder (Brooks & Ritchie, 2006). Der opleves ligeledes en positiv CAAR for 3PL 

virksomheder på omtrent 1,39%, hvilket kan tilskrives forbedrede tilbud for såvel nye som eksisterende 

kunder i form af en mere sammenhængende serviceydelse eller ved udvidelse af deres geografiske 

forretningsområder (Hertz & Alfredsson, 2003). 

5.2.4 DSV’s opkøb af Panalpina baseret på et kortsigtet eventvindue 
Med udgangspunkt i DSV’s opkøb af Panalpina, hvor C25 er udvalgt som benchmark og med et eventvindue 

på 11 dage [-5;5] beregnes en positiv CAR til 3,14%8, hvilket er yderst interessant i lyset af de generelle 

kortstudier og i særdeleshed Kiesel, Ries og Tielmanns eventstudie. Deres overnormale afkast på kort sigt for 

3PL branchen er betydelig lavere sammenlignet med aktiemarkedets reaktion på DSV’s M&A annoncering. 

Eftersom DSV skulle igennem flere bud over en længere periode for at modtage den endelige accept, og hvor 

markedet i den mellemværende periode samtidig kan have haft en forventning om, at handlen nok skulle 

lykkedes, kan det argumenteres, at deres eventvindue på kort sigt skulle starte fra deres første officielle bud 

d. 15. januar 2019. Såfremt denne dato benyttes som starten på eventvinduet således, at vinduet er i alt 90 

dage [-79;5] beregnes CAR til 5,72%. Sammenlignes dette resultat med det tidligere eventvinduer, bevidner 

 
8 Beregningen fremgår i den vedhæftede Excel fil.  
   For beta estimeringen se i afsnit 9.2.5 
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dette om, at markedet havde en forventning om, at handlen ville blive realiseret, hvorfor det akkumulerede 

anormale afkast er lavere for det kortere eventvindue. Uagtet hvilket vindue, der måtte tages udgangspunkt 

i er det tydeligt, at rygterne og annonceringen af handlen har generet et merafkast til DSV’s aktionærer. 

5.2.5 Langsigtede event studier 
De langsigtede eventstudier - baseret på køber perspektivet - har tiltrukket stor interesse, da nogle finansielle 

økonomer antager, at værdien af en M&A bør vurderes ud fra en performance på længere sigt for at kunne 

bedømme om, hvorvidt den erhvervende virksomhed har realiseret synergieffekterne (Sudarsanam, 1995). 

Flere undersøgelser fra forskellige lande viser, at opkøb genererer ingen eller svagt negativt anormalt afkast 

på langt sigt (Tuch & O'Sullivan, 2007). 

Rettes blikket tilbage mod transport- og logistikbranchen opleves der ligesom på kortsigt også anormalt 

positivt afkast på langsigt (Kiesel, Ries, & Tielmann, 2017)9. Det langsigtede studie tog udgangspunkt i et 

eventvindue på 36 måneder, hvor der samlet set kunne opleves et anormalt afkast på 7,6% over hele 

branchen. I kontrast til dette afkast genererer luftfragtselskaber et betydeligt negativ anormalt aktieafkast 

på -11,6%. Dette er bemærkelsesværdigt, da de var de bedst performende på kort sigt, hvorfor det kan give 

en indikation af, at man ikke er i stand til at realisere synergieffekterne på sigt. Modsat luftfragtselskaber ser 

det bedst ud for 3PL virksomheder, hvis anormalt afkast stiger i takt med at perioden udvides, hvor den efter 

36 måneder er på 24,2%. Det høje post-merger afkast kan spores til virksomhedernes kompetencer til at 

integrere immaterielle og materielle aktiver fra det erhvervede selskab i sin egen virksomhed (Berglund, 

Laarhoven, Sharman, & Wandel, 1999). 

På trods af resultaterne i ovenstående studier er det vigtigt at fremhæve, at disse er problematiske, da man 

forsøger at forklare aktiekurs ændringer i en virksomhed alene på baggrund af en bestemt M&A transaktion, 

hvilket ikke helt er sandt, da mange andre uafhængige begivenheder kan præge kursen i det valgte 

eventvindue. Dette medvirker til, at jo længere tid undersøgelsen strækker sig over, des mere støj 

forekommer der. 

5.2.6 Succesfaktorer – Karakteristikas betydning for performance 
De to ovenstående afsnits præsenterede markedsbaserede undersøgelser og overordnede aggregerede 

resultater for M&A med udgangspunkt i den erhvervende virksomheds performance. Resultaterne og 

konklusionerne har hidtil været af generelle karakter, da disse har været baseret på baggrund af data 

indeholdende vidt forskellige karakteristika. Det kunne af denne grund være interessant at undersøge 

forskellige karakteristika og deres separate betydning for performance. Det næste afsnit har derfor henblik 

på at opsummere empiriske undersøgelsers resultater indenfor forskellige kategorier, der findes væsentlige 

for casestudiet. Som fremhævet tidligere, så er der primært fokus på det langsigtede perspektiv, hvilket de 

nedenstående afsnit også tager udgangspunkt i. 

 
9 Samme datasæt som det kortsigtede eventstudie 
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Strategisk motiv og fit 
Når en virksomhed overvejer sine mål for fremtiden, skal den tage hensyn til sin konkurrencestatus, styrker 

og svagheder samt topledelsens ambitioner og kompetencer (Barney & Hesterly, 2015). Netop samme tilgang 

bør anvendes når det kommer til planlægningen af en mulig fusion eller opkøb.  

Virksomhedsledelser har generelt to tilgange til M&A, henholdsvis en ”golf course” og ”crystall ball” 

(Kitching, 1967). Hvor den førstnævnte tilgang var impulsiv af sin karakter, byggede den sidstnævnte på at 

beslutningen skulle være forenelig med virksomheden overordnede strategi. Baseret på en detaljeret 

kvantitativ analyse, konkluderede Kitching, at virksomheder der anvendte den anden tilgang, havde 

væsentlig større mulighed for at opnå succes, hvilket også understøttes af nyere undersøgelser (PWC, 2019). 

Hele 86% af de virksomheder, der angiver at have skabt betydelig værdi gennem deres seneste opkøb havde 

anvendt en konkret opkøbsstrategi modsat opportunistiske (Ibid.). 

I forlængelse af ovenstående, er et andet vigtigt aspekt det strategiske fit, der er defineret som, i hvilket 

omfang vil ”target” virksomheden styrke eller supplere virksomhedens strategi og dermed yde et 

identificerbart bidrag til de finansielle samt de ikke-finansielle mål (Jemison & Sitkin, 1986). Undersøgelser 

påpeger, at jo mere virksomhederne matcher hinanden på det strategiske plan, des større gevinst kan der 

kan opnås (Lubatkin, 1983). 

Relateret M&A 
Som beskrevet i afsnittet omkring de økonomiske synergieffekter, hersker der en tese om, at der er en øget 

chance for at operationelle synergieffekter ved en relateret M&A. Denne tese har mange undersøgelser 

beskæftiget sig med, for at undersøge om der reelt set er performance forskel mellem relateret – og ikke-

relateret M&A. 

Relateret M&A bliver defineret, som virksomheder der operer i samme branche, men hvor deres service eller 

produkter ikke nødvendigvis har samme slutbruger (Sudarsanam, 2003). Hvad angår det modsatte, påviser 

Robert Bruner igennem sin litteraturgennemgang, at M&A der er diversifikationsorienteret, destruerer 

værdien for købers aktionærer. Han antyder derimod at flere undersøgelser påpeger, at der er en positiv 

korrelation mellem relateret M&A og positivt anormalt afkast (Bruner, 2001). 

Undersøgelser i forbindelse med relateret M&A påviser, at omkostningsbesparelser er sværere at opnå end 

som så, idet at det er ofte sælgers aktiver, der bliver frasolgt grundet magtforholdet og man derved risikere 

at sælge vigtige aktiver, som køber ikke forstår den reelle værdi af (Capron, 1999; Laurence & Nathalie, 2002). 

Forfatterne bag undersøgelser fremhæver heraf, at den største kilde til værdiskabelse i horisontale M&A var 

genanvendelsen af ressourcer, og at disse gav mulighed for omkostningsbesparelser. Både genanvendelsen 

af købers samt sælgers ressourcer gav positiv effekt, men værdiskabelsespotentialet var størst ved 

genanvendelsen af købers ressourcer, hvor der heraf var størst mulighed for at opnå overnormalt afkast 

(Laurence & Nathalie, 2002). 

Betalingsmetode 
Generelt set kan fusion eller opkøb afvikles ved cash, aktieudveksling eller en kombination mellem disse. Ser 

man bort fra den sidstnævnte mulighed, kan valget mellem de to første være afgørende for performance af 

den sammenlagte virksomhed. 

Hvor Cash medvirker til et klart brud for sælgerens aktionærer, betyder aktieombytning for ejerskabet, at 

aktionærerne i det sælgende selskab bliver ejere af den samlede virksomhed. Dette leder hen til rationalet 

om, at den erhvervende virksomhed, som udgangspunkt benytter sig af cash som betalingsmiddel, såfremt 
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at man anser synergieffekterne som værende meget mulige at realisere. Dette passer fint i tråd med Myers 

og Majluf undersøgelse, om at erhvervende virksomhed benytter sig af opkøb med aktier, når den anser og 

har en opfattelse af, at deres aktier er overvurderede (Myers & Majluf, 1984). Omvendt kan aktiemarkedet 

reagerer positivt på, at sælger accepterer aktier som købstilbud, da dette kan sende et positivt signal om, at 

den sælgende virksomheds aktionærer stoler og tror på de fremtidige synergieffekter. Dette leder altså frem 

til et paradoks, når det kommer til valget mellem cash eller aktieudveksling (Sudarsanam, 2003).  

Der hersker overordnet set enighed i flere empiriske undersøgelser, at cash som betalingsmiddel performer 

bedre end aktieudveksling. Flere undersøgelser har påpeget, at aktieombytning havde negativt afkast især 

ved annonceringer, mens opkøb foretaget med cash som betalingsmiddel performede langt bedre målt på 

CAAR (Bruner, 2001; Tuch & O'Sullivan, 2007). 

Fjendtlige kontra venlige M&A 
Fjendtlige og venlige M&A bygger på to forskellige rationaler. Hvor førstnævnte tager afsæt i de 

ledelsesmæssige synergieffekter, er venlige bud mere rettet mod en operationel synergi tankegang. Det 

fjendtlige bud anses af flere, som at den erhvervendes virksomhedsledelse ser muligheder i at erstatte tagets 

ledelse med deres egen under forudsætning af, at sidstnævntes ledelse ikke opfylder potentialet for 

selskabet grundet eksempelvis en dårlig ledelses strategi (Morck, Shleifer, & Vishny, 1988).  

Trods fjendtlige negative omtale belyser flere undersøgelser, at fjendtlige bud genererer højere CAAR for den 

erhvervende virksomheds aktionærer (Sudarsanam & Mahate, 2003). Performance forskellen kan ligge i, at 

det erhvervende selskab sidder inde med værdifulde analyser og informationer om den potentielle værdi af 

en sammenslutning, for derfor at gå direkte mod target virksomhedens aktionærer med et tilbud fremfor 

ledelsen (Bruner, 2001). 

Størrelsesforskel mellem sælger og køber 
Generelt set må det antages, at såfremt en økonomisk effekt på kort sigt skal opnås ved M&A for den 

erhvervende virksomhed, må det antages at sælgers størrelse skal være relativ stor i forhold til køber. 

De empiriske undersøgelser omkring dette emne viser ikke ensartede billeder. Eksempelvis har en række 

undersøgelser påpeget, at størrelseseffekten ved M&A kan have en stor indflydelse på gevinsten, mens andre 

studier belyser, at størrelseseffekten forsvinder, når man tager en række andre faktorer med i 

overvejelserne, heriblandt hvilken betalingsmiddel, der anvendes og fjendtligheden i overtagelsen (Higson & 

Elliott, 1998; Tuch & O'Sullivan, 2007). Mange undersøgelser viser, at der er tegn på overlegen værdiskabelse 

i fjendtlige overtagelser, hvor disse overtagelser ofte er forbundet med at erhverve selskaber med en større 

markedsværdi. Det kan altså derfor være svært på baggrund af ovenstående studier at afgøre, om hvorvidt 

der er øget potentiale for værdiskabelse ved M&A af relativt større selskaber. 
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5.3 Delkonklusion 

På det generelle plan peger de kortsigtede eventstudier på et begrænset anormalt afkast ved fusion og 

opkøb, mens landskabet ser derimod anderledes ud for logistik- og transportbranchen. Tendensen for M&A 

transaktionerne i denne branche ser positive ud, hvor luftfragt- og 3PL virksomheder er blandt de brancher, 

der drager mest fordel af M&A annonceringer. Lignende resultater kunne opleves i forbindelse med DSV’s 

opkøb af Panalpina på kort sigt, hvor samtlige af de opstillede eventvinduer kunne pege på, at DSV havde 

formået at skabe et overnormalt afkast og dermed også merværdi for dets aktionærer. 

Tendens på kort sigt gør sig også gældende på længere sigt, hvor transport- og logistikbranchen samlet set 

kunne opleve et positivt anormalt afkast på 7,6%, modsat et svagt negativt afkast taget alle brancher i 

betragtning.  

Baseret på forskellige karakteristika og deres separate betydning på performance kan det strategiske motiv 

og fit bag en fusion eller opkøb være afgørende for succes for handlen. 

Endvidere peger flere undersøgelser på, at cash som betalingsmiddel ved M&A performer bedre end 

aktieudveksling. Dette følger rationalet om, at såfremt man anser synergieffekterne som værende mulige, er 

der ønske om, at være alene om ejerskabet af det samlede selskab. Ligeledes er der bred enighed om, at 

fjendtlige overtagelser generer højere CAAR for det erhvervendes selskabs aktionærer. 
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6.0 Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at identificere de ikke-finansielle valuedrivers, som har betydning 

for fremtiden for såvel DSV som det samlede selskab. Fremgangsmåden til den strategiske analyse 

påbegynder med en analyse af de makroøkonomiske forhold, der forventes at have den største indflydelse. 

Der foretages efterfølgende en brancheanalyse, som skal belyse konkurrenceintensiteten og rivaliseringen i 

branchen. Hernæst foretages en interne analyse med formålet om at kunne identificere synergieffekterne, 

for derefter at vurdere dem i en VRIO-analyse. Afslutningsvis opsummeres analyserne i SWOT-analysen. 

6.1 PESTEL analyse 
PESTEL-analysen baseres på et makroniveau således at forholdene i omverden der har en påvirkning på DSV 

Panalpina identificeres. Analysen er af komprimeret format, hvilket betyder, at kun de vigtigste faktorer, som 

vurderes til at have en den største indvirkning fremadrettet, analyseres. 

6.1.1 Politiske forhold 
USA og Kina 

Siden Donald Trumps udtalelse om toldrestriktioner på kinesiske varer i begyndelsen af 2018 har 

handelskrigen imellem USA og Kina eskaleret. USA’s betalingsbalance overfor Kina har siden midten af 

80’erne været i underskud. Bortset fra et overskud på balancen under finanskrisen samt et lille overskud i 

2016 har importen af kinesiske varer altid været større end eksporten. Den alarmerende udvikling har fået 

USA til at foretage toldrestriktioner på visse varegrupper, hvilket Kina ligeledes har givet deres modsvar på. 

Dette betød at både eksporten samt importen for begge parter faldt, dog til fordel for USA som forbedrede 

deres betalingsbalance overfor Kina med 18% i 2019, hvilket er det højeste nogensinde (Amadeo, 2020). 

Figur 6: USA’s betalingsbalance overfor Kina 

 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra United States Census. Tal i USD på nom. Basis 

Konsekvenserne som følge af handelskrigen for de kinesiske virksomheder ser ud til at ramme producenter 

af computere (14% af US import), telefoner (13% af US import) samt beklædning (10% af US import) hårdest. 

Derimod ser det hårdest ud for amerikanske selskaber indenfor produktionen af fly (13% af US eksport), 

sojabønner (10% af US eksport) samt køretøjer (9% af US eksport) (Ibid.). Trods at den handelskrig på 

 $-600

 $-400

 $-200

 $-

 $200

 $400

 $600

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

2
0

1
9U
SD

 b
n

.

USA's varehandel med Kina

Eksport Import Nettobalance



Side 28 af 155 
 

nuværende tidspunkt kun er mellem to større økonomier, varsler økonomer, at konflikten i værste fald kan 

trække hele verdensøkonomien ind i en recession (Finans, 2019A). 

Selvom der i januar 2020 blev indgået en indledende aftale, så løser denne langt fra de største 

problemstillinger (Eavis, Rappeport, & Swanson, 2020). På baggrund af transport- og logistikbranchen 

perspektiv vil en lavere handelsaktivitet medføre lavere transportbehov, hvilket i sidste ende kan medføre 

betydelige udfordringer for selskaber, hvis forretningsområde indeholder transport imellem disse lande. 

Europa 

I forlængelse af ovenstående har USA varslet toldrestriktioner på europæiske biler, hvor EU står klar med 

modsvarende toldsatser på amerikanske varer (Ritzau & Gravesen, 2019).  Selvom toldrestriktionerne ikke er 

trådt i kraft, udgør de en stor trussel overfor europæiske bilproducenter, hvilket vil sætte en markant 

dæmpning på eksporten fra EU til USA (Knudsen, 2019). 

En af de største udfordringer i 2020 og fremadrettet på det europæiske marked bliver håndteringen af Brexit. 

Storbritanniens udtræden af EU d. 31. januar 2020 får store konsekvenser for transport- og 

logistikvirksomhederne, der opererer på dette marked. Konsekvenser som dobbelte toldkontroller vil først 

og fremmest medføre forsinkelser, og i en branche som transport- og logistikbranchen hvor tid er penge, vil 

det sætte sit præg på rentabiliteten i UK-markedet. Dertil kommer de administrative byrder som følge af 

blandt andet håndtering af tolddokumenter, som dog er afsenderens ansvar og ikke transportørens, men 

dette vil stadig betegnes som en byrde for branchen overordnet set (Malacarne, 2019).  

Lande uden for EU har handelsaftaler med EU, som ikke længere gør sig gældende for Storbritannien 

(European Commission, 2020). Selvom Storbritannien er i gang med at forhandle selvstændige aftaler, 

forventes disse stadig at have en stor påvirkning på aktørerne i markedet. På trods af at Storbritannien 

officielt udtrådte EU d. 31. januar 2020, vil størstedelen af konsekvenserne for transport- og logistikbranchen 

først kunne mærkes ved den ”operationelle” Brexit 1. januar 2021 (DSV Panalpina, 2020). 

6.1.2 Økonomiske forhold 
Transport- og logistikbranchen er kendetegnet ved at være afhængig af aktiviteten i andre brancher og heraf 

værende en meget konjunkturfølsom branche (Rothengatter, 2011). Derfor vil aktiviteten i de underliggende 

brancher samt verdensøkonomien analyseres. DSV Panalpinas kunder er inden for brancherne bil, industri, 

detail og mode, sundhed, teknologi samt olie og gas, hvorfor det af de senere analyser giver mest mening at 

fokusere på disse brancher ud fra et makroperspektiv. Det samme gør sig gældende for kundernes 

geografiske placeringer, hvor de vigtigste lande i DSV Panalpinas markeder udskilles som indikatorer på den 

økonomiske vækst i det pågældende geografiske marked. I forlængelse af ovenstående er det værd at 

bemærke, at både DSV Panalpinas samarbejdspartnere samt en stor del af deres kunder er afhængige af 

olieprisen, hvorfor en analyse af dennes udvikling findes yderst relevant. 

BNP-udvikling 

BNP måler værdien af et lands samlede produktion af varer og ydelser. Der er anvendt realvækst således 

væksten er renset for inflation for at kunne skabe sammenligningsgrundlag imellem de enkelte geografiske 

områder. 
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Tabel 2: BNP realvækst i procent 

GDP % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

EA17 -4,48 2,06 1,74 -0,83 -2,04 1,42 1,99 1,88 2,68 1,88 1,22 1,07 1,19 

Danmark -4,91 1,87 1,34 0,23 0,94 1,62 2,34 3,25 2,04 2,39 1,82 1,35 1,41 

Sverige -4,13 5,95 3,11 -0,32 1,03 2,84 4,16 2,20 2,67 2,41 1,36 1,22 1,21 

Norge -1,73 0,70 0,98 2,70 1,03 1,97 1,97 1,07 2,32 1,29 1,10 2,35 2,28 

Frankrig -2,78 1,84 2,24 0,37 0,60 0,99 1,04 1,04 2,38 1,72 1,31 1,20 1,22 

Tyskland -5,64 4,04 3,99 0,62 0,55 2,21 1,49 2,14 2,77 1,54 0,60 0,44 0,93 

GB -4,25 1,95 1,54 1,48 2,14 2,61 2,36 1,92 1,89 1,39 1,24 1,00 1,21 

Spanien -3,76 0,16 -0,81 -2,96 -1,44 1,38 3,84 3,03 2,89 2,35 1,98 1,64 1,56 

USA -2,54 2,56 1,55 2,25 1,84 2,53 2,91 1,64 2,37 2,93 2,32 2,00 1,98 

Argentina -5,92 10,13 6,00 -1,03 2,41 -2,51 2,73 -2,08 2,67 -2,48 -3,05 -1,69 0,69 

Brasilien -0,12 7,54 3,99 1,93 3,01 0,51 -3,55 -3,31 1,06 1,11 0,83 1,67 1,83 

Kina 9,40 10,64 9,60 7,86 7,76 7,31 6,92 6,70 6,80 6,60 6,16 5,73 5,50 

Sydafrika -1,54 3,04 2,94 2,54 2,77 1,66 1,22 0,38 1,41 0,70 0,45 1,23 1,31 

Verden -0,49 5,33 4,00 3,32 3,36 3,45 3,28 3,14 3,72 3,55 2,91 2,94 3,02 

OECD 

Total 

-3,39 3,01 2,05 1,37 1,57 2,18 2,54 1,86 2,69 2,33 1,67 1,63 1,71 

Kilde: (OECD, 2020) 

Europa 

Udviklingen i den europæiske økonomi har generelt set været positiv efter finanskrisen. Især perioden 2015-

2017 viste sig at være en periode med højkonjunktur. Eurozonen havde i 2012 og 2013 negativ vækst 

(recession), hvilket kan henføres til Grækenland-krisen, som var på sit højeste i denne periode. Siden hen har 

der kunne spores positiv økonomisk vækst, men væksten har været aftagende siden 2018, hvilket forventes 

at fortsætte fremover. 

De nordiske lande oplevede siden finanskrisen positiv økonomisk vækst, hvor især Sverige har haft en høj 

vækst. Bemærkelsesværdigt forventes der dog lavest vækst for Sverige de næste to år, hvorimod der 

forventes højkonjunktur i Norge. 

Tyskland, som også er kendt som den europæiske økonomis maskinrum, arbejdede sig godt ud af 

finanskrisen, hvilket førte til højkonjunktur i 2010-2011. Perioden 2012-2013 var generelt kendetegnet ved 

lavkonjunktur i Europa, hvilket også kan henføres den tyske økonomi. Den efterfølgende vækst aftog i 2018-

2019, hvilket bl.a. skyldes en presset tysk bilindustri. Ifølge ACEA10 beskæftigede Europas bilbranche 13,3 

mio. medarbejdere svarerende til 6,1 % af den samlede europæiske arbejdsstyrke i 2019, hvorfor en svækket 

tysk bilindustri kan påvirke økonomien betydeligt (Grøndahl & Hansen, 2019). Den tyske bilindustri var i 2019 

på sit laveste niveau i 22 år, hvilket tydeligt har sat sine spor i BNP-væksten, samt de fremtidige forventninger 

(Politiken, 2020). 

 
10 Den Europæiske Automobilproducentforening 
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Storbritannien har siden finanskrisen ligget på et fornuftigt niveau ift. BNP-vækst, men siden Brexit først blev 

bragt op, har væksten været aftagende, hvilket også afspejles i forventningerne til 2020 og 2021. 

Det tyder på, at sydeuropæiske lande skal bruge længere tid for at komme ud af en krise. Spanien skulle 

bruge 5 år, men til gengæld havde de efterfølgende vækstrater blandt de højeste under 

højkonjunkturperioden i Europa. 

For det europæiske marked er det samlet set værd at bemærke, at der generelt har været positiv vækst helt 

frem til højdepunktet i 2017, men at væksten har været aftagende siden. Dette betyder, at der i 2020 samt 

2021 forventes lavere vækst sammenlignet med det forrige årti, hvor forventningen om højkonjunktur kun 

gøre sig gældende for Norge. 

Nordamerika 

Som indikator for den økonomiske udvikling i Nordamerika er USA valgt. USA er kommet godt fra finanskrisen 

med højkonjunktur i de fleste af årene, hvilket kan henføres det lave renteniveau i perioden (Trading 

Economcis, 2020). Renten blev løbende hævet af den amerikanske centralbank ultimo 2015 til ultimo 2018, 

hvilket satte sit præg på væksten i 2016, men sidenhen har der været højkonjunktur på trods af, at renten 

var stigende, hvilket tegner positivt for den amerikanske økonomi. I midten af 2019 sænkede den 

amerikanske centralbank renten, men væksten forventes at være afdæmpet fremadrettet, hvilket kan 

henføres handelskrigen med Kina som omtalt i afsnit 6.1.2.1 (Ibid.).  

Sydamerika 

Ses der bort fra den negative vækst i år 2012 i Argentina, oplevede Sydamerika højkonjunktur efter 

finanskrisen helt frem til 2013. Væksten har svinget markant siden, hvilket indikerer, at Sydamerika er det 

mest volatile marked målt på BNP-vækst. Argentina har oplevet negativ vækst i 2018-2019, hvilket forventes 

at fortsætte i 2020, hvorimod der forventes en positiv vækst for den brasilianske økonomi de næste to år. 

Asien 

Kina er uden tvivl den dominerende faktor for Asiens økonomi. Af de største økonomier i verden er Kina en 

af de få med højkonjunktur under finanskrisen. Der har været højkonjunktur i hele perioden og det samme 

forventes fremover. Dog har væksten været faldende det seneste årti, og den ugunstige udvikling forventes 

at fortætte i fremtiden. Grundet coronavirus udbruddet har flere forretninger samt hele industrier foreløbigt 

indstillet driften i Kina, hvilket vil kunne mærkes i første kvartal 2020, hvor flere forventer, at væksten falder 

helt ned til ~5% (Tan, 2020). 

Afrika 

Sydafrika, som er Afrikas andenstørste økonomi, oplevede siden finanskrisen højkonjunktur helt frem til 

2013, hvorefter væksten aftog. BNP-væksten i 2018-2019 har ligget på et lavt niveau sammenlignet med 

årtiet, hvilket skyldes, at den Sydafrikanske økonomi har været presset på det seneste grundet bl.a. faldende 

minedrift, produktion af petroleum og kemiske produkter (Smith, 2019). 

Større bilproducenter som Toyota, Volkswagen, BMW, Ford og Nissan har fabrikker i Sydafrika primært rettet 

mod eksportmarkederne (Marklines, 2020). Bilindustrien står for ~7% af landets BNP og derfor er landets 

økonomiske vækst i stor grad afhængig af væksten i bilbranchen (Bloomberg, 2018). Den svækkede 

bilindustri som omtalt tidligere har derfor markant betydning for den Sydafrikanske økonomi, hvilket også er 

afspejlet i 2018-2019 BNP-væksten. Dog har bilproducenterne ingen planer om at skrue ned for volumen 

fremadrettet, tværtimod vil flere modeller fremover blive produceret i Sydafrika ud fra en 

omkostningsminimeringsstrategi (ibid.). Samlet set forventes der stigende vækst i 2020 til 2021, hvilket kan 

henføres bilproducenternes øgede fokus på Sydafrika. 
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Verden og OECD 

Verdensøkonomien har siden finanskrisen været i højkonjunktur, og selv om væksten aftog i 2019, så 

forventes der stadig en stabil økonomisk vækst på verdensplan på omkring 3%. Målt på vækst i BNP er 

tydeligt at lande som Kina ikke er en del af OECD-landene, hvor væksten for OECD-landene ligger lavere end 

for verdensøkonomien. 

Olieprisen 

Udviklingen i olieprisen har markant betydning for aktørerne i transport- og logistikbranchen både implicit 

og eksplicit. Vognmændene i Road-divisionen, rederierne i Sea-divisionen samt flyselskaberne i Air-divisionen 

er særdeles afhængige i prisudviklingen i hhv. diesel, bunkerolie samt luftfartsbrændstof. Da alle disse 

udledes af olie er kontrakterne med ovenstående selskaber yderst påvirket af olieprisen.  

Råolie er en af de mest efterspurgte råvarer i verden med de to mest handlede typer værende Brent og WTI. 

Prisen på en tønde olie er afhængig af forholdet imellem udbud og efterspørgsel på de internationale 

markeder. Blandt de mest afgørende faktorer bag prisudviklingen hører US shale olieproduktion, US crude 

olie aktier og OPEC11 olieudbud (Knoema, 2020). 

I starten af dette årti steg oliepriserne til nye høje niveauer på over $100 per tønde, men faldt markant i 

midten af årtiet som følge af overudbud i forhold til efterspørgsel, da Saudi Arabien ville fastholde deres 

markedsandel ved at producere et rekordhøjt niveau af olie (Finans, 2018A). Dette resulterede i en rekordlav 

oliepris på under $30 per tønde i januar 2016. De efterfølgende 3 års prisstigninger skyldtes trods øget US 

råolieproduktion en reduktion af olieproduktionen fra OPEC landende samtidig med robust global 

efterspørgsel. Det øgede spread imellem WTI og Brent skyldes øget produktion af US olie, som førte til lavere 

priser og heraf øget eksport (U.S. Energy Information Administration, 2018). 

Figur 7: Udviklingen i olieprisen 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data i nominelle priser fra freds.stiouisfed.org (Federal Reserve Bank of St. Louis) 

I januar 2020 lå den gennemsnitlige pris på en tønde Brent råolie på $63,6 og hvis man skal følge EIA’s12 

forecast, stiger den gennemsnitlige pris til $64,83 i 2020 og $67,53 per tønde i 2021. OECD Economic Outlook, 

 
11 Bestående af de olieeksporterende lande Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabien, Venezuela. 
12 US Energy Information Administration 
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EU-Kommissionen samt IMF forventer derimod et fald i olieprisen i samme periode, hvor IMF forventer en 

langsigtet Brent råoliepris på imellem $57-$58 per tønde. Hvis man derimod tager udgangspunkt i Canadas 

Energy Regulator’s langsigtede forecast forventes prisen på en tønde Brent råolie at stige det næste årti helt 

op til $75 per tønde i 2029. 

Tabel 3: Forecast af Oliepriser 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra de respektive organisationer (Knoema, 2020) 

Siden oktober måned 2019 har olieprisen været stigende oliepris, men denne fik en opbremsning som følge 

af coronavirus-udbruddet i Kina. Så længe virussen står på, vil efterspørgslen efter olie falde som følge af 

rejseforbud samt nedlukninger af flere industrier i Kina. OPEC’s månedlige oliemarkedsrapport for februar 

2020 nedjusterer oliefterspørgslen for 2020 som følge af virusudbruddet i Kina, til nu at i gennemsnit kun 

stige med knap 1 mio. tønder om dagen i 2020 i forhold til 2019. Udbuddet af olie forventes dog stadig at 

være højere, hvilket i sidste ender betyder lavere oliepriser(Ibid.). 

Der er ingen tvivl om, at der i øjeblikket produceres mere olie end der efterspørges så længe coronavirussen 

står på. Hvis virusudbruddet kun varer kortvarigt, vil det hurtigt kunne sætte gang i efterspørgslen og heraf 

vil oliepriserne stige, som EIA forudser det. Højere oliepriser rammer transportbranchen hårdt, da det vil 

betyde lavere marginer og evt. færre udbydere, såfremt olieprisen stiger så meget, at flere aktører vælger at 

udtræde branchen. Ud fra aktørernes synspunkt må man derfor håbe efterspørgslen fortsætter med at være 

lavere end udbuddet, som de fleste analytikere forudser. 

Analyse af kundebrancherne 

I analysen af kundebrancher vil volumenændringer give en mere retvisende indikation for aktiviteten i 

transport- og logistikbranchen. Dog opgøres størstedelen af det indsamlede data kun ud fra værdiændringer, 

hvorfor analysen ser sig nødsaget til at gøre brug af disse for visse kundebrancher. 

Bilbranchen 

Bilbranchen er en vigtig branche for den europæiske økonomi samt for transport- og logistikbranchen. Det 

er især den tyske bilindustri, som er dominerende i Europa. I BNP-analysen blev det belyst, at den europæiske 

bilindustri er under pres. BMW, Daimler og Bosch har senest meldt ud, at der er store huller i ordrebøgerne 

samt at fyringerne af medarbejdere vil fortsætte (Reiter, 2019).  KPMG’s seneste undersøgelse belyser, at 

andelen af den globale bilproduktion i Europa vil falde fra 15% til kun at udgøre 5% i 2030 (Grøndahl & 

Hansen, 2019). Dette afspejler sig også i den tyske eksport af biler, som siden 2017 har været nedadgående 

og faldt omkring 15% i 2019 (Reiter, 2019). Det svigtende eksportmarked for biler i Tyskland skyldes en række 

faktorer heriblandt, at USA og Kina fokuserer på egen bilindustri, mens Brexit og handelskrigen imellem USA 

og Kina ligeledes ikke bidrager positivt (Reiter, 2019; Politiken, 2020). 

Brent USD/Barrel 2020 2021 2022 2023 2024 

EIA 64,83 67,53    

OECD 60 60    

European Commission 57,4 56,1    

IMF World Economic Outlook 60,49 57,97 57,29 57,41 57,98 
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Trods dette forudser Marketline samt Europakommissionen vækst i branchen, men denne vækst vil primært 

opstå uden for Europa. De enkelte lande vil i større grad satse på vækst af egne bilmærker, hvor behovet for 

import af europæiske biler vil være faldende (Grøndahl & Hansen, 2019). Dette vil påvirke transport- og 

logistikbranchen negativt, da svækket eksport på tværs af landegrænserne vil medføre lavere efterspørgsel 

efter transport. Dog ses der muligheder i form af flere europæiske bilproducenter flytter deres produktion 

uden for Europa heriblandt Sydafrika samt Asien med henblik på salg i hjemmemarkedet (Volvo, 2019; 

Marklines, 2020). 

Figur 8: Produktion af nye biler på global plan 

 
Kilde:  Egen tilvirkning på baggrund af data fra Marketline Industry Profile, Global New Cars, January 2020 

Maskineri 

Den globale maskineriindustri bestående af salg af maskiner indenfor byggesektoren, landbrug og lignende 

primært drevet af USA og Kina havde negativ vækst i både 2015 og 2016, men fik for alvor vendt den 

nedadgående trend i 2017 med en vækst på 7,8%, som kan henføres USA’s øgede sats på minedrift. i 2019 

aftog væksten en smule og for fremtiden forventes den gennemsnitlige årlige vækstrate at lille på omkring 

5%. 

Figur 9: Markedsværdien af maskiner på global plan 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Marketline Industry Profile, Global Machinery, January 2020 
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Detail - Beklædning og husholdningsprodukter 

Væksten i branchen tog fart i 2017, hvor vækstraten steg fra 2,5% til 5,2%. i 2018 kom væksten helt op på 

6,8%, men ligger i 2019 på 5,3%, hvor den forventes at ligge frem til 2023. Overordnet set kan det siges, at 

branchen har været i vækst de seneste par år, men væksten forventes at aftage en lille smule i fremtiden. 

Udviklingen er primært drevet af Asien, som nu står for 2/3 af kundebranchen. 

Figur 10: Global produktion af beklædning og husholdningsprodukter 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Marketline Industry Profile, Global Apparel & Non-Apparel Manufacturing, January 

2020 

Medicin 

Den globale medicinindustri har vækstet positivt siden 2014, hvor der kun i 2016 var en afdæmpet vækst. 

Frem til 2023 forventes væksten at være stigende med en gennemsnitlig årlig vækstrate på over 5%. 

Branchen er kendetegnet ved at være svagt konjunkturpræget, hvor eksporten af medicin har stået for en 

større og større del af blandt andet Danmarks eksport (Finans, 2019B; Dansk Erhverv, 2019), og derfor er en 

vigtig branche for transport- og logistikbranchen i blandt andet Danmark. 

Figur 11: Markedsværdien af globale farmaceutiske produkter 

 
Kilde:  Egen tilvirkning på baggrund af data fra Marketline Industry Profile, Global Pharmaceuticals, March 2019 
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Olie og gas 

Olie- og gasmarkedet har været en del ustabilt siden 2014 målt på værdi, men dette har været forsaget af 

priserne på markedet og ikke volumen. Volumen, som er den interessante faktor for transport- og 

logistikbranchen, har været stigende siden 2014 dvs. eksporten af mængden af olie og gas har været 

stigende, hvilket stemmer overens med analysen af olieprisen. Væksten har været stabil med en 

gennemsnitlig årlig vækstrate på 2,3%. Dog forventes væksten at aftage en smule frem til 2023. Markedet er 

dog afhængigt af efterspørgslen som beskrevet tidligere. 

Figur 13: Produktion af olie og gas på global plan 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Marketline Industry Profile, Global Oil & Gas, September 2019 

6.1.3 Sociokulturelle forhold 
En række sociokulturelle forhold påvirker transport- og logistikbranchen. En af de mest betydningsfulde er 

den stigende levestandard i verden. Især middelklassen er vokset markant og væksten forventes at fortsætte 

i fremtiden således, at middelklassen vil udgøre 5,3 mia. mennesker i 2030 mod 3,6 mia. i 2018. Dette drives 

i særdeleshed af Asien herunder Kina (Laursen, 2018), hvilket også kan ses af ovenstående afsnits høje BNP-

vækstrater for landet. Dette resulterer i flere forbrugere på verdensplan og heraf øget efterspørgsel efter 

forbrugsgoder, hvilket vil kræve øgede transportbehov for disse goder. 

I forlængelse af dette er det særligt online handel, som har været stigende med Kina som den klart førende, 

hvor estimeret 25% af verdens onlinehandel i 2019 blev foretaget af kineserne, hvilket er større end de 

efterfølgende 10 lande tilsammen (McKinsey Digital, 2019). 

Som det kan ses af figur 14, oplevede onlinedetailhandlen en signifikant stigning i både 2017 og 2018. Det er 

især teknologisk hardware, som driver nedenstående udvikling domineret af computere. Dog er det mobile 

enheder især smartphones, der vækster mest (Clement, 2019). 
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Figur 14: Udvikling i e-commerce 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Statista (Clement, 2019) 

De høje tocifrede vækstrater forventes at fortsætte i fremtiden dog med en nedadgående tendens. 

Aktieanalytiker Jensen fra Sydbank forventer ligeledes vækst for fremtiden inden for denne handelstype, og 

fremhæver desuden, at den største vækst i transport- og logistikbranchen for fremtiden vil komme fra dette 

område. 

6.1.4 Teknologiske forhold 
Branchen oplever øget efterspørgsel efter digitalisering og ny teknologier, hvilket er med til at ændre de 

traditionelle værdikæder i branchen. Kunderne efterspørger i stigende grad høj service og unikke løsninger, 

som de tilsvarende kan opleve som forbrugere (Panalpina, 2018; DSV Panalpina, 2019A). 

Det kunne opleves i afsnit 4.3, at der er generelt mange om buddet i branchen, hvilket i kombination med 

øgede prisgennemsigtighed hos kunderne presser marginerne. Teknologi vil derfor kunne fremme den 

enkelte virksomheds indtjening ved at omkostningsoptimere forretningen. Et eksempel er anvendelsen 

højteknologiske varehuse styret af robotter, hvilket bliver mere og mere udbredt i branchen. Amazon er en 

af de virksomheder, som i høj grad anvender dette, hvilket også præger deres distributører til at gøre 

tilsvarende (Shields, 2019). Et andet eksempel er selvkørende lastbiler, hvor teknologien har været 

fremadgående de seneste år og allerede nu er i et stadie, hvor test på offentlig vej foretages (Haargaard, 

2019). 

Både digitale varehuse samt digitale kundeløsninger kræver høje kapitalinvesteringer, hvis det skal gavne 

indtjeningen på længere sigt, hvilket er med til at forklare hvorfor mindre virksomheder har svært ved at 

vækste i branchen. Ved opkøb og fusion ses det derfor ofte, at et større selskab implementerer sit IT-system 

i det opkøbte selskab. Branchen har historisk set underinvesteret i teknologi, hvor det forventes at 

fremadrettet vil selskaberne være nødsaget til at investere gevaldigt indenfor teknologi i alt fra digitale 

kundeløsninger, automatiske varehuse både i form af lagerstyring men også på- og aflæsning, avancerede 

forecast (kortere leveringsgaranti), elektrificering af køretøjer osv. (PwC, 2019). 

6.1.5 Miljømæssige forhold 
I sammenkobling med sociokulturelle forhold bliver folk mere miljøbevidste og er mere opmærksomme på 

sporbarheden af produkterne (CSR.dk, 2019; Holbrook, 2019). Dette sætter et nedadgående pres på 

detailhandlernes værdikæde, da kunderne ønsker mere miljørigtig produktion og transport. 
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Transport- og logistikbranchen står for omkring 1/4 af verdens CO2-udledning, hvor vejtransport står for 

størstedelen af dette (omkring 70%) (Wang & Mengpin, 2019; European Environment Agency, 2019). Dette 

sætter transport- og logistikbranchen under pres til at finde nye innovative mere miljøkorrekte metoder at 

føre deres forretning på. Hvis man derimod mestre denne disciplin, kan det medføre konkurrencemæssige 

fordele overfor andre aktører i branchen. Et godt eksempel er DHL med deres nye GoGreen strategi, som skal 

føre DHL hen til en mission 2050 ”zero emissions”. Dette indebærer en række tiltag såsom cykeludbringning 

i tætbefolkede områder samt elektrificering af køretøjer i flåden, hvor kunder allerede nu kan til vælge 

GoGreen som leveringsmetode og dermed få deres vare leveret med den mindst mulige miljøbelastning 

(DHL, 2020). 

6.1.6 Lovgivningsmæssige forhold 
I forlængelse af de miljømæssige forhold er den internationale Parisaftale fra 2015 en af de 

lovgivningsmæssige forhold, som får størst betydning for transport- og logistikbranchen. FN’s 

klimakonvention UNFCCC, som står bag aftalen, indførte begrænsninger i udledning af drivhusgasser for de 

enkelte lande. Dette skal ske igennem grøn omstilling, klimatilpasning og finansiering heraf (Klima-, Energi- 

og Forsyningsministeriet, 2015). 

I 2017 slog EU-domstolen fast, at de skærpede regler indenfor køre- og hviletid vil slå i kraft (ITD, 2018). Dette 

betyder samtidig, at lastbilerne er tvunget til at holde oftere og længere pauser end inden lovgivningen trådte 

i kraft, hvilket betyder længere leveringstid for branchen. En løsning, som nævnt under teknologiske forhold, 

er selvkørende lastbiler. CEO for DSV forudsagde tilbage i 2016 at branchen om 5-10 år vil indfase selvkørende 

lastbiler (SCM, 2016), hvilket ser ud til ikke at være langt fra at blive en realitet (Haargaard, 2019). 

6.1.7 Delkonklusion PESTEL samt indflydelse på DSV Panalpina 
Handelskrigen imellem USA og Kina er en reel udfordring for transport og logistikbranchen. Kunder indenfor 

bilindustrien, tøjbranchen samt teknologi er de mest betydningsfulde for DSV Panalpina. Disse vil blive hårdt 

ramt, såfremt der ikke kommer en fordelagtig løsning for begge parter inden for kort tid. Omtrent 10% af 

den samlede luft- og havvolumen for DSV Panalpina kommer fra transport imellem USA og Kina, så 

udviklingen har betydelig indvirkning på DSV Panalpina (DSV Panalpina, 2019A). 

Det europæiske marked er fragmenteret både som følge af Brexit, men også en bilbranche som er under 

pres. Bilbranchen er DSV Panalpinas største kundebranche og derfor vil en lavere eksportaktivitet i denne 

have betydelig effekt på omsætningen specielt i Europa. Dog ser væksten positiv ud i de øvrige 

kundebrancher, hvilket kan opveje for nedgangen i bilbranchen. 

Bortset fra enkelte lande som Norge, så forventes en aftagende vækst på tværs af markederne for de næste 

par år heriblandt Kina og USA, som ellers har været økonomier med stor økonomisk vækst det seneste årti. 

Dette vurderes at påvirke DSV Panalpinas omsætningen i negativ retning, da omkring 70% af omsætningen 

kommer fra Europa, Afrika og Mellemøsten, mens 30% af omsætningen kommer fra Amerika samt øvrige 

Asien domineret af Kina (DSV Panalpina, 2019A). 

Olieprisen er den mest betydningsfulde råvare for transport- og logistikbranchen. Råolieprisen er som mange 

andre råvare kendetegnet ved forholdet imellem udbud og efterspørgsel. Det er uklart for fremtiden 

hvorledes denne udvikler sig, men baseret på tværs af eksperters forecast vil der ikke forekomme markante 

prisændringer for fremtiden i forhold til det nuværende niveau. 
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En stigende middelklasse på global plan fører til øget forbrug. Særligt online-forbruget har været stigende, 

hvilket kommer DSV Panalpina og de andre aktører i branchen til gode. Især DSV Panalpina ser denne 

udvikling attraktiv, da de tilbyder kunderne mere end bare transport: ”Our role in e-commerce is to deliver 

solutions for e-fulfilment: receiving orders, picking and packing, and handling returns in our warehouses” - 

(DSV Panalpina, 2019A). 

Branchen, som er kendetegnet ved at være storforbruger af fossile brændstoffer, står overfor en teknologisk 

revolution i fremtiden. Kunderne samt regeringerne på verdensplan er blevet mere miljøbevidste, hvilket 

sætter branchen under pres til at investere og omstille sig til en grønnere profil. Dette medvirker til øget pres 

for DSV Panalpina og de øvrige aktører i branchen, da de førende i branchen DHL allerede har taget den gule 

førertrøje. 

6.1.8 Coronapandemiens indflydelse på den eksterne analyse efter skæringsdatoen 
Den eksterne analyse var udarbejdet med skæringsdato 28. februar 2020, men siden har coronavirussen 

eskaleret udover forventningerne, hvorfor det er nødvendigt at tilføje dette afsnit til den eksterne analyse, 

idet en verdensomspændende nedlukning af landenes samfund vil naturligvis påvirke transport -og 

logistikbranchen. 

Inddragelsen af yderligere konsekvenser af den globale pandemi ville have betydet, at skæringsdatoen skulle 

rykkes. Det stod allerede klart i starten af andet kvartal, at effekterne ville som minimum påvirke det første 

halve år af 2020. Spørgsmålet er dog, om ændring i skæringsdatoen vil skabet nyt datagrundlag, da omfanget 

og i særdeleshed fremtiden omkring virusudbruddet er uvist, hvorfor der ej heller er opdaterede rapporter 

eller data på de anvendte kilder i den eksterne analyse. 

Kundebrancheanalyserne bygger på rapporter fra Marketline i perioden marts 2019 til januar 2020. Det 

vurderes uden at kunne sætte konkrete tal på, at en stor del af kundebrancherne vil blive påvirket i Q1 og 

Q2. Som eksempel på ramte kundebrancher kan nævnes tøj- og møbelbranchen, hvor størstedelen af disse 

bliver produceret i Kina, men da importen nu er yderst begrænset, sætter dette pres på logistikkæden, hvilket 

har medført højere logistikpriser (Larsen, Bang, & Mohr, 2020). Et andet eksempel er bilbranchen i Kina, som 

er kollapset i februar med 92% færre solgte biler (Bloomberg News, 2020). Omvendt er der en række 

kundebrancher, som ikke er påvirket eller står til at blive positivt påvirket heriblandt den farmaceutiske 

branche samt e-commerce. Hvad angår sidstnævnte opleves der en massiv fremgang i e-handel i denne 

corona periode (Dansk industri, 2020). Dertil kan nævnes, at efterspørgslen og heraf priserne for fossile 

brændstoffer er faldet, hvilket vil kunne påvirke aktørerne i branchens direkte omkostninger positivt. 

Omfanget og varigheden af pandemien er fortsat to ubekendte faktorer, men i takt med at nogle økonomier 

heriblandt Kina åbner op igen, kan det indikere at det værste er overstået. 
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6.2 Porters Five Forces 
Portes Five Forces skal være med til at analysere konkurrencesituationen i transport- og logistikbranchen 

med fokus på 3PL. Da DSV Panalpina befinder sig på tværs af kontinenterne, vil analysen tage udgangspunkt 

på global plan. 

6.2.1 Truslen fra substituerende produkter 
Substituerende produkter karakteriseres som værende produkter, der dækker samme behov.  

I transport- og logistikbranchen og herunder 3PL tilbyder alle aktører overordnet set samme ydelse: transport 

af varer fra A til B. Dette gøres primært via vejtransport, søtransport eller flytransport. På nuværende 

tidspunkt er det svært at finde substitutter til dette.  

Amazon er i deres sidste fase i testene af pakkelevering via droner ”PrimeAir”, som vil gøre levering muligt 

på 30 min. (Amazon, 2020). Teknologien er dog forholdsvis ny, samtidig med begrænsninger på kapaciteten 

i forhold til størrelse og vægt opleves. Det kan dermed være svært - på nuværende tidspunkt - at kategorisere 

det, som et reelt substitut, men teknologien udvikler sig med hastige skridt, hvorfor det i fremtiden kan blive 

det. 

Substituerende produkter er begrænsede, og skifteomkostningerne er høje, da det vil kræve betydelige 

investeringer for at omlægge ens udadgående logistik til droner for eksempel. Derfor betegnes truslen fra 

substituerende produkter som lav. 

6.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 
Ud fra et økonomisk synspunkt vil kundernes forhandlingsstyrke være høj, hvis deres adfærd kan påvirke 

virksomhedens priser og profit hermed. 

Som beskrevet i afsnit 4.3 er antallet af aktører i branchen høj. Kunderne kan frit vælge imellem hvem, de 

ønsker at gøre brug af, da de fleste - af især de store aktører - opererer på samme internationale markeder. 

Skifteomkostningerne er minimale i den forstand, at udover fragtaftaler er der ingen faktorer som forhindrer 

dem i at skifte. Selv fragtaftaler er ingen garanti for, at kunden vil fortsætte ved aftalens ophør. 

Historisk var det primært standardiserede forsendelser, der var stor prisgennemsigtighed på, hvorimod ikke-

homogene forsendelser var områder 3PL’ere kunne øge sine marginer på overfor kunderne. Situationen ser 

dog anderledes ud i disse dage som følge af den teknologiske udvikling, hvor selv disse typer forsendelser er 

blevet pristransparente, og 3PL’erne skal dermed tænker i nye baner, såfremt de ønsker højere marginer 

(Field, 2019). 

Branchen er også kendetegnet ved ”reverse auctions”, som betyder, at aktører byder sig ind på fragtaftaler, 

hvor den laveste byder vinder (Lafkihi, Pan, & Ballot, 2017). Dette er igen med til at styrke kundernes 

forhandlingsstyrke. 

Samlet set vurderes kundernes forhandlingsstyrke til at være høj. 

6.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Ud fra et økonomisk synspunkt vil leverandørernes forhandlingsstyrke være høj, hvis de har nok magt til at 

påvirke bl.a. virksomhedens indkøbspriser og sænke deres profit hermed. 

Leverandører vil i dette tilfælde primært betegnes som vognmænd, rederier samt flyselskaber, som 3PL’erne 

anvender for at kunne fragte deres kunders varer. Forhandlingsstyrken hos leverandørerne svinger alt 

afhængig af, hvilken division der er tale om. Vognmænd vurderes med klart lavest forhandlingsstyrke grundet 



Side 40 af 155 
 

et stort antal udbydere især fra lavtlønnede østeuropæiske lande, som 3PL’erne kan gøre brug af til lavere 

priser end førhen i Vesteuropa (Eriksen, 2019). Det kræver ikke så stor kapital eller know-how, at agere som 

vognmand sammenlignet med rederier og flyselskaber, som er domineret af velkendte store selskaber 

grundet den høje ekspertise samt kapitalkrav forbundet med driften. De sidstnævnte har grundet deres 

størrelse samt antal af aktører en vis betydelig forhandlingsstyrke, hvorfor forhandlingsstyrken overfor disse 

vurderes til at være lavere sammenlignet med vognmænd. 

Forhandlingsstyrken for 3PL’erne kan øges ved at selv overtage en stor del af værdikæden ved at indkøbe 

køretøjer, skibe samt fly. Dog er dette modstridende princippet bag 3PL, da omstillingsevnen mindskes 

betydeligt. Hvis der ses bort fra dette modstridende princip, kan leverandører derfor også betegnes som 

selskaber der producerer/sælger eller leaser køretøjer, påhængsvogne, skibe og fly til aktørerne i branchen. 

Leverandører af køretøjer, påhængsvogne samt containerskibe er præget af en række store producenter 

(Global Trailer, 2016; Nautic Expo, 2020), hvor leverandørens forhandlingsstyrke vurderes forholdsvis 

moderat til høj. Derimod er der indenfor producenter af fly tale om monopollignende tilstande domineret af 

selskaberne Boeing og Airbus (Josephs, 2019), hvis forhandlingsstyrke vurderes høj. Dertil kommer 

leverandørerne af brændstof til disse aktiver. Deres forhandlingsstyrke vurderes til at være høj, da priserne 

som beskrevet i afsnit 6.1.1.2 er markedsbaseret og derfor har aktørerne i branchen ingen magt til at kunne 

modsige sig disse. 

Samlet set vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke overfor 3PL til at være moderat. 

6.2.4 Truslen fra nye indtrængere 
Truslen fra nye indtrængere afhænger af hvorvidt nye indtrængere kan etablere sig i branchen uden 

væsentlig store investeringer og viden. 

Som beskrevet i afsnit 4.3 består branchen af en række store aktører, som alle har en lang erfaring i branchen 

og dermed står i en stærk position. Nye udbydere får det svært i branchen grundet de velkendte aktørers 

stordriftsfordele, distributionskanaler samt image. Det vil kræve enorme kapitalinvesteringer samt 

investering i nøglemedarbejdere med erfaring i branchen, før en ny udbyder vil kunne anses som værende 

en betydningsfuld konkurrent. Dertil kommer den høje sandsynlighed for, at nye udbydere bliver opkøbt af 

nogen af de store aktører, inden de rigtig når at blive truende markedsudfordrere. 

Umiddelbart antyder ovenstående, at truslen fra nye indtrængere er meget lav. Den seneste tid har vist, at 

selskaberne har fået appetit for at bevæge sig væk fra deres kerneforretning og dermed indtræde markeder 

i andre forretningsområder end deres egen. Særligt vejtransport har flere fået øjnene op for at integrere som 

en del af deres forretningsområde. Et godt eksempel er rederierne Mærsk og CMA, som begge har en vision 

om at udvide forretning uden for shippingmarkedet. Sidstnævnte har med deres seneste opkøb af Ceva 

Logistics for alvor trådt ind i vejtransport divisionen (Friis, 2019). Selvom leverandørerne ikke vil træde deres 

kunder over tæerne ved at agere som direkte konkurrent, ser Jensen fra Sydbank denne udvikling som 

alarmerende. 

Den største trussel fra nye indtrængere vurderes derfor at være fra branchen selv, hvor aktørerne er begyndt 

at indtræde andre områder end deres kerneforretning. På baggrund af dette vurderes truslen fra nye 

indtrængere i branchen til at være moderat. 
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6.2.5 Rivalisering i branchen 
Hvad angår rivaliseringen i transport- og logistikbranchen opsummeres de fire førnævnte parametre igen, 

hvorefter branchens markedsform ønskes klarlagt. 

Baseret på ovenstående 4 faktorer vurderes branchen som værende konkurrencepræget. Kunder kan frit 

skifte imellem aktørerne uden nævneværdige skifteomkostninger, hvilket gør, at aktører bør tilbyde kunden 

værdi udover bare at få transporteret en vare fra A til B. De aktører som udelukkende har laveste pris som 

strategi, får det svært ved at overleve. Derfor kan det opleves, at markedet er domineret af store 

veletablerede internationale aktører, der kan trække på deres stordriftsfordele samtidig med at tilbyde 

kunderne ”convenience” løsninger. Selv hvis nyere indtrængere skulle vise sig at opnå en vis størrelse, er 

sandsynligheden for, at de bliver opkøbt af de store aktører stor. Dog udgør de eksisterende store aktører 

samt leverandører en stor trussel overfor hinanden, da der er stigende tendens til, at de indtræder hinandens 

kerneforretninger. 

Substitutter er et vidt begreb, som på nuværende tidspunkt ikke udgør nogen trussel. Dog udvikler 

teknologien sig med hastige skridt, hvilket betyder at konklusionen på dette punkt ikke bør ses statisk. 

Samlet set vurderes branchen til at have en tilnærmelsesvis monopolistisk konkurrenceform på trods af at 

adgangsbarrierer i søtransport og lufttransport er høje grundet høje nødvendige kapitalinvesteringer. 

Dermed betegnes rivaliseringen i branchen til at være høj. 

Figur 15: Vurdering for paramterne i Porter Five Forces 

 
Kilde: egen tilvirkning 
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6.3 Værdikæde (intern analyse) 
Der vil som et gennemgående tema for hele den interne analyse være en opdeling af DSV som en separat 

enhed og DSV Panalpina, med henblik på at identificere de mulige synergieffekter. Værdikæden er 

modificeret således, at denne opfylder projektets behov, og hvor visse punkter er udeladt, da disse i mindre 

grad skaber værdi. Ligeledes er visse punkter slået sammen, da disse minder om hinanden taget selskabernes 

kontekst i betragtning. Det er indforstået, at samtlige af de inddragede elementer i værdikædeanalysen 

skaber værdi for både virksomheden og især kunderne. 

Figur 16: Modificeret værdikæde 

 
Kilde: egen tilvirkning 

6.3.1 Menneskelige resurser 
DSV stand-alone 

DSV har over 47.000 ansatte i 75 lande fordelt over 500 lagerbygninger og 600 kontorer. Selskabets CEO, Jens 

Bjørn Andersen, er en erfaren herre, som har været i koncernen siden 2007, og er bredt anerkendt blandt 

kollegaer både inde og udenfor virksomheden. I 2016, 2017 og senest i 2019 er han blevet kåret til Danmarks 

bedste topchef, hvilket bevidner om en direktør blandt den absolutte top elite i landet (DSV, 2019A). 

Lignende beskrivelses kan tilskrives CFO Jens Lund, som ligesom sin kollega også har været i koncernen i mere 

end et årti. Deres erfaring og karriere i DSV gør dem værdifulde. 

Ledelsen i DSV har historisk set ved samtlige M&A formået at hæve de operationelle marginer for de 

erhvervede selskaber op mod deres eget. Samtidig driver selskabet en minutiøs ledelsesstrategi, der løbende 

sporer om, hvorvidt hver enkel medarbejder i selskabet bidrager med værdiskabende arbejde (Lund, 

Copenhagen Business School - DSV oplæg, 2018B). 

DSV Panalpina 

Den sammenlagte koncern kommer til at husere en arbejdsstyrke på mere end 60.000 medarbejder fordelt 

over 90 lande (DSV Panalpina, 2020). Antallet står dog til at blive reduceret, da selskabet efter planen 

arbejder mod synergier på 2,3 mia. kroner, hvilket blandt andet medvirker til, at DSV Panalpina skal skære 

op mod 4.000 stillinger (Finans, 2020A). Disse besparelser opstår som følge af afskaffelsen af 

dobbeltfunktioner, hvilket også er en del af deres strategi om, at dobbeltfunktioner ikke accepteres. Denne 

bygger på, at organisation kun har en ledelse, en administration og et hovedkvarter (Lund, CBS Præsentation 

- 22.10.2019, 2019). På trods af disse afskedigelser kommer til at resultere i operationelle synergieffekter, så 

er der risiko for at opleve knappe ressourcer. Som eksempel kan det samlede selskab stå i en situation, hvor 



Side 43 af 155 
 

key-account managerne skal håndtere flere kunder end hidtil, hvilket i sidste ende kan påvirke 

kundetilfredsheden. 

Det kunne samtidig tænkes, at man anvender samme grundige ledelsesstrategi til vurdering af, hvilke 

medarbejdere i Panalpina ikke kommer til at bidrage med værdiskabende arbejde for derved at opsige disse 

medarbejders ansættelses kontrakter. Udover menige medarbejdere er også flere direktørstillinger i 

Panalpina blevet nedlagt (Finans, 2019C). Dette kan give identifikation af, at disse ikke har formået at indfri 

selskabets potentiale. 

Sammenligner man Panalpinas EBIT-margin med DSV’s har den historisk set været lavere, hvor den senest i 

2018 var 4,9%-point lavere. Baseret på DSV ledelsens, heriblandt Lund og Andersens historiske bedrifter, har 

de et kæmpe potentiale for at gøre Panalpina til en profitabel forretning, som kan løfte det samlede selskab 

mod helt nye højder (se afsnit 4.3). 

Panalpinas ansatte kan også bidrage med deres værdifulde kompetencer og know-how viden, som DSV ikke 

nødvendigvis besidder. Det er i særdeleshed indenfor luftfragt, at DSV kan drage stor nytte, hvilket også 

begejstrer DSV Panalpinas CEO (DSV Panalpina, 2019C). 

På trods af det store potentiale ledelsen kan udnytte, kan der også forekomme store udfordringer ved 

integrationen af Panalpinas ansatte. Panalpinas tidligere CEO peger nemlig på, at selskaberne har to 

forskellige arbejdskultur, hvor Panalpina eksempelvis har en tysk præget arbejdstilgang, hvilket kan skabe en 

konflikt med henblik på integrationen og DSV’s måde at arbejde på (Larsen & Zeilund, 2019). 

6.3.2 Produkt- og teknologiudvikling 

DSV stand-alone 

Teknologi er en af de vigtigste støtteaktiviteter for DSV i nyere tid. DSV deler deres teknologiske 

støtteaktiviteter op i følgende13 (DSV Panalpina, 2020):  

• Digital interaktion med kunder og leverandører (myDSV, DSV Driver App, Last Mile Delivery App, 

Quote Tool) 

• Predictive analytics & AI 

• Robot og varehus automatisering  

Hver division har et globalt management system, som kører under et af de mest populære systemer blandt 

aktørerne i branchen: CargoWise (Elkær, 2016; JOC, 2011). Systemet i Air & Sea betegnes som off-the-shelf 

mens systemet I Road delvist er off-the-shelf og delvist tilpasset DSV. IT-systemet i solutions er dog unikt for 

DSV, idet det er specifikt modificeret og fuldt ud tilpasset divisionen (DSV Panalpina, 2019B). 

DSV er hele tiden opmærksom på teknologiske trends og løsninger i fremtiden. Heriblandt selvkørende 

lastbiler, blockchain samt levering via drone. Dog vurderer DSV, at disse ligger så langt ude i fremtiden, at 

man endnu ikke har lavet konkrete tiltag for at implementere disse (DSV Panalpina, 2020). 

DSV Panalpina 

Panalpina indfasede tilbage i slutningen af 2015 et nyt SAP IT-system lignende DHL’s, som er et system, der 

overlapper DSV’s CargoWise (Woods, 2016). Med strategien om en konsolideret IT-infrastruktur er der en 

forventning om, at Panalpina integreres i DSV således, at Panalpinas IT-system vil blive udfaset, hvilket efter 

 
13 For detaljeret oversigt se bilag 5 
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planen kan tage over 12 måneder (Gade, 2019; Hailey, 2019). Det er heraf blevet besluttet, at CargoWise skal 

være det samlede selskabs fremtidige IT-system (Ibid.).  

Der er afsat et erfarent team til at varetage IT-integrationen (DSV Panalpina, 2019B). Deres primære opgave 

er at etablere et transparent IT-system på tværs af hele organisationen, som skal eliminere problemerne ved 

alternativt at have to forskellige overlappende systemer. Dette har ligeledes været gældende for tidligere 

opkøb, som har vist sig at være en af succeskriterierne for at øge profitabiliteten for det opkøbte selskab 

(DSV Panalpina, 2019D).  

På trods af DSV’s høje aktivitet i de senere år med udvikling af digitale løsninger til kunderne og 

leverandørerne, kan der stilles spørgsmålstegn til, hvorvidt succesen kan opveje ressourceforbruget med 

henblik på den digitale interaktion med kunder og leverandører. Hvor Predictive analytics, Robotics samt 

Warehouse automation er relative målbare elementer, som samtidig ser ud til at være en succes, ser det 

noget mere uklart ud med de digitale løsninger for kunder og leverandører. Alle løsninger heri er relativt nye 

og ikke fuldt implementeret endnu. Som eksempel er DSV Driver App kun tilgængelig på Android, hvor den 

indtil videre kun har fået 55 downloads og 2,9 stjerner ud af 5, mens den ikke er tilgængelig på IOS endnu 

(Google Play, 2020; DSV, 2020). Omvendt ser det ud til at myDSV er en succes i de 40 lande denne er 

implementeret i, hvor portalen håndtere over 250.000 forsendelser om måneden, men dette afspejler sig 

langt fra alle månedlige forsendelser i de nu i alt 90 lande (DSV, 2019B).  

Panalpina har de seneste 2 år investeret markant i udviklingen af deres nye kundeportal, hvor kunderne kan 

håndtere hele deres værdikæde fra start til slut på en portal. Portalen fungerer bl.a. som app, hvor der er 

fokus på en høj brugervenlighed. Kunderne kan for eksempel indhente priser med det samme samt booke 

og følge deres sendinger, som det kendes i B2C segmentet (se bilag 6). Portalen skulle være officielt lanceret 

i sommeren 2019, men som følge af opkøbet er dette ikke blevet en realitet. Det vurderes, at DSV med 

integrationen af Panalpina vil stå stærkere ud fra et kundeoplevelses perspektiv. Selvom der ikke oplyses 

noget ang. Panalpinas kundeportal i 2019 årsrapporten for DSV Panalpina vurderes det, at DSV’s egen portal 

og apps hertil vil kunne forstærkes som følge af Panalpinas IT-løsninger. Herunder gælder de medarbejdere, 

som har været en del af processen ift. udvikling af Panalpinas kundeportal. 

6.3.3 Indkøb/forsyninger 
Denne del af værdikædeanalysen tager udgangspunkt i indkøb, hvor der ud fra en servicevirksomhed som 

DSV Panalpina, tages udgangspunkt i de indkøbspriser selskabet opnår med deres leverandører som 

vognmændene i Road, rederierne i Sea og luftfartsselskaberne i Air. 

DSV stand-alone 

DSV transportere årligt 689.000 tons varer via luftfragt, 1.442.000 TEU via skibsfragt samt fragt via vejen for 

samlet 32,2 mia. kr. Dertil tilbyder DSV logistiske services via sine logistiske centre der rummer 5.500.000 m3 

(DSV Panalpina, 2019D). Dette giver indtryk af en vis størrelse, hvilket deres omsætningen også indikerede i 

branchebeskrivelse, hvorfor det vurderes, at DSV i stand til at få nogle favorable indkøbspriser. 

DSV Panalpina 

Med Panalpina får DSV nu tilført yderligere volumen. Luftfragten stiger med omtrent det tredobbelte. 

Skibsfragten bliver 73% større. Fragt via vejen bliver stort set uberørt (tilføjelse på 1,9 mia. kr.), hvor de 

logistiske services får tilføjet yderligere 500.000 m3. Grunden til den beskedne tilføjelse af kapacitet inden 

for logistiske centre er, at mange af disse lokationer overlapper, hvoraf ved at tilføje det hele under ét tag 

opnås omkostningsmæssige synergier (DSV Panalpina, 2019D). 
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Med sammenlægningen står DSV Panalpina i en langt stærkere position, Især Air og Sea divisorerne er blevet 

betydeligt større, hvilket øger forhandlingsstyrken overfor luftfartsselskaberne og rederierne. Dette er en af 

de mest essentielle punkter i strategien om at øge dækningsbidraget på gruppeniveau, hvilket understøttes 

af selskabets CEO: 

“The combination to oversee the volumes in one system instead of two, to use the buying power we have 

towards the airlines and shipping lines and to operate and to utilise the capacity much better than we do as 

two individual companies will for sure also mean that we will have synergies and a potential to uplift the GP 

margin” - (DSV Panalpina, 2019C) 

Aktieanalytiker Jensen fra Sydbank påpeger ligeledes, at virksomheden står nu i en position, som 

volumenmæssigt er meget større end førhen, hvor i særdeleshed en øget forhandlingsstyrke overfor 

leverandørerne er en af de mest værdifulde synergieffekter. Denne øgede forhandlingsstyrke passer i tråd 

med deres øverste M&A strategi om at foretage opkøb, der kan gøre dem i stand til at sænke deres 

transportomkostninger hos leverandørerne, som beskrevet i virksomhedsbeskrivelse. 

6.3.4 Indgående og udgående logistik 
Indgående og udgående logistik er blevet slået sammen med argumentet om, at disse omfatter punkter som 

overlapper hinanden. Dette afsnit dækker over evnerne til at håndtere kundernes ordre og heraf 

transportere varerne samt evnerne bag forhandling med primært kunder. 

DSV stand-alone 

Industrien har generelt været kendetegnet som en meget ineffektiv industri i forhold til fysisk 

dokumenthåndtering og forskellige IT-systemer, hvis indbyrdes kommunikation er begrænset, hvilket skaber 

forstyrrelser. DSV er gode til at håndtere disse udfordringer. Som nævnt i ovenstående afsnit under 

teknologiske forhold tilbyder DSV sine vognmænd scanning af fragtbreve via Driver appen, og tilbyder 

ligeledes sine kunder en helhedsløsnings inklusiv håndtering af tolddokumenter mm. 

Størstedelen af 3PL’erne kan transportere en vare fra og til overkommelige områder fx. fra Geneva til Zürich, 

hvorimod det er få, der er i stand til at arrangere en pakkeafhentning i Dortmund, Tyskland og levering til 

Karachi, Pakistan, hvor alt dokumentering, told osv. bliver håndteret for den enkelte kunde. DSV er en af de 

selskaber som netop kan dette, hvorfor DSV prioriterer at arbejde udelukkende med kunder, som har brug 

for mindst en håndfuld af disse services – en politik som har været kernen bag at kunne opnå høje marginer 

sammenlignet med andre aktører i branchen (Field, 2019). 

I forlængelse heraf har DSV’s succes været deres købmandskabsevner. Generelt set har DSV været gode til 

at holde raterne for kunderne på et konstant niveau, mens deres egne rater overfor leverandørerne altså 

vognmænd, rederier og flyselskaber har været faldende. Når det går den anden vej, er de gode til at opkræve 

højere priser overfor kunderne, og dermed sende ”prisstigningen” videre. Dette købmandskab lyder enkelt 

på et overfladisk niveau, men det er en disciplin, som er utrolig svær at mestre i transport- og 

logistikbranchen. Det er blandt andet derfor selskabet formår at holde deres marginer oppe på et højere 

niveau end konkurrenterne (Jensen, Sydbank Interview, se bilag 1). 

DSV Panalpina 

I forbindelse med at Panalpinas forretning bliver integreret i DSV’s vil der kunne opnås optimeringer i den 

indgående og udgående logistisk i Panalpinas forretningsaktiviteter. Panalpinas eksisterende kunder vil 

kunne tilbydes yderligere specifikke og detaljerede services, som DSV har gjort til en del af deres 

kerneforretning. Dette kommer både til at skabe værdi for det samlede selskab såvel som kunderne. 
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Ved integrationen er ovenstående punkt et vigtigt redskab for at kunne øge marginerne for Panalpina på 

gruppeniveau. Som ligeledes nævnt under de menneskelige resurser bliver Panalpinas aktiviteter nu 

varetaget af et erfarent team indenfor branchen, som er kendt for overlegent købmandskab, og hvis der er 

nogen, som kan løfte Panalpinas marginer i branchen, så er det DSV. Omvendt kan dette betyde, at nogen 

kunder må forlade DSV Panalpina, hvis de som eksisterende Panalpina kunder har haft specialiserede 

løsninger til favorable priser. Dette er dog nødvendigt såfremt de tilgængelige resurser skal bruges på at løfte 

marginerne for Panalpinas forretningsaktiviteter. Engaard fra Jyske Bank pointerer, at det væsentligste i 

forbindelse med dette bliver, hvor stor en andel af Panalpinas kunder, som DSV kommer til at miste. 

Derudover kan DSV risikere at miste nogle af deres egne kunder, da ressourcerne bliver spredt tyndere med 

henvisning til de menneskelige ressourcer. 

6.3.5 Produktion 
Produktionen tolkes i denne sammenhæng som den del af serviceforretningen, der fragter varen fra A til B. 

DSV stand-alone 

Det er denne del af forretningen DSV har valgt at outsource primært grundet de lave marginer, intense 

konkurrence samt høje kapitalkrav. Ved at outsource denne del af forretningen opnår DSV sin asset-light 

struktur, hvor vognmænd transporterer DSV’s trailere, rederierne sejler deres kunders varer og 

flyselskaberne fragter deres kunders varer til luft. Den primære styrke som følge af asset-light strukturen er, 

agiliteten selskabet opnår i form af en hurtigere tilpasningsevne ved ændringer i markedsefterspørgsel samt 

have langt færre CAPEX-behov. Denne tilpasningsdygtighed kan skabe værdi for kunderne, da DSV kan 

efterleve kundernes dynamiske ønsker. 

DSV’s forretningsområde retter sig primært imod B2B, hvor flere konkurrenter heriblandt DHL og UPS også 

opererer indenfor B2C-markedet, som er kendetegnet ved, at slutforbrugerens forhandlingsstyrke er 

betydelig lavere end ved B2B (O’Byrne, 2019). 

DSV Panalpina 

Panalpina er ligeledes kendetegnet ved at være en 3PL og heraf føre en asset-light strategi. Dog adskiller 

selskabet sig ved at være en af de førende indenfor luftfragt, hvilket også betyder at 3PL karakteristikkerne 

nedbrydes i form af Panalpina har haft to helt nye Boeing 737-8 i deres flåde (Jaklitsch, 2012). Flyene var 

begge leaset (ibid.), hvilket har mindsket behovet for kapital, men samtidig opgives en del af fleksibiliteten 

en 3PL’er står overfor. DSV har ved opkøbet erhvervet et af flyene, men da flyet er wet-leaset14 og dermed 

ikke officielt ejes af DSV, kan det ikke sælges, hvilket betyder, at man er bundet af en leasingkontrakt, uanset 

hvordan markedsforholdene udvikler sig (Ibid.). Uden at have adgang til kontrakterne, må det antages, at det 

er yderst bekosteligt at udtræde sådan en kontrakt. 

Ud fra et operationelt synspunkt tilføjer flyet en del værdi i form af dets ruter hurtigt kan tilpasses 

markedsforholdene. DSV får med erhvervelsen af Panalpina og adgangen til flyet og heraf dets 1.600 tons 

ugentlige kapacitet, adgang til en helt ny service i DSV-kataloget af transport- og logistikløsninger. 

 
14 Leasingydelsen indeholder en samlet pakke bestående af flyet, besætning, vedligeholdelse, forsikring mm. 
Leasingtager skal dermed kun bekymre sig om brændstof, lufthavnsafgifter, skatter og andre afgifter. 
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Figur 17: DSV Panalpina Boeing 737-8 charter-netværk 

 
Kilde: (DSV, 2019C) 

Som eksempel på den nævnte fleksibilitet kan det nævnes, at som følge af coronavirussen har DSV Panalpina 

valgt at åbne en rute imellem Shanghai og Huntsville, hvilket skal servicere deres kunders unikke behov for 

hurtig transport af varer, mens krisen står på (SCM, 2020). Charter-netværket styres 100% in-house og 

omfatter egne lastbiler til og fra lufthavn, direkte adgang til flyholdeplads, dokumenthåndtering, 

godshåndtering samt planlægning ved lastning af luftfragtsenheder (Ibid.). Dette bevidner om, at det 

samlede selskab kan skabe yderligere værdi for sine kunder ved ikke kun at stå for flytransporten, men også 

at håndtere alle de bagvedliggende faktorer. 

At det er bekosteligt at drive et fly som en del af ens flåde, er ikke til at spå tvivl om. Marginerne bliver 

pressede heraf, hvor spørgsmålet bliver om de operationelle synergier opvejer dette. Da flyet er wet-leaset 

og DSV Panalpina ingen magt overfor flybrændstofpriserne har som nævnt i afsnit 6.1.2, står de øvrige 

faktorer tilbage. Det vurderes at de operationelle synergier kan opnås ved at DSV effektivisere alle øvrige 

faktorer såsom transport til og fra lufthavn, dokumenthåndtering mm. 

6.3.6 Marketing og salg 
Dette afsnit dækker over de kommercielle aspekter ved forretningen, som inkluderer forretningsområder, 

geografisk placering, brand m.m. 

DSV stand-alone 

Som præsenteret i virksomhedsbeskrivelsen er DSV fint repræsenteret på alle forretningsområder, men med 

en overvægt på Road baseret på omsætningen. Geografisk set har de deres største marked i EMEA, hvor 

omsætningen udgør mere end 60%. DSV er branchens femte største virksomhed baseret på selskabets og 

konkurrenternes omsætningstal fra 2018. 

DSV, der ligger stor værdi i deres brand, har historisk set ved de fleste opkøb placeret de kommercielle 

aktiviteter for det erhvervede selskab under sit eget brand. Opkøbet af UTI var det seneste eksempel på 

dette. 

DSV Panalpina 

Sammenlægningen med Panalpina vil placere DSV koncernen blandt branchens fire største virksomheder 

med en proforma omsætning på omtrent 120 mia. kr. Omtrent 90% af Panalpinas omsætning opstår som 

følge af luft- og søaktiviteter, hvor førstnævnte er størst. Den anslået helårs effekt af opkøbet spår, som figur 

18 påpeger, at DSV får tilført omtrent 143% ton stigning i luftfragt og en vækst på 73% i søfragt baseret på 

TEU således, at der henholdsvis opnås et samlet niveau på 1,7 mio. ton luftfragt og 2,6 mio. TEU søfragt i det 
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samlede selskab. Disse tilføjelser bidrager til et mere balanceret forretningsmix, hvor man tidligere var mest 

eksponeret overfor Road divisionen. Luftfragt, som generelt karakteriseres ved at have de højeste marginer 

i 3PL branchen, er nu det største forretningsområde inden for koncernen. Udover øget omsætning og et mere 

jævnt forretningsmix, bevirker denne større markedsdominans til, at de fremadrettet vil have mulighed for 

at forhandle bedre priser med deres kunder. 

Engaard fra Jyske Bank påpeger, at netop for 3PL’ere giver sådan et opkøb mening, da volumen relativt nemt 

kan flyttes fra en platform til en anden, hvorfor DSV allerede med det samme kan høste fordele af en større 

omsætning. 

Ydermere kan DSV Panalpina drage fordel af krydssalg. Panalpinas eksisterende kunder vil med denne 

sammenlægning også kunne tilbyde deres eksisterende kunder vejtransport, hvor de førhen ville have valgt 

en ekstern leverandør. Omvendt tilbydes DSV’s kunder nu yderligere muligheder indenfor primært luftfragt, 

da selskabet, som nævnt i produktionsafsnittet, nu råder over dets eget fly. Samlet set opnår kunderne et 

bedre produkt, hvor DSV-kunderne får mere fleksibilitet, mens Panalpina kunderne nu kan tilbydes en samlet 

løsning, som dækker alle aspekter i kundens værdikæde. Dette anskues særligt værdifuldt for den enkelte 

kunde, da man ved en samlet løsning undgår øget papirarbejde samt planlægning, som ellers ville være 

nødvendigt, såfremt man selv skulle stå for dette. Bellander fra Nordea pointere ligeledes, at det samlede 

selskab nu kan henvende sig til specifikke meget store kunder, hvilket man ikke havde kapaciteten til før. 

Figur 18: Markedseksponering før og efter Panalpina opkøbet 

 
Kilde: (DSV Panalpina, 2019B) 
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Den sammenlagte koncern vil drive virksomhed i 90 lande, hvilket kan ses af nedenstående oversigtskort. 

Hvor DSV’s omsætning hovedsageligt blev generet i EMEA markedet, har Panalpina en mere jævn fordeling, 

hvor de blandt andet er størst i Latin Amerika ved luftfragt af letfordærvelige varer. Sammenlægning 

medvirker dermed til, at de får større operationer på de øvrige markeder, og heraf - udover øget omsætning 

- opnår risikospredning. 

Figur 19: Geografisk eksponering - oversigtskort 

 
Kilde: (DSV Panalpina, 2019E) 

Panalpina har gennem deres 32 år i branchen formået at opbygge et godt brand, heriblandt i Latin Amerika. 

Jens Lund mener, at især Panalpina brandet har været værdifuldt at tilføje til DSV (DSV Panalpina, 2019C). 

Da DSV modsat deres tidligere opkøb ikke kommer til at placere Panalpinas kommercielle aktiviteter under 

DSV-brandet, får de mulighed for at bibeholde selskabets brand værdi i kombination med deres eget, hvilket 

medvirker til en øget brand værdi. Der kan dog stilles spørgsmål til, hvor længe Panalpina navnet bevares. 

Det ligger derimod indirekte i kortene, at Panalpina navnet forsvinder fra deres logo før eller siden 

(McDonagh, 2019). 

Der kan på baggrund af den ovenstående interne analyse identificeres følgende potentielle synergieffekter, 

som i det næste afsnit vurderes ud fra et økonomisk og risiko perspektiv: 

• Ledelsesmæssig synergi 

• Elimineringen af dobbeltfunktioner 

• Know-how i Air & Sea 

• Konsolidering af IT-system 

• Købmandskab (Stordriftsfordele) 

• Erhvervelse af eget fly (Fleksibilitet) 

• Krydssalg (Samlede løsninger for kunder) 

• Markedsadgang/Markedsdominans 

• Brand 
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6.4 Vurdering af Synergieffekter 
De identificerede synergieffekter vil vurderes ud fra hvilken økonomisk påvirkning, de vil have på det samlede 

selskab, og risikoen som anskues, som sandsynligheden for at den pågældende synergieffekt ikke realiseres. 

Menneskelige resurser 

DSV’s erfarne topledelse har stor ekspertise i at erhverve selskaber, der performer under deres potentiale, 

for derefter at erstatte deres ledelse med sin egen og heraf opnå det maksimale ud af det opkøbte selskab. 

Det vurderes heraf, at der er en gunstig mulighed for at opnå en ledelsesmæssig synergieffekt ved at erstatte 

Panalpinas ledelse med DSV’s. 

Med besparelsen af op mod 4.000 ansatte drevet af dobbeltfunktioner, og deres strategi om at 

organisationen kun har en ledelse, en administration og et hovedkvarter, kan der heraf opnås omkostnings 

synergieffekter, der tager afsæt i economic of scope teorien. 

Panalpinas ansatte besidder også værdifuld viden indenfor luftfragt, som det samlede selskab vil kun drage 

store nytte af, hvilket vurderes til at give potentiale for nogle kommercielle synergieffekter. 

Vurdering af økonomisk effekt: I forvejen er de menneskelige ressourcer den største omkostningspost efter 

GP, hvilket indikerer, hvor værdifulde de ansatte er for DSV. Taget synergieffekterne i betragtning er det 

tydeligt, at disse kan have en stor økonomisk effekt. 

Vurdering af risiko: Risikoen afspejler sig primært i de kulturelle aspekter, da Panalpina traditionel set er en 

organisation drevet af tyske arbejdsgange. DSV har førhen haft succes med integration af de menneskelige 

ressourcer ved tidligere opkøb, dog er Panalpina det største opkøb hidtil. Risikoen vurderes derfor til at være 

moderat. 

Konsolidering af IT-system (Teknologi) 

Hvis DSV Panalpina formår at integrere begge IT-systemer, vil de opnå synergieffekter både som følge af, at 

Panalpinas aktiviteter vil blive underlagt DSV’s effektive CargoWise IT-system samtidig med, at der opnås 

betydelige omkostningssynergier i form af at køre et samlet system i stedet for to. 

Vurdering af økonomisk effekt: Da industrien i hastige skridt bliver mere digitaliseret, øges omkostningerne 

til IT ligeledes. Ved at sammenlægge begge IT-systemer under ét vurderes det, at disse operationelle 

synergieffekter som følge economic of scope kan have en stor økonomisk effekt. 

Vurdering af risiko:  IT-systemerne er et grundfundament for at forretningen kan drives, og er dermed en 

essentiel faktor for, at de andre synergieffekter kan realiseres. Såfremt det ikke lykkedes at integrere 

systemerne til ét, eller det samlede IT-system ikke kan håndtere det forventede behov, vil det overskygge de 

øvrige synergieffekter ifølge Bellander fra Nordea, som mener at integrationen af et konsolideret IT-system, 

er den største risiko ved opkøbet. På trods af at DSV tidligere har haft succes med at integrere erhvervede 

selskabers IT-systemer, så ser situationen anderledes ud i dette tilfælde, hvor Panalpina har et omfattende 

IT-system, hvilket DSV-bossen også har tilkendegivet. Risikoen for, at denne synergi ikke realiseres, vurderes 

derfor til at være høj. 

Købmandskab (Indkøb, indgående- og udgående logistik) 

DSV er ved integrationen af Panalpina blevet meget større volumenmæssigt. Særligt luftfragt og skibsfragt 

volumen er blevet forøget markant, hvilket stiller virksomhedens forhandlingsstyrke overfor leverandørerne, 

som i dette tilfælde primært er luftfartsselskaberne og rederierne, stærkere. Bedre indkøbspriser er en af 

nøglefaktorerne bag strategien om at løfte marginerne for Panalpinas aktiviteter op på DSV gruppeniveau. 
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Deres anerkendte købmandskab afspejler sig også af prisstrategien til kunderne, hvilket kan gavne Panalpinas 

aktiviteter. 

Vurdering af økonomisk effekt: Da selskabets forhandlingsstyrke overfor leverandørerne stiger, vil der kunne 

opnås omkostningssynergieffekter.  Dette er en af grundelementerne for at kunne øge det samlede selskabs 

marginer op på tidligere gruppeniveau. De økonomiske effekter heraf vurderes til at være moderate, da det 

antages, at andre faktorer kommer til at have en større påvirkning.  

Vurdering af risiko: Der er ikke mange risici forbundet med denne synergieffekt. Dog kan DSV Panalpina 

havne i en situation, hvor de qua deres størrelse og vækst forventer at kunne forhandle langt mere 

fordelagtige priser med leverandører og kunder, end hvad der er realistisk. Samlet set vurderes risikoen dog 

til at være lav. 

Produktion (eget fly) 

Ud over at virksomheden opnår værdifuld viden inden for luftfragt kommer det samlede selskab også i 

besiddelse af eget leaset fly. Dette materielle aktiv medvirker dels til, at selskabet ikke er fuldt ud afhængigt 

af eksterne leverandører, og samtidig bidrager det med fleksibilitet. Det vurderes at synergieffekten vil 

resultere i en kommerciel synergieffekt. 

Vurdering af økonomisk effekt:  De økonomiske synergieffekter afspejler sig i både lavere fragtpriser idet 

fragten foretages internt, samtidig med at kunderne tilbydes øget fleksibilitet, hvilket kan føre til en 

volumenforøgelse. Dertil kommer effektiviseringerne af transport til og fra lufthavn samt 

dokumenthåndteringer. I det samlede billede udgør det ene fly dog kun en begrænset del af den samlede 

volumen, hvorfor den økonomiske effekt vurderes til at være middel-lav. 

Vurdering af risiko: Eksponering overfor oliepriser stiger, hvilket er den primære risikoeksponering. Afgifter 

heraf miljøreguleringer spiller ligeledes en stor rolle. Dog kan det argumenteres for, at eksponeringen i en 

vis grad også vil opleves i forhandlingerne med eksterne leverandører. Risikoen for at DSV Panalpina ikke 

opnår de ønskede synergieffekter vurderes derfor til at være middel-lav, primært grundet wet-leasingen 

kontrakten. 

Marketing og salg 

Markedsmæssigt står DSV til at blive væsentlig større som følge af sammenlægningen, hvor bidraget mest af 

alt kommer af Panalpinas luftfragt aktiviteter. Det vurderes heraf, at DSV opnår en øget markedsdominans 

igennem bedre netværk qua deres størrelse, og muligheden for at forhandle bedre priser med kunder. Denne 

øgede markedsdominans tager afsæt i de operationelle synergieffekter som følge af omsætningssynergi. 

Ligeledes opnår selskabet også nogle kommercielle synergieffekter gennem deres krydssalg. Eksempelvis vil 

DSV Panalpina nu have mulighed for at tilbyde Panalpinas eksisterende kunder både vejtransport og solution, 

hvilket er to forretningsområder, som Panalpina ikke har de store aktiviteter i. Samtidig har DSV valgt at 

bevare Panalpinas brand, hvilket giver mulighed for at øge brandværdien for det samlede selskab. 

Vurdering af økonomisk effekt:  Der kan ikke sås tvivl om, at det ovenstående resulterer i øget salg, hvilket 

naturligvis bibringer en øget økonomisk effekt. Det vurderes på denne baggrund, at disse synergieffekter vil 

have en stor økonomisk effekt. 

Vurdering af risiko: På trods af DSV Panalpinas store ambitioner om krydssalg, er det på ingen måde sikkert, 

at eksempelvis Panalpinas eksisterende kunder ønsker at skifte til DSV. Det må antages, at man som kunde 

altid vil foretrække en samlet løsning, hvorfor risikoen vurderes til at være lav. 
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De ovenstående vurderinger af synergieffekterne er sammenfattede i figur 20, som præsenteres i en 

todimensional graf med den økonomiske effekt vertikalt samt risiko horisontalt. 

Figur 20: Vurdering af synergieffekter 

 
Kilde: egen tilvirkning 

6.4.1 Coronapandemiens indflydelse på den interne analyse efter skæringsdatoen 
I forlængelse af den afsluttende del af den eksterne analyse er det nødvendigt at vurdere coronapandemiens 

effekt på DSV ud fra et internt perspektiv. 

DSV er en af de få virksomheder, der har demonstreret vækst i krisetider heriblandt finanskrisen, hvilket 

blandt andet skyldes deres asset-light struktur, som gør det muligt at tilpasse sig markedsefterspørgslen. 

Selvom DSV’s største kunde - bilbranchen - er hårdt ramt, er DSV godt rustet til at håndtere denne krise, hvor 

deres politik om at kreditforsikre kunderne indtil videre har været succesfuld (Andersen K. , 2019). Hvor DSV 

under finanskrisen kun havde tilknytning til en bank - Danske Bank - har de aftaler med flere i dag, hvilket 

kan øge deres muligheder for at sikre likviditet såfremt kundebetalingerne udebliver. DSV Panalpina har 

senest også sikret sig likviditet hos sine banker frem mod en uvis fremtid i møde i forbindelse med 

coronapandemien (Brahm, 2020). 

På baggrund af det gennemgåede er det derfor heller ikke usandsynligt, at DSV Panalpina kommer i store 

træk uskadt fra denne tid, men det bør understreges, at den nuværende pandemi krise ikke kan 

sammenlignes med tidligere kriser. 
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6.4.2 VRIO-analyse 
I den interne analyse blev det belyst, hvilke synergieffekter det samlede selskab kan drage fordel af som følge 

handlen. Hernæst ønskes det nu analyseret om disse er unikke, svære at imitere samt bliver udnyttet i 

organisation. VRIO-analysen foretages generelt set på baggrund af ressourcer, men den er i denne 

sammenhæng justeret, således den har fokus på de mest væsentlige identificerede synergieffekter. 

Tabel 4: VRIO-analyse af synergieffekter 

Kilde: egen tilvirkning 

Panalpinas “know how” indenfor Air and Sea 

Værdifuld: DSV opnår specifik viden indenfor bl.a. luftfragt, som de kan kombinere med deres egen viden 

indenfor de øvrige forretningsområder. Denne viden kan være afgørende for DSV’s fremtid i dette 

forretningsområde, hvorfor denne er værdifuld. 

Unik: Panalpina har opnået deres markedsposition på baggrund af den viden og know how, de internt har i 

selskabet. Denne viden er ikke nødvendigvis den samme, som konkurrenterne besidder samtidig med, at 

denne kan kombineres med DSV’s viden, hvilket vil skabe en helt ny dimension og unik viden for det samlede 

selskab. 

Imitation: Mennesker og deres viden er forskellige og af den grund svære at imitere. Konkurrenter kan 

naturligvis hente ansatte med samme evner, men den rette sammensætning og dynamik mellem ansatte kan 

tage lang tid at replicere og realisere. 

Synergieffekt Er det 

værdifuldt? 

Er det 

unikt? 

Er det 

besværligt 

at imitere? 

Er det udnyttet i 

organisationen? 

Kilde til 

konkurrencemæssig fordel 

Know How 

indenfor Air & Sea 

Ja Ja Ja Ja Vedvarende 

konkurrencemæssig fordel 

Konsolideret IT-
system 

Ja Både Ja 

og Nej 

Både Ja og 

Nej 

Ikke fuldt ud på 

nuværende 

tidspunkt, men 

undervejs. 

(Potentiel) Vedvarende 

konkurrencemæssig fordel 

Købmandskab Ja Både Ja 

og Nej 

Ja Ja Vedvarende 

konkurrencemæssig fordel 

Erhvervelse af 

eget fly 

Ja Nej   Konkurrencemæssig paritet 

Krydssalg Ja Nej   Konkurrencemæssig paritet 

Brand Ja Ja Ja Ja Vedvarende 

konkurrencemæssig fordel 
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Udnyttet: Det er naturligvis vanskeligt at vurdere, hvorvidt DSV Panalpina allerede på nuværende tidspunkt 

har udnyttet synergieffekterne til fulde, da integrationen er på sin tidlig fase. Der kan dog ikke herskes tvivl 

om, at selskabet anser disse som værende essentielle, og at integrationen er undervejs. Af deres seneste 

årsrapport fremgår det, at man allerede på det sidste halve år af 2019 har formået at opnå positiv organisk 

vækst inden for Air & Sea - på omtrent 2,5% - på trods af et presset marked inden for Air (DSV Panalpina, 

2020). Det vurderes heraf at der er en vedvarende konkurrencemæssig fordel, idet selskabet er på vej til at 

udnytte synergieffekterne i organisationen. 

Sammenlagt IT-infrastruktur 

Værdifuld: At kunne håndtere kunders ordre fra to virksomheder i et IT-system modsat to, er værdifuldt for 

det samlede selskab. Dette er en omfattende og risikabel proces, og såfremt denne lykkes, vil det tilføje 

selskabet øget værdi i form af omkostningsbesparelser samt en effektivisering af driften. 

Unik: Hverken IT-systemet, som Panalpina eller DSV bruger i deres Air and Sea division, er unikt, da disse er 

“off-the-shelf” systemer, som benyttes af mange i industrien. Det vurderes dog, at konsolidering af IT-

systemet for to af de største virksomheder i branchen er unik. 

Imitation: M&A strategien er gennemgående for mange speditører i transport og logistikbranchen, hvorfor 

dette generelt set er immiterbart. Størrelsen af Panalpina samt DSV’s succesfulde historik med integration af 

opkøbte selskaber i deres IT-system, taler dog for, at det for konkurrenter vil have svært at imitere DSV’s 

know-how inden for IT-integration. 

Udnyttet: Det samlede selskab har endnu ikke formået at samle IT-infrastrukturen, men såfremt det lykkedes, 

kan det skabe en vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

DSV’s Købmandskab 

Værdifuld: Hvis DSV formår at drive samme købmandskab overfor Panalpinas leverandører og kunder, som 

de driver i deres egen forretning, kan dette være drivkraften i strategien om at øge marginerne for Panalpinas 

aktiviteter og således være en særdeles værdifuld synergieffekt for det samlede selskab. 

Unik:  Sammenlignet med de største speditører har DSV blandt nogle af de højeste marginer, hvorfor DSV-

ledelsens historisk formåen med at øge marginerne for de opkøbte selskaber besidder en vis form for 

unikhed. Det kan dog samtidig argumenteres for, at konkurrenter, hvis markedsværdi ikke er lige så stor som 

DSV’s, også har formået at øge deres marginer som følge af M&A, men det vurderes ikke, at disse har været 

lige så høje. 

Imitation: Konkurrenter, som ikke besidder lignende købmandsevner som DSV, vil have svært ved at imitere 

disse evner. Disse Evner er opbygget igennem flere år, hvilket taler for, at evnen til at løfte et erhvervet 

selskabs marginer er svære at imitere. Expeditors, som er DSV’s nærmeste konkurrent - når det kommer til 

høje marginer i branchen - forsøger at bevare disse ved at undgå fusion og opkøb for derimod at satse på 

organisk vækst (Expeditors, 2020). Dette bevidner om vanskeligheden ved at imitere samme strategi. 

Udnyttet: M&A er en del af DSV-ånden, hvor deres købmandskab og evne til at løfte opkøbte selskabers 

marginer, er en implementeret del af organisationen og ledelsens kultur. På baggrund af dette karakteriseres 

denne synergieffekt som kilde til vedvarende konkurrencemæssig fordel. 
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Erhvervelse af fly 

Værdifuld: Panalpinas fly har bidraget positivt til deres stærke markedsposition inden for luftfragt. DSV’s 

kunder vil nu kunne tilbydes en helhedsløsning og øget fleksibilitet samtidig med, at DSV kan tilpasse flyets 

ruter til der, hvor efterspørgslen er størst. Flyet vurderes derfor til at være et værdifuldt aktiv i det samlede 

selskab. 

Unik: Flere konkurrenter har ligeledes egne fly i deres flåde af aktiver heriblandt markedslederen DHL. På 

baggrund af dette ses erhvervelsen af eget fly ikke som en unik egenskab, hvorfor denne synergieffekt kun 

er kilde til konkurrencemæssig paritet. 

Krydssalg 

Værdifuld: Da eksisterende Panalpina kunder kan tilbydes en samlet løsning, kan dette skabe merværdi for 

kundebasen. Værdien tilføres ligeledes også til det samlede selskab, da disse omsætningssynergieffekter 

giver mersalg. Det vurderes heraf, at denne synergieffekt er værdifuld. 

Unik: Flere af deres konkurrenter, som DHL og Kuehne+Nagel, opererer på de samme markeder, og kan også 

drage fordel af krydssalg, hvorfor det kan være vanskeligt at argumentere for, at denne synergieffekt er unik. 

Dette medfører dermed til konkurrencemæssig paritet. 

Brand 

Værdifuld: Panalpina brandet er anerkendt i store dele af verdenen, eksempelvis i Latinamerika ved luftfragt 

af letfordærvelige varer. Ved kombination af begge brands får det samlet selskab mulighed for at få øget 

brandværdi, hvilket alt andet lige er værdifuldt. 

Unikt: Panalpina brandet dateres helt tilbage til 1960, hvor det sidenhen har opbygget et andekendt navn i 

branchen. Qua deres historie, vurderes brandet derfor til at være unikt. 

Imitation: At opbygge et velkendt brand sker ikke fra den ene dag til den anden, hvorfor imitationen af et 

brand er yderst vanskelig. 

Udnyttet: Med valget om at bibeholde Panalpina brandet kan det dermed argumenteres for, at DSV har 

udnyttet den kommercielle synergieffekt, der kan opstå som følge af øget brandværdi. Denne synergieffekt 

kan dermed medføre til vedvarende konkurrencemæssig fordel for det samlede selskab. 
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6.5 SWOT-Analyse 
SWOT-analysen er i denne sammenhæng en opsummering af den interne og eksterne analyse, hvor også 

perspektiver fra virksomheds- og branchebeskrivelserne inddrages. 

Interne forhold 

Styrker Svagheder 

DSV stand-alone: 

• Erfaren og succesfuld ledelse 

• Asset-light 

• Købmandskab 

• M&A og integrations erfaring 

• Solutions gør det muligt at tilbyde 

kunderne håndtering af hele værdikæden 

DSV Panalpina (tilføjelser): 

• Ekspertise inden for luftfragt 

• Eget fly giver mindre afhængighed af 

leverandører i Air 

• Både DSV og Panalpina har et stærkt og 

velkendt brand i branchen 

• Krydssalg 

• Øget geografisk tilstedeværelse 

• Øget forhandlingsstyrke overfor 

leverandører 

• Mindre afhængig af fragmenteret 

vejtransport 

DSV stand-alone: 

• Afhængig af leverandører og 

kundebrancher 

• Konkurrenter har langt større fokus på B2C 

• Høj eksponering overfor presset europæisk 

marked 

 

DSV Panalpina (tilføjelser): 

• Forskellige IT-systemer 

• Øget eksponering overfor brændstofpriser 

(fly) 

• Kulturelle udfordringer 

• Mulig kundeudvandring 

 
 
 

Eksterne forhold 

Muligheder Trusler 

• Høj profitabilitet på det asiaske marked 

• E-commerce 

• Teknologisk udvikling med henblik på 

yderligere effektivisering 

• Oliepriser 

• Øget efterspørgsel efter helhedsløsninger 

samt unikke løsninger fra visse 

kundebrancher 

• Europæiske bilindustri flytter produktionen 

uden for Europa 

• Voksende middelklasse 

• Øget fokus på miljø 

• Handelskrig med USA og Kina/Europa 

• Brexit 

• Oliepriser 

• Konjunkturfølsomme kundebrancher og 

heraf forventning om afdæmpet vækst de 

næste par år 

• Leverandører ekspandere deres 

forretningsområde 

• Homogen ydelse 

• Øget fokus på miljø 
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Styrker 

DSV har en erfaren og succesfuld ledelse, som blandt andet tæller deres CEO. De samme folk er af mange 

eksterne blevet anset som værende dygtige til at drive en profitabel forretning med høje marginer 

sammenlignet med branchen. Endvidere har DSV en lang succesrig M&A erfaring, hvor de siden deres 

etablering har integreret over 50 virksomheder. 

DSV får med opkøbet af Panalpina både deres viden og erfaring indenfor luftfragt, samtidig med at de bliver 

det andet største i dette forretningsområde målt på volumen. Panalpinas omsætning opstår primært som 

følge af deres luft- og søfragt tjenester, hvorfor krydssalg vil være en oplagt mulighed. Med deres størrelse 

som verdens 4 største speditør udvider de deres geografiske markeder og øger deres forhandlingsstyrke 

overfor kunder og leverandører. 

Svagheder 

Selvom asset-light strukturen har betydelige fordele, så sætter det også begrænsninger i forhold til 

stordriftsfordele. Konkurrenter der varetager deres egen flåde af aktiver som køretøjer og fly, vil kunne drage 

fordel af at springe mellemleddet over, hvor DSV stadig selv efter integrationen af Panalpina og dets fly er 

afhængig af underleverandører. 

Det europæiske transport- og logistikmarked er kendetegnet ved hård konkurrence og heraf pressede 

marginer. Dette geografiske område udgør med 2/3 af forretningen for DSV, hvorfor DSV’s forretnings er 

yderst afhængig af den europæiske økonomi. Integrationen af Panalpina har ændret på situationen, men det 

samlede selskab er fortsat mest eksponeret i Europa. 

Integrationen tilføjer ligeledes en del udfordringer, som kan ende med at blive DSV Panalpinas svaghed. Som 

eksempel kan nævnes at selskaberne anvender to vidt forskellige IT-systemer, og har som minimum det 

første år forventninger om, at disse kører sideløbende, hvilket betyder at omkostningerne på kort sigt vil 

kunne overskygge synergieffekterne. 

Muligheder 

Det asiatiske marked er voksende og er modsat det europæiske marked mere profitabel, hvilket er et marked 

som det samlede selskab bør sigt efter.  

Olieprisen er et af de mest betydningsfulde råvare for transport- og logistikbranchen, hvor faldende priser 

for denne råvare kan reducere omkostningerne for selskaberne i branchen.  

Middelklassen er stigende på globalt plan, hvilket fører til øget forbrug. Det øget forbrug opleves og i 

særdeleshed i e-handel, hvilket alt andet lige kommer til at påvirke aktører i transport og logistikbranchen 

positivt. 

Visse kundebrancher, som medicin- og bilbranchen, efterspørger i stigende grad avancerede og 

skræddersyede logistik løsninger, hvilket skaber nye muligheder for selskaber, der har en solution division. 

De teknologiske redskaber udvikler sig med hastige skridt, hvilket giver helt nye muligheder hvorpå 

forretningen kan drives og samtidig spille en betydelig faktor ift. forøgelse af effektiviteten. 
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Trusler 

De politiske faktorer har stor betydning for DSV Panalpina og branchen generelt set. Handelskrigen mellem 

USA og Kina samt potentielt USA og Europa vil have enorm betydning for kundebrancherne og heraf DSV 

Panalpina. 

Det er den seneste stykke tid set eksempler på leverandører f.eks. rederier, som ekspandere deres 

forretningsområde og ved opkøb tilbyder vejtransport. I fremtiden kan disse udgøre en stor trussel, selvom 

de på nuværende tidspunkt har udtalt, at de ikke vil konkurrere med deres kunder. 

Da branchen er en af de mest forurenende i verden, vil miljørestriktioner få enorm betydning. Det opleves 

at flere af konkurrenterne allerede har forberedt sig på potentielle fremtidige stramninger heriblandt 

markedsleder DHL, som er foran DSV Panalpina på dette punkt. 
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7.0 Regnskabsanalyse 
Den historiske regnskabsanalyse udarbejdes med formålet om at klarlægge henholdsvis DSV og Panalpinas 

nuværende økonomiske position og historiske performance i en given periode. Regnskabsanalyse vil 

endvidere ligge til grund for budgettering af DSV som stand-alone virksomhed og DSV Panalpina som et 

samlet selskab med henblik på udskillelse af værdien af synergieffekterne. 

Der tages udgangspunkt i selskabernes officielle årsrapporter for en 6-årige periode fra 2014 til 2019, da 

denne periode vurderes til at være interessant med henblik på opgavens formål. Perioden rummer nemlig 

DSV økonomiske situation før, under og efter opkøbet af UTI, hvilket er en essentiel analyseperiode taget 

Panalpina opkøbet i betragtning. 

7.1 Leasing 

Som beskrevet tidligere i opgaven lever 3PL’ere ofte på deres asset-light struktur som en del af 

kernestrategien. DSV og Panalpina er ingen undtagelse, hvor førstnævnte gennem deres historie har haft 

denne struktur som en del af deres styrker. 

For at kunne opretholde en asset-light struktur har leasing af aktiver været et af nøglefaktorerne. DSV har 

primært indregnet leasingydelserne som operationel leasing, kendetegnet ved at de leasede aktiver ikke 

bliver indregnet i balancen. Omfanget af leasingydelsernes størrelser i forhold til de totale aktiver for DSV er 

belyst nedenstående: 

Tabel 5: Leasingydelser kontra totale aktiver 

mDKK 2015 2016 2017 2018 

Leasing ydelse 1.917 2.446 2.902 2.876 

Totale aktiver 27.725 40.367 38.388 38.812 

Andel af aktiver 6,9% 6,1% 7,6% 7,4% 

Kilde: egen tilvirkning 

I januar 2016 udgav ISAB i samarbejde med FASB en ny regnskabsstandard IFRS 16, som opstiller ændrede 

krav til indregning af leasingydelser – heriblandt klare retningslinjer hvorvidt et leaset aktiv skal indregnes 

som operationel leasing eller finansiel leasing – hvilket betyder, at ovenstående aktiver bliver markant 

påvirket. 

Standarden kan dermed ændre omverdens syn på virksomheder som DSV og Panalpina, hvor de måske for 

fremtiden ikke længere vil blive anset som asset-light selskaber på trods af en uændret struktur. 

For at kunne udføre en regnskabsanalyse, som skal danne grundlag for budgetteringen, er det derfor 

nødvendigt at korrigere de historiske regnskabstal således de er i overensstemmelse med IFRS 16. 

7.1.1 Regnskabsmæssig behandling af finansiel leasing 
IFRS 16 adskiller sig fra den hidtil anvendte IAS 17 på følgende hovedpunkt: 

• Leasingaftaler skal ikke længere klassificeres som operationel eller finansiel leasing, da alle 

leasingkontrakter skal behandles som finansiel leasing med undtagelse af kortfristede 

leasingkontrakter svarende til mindre end 12 måneder og leasing af aktiver med lav værdi såsom 

personlige computere eller lign. med en hovedregel om en værdi under eller lig med USD 5000. 
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Finansiel leasing behandler det leasede aktiv på samme måde, som hvis leasingtager havde købt aktivet 

igennem finansiering. Aktivet indregnes dermed modsat operationel leasing både som aktiv og som 

forpligtelse på balance. Indregningen sker ved leasingperiodens begyndelse til den laveste værdi af det 

leasede aktivs dagsværdi eller nutidsværdien af minimumsydelserne, hvor sidstnævnte anvender 

leasingkontraktens interne rente eller leasingtagers marginale lånerente som diskonteringsfaktor. 

Andre faktorer såsom afskrivninger, renteomkostninger og afdrag behandles på samme vilkår som normalt. 

7.1.2.1 Effekt på resultatopgørelsen 
Effekten på resultatopgørelsen afspejler sig i, at 

den operationelle leasingydelse nu ikke er en del 

af resultatopgørelsen, hvilket betyder, at EBITDA 

stiger med leasingydelsens størrelse. 

Afskrivningerne stiger som følge af at 

leasingaktivet bliver afskrevet over 

leasingkontraktens løbetid. Disse vil være mindre 

end selve leasingydelsen det pågældende år, 

hvorfor EBIT vil være højere ved den nye standard. 

Alt afhængig af størrelsen af rentebetalingerne 

det pågældende år kan resultatet før skat enten 

være positivt eller negativt påvirket. Dog vil 

effekten på resultatet før skat over hele 

kontraktens levetid være neutralt, hvilket er 

illustreret til højre. 

Figur 21: Effekt på P&L 

 

Kilde: IFRS Foundation - "IFRS 16 - Leases"

7.1.2.2 Effekt på balancen 
Balancen vil blive påvirket som følge af finansiel 

leasing indregner leasingaktiverne på samme 

vilkår som selskabets købte aktiver, hvilket fører til 

en forøgelse af aktiverne. Dette betyder også, at 

disse vil afskrives over kontraktens levetid. 

Passiverne forøges ligeledes som følge af at 

nutidsværdien af ydelserne anses som en 

forpligtelse. Disse deles op i kortfristede 

forpligtelser (nutidsværdien af leasingydelser som 

forfalder inden for 12 måneder) samt langfristede 

forpligtelser (nutidsværdien af leasingydelser som 

forfalder efter 12 måneder). Leasingforpligtelsen 

behandles som et lån, hvilket betyder at 

forpligtelsen afvikles over kontraktens levetid 

med tilhørende rentebetalinger og afdrag. Dette 

er illustreret til højre. 

 

 

Figur 22: Effekt på balance 

 

Kilde: IFRS Foundation - "IFRS 16 - Leases”
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Egenkapitalen vil på langt sigt være upåvirket, men vil på kort sigt være påvirket som følge ændringer i 

resultatet efter skat. I forlængelse af dette vil skattebetalingerne blive påvirket, hvilket henføres til udskudt 

skat på balancen. 

7.1.2 Antagelser for DSV og Panalpina 

DSV 

For at kunne udføre konverteringen er det nødvendigt at foretage en række antagelser grundet manglende 

information. 

Diskonteringsrente 

DSV Panalpina oplyser i deres 2019 regnskab, at den vægtede marginale lånerente, som er anvendt som 

diskonteringsrente, var 3,4% for leasingaktiver karakteriseret som grunde samt bygninger og 2,6% for 

operative leasingaktiver såsom lastbilanhængere. Da DSV ikke oplyser tilsvarende informationer for tidligere 

år, antages disse diskonteringssatser for at være gældende for tidligere år. Leasingydelserne 

tilbagediskonteres med en diskonteringsrente, som består af et vægtet gennemsnit af de to forhenværende 

satser i forhold til leasingkontrakternes størrelse for det pågældende år. 

Ydelsesrækkerne 

IFRS 16 kræver ikke offentliggørelse af de enkelte leasingaftaler, men kræver oplysninger om hvor stor en 

andel af de fremtidige leasingydelser, der forfalder inden for 1 år efter balancedagen, mellem 1 og 5 år efter 

balancedagen og hvor stor andel som forfalder mere end 5 år efter balancedagen. 

Disse oplysninger ligger til grund for opstilling af ydelsesrækkerne. Forpligtelserne der forfalder imellem 0-1 

år antages at forfalde i slutningen af perioden, hvorfor disse tilbagediskonteres med et år. Der tages derfor 

ikke hensyn til hvis nogle af kontrakterne forfalder efter fx. 1 måned. Forpligtelserne imellem 1 og 5 år 

antages at være fordelt ligeligt hvert år og forfalder ultimo året. 

DSV oplyser at leasingkontrakter over 5 år normalt har en gennemsnitlig kontraktlængde på op til 10 år, 

hvilket ligger til grund for, at der antages, at disse har en kontraktlængde på 10 år. Disse antages ligeledes at 

være ligeligt fordelt hen over disse 5 år, hvor det ligeledes antages at betalingerne forfalder én gang ultimo 

hvert år. 

Afskrivningssats 

Selvom DSV oplyser, at visse leasingkontrakter har en levetid på op til 10 år, så har størstedelen af 

leasingkontrakterne en restlevetid imellem 1-5 år. I 2018 årsrapporten har DSV estimeret afskrivningerne på 

right-of-use assets til at udgøre 1/5 af leasingaktivernes 2018 primo værdi svarende til 4 år, hvis der antages 

lineær afskrivning. Der anvendes derfor en gns. lineær afskrivning på 4 år baseret på dette, som antages at 

være gældende for alle år. 

Kortfristede leasingkontrakter 

Der antages at alle leasingydelser der forfalder indenfor 12 måneder, vedrører længere leasingkontrakter på 

over 12 måneder. Det vil sige at der indregnes hverken kortfristede leasingkontrakter eller aktiver med lav 

værdi, da der ingen informationer oplyses angående disse. 
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Panalpina 
Flere af ovenstående antagelser for DSV gør sig gældende for Panalpina også. Dog er der en række punkter, 

hvor der forekommer afvigelser: 

Diskonteringsrente 

Panalpina oplyser i deres 2018 regnskab, at den vægtede marginale lånerente, som er anvendt som 

diskonteringsrente, var 2,2% for leasingaktiver kvalificeret som bygninger, 1.9% for køretøjer samt udstyr og 

1,3% for det ene fly. Da Panalpina ikke oplyser tilsvarende informationer for tidligere år, antages disse 

diskonteringssatser for at være gældende for tidligere år. Leasingydelserne tilbagediskonteres med en fælles 

diskonteringsrente for alle år, som består af et vægtet gennemsnit for disse svarende til 1,83%, da Panalpina 

modsat DSV ikke opdeler de fremtidige leasingydelser i grupper. 

Ydelsesrækker 

Da Panalpina ikke oplyser deres leasingydelser for årene, er det nødvendigt at foretage den antagelse om, at 

det foregående års leasingforpligtelser til forfald mellem 0-1 år svarer til leasingydelsen for det pågældende 

år.  

Afskrivningssats 

I Panalpinas 2018 regnskab udgør afskrivningerne på leasingaktiverne lidt over 1/4 af primo værdien. Dette 

svaret til en gns. lineære afskrivning på 3,5 år, hvorfor denne sats antages at være gældende for alle år 

historisk. 

Kortfristede leasingkontrakter 

Panalpina medtager i deres 2018 regnskab ikke kortsigtede leasingkontrakter eller leasingkontrakter med lav 

værdi. Dette antages også at gælde for de øvrige regnskabsår. 

7.1.3 IFRS 16 effekt på resultatopgørelse og balance for DSV 

Opstillingen af leasingydelserne samt beregninger af IFRS 16 implementeringen og heraf påvirkning på begge 

selskabers regnskab kan ses i bilag 7. 

Resultatopgørelse 

Nedenfor er illustreret konverteringens effekt på DSV’s resultatopgørelse. 

Tabel 6: IFRS 16 effekt på DSV’s resultatopgørelse 

Resultatopgørelse påvirkning 2014 2015 2016 2017 2018 

EBITDA ændring +58,4% +53,6% +57,6% +51,2% 46,3% 

EBIT ændring +13,9% +6,6% +8% +12,2% +4% 

Resultat før skat ændring +8,5% -1% -0,2% +7,4% -2,6% 

Kilde: egen tilvirkning 

Som det ses, får EBITDA en markant positiv påvirkning, mens resultatet før skat stort set er uændret. Over 

længere sigt vil nettoeffekten på resultatet være neutral. 



Side 63 af 155 
 

Balance 

Under aktiverne får de indregnede leasingydelser til finansiel leasing udelukkende indvirkning på de 

langfristede aktiver under posteringen right-of-use assets samt en ubetydelig effekt på udskudte 

skatteaktiver. 

Tabel 7: IFRS 16 effekt på DSV’s aktiver 

Aktiver påvirkning 2014 2015 2016 2017 2018 

Langfristede aktiver +32,4% +39,1% +29,7% +34,2% +39,3% 

Aktiver i alt +18,7% +18,6% +16,1% +18% +20,7% 

Kilde: egen tilvirkning 

Implementeringen af IFRS 16 får betydelige effekt på aktiverne, som samlet set stiger mellem 16-21% i 

perioden.  

Både de kortsigtfristede- og langfristede forpligtelser bliver naturligvis også påvirket, da leasingydelserne nu 

bliver indregnet som forpligtelser, hvor det er især sidstnævnte, der bliver mest påvirket. Samme markante 

effekt opleves ikke på egenkapitalen, som står til at blive ændret mellem -0,7% til 2,1% som følge af 

ændringer i profitten efter skat. Denne effekt vil dog på langt sigt blive neutraliseret. 

Tabel 8: IFRS 16 effekt på DSV’s passiver 

Passiver påvirkning 2014 2015 2016 2017 2018 

Kortfristede forpligtelser +16% +19,3% +14,4% +16,2% +16,9% 

Langfristede forpligtelser +35,1% +53,3% +37,8% +50,4% +65,2% 

Egenkapital +2,1% -0,2% 0% +1,57% -0,7% 

Passiver i alt +18,7% +18,6% +16,1% +18% +20,7% 

Kilde: egen tilvirkning 

Det kan dermed konkluderes at DSV’s gearing bliver påvirket markant, hvilket får konsekvenser for 

nøgletallene i regnskabsanalysen. 

7.1.4 Sammenligning med DSV’s 2018 estimater 
Som led i forberedelserne til implementeringen af IFRS 16 per 1. januar 2019 udarbejdede DSV-estimater for 

påvirkningen af 2018 regnskabet, hvilket kan ses i bilag 8. 

Beregninger for afhandlingen rammer indenfor DSV’s estimater på resultatopgørelsen bortset fra en lille 

tolerant afvigelse på EBIT. Dog ligger værdien af right-of-use assets samt leasingforpligtelserne omtrent 20% 

lavere end DSV’s estimater, hvilket kan henføres nedenstående antagelserne: 

• Diskonteringsrenten kan være forskellig. Vores baserer sig i alle år på 2019 satser, som muligvis er 

højere end dem, som blev brugt i tidligere regnskaber. 

• 0-1 år leasingydelser tilbagediskonteres fuld ud, som hvis betalingerne er forfaldt ultimo året. Der 

tages ikke hensyn til hvis nogle forfalder efter eksempelvis 1 måned, hvor DSV har diskonteret 

ydelserne ud fra deres forfaldsdato. 
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• Kontraktstørrelse og hvornår deres ydelser ligger kan være forskellig. DSV kan have overvægt af 

kontrakter, som udløber efter fx 2 år, hvor det er antaget, at disse er jævnt fordelt over 5 år. 

• Afskrivningssatsen kan afvige fra antagelsen om en lineær afskrivning over 4 år. 

• Antagelse om at alle leasingydelser forfalder på samme dato ultimo året dvs. ingen delårlige terminer 

såsom månedlige, kvartalsvise, halvårlige og lign. afviger fra DSV’s forfaldsdatoer. 

• Antagelse om at kontrakterne på over 5 år i gennemsnit har en længde på 10 år kan være forskellig. 

Samlet set vurderes konverteringen at give et retvisende billede af DSV’s finansielle position i årene 2015-

2018 som følge af konverteringen fra operationel leasing til finansiel leasing, hvorfor regnskabsanalysen 

baseres på disse tal. 

7.1.5 IFRS 16 effekt på resultatopgørelse og balance for Panalpina 
Panalpina har allerede implementeret IFRS 16 i deres 2018 regnskab, hvilket betyder at konverteringen fra 

operationel til finansiel leasing kun har været nødvendig at udføre for 2014-2017 regnskaberne. 

Resultatopgørelse 

Nedenfor er illustreret konverteringens effekt på Panalpinas resultatopgørelse: 

Tabel 9: IFRS 16 effekt på Panalpinas resultatopgørelse 

Resultatopgørelse påvirkning 2014 2015 2016 2017 

EBITDA ændring +109,9% +94,7% +109% +96% 

EBIT ændring -1,4% +41,6% +18,9% +30,3% 

Resultat før skat ændring -12,1% +35,5% +8,9% 24% 

Kilde: egen tilvirkning 

Resultatopgørelsen for Panalpina bliver betydeligt påvirket som følge af IFRS 16. Over længere sigt vil 

nettoeffekten på resultatet være neutral. Den betydelige effekt på resultatopgørelse sammenlignet med DSV 

skal findes i de lavere marginer som Panalpina har, hvilket vil blive yderligere uddybet i regnskabsanalysen.  

Balance 

Under aktiverne får de indregnede leasingydelser til finansiel leasing udelukkende indvirkning på de 

langfristede aktiver under posteringen right-of-use assets. 

Tabel 10: IFRS 16 effekt på Panalpinas aktiver 

Aktiver påvirkning 2014 2015 2016 2017 

Langfristede aktiver +147,5% +100,7% +122,9% 91,2% 

Aktiver i alt +25,2% +16% +19,3% +14,8% 

Kilde: egen tilvirkning 

Ligesom DSV, bliver de langfristede forpligtelser påvirket mest i Panalpina, men hvor påvirkningen er langt 

større i dette selskab. Trods den store forskel i effekten i forpligtelserne mellem DSV og Panalpina er den 

samlede effekt på balancen på nogenlunde det samme niveau, hvilket kan tilføres den positive effekt på 

egenkapitalen samt dennes størrelse sammenlignet med de samlede forpligtelser. 
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Tabel 11: IFRS 16 effekt på Panalpinas passiver 

Passiver påvirkning 2014 2015 2016 2017 

Kortfristede forpligtelser +14,9% +15,1% +15,3% +12,6% 

Langfristede forpligtelser +234,8% +74,3% +122,6% 79,1% 

Egenkapital -1,4% +4,8% +0,8% +2,2% 

Passiver i alt +25,2% +16% +19,3% +14,8% 

Kilde: egen tilvirkning 

7.2 Reformuleringer 
For at kunne udarbejde en regnskabsanalyse er det nødvendigt at reformulere de officielle årsrapporters 

resultatopgørelser og balancer, for derved at kunne separere driftsaktiviteter fra finansieringsaktiviteter. 

Dette foretages på baggrund af antagelsen om, at driftsaktiviteterne for de to selskaber anses som kilden 

bag den egentlige værdiskabelse til ejerne, hvor finansieringsaktiviteterne blot er støttende aktiviteter.15 

7.2.1 Egenkapitalen 
Formålet med reformuleringen af egenkapitalen afspejler sig i identifikationen af dirty surplus poster i anden 

totalindkomst, som opstår jf. international regnskabsstandard ved muligheden for at bogføre visse poster på 

egenkapitalen uden at have en effekt på resultatopgørelsen. 

Det opleves dog, at begge selskaber allerede i deres detaljerede egenkapitalopgørelser opgør transaktioner, 

der har været på egenkapitalen fra primo til ultimo i de valgte regnskabsår og derved også belyser anden 

totalindkomst og posterne tilhørende dertil. 

7.2.2 Resultatopgørelsen 
Både DSV og Panalpina aflægger deres resultatopgørelse på baggrund af en artsopdelt opstilling, hvorfor 

driftsomkostninger alene deles op i andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger samt af og 

nedskrivninger. Reformuleringen foretages ved at opdele resultatopgørelsen i driftsoverskud og 

nettofinansielle omkostninger. Skatten er også opdelt således, at det belyses med hvor stor en størrelse 

denne tilhører drift og finansiering, hvor der tages udgangspunkt i en effektiv skattesats.  

Reformuleringen af resultatopgørelsen er opgjort på totalindkomstbasis og udformet som et cash-flow 

regnskab. Den samlede totalindkomst består af nettooverskuddet fra resultatopgørelsen og anden 

totalindkomst. Sidstnævnte vedrører posteringer selskaber har foretaget direkte på egenkapitalen. Da disse 

posteringer foretages udenom resultatopgørelsen, er det derfor nødvendigt at indarbejde disse ind i den 

reformulerede resultatopgørelse for derved at opnå en clean-surplus accounting. Det bemærkes at bidraget 

fra anden totalindkomst har væsentlig indvirkningen på Panalpina samlede total indkomst, især i det første 

år.  

I nedenstående kommenteres der kort på fordelingen af visse poster i resultatopgørelsen: 

• Actuarial gains/(loses)/ Re-measurement of the net defined benefit asset: Denne dirty surplus post, 

som er en aktuarmæssig regulering fra anden totalindkomst, opstår som følge af rentebærende 

aktiviteter, hvorfor disse placeres under de nettofinansielle omkostninger. 

 
15 Reformuleringer af begge selskaber kan ses i bilag 10 & 11. 
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• Special items: Denne post vedrører hovedsageligt omkostninger til integration og restrukturering 

ved fusion og opkøb af andre selskaber, hvorfor det kan diskuteres om, hvorvidt disse er transitoriske 

af natur eller ej. Det førstnævnte er besluttet, hvor disse af denne årsag er korrigeret ud af EBIT. 

• Financial Assets available for sale: Som navnet antyder vedrører denne post salg af finansielle 

aktiver, hvorfor det naturligt at placere den under de nettofinansielle omkostninger. 

7.2.3 Balancen 
For at kunne matche den reformulerede resultatopgørelse, reformuleres balancen således at denne opdeles 

i driftsmæssige- og finansielle poster. De førstnævnte poster bliver delt op i driftsaktiviteter og 

driftsforpligtelser, hvor disse fratrukket hinanden udtrykker den samlede investeret kapital i henholdsvis 

Panalpinas og DSV’s drift. Den nettorentebærende gæld udledes ved at trække de finansielle aktiver fra de 

finansielle forpligtelser. 

Panalpina og DSV har generelt set de samme poster og af denne grund er der anvendt den samme tilgang til 

reformuleringen af balancen. Der kan for visse poster i balancen være tvivl om, hvorvidt disse tilhører drifts- 

eller finansieringsaktiviteter, hvorfor der nedenstående er foretaget korte argumenter for tvivlsomme 

posters placeringer: 

• Contract Liabilities: En periodiseringspost som indeholder kunders forudbetalinger på ydelser, der 

først står til at blive serviceret i fremtiden. Da denne forpligtelse med al tydelighed vedrører driften 

og antages ikke at være rentebærende, betragtes denne som driftsforpligtelse. 

• Other Payables and accruals: En periodiseringspost, som omfatter medarbejder goder som provision 

og sundhedssikring. Da medarbejderne provision er knyttet til, hvordan forretningen udvikler sig og 

dermed også driften, bliver denne betragtet som en driftsforpligtelse. 

• Current income tax liabilities: Frist for betaling af skyldig skat i Schweiz er 1. marts, hvorfor - med 

antagelsen af at beløbet vedrører perioden fra 01/03 til 31/12 – der ikke forfalder renter på denne 

og er heraf en driftsforpligtelse. For DSV er denne post placeret som en finansiel forpligtelse, da 

fristen i Danmark er den 20/11. 

• Post-employment benefit assets: Denne post indeholder primært medarbejdernes 

pensionsopsparinger, som måles i nutidsværdi og tilbagediskonteres med en rente. Denne post 

tilhører dermed de finansielle aktiviteter.  

• Other receivables and other current assets: Denne post - som blandt andet vedrører forudbetalt 

husleje, kommunikation og IT-omkostninger - er placeret som en drifts post, da denne primært 

påvirker den daglige drift. 

• Non- and current Provisions: Da hensatte forpligtelser (både kort og lang) måles til nutidsværdi og 

derved får en løbende rentetilskrivning, klassificeres de som rentebærende gæld. 

7.2.4 Opdeling af EBIT på division niveau 
DSV oplyser i deres årsrapporter opdelingen af EBIT på deres forretningsområder. Dette vil kunne give et 

bedre og mere detaljeret billede af udviklingen i den underliggende forretning, og heraf danne grundlag for 

en mere retvisende budgettering. Panalpina oplyser dog ikke denne information, men da størstedelen af 

forretningen består af Air & Sea og Solutions kun udgør en mindre del af forretningen omsætningsmæssigt 

vurderes udviklingen i Panalpinas regnskaber primært at være drevet af Air & Sea divisionen. 

De tre forretningsområder Air & Sea, Road og Solutions for DSV handler dog internt med hinanden, hvorfor 

det har været nødvendigt at foretage elimineringer af intern handel. Den interne omsætningen for hver 
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division oplyses, hvorfor omsætningen på divisionsniveau korrigeres for dette samtidig med ikke-allokeret 

omsætningen allokeres ud til divisionerne ud af deres omsætningsandel. Omkostninger og af- og 

nedskrivninger oplyses I note 2.1 i årsrapporterne, men modsat omsætningen er andelene fordelt på 

divisionsniveau ikke oplyst. Fordelingen af disse baserer sig derfor på andelen af de samlede omkostninger 

for omkostningsgruppen med undtagelse af afskrivninger på leasede aktiver, som fordeles ud på divisionerne 

ud fra andelen af afskrivninger på leasingaktiver i 2019. 

7.2.5 Korrektion af Panalpinas effekt på regnskabet i 2019 
For at kunne udarbejde en DSV stand-alone case i rentabilitetsanalysen samt budgettere DSV selvstændigt, 

har det været nødvendigt at korrigere Panalpinas effekt på regnskabet i 2019. Panalpina bliver indregnet fra 

integrationsdatoen 19. August 2019, hvilket betyder at Q3 samt Q4 regnskabet for årsregnskabet for 

kalender året 2019 er påvirket af integrationen. 

DSV oplyser Panalpinas effekt ved en række poster, men på trods af dette har det været nødvendigt at 

foretage følgende antagelser: 

• Staff cost baserer sig på en fremskrivning af Q1+Q2 2019. 

• Ved fordeling af afskrivninger anvendes Q1+Q2 2019 afskrivninger som fordelingsnøgle. 

• Finansielle poster antages at følge udviklingen fra de første to kvartaler i 2019. 

• Selvom den effektive skattesats i 2019 er steget til 25,8%, der ifølge DSV skyldes 

integrationsomkostninger, som ikke var fuld skattefradragsberettiget, antages denne sats at være 

gældende for DSV stand-alone ligeledes. 

• Da DSV ikke oplyser om konkrete balanceeffekter har det været nødvendigt at tage udgangspunkt i 

Q2 2019 balanceopgørelsen. 

• Dirty Surplus posteringer har i 2019 været beskedne og uden målbar effekt på 2019 regnskabet, 

hvorfor der antages, at det samme vil være gældende for DSV stand-alone. 

• På divisionsniveau er effekterne af Panalpina kun korrigeret ud af Air & Sea samt Solutions. Der er 

mindre afvigelser i omsætning, GP samt EBIT grundet intern handel mellem divisionerne. Disse er 

antaget ligeligt fordelt på hhv. Air & Sea og Solutions. 

• Da DSV kun oplyser om Panalpinas effekt på omsætning, GP samt EBIT, er det nødvendigt at fordele 

omkostningsposterne fra gruppeniveau ud på Air & Sea og Solutions ud fra en fordelingsnøgle. Her 

er Q1+Q2 2019 anvendt som fordelingsnøgle for at allokere de resterende omkostninger for Q3+Q4 

2019 ud på divisionerne. 
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7.3 Rentabilitetsanalyse  
Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i de reformulerede resultatopgørelser og balancer, hvor nøgletal 

beregnes til at analyse den økonomiske udvikling i den udvalgte analyseperiode. 

Strukturen for rentabilitetsanalysen følger den udvidede DuPont-model, som deler nogle specifikke nøgletal 

op i en række niveauer, hvoraf egenkapitalens forrentning, ROE, er det overordnede mål for selskabets 

værdiskabelse overfor dens ejere (niveau 0). Denne skabes ved afkast på drifts- samt finansieringsaktiviteter 

(Niveau 1), hvis underliggende faktorer ligeledes også analyseres (Niveau 2). 

Figur 23: Den udvidede DuPont-pyramide 

 

Kilde: Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2017: Side 280. 

7.3.1 Niveau 0 analyse 

Egenkapitalens forrentning (ROE) 

Tabel 12: ROE 

     Stand-alone Combined 

ROE 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

DSV 23,90% 12,86% 21,03% 26,41% 28,66% 
 

11,64% 
Panalpina 2,29% 8,52% 16,26% 6,07% NA 

Kilde: egen tilvirkning 
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Egenkapitalens forrentning - også udtrykt som ROE – måler hvor rentabelt virksomhedens ejers investering 

har været (Christensen & Nielsen, 2009). Dette nøgletal kan nedbrydes i afkastet fra drifts- og 

finansieringsaktiviteter således: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + 𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗ 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 

DSV 

ROE har over hele perioden fra 2015 til 2019 haft en positiv udvikling på 4,8%-point, hvilket er 

bemærkelsesværdigt taget det radikale fald på 11%-point i 2016 i betragtning. Tilbagegangen i 2016 skal 

primært findes i deres rekord opkøb af UTI, hvor der både kunne opleves fald i drifts- og 

finansieringsaktiviteterne. Med fokus på udviklingen fra 2016 til 2019, har DSV på blot tre år efter handlen 

formået at overstige deres ROE niveau fra 2015 med en stigning på 15,2%-point, hvilket er mere en end 

fordobling. 

Panalpina 

ROE har for Panalpina haft en gunstig udvikling til og med 2017 med en stigning på 13,9%-point svarende til 

en syvdobling. Stigningen i denne periode har primært været drevet af en stigning i afkastningsgraden for 

den investerede kapital. De positive udvikling bliver i det sidste år brudt af et stort fald på omtrent 10%-point. 

Panalpinas lave ROE sammenlignet med DSV kan tydeligt ses påvirke det samlede selskab i 2019, hvor 

niveauet bliver mere end halveret sammenlignet med DSV’s 2019 tal. 

ROE vil yderligere blive dekomponeret på niveau 1 for at kunne konstatere, om udviklingen skyldes afkastet 

på driftsaktiviteterne (ROIC) eller afkastet på finansieringsaktiviteterne. 

7.3.2 Niveau 1 analyse 

Afkastningsgrad (ROIC) 
Afkastningsgraden, som benævnes ROIC, måler, hvor rentabel den pågældende virksomhed er i forbindelse 

med udnyttelsen af den investerede kapital til at skabe et driftsoverskud (Christensen & Nielsen, 2009). Dette 

nøgletal yderst essentiel, idet et højere afkast på den investerede kapital resulterer i en højere økonomisk 

værdi for virksomheder. 

Tabel 13: ROIC 

     Stand-alone Combined 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 

ROIC efter special items og dirty surplus posteringer 

DSV 13,21% 8,55% 11,74% 14,51% 14,99% 
 

8,40% 
Panalpina 3,72% 8,15% 13,56% 6,77% NA 

ROIC før special items og dirty surplus posteringer 

DSV 13,27% 11,03% 14,43% 14,49% 14,99% 
 

9,55% 
Panalpina 14,49% 12,04% 11,10% 10,65% NA 

Kilde: egen tilvirkning 
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DSV 

Afkastningsgraden har også haft en gunstig udvikling over hele perioden, hvor ændringen kan måles til 1,78%-

point. På samme vis som ROE opleves det, at opkøbet af UTi i 2016 havde sat sine spor, hvor ROIC faldt med 

4,66%-point. DSV har dog hurtigt formået at løfte afkastningsgraden allerede det efterfølgende år med 

3,18%-point, hvor samme opadgående udvikling har gjort sig gældende i de resterende år. 

Ved sammenligning af ROIC med og uden speciel items, kan faldet i afkastningsgraden i 2016 forklares 

primært af special items på 1 mia. kr. bestående af integrationsomkostningerne af UTi. ROIC før SI-DS16 på 

11,03% kan derfor ses at være noget højere end ROIC efter disse posteringer på 8,55%. 

Panalpina 

Frem til 2017 har Panalpina haft en betydelig vækst i ROIC efter SI-DS på 9,84%-point, men blev efterfulgt af 

et fald på 6,79%-point det efterfølgende år. Sammenlignet med DSV ligger Panalpinas ROIC efter SI-DS 

bortset fra 2017 året på et generelt lavere niveau. Panalpinas ROIC er særdeles påvirket af dirty surplus 

posteringer drevet primært af valutakursreguleringer, hvor ROIC før SI-DS er markant højere uden disse med 

undtagelse for 2017. Udviklingen for nøgletallet før SI-DS har dog været aftagende igennem hele perioden. 

Det samlede selskab i 2019 oplevede før speciel items og dirty surplus posteringer en ROIC, hvis niveau lå 

under de to separate selskaber. Denne primære årsag ligger i, at den gennemsnitlige investerede kapital steg 

markant som følge af integrationen af alle Panalpinas aktiver, modsat omsætningen som kun er indregnet 

fra overtagelsesdatoen 19. august. Den lavere ROIC efter speciel items og dirty surplus posteringer skyldes 

primært 800 mio. kr. i integrationsomkostninger. 

ROIC vil blive yderligere dekomponeret på niveau 2 for at kunne afklare, om udviklingen skyldes indtægts- 

og omkostningstilpasningen (OG) eller kapitalintensiteten og –tilpasningen (AOH). 

Den finansielle gearing (FGEAR) og SPREAD 

FGEAR måler forholdet mellem nettofinansielle forpligtelser og egenkapitalen, hvorfor denne kan anskues 

som virksomhedens gearing (Berk & DeMarzo, Corporate Finance, 2014). SPREAD udtrykker derimod 

forskellen imellem afkastet på den investerede kapital samt den gennemsnitlige lånerente r. 

Tabel 14: FGEAR og Spread 

 

 
16Special items og dirty surplus posteringer 

     Stand-alone Combined 

FGEAR 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

DSV 1,08 0,98 1,12 1,03 1,03 
 

0,62 
Panalpina 0,22 0,02 0,10 0,30 NA 

     Stand-alone Combined 

Spread 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

DSV 9,91% 4,40% 8,32% 11,50% 12,36% 
 

5,19% 
Panalpina -6,50% 16,65% 27,54% -2,30% NA 
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Kilde: egen tilvirkning 

DSV 

FGEAR har for DSV i hele perioden ligget på omtrent 1, hvilket indikerer, at der hersker en ”en til en” forhold 

mellem egenkapitalen og den nettorentebærende gæld i selskabet. Den investerede kapital bliver dermed 

finansieret med lige så meget gæld som med egenkapitalen. 

SPREAD er steget med omtrent 2,45%-point for perioden, hvor den i 2019 var på sit højeste. Stigningen og 

det høje niveau i 2019 skyldes en kombination af en stigning i ROIC samt et fald lånerenten r. SPREAD for 

hele analyseperioden har vist sig at give en positiv gearingseffekt, i og med DSV kan låne til lav lånerente og 

investerer til et højere afkast i driften svarende til ROIC. 

Panalpina 

Forholdet ser derimod anderledes ud i Panalpina, hvor FGEAR er meget lavere trods en stigning på omtrent 

35% for hele perioden. Der har hen over perioden været store udsving, hvor man blandt er gået fra et fald i 

2016 på 90% til at stige med 135% procent frem til 2018, hvilket med andre ord antyder at Panalpina har 

øget deres finansielle risiko. Denne udvikling har primært været drevet af en stigning i de finansielle 

forpligtelser. 

Niveauerne i SPREAD for Panalpina ser ekstreme ud sammenlignet med DSV, hvor den primære årsag findes 

i lånerentens udviklingen, hvis interval har varieret mellem 13,63% og -24,71%, hvor de negative lånerenter 

i 2017-2018 henføres til at Panalpina havde en positiv netto finansiel indkomst grundet dirty surplus 

posteringer de pågældende år17. 

7.3.3 Niveau 2 analyse 

Overskudsgrad (OG) 
Overskudsgraden er et mål for virksomhedens evne i at tilpasse omsætningen mod omkostningerne, og er 

dermed et udtryk for hvor meget overskud, der er tilbage for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet 

(Christensen & Nielsen, 2009). 

Tabel 15: Overskudsgrad (OG) 

      Stand-alone Combined 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 

DSV 3,71% 4,87% 3,15% 4,71% 5,51% 5,86% 
 

4,59% 
Panalpina 1,29% 0,55% 1,05% 1,68% 0,88% NA 

Kilde: egen tilvirkning 

DSV 

OG har generelt set været positivt stigende med undtagelse i 2016, hvor den aftog med 1,72%-point. Det 

bemærkes altså, at nedgangen i 2016 for ROIC og ROE, har blandt andet været drævet af en nedgang i 

overskudsgraden. Dette passer også fint med tanke på opkøbet af UTI og deres lavere overskudsgrad. OG har 

for hele perioden steget med 2,15%-point. 

 
17 Se bilag 11 
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Panalpina 

Udviklingen i overskudgraden for Panalpina har været svingende, hvor den baseret for hele perioden er 

faldet. Det største fald forekom i perioden fra 2017 til 2018 med 0,8%-point. Det opleves endvidere, at DSV 

har haft en betydelig bedre evne til at tilpasse indtjeningen mod omkostningerne i samtlige år. 

Det samlede selskabs overskudsgrad ligger på 4,59%, hvilket også er højere end Panalpinas historiske niveau 

for de sidste 5 år. Det er dog vanskeligt at drage konklusioner heraf, idet der kun er medtaget indtjening og 

omkostninger for det sidste halve år af 2019. 

Den investerede kapitals omsætningshastighed (AOH) 

Aktivernes omsætningshastighed, som er den anden faktor, der er med til at forklare udviklingen i ROIC, 

måler salget pr. krone investeret i nettodriftsaktiverne (Christensen & Nielsen, 2009). 

Tabel 16: Den investerede kapitals omsætningshastighed (AOH) 

Kilde: egen tilvirkning 

DSV 

AOH har for alle årene forholdsvis ligget på det samme niveau, hvor den i 2019 lå på 2,63 svarende til at man 

i gennemsnit havde benyttet 0,38 øre i den investerede kapital til at skabe 1 krones salg. Det bemærkes, at 

købet af UTI ikke havde nogen reel indvirkning på aktivernes omsætningshastighed i 2016. 

Panalpina 

Der har over hele perioden været en gunstig udvikling i Panalpinas omsætningshastighed, hvor stigningen 

har været størst i perioden fra 2015 til 2017. I 2018 havde selskabet i gennemsnit benyttet 0,13 øre i 

nettodriftsaktiver til at skabe 1 krones salg, hvilket bevidner om, at Panalpina har klaret det bedre på dette 

nøgletal. En nærmere analyse af AOH kommer i Niveau 3. 

Det samlede selskab har en AOH på 1,83, hvilket er lavere end hvad de hver især historisk har opnået over 

den fireårige periode. Den manglende Panalpina omsætning for de første otte måneder samt den 

øjeblikkelige integration af aktiverne i balancen er naturligvis den primære årsag til dette lave niveau. Tages 

der udgangspunkt i proforma omsætning på 120 mia. kr. - som DSV Panalpina oplyser i 2019 regnskabet - der 

tager højde for Panalpinas omsætning for hele året, kan AOH beregnes til 2,32, hvilket er noget nærmere 

DSV’s AOH-værdier. 

Overskudsgraden og omsætningshastigheden vil i nedenstående blive yderligere dekomponeret med 

formålet, om at analysere hvilke underliggende poster, der primært driver udviklingen. 

Dertil vil marginerne frem til EBIT dekomponeres for divisionerne for DSV for at danne sig et overblik over 

profitabiliteten på divisionsniveau. Da solutions kun udgør en meget lille andel af Panalpinas forretning samt 

Panalpina stort set ingen Road division har, vil lignende analyse for Panalpina ikke give mening, da 

     Stand-alone Combined 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 

DSV 2,72 2,72 2,49 2,64 2,63 
 

1,83 
Panalpina 6,81 7,78 8,06 7,72 NA 
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forretningen primært er drevet af Air & Sea divisionen. Sådan analyse for Panalpina vil derfor ikke udlede 

yderligere konklusioner end dekomponeringen af overskudsgraden på gruppeniveau. 

7.3.4 Niveau 3 analyse 

Dekomponering af overskudsgrad 
Niveau 3 analysen har til formål at nedbryde OG i en række underliggende drivere, hvor Common-size 

analysen giver et overblik over relationen mellem begge selskabers indtægter og omkostninger. Det 

bemærkes, at Common-size analysen tager udgangspunkt i en mere forsimplet reformuleret 

resultatopgørelse. Det bemærkes yderligere, at der for dette niveau vil være et større fokus på DSV grundet 

opgavens formål. 

DSV 

Tabel 17: Commonsize analyse af DSV’s P&L 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Overordnet set opleves der en gunstig opadgående udvikling for DSV på GP-, EBIDTA- og EBIT-marginen for 

hele perioden. Det bemærkes, at EBITDA-margin falder i 2016 som følge af opkøbet af UTi. Det noteres 

ligeledes, at udover de direkte omkostninger, så udgjorde personaleomkostninger den største 

omkostningspost, hvorfor det må antages, at de største omkostningssynergieffekter lå i denne postering ved 

den daværende transaktion. De efterfølgende år opleves omkostningssynergieffekterne at træde i kraft 

eftersom dobbeltfunktioner bliver elimineret, kontorer og bygninger bliver frasolgt, det opkøbte selskabs IT-

system bliver integreret i DSV mm. Dette er medvirkende til, at EBITDA-marginen stiger og overgår 

marginerne inden opkøbet. Baseret på EBIT-marginen, har denne stort set fuldt udviklingen i EBITDA-

marginen med undtagelse af 2018 grundet højere afskrivninger på de leasede aktiver. Det noteres dog, at 

afskrivningerne på de ejede aktiver er faldet siden overtagelsen af UTi, hvilket kan henføres til frasalg af UTi 

ejede aktiver. 

For det samlede selskab i 2019 opleves der igen - som forventeligt - et fald i EBITDA-marginen som følge af 

opkøbet af Panalpina, hvilket skyldes stigninger i samtlige omkostningsposter. Ligeledes er udviklingen den 

samme for EBIT og OG, hvor det særligt bemærkes at omkostninger til special items stiger, som følge af øgede 

integrationsomkostninger. 

Stand alone DSV Panalpina

Commonsize-analysis P&L 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Net forwarding revenue 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direct cost -75,82% -75,00% -73,77% -74,77% -75,00% -74,21% -74,92%

Gross profit margin 24,18% 25,00% 26,23% 25,23% 25,00% 25,79% 25,08%

Other external expenses -3,44% -3,43% -4,12% -3,34% -3,08% -2,99% -3,31%

staff cost -10,49% -10,77% -12,22% -10,46% -10,42% -10,82% -10,91%

EBITDA-margin 10,25% 10,80% 9,88% 11,44% 11,50% 11,98% 10,87%

Depreciation of right-of-use assets -3,03% -3,38% -3,20% -3,08% -3,37% -3,20% -2,89%

Amortisation and depreciation of owned assets -1,07% -1,03% -1,14% -1,05% -0,96% -0,89% -0,95%

EBIT-margin 6,15% 6,39% 5,54% 7,31% 7,17% 7,89% 7,03%

Tax on operating profit -1,60% -1,50% -1,48% -1,51% -1,67% -2,04% -1,81%

Operating profit before special items after tax 4,55% 4,89% 4,06% 5,80% 5,50% 5,86% 5,21%

Special Items, net costs after tax -0,46% -0,09% -1,08% -0,56% 0,00% 0,00% -0,63%

Total other comprehensive income net of tax -0,38% 0,07% 0,17% -0,52% 0,01% 0,00% 0,00%

Samlet OG efter skat (NOPAT-margin) 3,71% 4,87% 3,15% 4,71% 5,51% 5,86% 4,59%

Net financial income after tax -1,29% -0,63% -0,76% -0,73% -0,58% -0,59% -0,67%

Total Comprehensive income 2,42% 4,24% 2,39% 3,99% 4,92% 5,27% 3,92%
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Indeksering af overskudsgraden for DSV 

Indekseringen giver en illustration af udviklingen i de enkelte poster med basisåret 2014 som udgangspunkt. 

Tabel 18: Indeksering af DSV’s P&L 

 
Kilde: egen tilvirkning 

DSV's omsætning og GP opleves at være stigende under hele perioden, hvor det er især ved opkøbet af UTi, 

at den største vækst finder sted, hvilket naturligvis giver mening. Dette afspejler sig ligeledes i EBITDA. Efter 

integrationen af UTi opstår der en markant stigning i EBIT i 2017, hvilket kan skyldes, at afskrivningerne 

forbliver på et konstant niveau på trods af overtagelsen af UTi’s aktiver, hvilket indikerer frasalg af UTi aktiver, 

som stemmer overens med en af DSV's opkøbsmål vedrørende omkostningssynergieffekter. Væksten i EBIT 

i perioden ses derfor at overgå de øvrige poster. Det bemærkes at special items, clean surplus posteringer 

samt de finansielle poster har en betydelig negativ indvirkning på totalindkomsten i 2014, hvorfor væksten 

over perioden for totalindkomsten ser betydelig højere ud. 

Væksten har haft lignende karakter efter opkøbet af Panalpina, hvor det særligt hæftes at EBIT er steget mere 

sammenlignet med opkøbet af UTi. Som tidligere beskrevet i dekomponeringen af OG skyldes stigningen, at 

personaleomkostningerne har været mindre, hvilket indikerer at personaleomkostninger følger udviklingen 

i omsætningen i større grad for Panalpina end UTI. Det bør dog understreges, at der ikke kan foretages en 

reel sammenligning, da Panalpinas aktiviteter kun gælder for de sidste fire måneder af kalenderåret. 

Stand alone DSV Panalpina

Indeks P&L 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Net forwarding revenue 100,00            104,71          139,45          154,17          162,72          167,42          194,93             

Direct cost 100,00            103,58          135,68          152,04          160,97          163,85          192,61             

Gross profit 100,00            108,24          151,27          160,87          168,22          178,58          202,21             

Other external expenses 100,00            104,42          167,02          149,52          145,42          145,48          187,33             

staff cost 100,00            107,52          162,56          153,73          161,78          172,75          202,77             

EBITDA 100,00            110,26          134,43          171,97          182,45          195,66          206,63             

Depreciation of right-of-use assets 100,00            116,65          147,23          156,63          180,74          176,76          185,71             

Amortisation and depreciation of owned assets 100,00            100,77          148,75          150,86          146,26          138,91          173,51             

EBIT 100,00            108,77          125,63          183,21          189,61          214,87          222,71             

Tax on operating profit 100,00            98,43            129,17          146,04          170,13          213,48          221,26             

Operating profit before special items after tax 100,00            112,39          124,39          196,25          196,44          215,36          223,21             

Special Items, net costs after tax 100,00            19,72            326,35          184,99          -                 -                 263,76             

Total other comprehensive income net of tax 100,00            -18,38           -62,70           212,43          -3,78             -1,08             -1,08                

NOPAT 100,00            137,39          118,37          196,00          241,54          264,49          241,18             

Net financial income after tax 100,00            51,13            81,69            86,58            73,29            76,12            101,42             

Total Comprehensive income 100,00            183,51          137,98          254,49          331,49          365,19          315,90             
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Panalpina 

Tabel 19: Commonsize analyse af Panalpinas P&L 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Med en indledningsvis fokus på GP har denne været svingende med både stigninger og fald undervejs, hvor 

man i 2016 kunne opleve det højeste margin på 30,18%. Baseret på hele perioden har GP haft en 

nedadgående udvikling på omtrent 1,65%, hvor den i 2018 også sluttede af på sit laveste niveau. Tendensen 

er den samme, når det kommer til EBIDTA, dog bemærkes det, at 2016-marginen ikke skiller sig ud som GP, 

grundet både højere løn- og andre omkostninger. Det bemærkes samtidig, at faldet for EBITDA over hele 

perioden begrænses til ca. 0,65%. 

EBIT-graden er sammenlignet med de to øvrige marginer opadgående for hele perioden med 0,25%-point. 

EBIT-graden er højst i 2015, som primært er drevet af periodens laveste afskrivningsværdi baseret på 

omsætningen. Hvor EBIT var højest i 2015, er den lavest når det kommer til overskudsgraden, hvilket skyldes 

en stor negativ indkomst i anden totalindkomst, som var forårsaget af høje dirty surplus posteringer. Det 

opleves ligeledes, at faldet for NOPAT marginen bliver yderligere begrænset for hele perioden med et fald 

på 0,41%-point. 

Commonsize-analysis P&L 2014 2015 2016 2017 2018

Revenue in total 100% 100% 100% 100% 100%

Forwarding services from third parties -73,50% -72,11% -69,82% -72,20% -75,15%

Gross profit 26,50% 27,89% 30,18% 27,80% 24,85%

Personnel expenses -14,56% -15,31% -16,75% -16,08% -15,34%

Other operating expenses -6,49% -6,99% -7,59% -6,54% -4,71%

EBITDA 5,45% 5,60% 5,83% 5,18% 4,80%

Depreciation of property, plant and equipment -0,48% -0,48% -0,50% -0,38% -0,38%

Depreciation of right-of-use of leased assets -2,88% -1,89% -2,46% -1,97% -2,06%

Amortization of intangible assets -0,38% -0,40% -0,46% -0,39% -0,40%

EBIT Margin 1,72% 2,84% 2,41% 2,43% 1,96%

Tax on operating profit -0,43% -0,71% -0,87% -1,06% -0,58%

Operating profit before special items after tax 1,29% 2,13% 1,55% 1,38% 1,38%

Special Items, net costs after taz 0,00% 0,00% -0,34% 0,00% 0,00%

Total other comprehensive income 0,00% -1,58% -0,15% 0,30% -0,50%

Samlet OG efter skat (NOPAT-margin) 1,29% 0,55% 1,05% 1,68% 0,88%
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Dekomponering af AOH 

I forlængelse af niveau 2 analysen af AOH er denne nedbrudt i dens underliggende inverse drivere for dermed 

at kunne undersøge effektiviteten af selskabernes kapitaltilpasning. 

DSV 

Tabel 20: AOH dekomponering af DSV 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Anlægskapitalen er for hele periode stort uforandret trods stigning i de immaterielle aktiver(Goodwill) efter 

opkøbet UTi, hvor denne i 2018 udgjorde 60% af den samlede anlægskapital. Denne stigning blev 

kompenseret af et fald i de materielle aktiver, hvor det noteres at DSV for denne post effektiviserede deres 

kapitaltilpasning efter købet af UTI. De kortfristede aktiver er også steget en anelse, hvilket primært kan 

tilskrives en stigning i tilgodehavender. Modsat tilgodehavende har leverandørgælden været stagnerende, 

hvilket er negativt for DSV, da man bruger længere tid på at indkassere deres salg hos kunderne, mens fristen 

for betalingerne til leverandøren er uforandret. Denne udvikling er blandt andet medvirkende til en stigning 

i arbejdskapitalen og dermed også en mindre stigning i AOH. Dette betyder samlet set, at kapitaltilpasnings 

effektiviteten er faldet i selskabet, dog har faldet været af mindre grad. 

Med fokus på det samlede selskab, så stiger anlægskapitalen markant, hvilket primært er drevet af en 

stigning i de immaterielle aktiver som følge af Goodwill. Stigningen i anlægskapitalen er den primære årsag 

til det endelige fald i AOH. Baseret på en Proforma omsætning på 120 mia. kr. er stigningen i anlægskapitalen 

ikke lige så markant, samtidig med at arbejdskapitalen falder til at ligge på det samme niveau som 2016.  

Det bør understreges, at beregningerne er foretaget på gennemsnitsbasis for balancen, hvorfor AOH og 

herunder anlægskapitalen for 2019 ikke kan anvendes som estimat for fremtiden. 

Stand alone DSV Panalpina

 AOH analysis 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Intangible assets 0,18 0,19 0,23 0,21 0,21 0,36

Right-of-use of leased assets 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,10

Property, plant and equipment 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03

Other receivables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deferred tax assets 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Deferred tax -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fixed Capital (Anlægskapital) 0,35 0,34 0,37 0,35 0,36 0,51

Trade receivables 0,15 0,15 0,17 0,16 0,16 0,17

Contract Assets 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02

Inventories 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Other receivables 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

Current operating assets 0,19 0,19 0,22 0,21 0,22 0,23

Trade payables 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09

Accrued cost of services 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04

Other payables 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06

Current non-interest-bearing debt 0,17 0,16 0,18 0,18 0,18 0,19

Working Capital (Arbejdskapital) 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

1/AOH 0,37 0,37 0,40 0,38 0,39 0,55

AOH 2,72 2,72 2,49 2,64 2,56 1,83
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Panalpina 

Tabel 21: AOH dekomponering af Panalpina 

 
Kilde: egen tilvirkning 

I analyseperioden er det leasing aktiver, der har haft den største påvirkning på anlægskapitalen, hvor disse 

udgør mere end 50% af den samlede anlægskapital. Udviklingen på denne post har oplevet et markant fald 

på omtrent 25% for hele perioden, hvilket har været den primære årsag til et samlet fald i anlægskapitalen.  

Arbejdskapitalens har været på stort set det samme niveau for alle årene, hvor både de kortfristede aktiver 

og kortfristede forpligtelser har fulgt samme udvikling. Det opleves dog, at førstnævnte har haft en anelse 

højere stigning. 

Sammenlignet med DSV udgør Panalpinas aktiver generelt set en langt mindre andel af omsætningen. Det er 

særligt anlægsaktiverne, heriblandt de immaterielle og materielle aktiver, der er væsentlig mindre. Som 

regnskabsanalysen viser i det næste afsnit, har Solutions de største afskrivninger, og deraf må have de største 

materielle aktiver. Da solutions udgør en beskeden andel af forretningen i Panalpina, er dette med til at 

forklare den store forskel på de to selskaber. Samtidig har DSV også langt større immaterielle aktiver, hvilket 

primært drives af goodwill, som blandt er steget efter UTi opkøbet. 

AOH analysis 2015 2016 2017 2018

Property, plant and equipment 0,02 0,01 0,01 0,02

Right-of-use of leased assets 0,06 0,06 0,05 0,05

Intangible assets 0,02 0,02 0,02 0,02

Deferred income tax assets 0,01 0,01 0,01 0,01

Deferred income tax liabilities 0,00 0,00 0,00 0,00

Fixed Capital (Anlægskapital) 0,11 0,10 0,09 0,09

Other receivables and other current assets 0,02 0,02 0,02 0,02

Contract Assets ( "Unbilled forwarding services") 0,02 0,01 0,01 0,02

Trade receivables 0,16 0,17 0,17 0,17

Current operations assets 0,19 0,20 0,20 0,21

Trade payables 0,08 0,08 0,08 0,08

Contract liabilities 0,00 0,00 0,00 0,00

Other payables and accruals 0,03 0,03 0,03 0,02

Accrued cost of services 0,04 0,04 0,05 0,05

Current other liabilities 0,01 0,01 0,01 0,01

Current income tax liabilities 0,00 0,00 0,00 0,00

Current non-interest-bearing debt 0,16 0,17 0,17 0,17

Working Capital (Arbejdskapital) 0,04 0,03 0,03 0,04

1/AOH 0,15 0,13 0,12 0,13

AOH 6,81 7,78 8,06 7,72
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Dekomponering af EBIT på divisionsniveau for DSV 

Air & Sea 

Tabel 22: Commonsize analyse Air & Sea’s P&L 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Air & Sea har igennem hele perioden haft en tocifret EBITDA-margin. Omtrent 65% af UTi's aktiviteter kom 

fra Air & Sea divisionen, hvor selskabet negative EBITDA påvirkede DSV's marginer det pågældende år.  DSV 

har dog sidenhen formået at løfte EBITDA- og EBIT-marginerne i de efterfølgende år, hvor de senest i 2019 

har været på deres højeste niveauer (stand-alone). 

Opkøbet af Panalpina i 2019 har som forventet haft negativ indflydelse på marginerne for det samlede 

selskab. Det er dog ikke personaleomkostningerne, der er steget mest sammenlignet med UTi-opkøbet, men 

derimod de direkte omkostninger, som altså har udgjort en større andel af omsætningen. 

Tabel 23: Indeksering af Air & Sea’s P&L 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Divisionen har siden opkøbet af UTi oplevet en markant stigning i omsætningen, hvor både GP, EBITDA og 

EBIT oplevede samme vækst.  

Trods stigningen i omsætningen for divisionen i 2019 opleves der stagnerende vækst i Air grundet et presset 

marked med overkapacitet (DSV Panalpina, 2019A). 

Den største vækst opstod efter overtagelsen af Panalpina på trods af, at dennes omsætning kun har været 

gældende for de sidste fire måneder i kalenderåret. Det opleves dog, at den største vækst i forbindelse med 

denne handel, var stigningen i personaleomkostningerne, som kan henføres integrationen af Panalpinas 

medarbejdere, hvor antallet af FTE's steg fra 12.130 til 21.516. 

Stand alone DSV Panalpina

Air & Sea Commonsize-analysis P&L 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Net forwarding revenue 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direct cost -74,9% -72,9% -71,6% -72,7% -72,4% -71,7% -73,7%

Gross profit margin 25,1% 27,1% 28,4% 27,3% 27,6% 28,3% 26,3%

Other external expenses -3,6% -3,7% -5,2% -3,8% -3,4% -2,7% -3,2%

staff cost -9,8% -11,0% -13,2% -10,9% -10,9% -11,2% -11,2%

EBITDA-margin 11,7% 12,3% 10,0% 12,6% 13,3% 14,5% 11,8%

Depreciation of right-of-use assets -1,3% -1,5% -1,3% -1,2% -1,3% -1,1% -1,0%

Amortisation and depreciation of owned assets -0,7% -0,7% -0,8% -0,5% -0,4% -0,2% -0,6%

EBIT-margin 9,8% 10,2% 8,0% 10,9% 11,6% 13,1% 10,3%

Stand alone DSV Panalpina

Air & Sea Indeks P&L: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Net forwarding revenue 100,00 101,20 148,94 164,46 172,87 180,26 240,12

Direct cost 100,00 98,47 142,48 159,65 167,10 172,51 236,44

Gross profit 100,00 109,33 168,20 178,80 190,08 203,38 251,13

Other external expenses 100,00 105,31 213,96 172,31 165,31 135,38 212,43

staff cost 100,00 113,60 199,35 182,14 191,35 204,44 274,36

EBITDA 100,00 106,98 127,87 177,98 196,63 223,44 243,49

Depreciation of right-of-use assets 100,00 116,65 147,23 156,63 180,74 161,13 181,50

Amortisation and depreciation of owned assets 100,00 106,39 182,71 121,29 106,66 67,47 223,84

EBIT 100,00 105,76 121,67 184,56 204,74 242,02 252,86
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Road 

Tabel 24: Commonsize analyse Road’s P&L 

 
Kilde: egen tilvirkning 

GP i Road-divisionen har generelt set været faldende siden 2016. Denne division har de højeste direkte 

omkostninger, hvilket gør divisionen til den mindst profitable division hos DSV. Også i denne division er det 

personaleomkostningerne, som er den mest betydelige omkostningsgruppe udover de direkte omkostninger. 

Afskrivningen på leasingaktiverne ender i denne division med at få en betydelig effekt, da EBIT-marginen 

bliver halveret fra 3,1% til 1,6% i perioden 2016-2019. Som tidligere nævnt har opkøbet af Panalpina ikke har 

haft nogen nævneværdige betydning for divisionen. 

Tabel 25: Indeksering af Road’s P&L 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Omsætningsmæssigt har divisionen haft en stabil vækst på knap 36% igennem hele perioden, dog har denne 

været stagnerende de seneste par år. 

GP har frem til 2017 haft en markant stigning på omtrent 30%, men siden da har denne været faldende. 

EBITDA steg markant med 72% frem til 2017, men som følge af stigende personaleomkostninger har denne 

været betydeligt aftagende i henholdsvis 2018 og 2019. 

Afskrivningerne på aktiverede leasingaktiver heriblandt primært påhængsvognene påvirker Road divisionen 

i større grad sammenlignet med Air & Sea. EBIT går fra at være steget med mere end det dobbelte i 2017 til 

at ende under basisåret som følge af den ugunstige udvikling i EBITDA og afskrivningerne på leasede aktiver 

de sidste to år. 

Stand alone DSV Panalpina

Road Commonsize-analysis P&L 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Net forwarding revenue 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direct cost -80,5% -80,1% -80,0% -80,8% -81,6% -81,7% -81,7%

Gross profit margin 19,5% 19,9% 20,0% 19,2% 18,4% 18,3% 18,3%

Other external expenses -3,4% -3,1% -2,9% -2,7% -2,6% -2,5% -2,5%

staff cost -11,1% -10,8% -10,6% -9,9% -10,1% -10,6% -10,6%

EBITDA-margin 5,1% 6,0% 6,5% 6,6% 5,7% 5,2% 5,2%

Depreciation of right-of-use assets -2,1% -2,3% -2,6% -2,5% -2,9% -2,9% -2,9%

Amortisation and depreciation of owned assets -0,8% -0,7% -0,8% -0,7% -0,7% -0,7% -0,7%

EBIT-margin 2,1% 3,0% 3,1% 3,3% 2,1% 1,6% 1,6%

Stand alone DSV Panalpina

Road Indeks P&L 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Net forwarding revenue 100,00 107,28 122,55 132,32 134,42 135,94 135,94

Direct cost 100,00 106,75 121,81 132,90 136,24 138,06 138,06

Gross profit 100,00 109,42 125,58 129,94 126,90 127,23 127,23

Other external expenses 100,00 99,35 106,52 107,15 104,01 100,46 100,46

staff cost 100,00 104,05 117,11 117,68 122,74 130,20 130,20

EBITDA 100,00 127,95 156,90 172,06 151,34 138,64 138,64

Depreciation of right-of-use assets 100,00 116,65 147,23 156,63 180,74 181,50 181,50

Amortisation and depreciation of owned assets 100,00 99,68 120,25 127,23 128,48 128,09 128,09

EBIT 100,00 149,63 179,99 203,91 130,08 99,36 99,36
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Solutions 

Tabel 26: Commonsize analyse Solutions P&L 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Solution divisionen er interessant set i lyset af, at det er divisionen med de højeste EBITDA-marginer, men 

bliver derimod målt på EBIT-marginen overgået af Air & Sea. Dette skyldes afskrivningerne på de aktiverede 

leasingaktiver, som har en markant indflydelse på divisionens profitabilitet, da Solution er den division med 

den største andel af leasede aktiver. Siden 2015 har EBIT-marginerne dog forbedret sig i takt med, at andelen 

af afskrivninger for leasede aktiver er faldet. 

Overtagelsen af Panalpina har haft en beskeden negativ effekt på både EBITDA og EBIT-marginer, som 

primært skyldes en stigning i de andre eksterne omkostninger. 

Tabel 27: Indeksering af Solutions’ P&L 

 
Kilde: egen tilvirkning 

UTi's Solutions forretningsområde udgjorde en dobbelt så stor andel af deres samlede aktiviteter end 

Solutions-afdelingen hos DSV, hvilket eksplicit kan opleves i den markante stigning i alle poster heriblandt 

omsætningen i 2016. Personaleomkostningerne steg over det dobbelte i det pågældende år som følge af 

integrationen af UTi's medarbejdere, hvor arbejdsstyrken i divisionen voksede fra 5.821 til 17.432 (DSV, 

2016), hvilket satte sine tydelige spor i EBITDA-væksten. DSV formåede dog de efterfølgende at tilpasse disse 

omkostninger og andre eksterne omkostninger. Som beskrevet i ovenstående fører afskrivninger på leasede 

aktiver til en ugunstig udvikling i EBIT det første år (~-20%), men ved opkøbet af UTi, formår DSV at vende 

den nedadgående trend, hvor EBIT ender med at stige mere end det dobbelte over hele analyseperioden. 

Stigningen har ikke være lige så markant efter opkøbet af Panalpina, hvilket naturligvis giver mening, da over 

90% af deres aktiviteter befinder sig Air & Sea. 

Stand alone DSV Panalpina

Solutions Commonsize-analysis P&L 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Net forwarding revenue 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Direct cost -60,40% -62,13% -62,78% -65,17% -67,26% -64,45% -64,59%

Gross profit margin 39,60% 37,87% 37,22% 34,83% 32,74% 35,55% 35,41%

Other external expenses -3,08% -3,51% -4,05% -3,57% -3,11% -4,93% -5,49%

staff cost -10,56% -9,83% -13,81% -10,67% -9,82% -10,33% -10,35%

EBITDA-margin 25,96% 24,52% 19,36% 20,59% 19,81% 20,30% 19,57%

Depreciation of right-of-use assets -13,51% -14,61% -11,59% -10,40% -10,22% -9,96% -9,42%

Amortisation and depreciation of owned assets -3,90% -3,54% -3,40% -3,63% -3,05% -2,97% -3,10%

EBIT-margin 8,55% 6,37% 4,37% 6,56% 6,55% 7,37% 7,05%

Stand alone DSV Panalpina

Solutions P&L indeks P&L: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Net forwarding revenue 100,00 107,86 171,63 203,51 238,99 246,15 260,26

Direct cost 100,00 110,95 178,39 219,58 266,11 262,65 278,31

Gross profit 100,00 103,15 161,32 179,01 197,61 220,97 232,71

Other external expenses 100,00 123,20 225,61 236,38 241,22 393,93 463,91

staff cost 100,00 100,37 224,45 205,59 222,26 240,66 254,97

EBITDA 100,00 101,91 128,01 161,39 182,42 192,45 196,25

Depreciation of right-of-use assets 100,00 116,65 147,23 156,63 180,74 181,44 181,50

Amortisation and depreciation of owned assets 100,00 97,98 149,75 189,47 186,65 187,37 206,98

EBIT 100,00 80,40 87,72 156,09 183,13 212,19 214,68
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Dekomponering af EBIT på geografiske områder for DSV Panalpina 

Figur 24: Geografisk omsætnings- og EBIT-vækst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Americas er det geografiske forretningsområde, der har vokset mest med en vækst på 516,8% under 

analyseperioden. Bemærkelsesværdigt er det, at i 2016 ved opkøbet af UTi samt i 2019 ved opkøbet af 

Panalpina har dette forretningsområde haft en markant vækst. Samme udvikling afspejler sig ligeledes i EBIT, 

hvor APAC ligeledes har haft en markant vækst. Både fra et omsætningsmæssigt- samt EBIT perspektiv har 

EMEA været det marked med lavest vækst. Udviklingen bevidner derfor om en mindre eksponeringsgrad til 

EMEA-markedet. 

Figur 25: Geografisk EBIT-margin vækst 

 
Kilde: egen tilvirkning 

EBIT-marginen for Americas blev næsten halveret ved opkøbet af UTi i 2016, hvor efter DSV har formået at 

løfte marginen, men er dog stadig omtrent 5,3%-point fra niveauet inden opkøbet. Lignende gør sig gældende 

for APAC, hvor det dog i 2018 lykkedes at overgå 2016-niveauet.  Det bemærkes at på trods af et fald i 2019, 

så forbliver APAC den geografiske division med højest margin. 

Niveau 3 analysen understøtter den strategiske analyse om, at EMEA-markedet er det mest pressede, hvilket 

afspejler sig i en relativ flad udvikling i EBIT-marginen igennem hele analyseperioden. 

13,4%

15,1%

7,7%

9,2% 9,2%
9,8%

12,3%
13,4%

11,4% 11,7%

13,7%
12,6%

5,3% 5,4% 5,2% 5,1% 5,3% 5,2%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

AMERICAS APAC EMEA

100,0

147,1
174,9

238,5
262,6

380,6

100,0
121,8

183,4
205,8

238,5

291,8

100,0 103,8 115,6 124,3 138,1
153,6

2014 2015 2016 2017 2018 2019

AMERICAS APAC EMEA

100,0
130,3

302,2
344,5

382,6

516,8

100,0 111,3

197,3 215,4 213,7

283,5

100,0 101,6 118,5 130,2 136,8 155,8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

AMERICAS APAC EMEA



Side 82 af 155 
 

7.3.5 Delkonklusion rentabilitetsanalyse 
DSV 

Egenkapitalens forrentning har været stigende siden 2016 for DSV, hvilket primært kan henføres til ROIC. I 

niveau 2 analysen blev denne udvikling yderligere dekomponeret, hvor det kan konkluderes, at de historiske 

marginer på gruppe niveau for DSV er imponerende taget den konkurrenceprægede branche i betragtning. 

Dette kan bl.a. tilskrives DSV’s ledelses evne til at drive et stringent købmandskab, hvor udviklingen særligt 

afspejles i Solutions samtidig med, at det er lykkedes at opretholde høje marginer i Air & Sea. Road divisionen 

er derimod tydeligt den mest fragmenteret division primært grundet høje direkte omkostninger og 

stagnerende omsætning. 

Panalpina 

ROE efter skat har for Panalpina haft en gunstig udvikling til og med 2017, hvorefter denne er faldet det sidste 

regnskabsår. Faldet var primært drevet af fald i ROIC, hvis fald både var forårsagede af OG og AOH. Hvad 

angår sidstnævnte nøgletal, har denne for alle årene ligget på et højere niveau end DSV’s. Dette er primært 

drevet af, at Panalpina har lavere anlægskapital, heriblandt de materielle og immaterielle aktiver. 

DSV Panalpina 

Både ROE, ROIC og OG er faldet efter overtagelsen af Panalpina, hvoraf effekten på divisions niveau har været 

størst i Air & Sea. Udover disse er AOH også faldet, og ligger et lavere niveau end hvad de hver især historisk 

har opnået over den fireårige periode. Ud fra et geografisk perspektiv står det samlede selskab til at blive 

mindre eksponeret overfor det lavt profitable EMEA-marked, og dermed øger deres forretningsområde på 

de mere profitable AMERICAS- og APAC-markeder. 

Det er bemærkelsesværdigt at marginerne ved opkøbene i hhv. 2016 og 2019 falder, hvor det kan spores at 

DSV efter opkøbet af UTi har formået at øge marginerne allerede det følgende år. 
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8.0 Budgettering 

Eftersom at der for værdiansættelserne tages udgangspunkt i en absolut værdiansættelsesmetode, 

fastlægges først budgetperiode og hernæst en terminalperiode. Den førstnævnte periode har til formål at 

eliminere enhver overnormal salgsvækst. Terminalperioden starter, når salgsvæksten opnår en konstant 

langsigtet vækstrate, samtidig med at OG, AOH og den finansielle gering ligeledes skal forblive konstante 

(Sørensen, 2017). Det bemærkes at budgettering anses som et produkt af den strategiske analyse og 

regnskabsanalysen. 

Budgettering tager udgangspunkt i række valuedrivers, der alle i en eller anden grad har relation til den 

forventede udvikling i nettoomsætningen, som vil være den primære driver for budgetperioden. Den første 

valuedriver er nettoomsætningen, som inddeles på divisioner. Den næste valuedriver er overskudsgrad, som 

inddeles i to yderligere drivere henholdsvis EBITDA og EBIT, hvoraf førstnævnte også inddeles på divisioner. 

Der fokuseres afslutningsvis på aktivernes omsætningshastighed, hvor der vil blive foretaget en budgettering 

af anlægs- og arbejdskapitalen. 

Valuedrivers: 

 

8.1 Budgetperiodens længde 

Eftersom budgetteringen både skal tage højde for DSV som stand-alone og DSV Panalpina som et samlet 

selskab, skal budgetperiodens længde tage højde for de to tilstande. DSV forventer at Panalpina er fuldt 

integreret i 2021, hvor den efterfølgende periode skal udjævne de konkurrencemæssige fordele qua 

synergieffekterne. Der er tale om en moden branche, hvorfor vækstudsigterne må antages at være lave. Med 

afsæt i dette anvendes en budgetperiode på 6 år strækkende til 2025. Ligeledes er der en forventning om, at 

DSV og DSV Panalpinas overnormale salgsvækst vil blive elimineret over denne tidshorisont. 

8.2 Nettoomsætning 

DSV stand-alone 

På baggrund af den strategiske analyse blev der identificeret en række betydelige faktorer, som vil præge 

DSV’s omsætning for fremtiden. På kort sigt kan både coronavirussen og handelskrigen mellem USA og Kina 

påvirke omsætningsvæksten i den negative retning. Hvad angår førstnævnte vurderes denne til at have sin 

store indflydelse på verdensøkonomien for de første to kvartaler i 2020 og dermed også påvirke DSV i den 

første halvdel af 2020. Fælles for begge er, at disse antages ikke at have den store effekt over en længere 

tidshorisont. 
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Trods afdæmpede vækstudsigter på tværs af markederne målt på BNP har DSV qua deres asset-light struktur 

formået at opnå vækst selv i krisetider, hvor finanskrisen var et godt eksempel. Derfor forventes 

virusudbruddet og nedgangen i verdensøkonomien heraf at påvirke DSV mindre, hvorfor vækstudsigterne 

målt på BNP ikke vurderes at være alt afgørende for DSV’s fremtidige vækst. 

DSV største kundebranche - bilindustrien - står overfor færre eksportmuligheder, når det kommer til salg 

udenfor producenternes landegrænser. Dog benytter flere og flere europæiske bilproducenter sig af at 

producere i lande, hvor produktionsomkostningerne er lave, heriblandt Sydafrika og Asien, hvorfor dette kan 

give øget muligheder for både eksport af delelementer til produktionen af bilerne og import tilbage til 

producentens eget land, hvor salget har til formål at blive foretaget.  

Ser man på DSV’s øvrige store kundebrancher, står både farmaceutiske produkter samt beklædnings- og 

husholdningsprodukter mod en årlig forbrugsvækst på omtrent 6%, hvorfor dette kommer til at øge behovet 

for transporten og logistikken. Det vurderes derfor med afsæt i dette, at alle disse kundebrancher kommer 

til at have positiv indvirkning på omsætningsvæksten. 

Endvidere har online handel været stigende og er spået til at fortsætte med at stige ifølge adskillige 

markedsrapporter. Trods DSV’s primære fokus på B2B markedet, vurderes det, at de kommer i en eller anden 

omfang til at være med i distributionskæden og dermed bidrage positivt til omsætningsvæksten. 

Nedenstående vækstrater afspejler en nedgang i verdensøkonomien pga. virusudbruddet i 2020, hvor der i 

2021 forventes en øget vækst som følge af, at verdensøkonomien er oppe på vanligt aktivitetsniveau igen. 

Væksten i 2021 og fremad er primært drevet af vækst i AMERICAS som følge af yderligere 

markedspenetrering af UTi’s forretningsområde, hvorimod der forventes stagnerende vækst i det 

europæiske marked som følge af skærpet konkurrence. 

Tabel 28: DSV stand-alone omsætningsvækst budgetperiode 

%-vækst 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Omsætning -1,6% 6,0% 3,9% 2,8% 1,9% 2,0% 

Kilde: egen tilvirkning 

Budgetteringen af omsætningen er udledt af en sammenlægning af væksten i den enkelte divisioner som 

følger: 

Air & Sea 

Historisk set har Air & Sea være en af de største bidrager til væksten i selskabet, hvor divisionen siden 

opkøbet af UTi har været størst målt på omsætningen. På trods af et forventet fald i divisionens omsætning 

i 2020 grundet coronavirussen samt en general afmatning i Air-forretningsområdet, vurderes divisionen at 

komme stærkt tilbage i 2021 efterfulgt af en normaliserende periode mod slutningen af budgetperioden. 

Det vurderes at forretningsområdet fortsat vil udgøre en stigende andel af den samlede omsætning, hvilket 

også stemmer overens med DSV’s egne forventninger. Forretningsområdet udgør i 2019 47% af den samlede 

omsætning, hvor det vurderes at denne kommer til at stige til 49,4% hen over hele budgetperioden. 

Road 

Road har igennem DSV’s historie været en betydelig del af forretningen. På trods af dette har divisionen 

oplevet afdæmpet vækst de seneste år, hvilket kan henføres til at omtrent 94% af divisionens aktiviteter 
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udføres i det fragmenterede EMEA-marked. I forlængelse af dette er Road divisionen den mest 

konkurrenceprægede division, hvor nogle af de største konkurrenter heriblandt DHL og Kühne+Nagel er godt 

repræsenteret i Road-divisionen på EMEA-markedet. I forlængelse af dette står divisionen overfor store 

udfordringer heriblandt skærpede miljøkrav, da det er den mest forurenende division, en hårdt presset 

bilindustri samt Brexit udfordringer, hvilket fører til konservative vækstforventninger til denne division. 

Det vurderes derfor, at omsætningen aftager de første to år af budgetperioden, hvorefter omsætningen 

stabiliserer sig til at udgøre omtrent 31% af den samlede omsætning ultimo budgetperioden. 

Solutions 

Baseret på regnskabsanalysen har Solutions haft den største vækst, hvilket skyldes dels divisionens størrelse 

samt deres lave omsætningsandel i 2014. Divisionen er mest eksponeret i EMEA, hvor væksten i fremtiden 

kan være udfordret med henblik på Brexit. Det forventes dog, at væksten fortsætter, men vil primært blive 

genereret fra deres forretninger i AMERICAS, som de har fået en større andel i efter opkøbet UTi. Disse 

forventninger baserer sig på øget e-commerce, samt at flere kunder efterspørger samlede specifikke 

løsninger, heriblandt farmaceutiske virksomheder og bilindustrien. Trods udsigt til at være den division, der 

vækster mest over budgetperioden, står denne ligesom de øvrige divisioner til at blive påvirket af 

coronapandemien i 2020, dog med en positiv vækst på 2%, da der trods krise i øvrige brancher kan bl.a. 

oplevet vækst i e-commerce, hvor Solutions er den division med størst fokus på dette. Med vækstudsigterne 

står divisionen til at udgøre 19,4% af den samlede forretning mod 16,3% i 2019. 

Omsætningsvæksten på divisionsniveau kan opsamles i følgende tabel: 

Tabel 29: Omsætningsvækst på divisionsniveau for DSV stand-alone 

 
Kilde: egen tilvirkning 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Air & Sea -1,0% 10,0% 5,0% 3,0% 2,0% 2,0%

- % of revenue 47,0% 48,7% 49,3% 49,4% 49,4% 49,4%

Road -4,0% -2,0% 0,0% 0,5% 1,0% 2,0%

- % of revenue 36,1% 33,4% 32,1% 31,4% 31,1% 31,1%

Solutions 2,0% 12,0% 8,0% 6,0% 3,0% 2,0%

- % of revenue 17,0% 17,9% 18,6% 19,2% 19,4% 19,4%

DSV Stand-alone
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DSV Panalpina 

For det samlede selskab vurderes de nævnte områder i DSV stand-alone omsætningsbudgettering til også at 

have indflydelse i det samlede selskab.  

Panalpina tilføjer en vækst i omsætningen på gruppeniveau på omtrent 50%, hvor bidraget er størst til Air & 

Sea-divisionen. Denne division har i forvejen, som vist i regnskabsanalysen, udgjort en større og større andel 

af det samlede forretningsområde, hvilket vurderes til at fortsætte i fremtiden, især efter det strategiske 

opkøb af Panalpina og det opnåede know-how samt stærke brand heraf. 

Markedsmæssigt bevæger det samlede selskab sig mod en mere jævn fordeling, hvor man får en større andel 

i APAC og AMERICAS. Omsætningsandelen for førstnævnte marked bliver næsten fordoblet, hvilket er 

positivt for DSV Panalpina, da markedet er attraktivt med karakteristika som stigende forbrug blandt 

befolkningen og højere BNP-vækstudsigter end de to øvrige markeder. Det vurderes dermed, at dette 

kommer til at bidrage positivt for den fremtidig omsætningsvækst. 

Ligeledes kan krydssalg også bidrage positivt til omsætningsvæksten, hvor det samlede selskab kan tilbyde 

Panalpinas eksisterende kunder en samlet løsning. 

Tabel 30: DSV Panalpina omsætningsvækst budgetperiode 

%-vækst 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Omsætning 15,8% 20,4% 5,5% 3,1% 2,1% 2,0% 

Kilde: egen tilvirkning 

Air & Sea 

Division var i forvejen selskabet største, men bliver endnu større efter overtagelsen af Panalpina. 

Forretningsområdet står til udgør mere end 60% af omsætningen ved fuld integration af Panalpinas 

aktiviteter, hvorfor det også forventes, at divisionen vækster med 30% i 2020. Det forventes at der geografisk 

set opstår vækst på tværs af alle geografiske områder, dog vil væksten primært genereres fra APAC og 

AMERICAS, hvor Panalpina i forvejen er godt etableret. For fremtiden forventes øget vækst for denne 

division, hvor man kan udnytte Panalpinas know-how til at øge markedsandelen især på APAC-markedet. 

Væksten fra 2020 står til at fortsætte på samme niveau i 2021 med antagelsen om øget markedsandel, 

hvorefter at denne aftager mod et stabiliserende niveau frem til terminalåret. I ultimo budgetperioden 

forventes divisionen at udgøre omtrent 65% af den samlede forretning. 

Road 

Road er den division som forventes at blive mindst påvirket af integrationen af Panalpinas aktiviteter, hvorfor 

at de beskrevne områder for division i stand-alone casen også i udbredt facon gør sig gældende her. Af 

tilføjelser - som dog kommer til at bidrage positivt til omsætningsvæksten - kan krydssalg nævnes til kunder 

i AMERICAS, hvor Panalpina hidtil har gjort brug af eksterne leverandører. Med afsæt i dette forventes det, 

at krydssalget vil bidrage positivt til væksten i de første to år sammenlignet med stand alone-casen, hvorefter 

væksten vil have lignende karakter som stand alone-casen. 

Divisionens andel af den samlede omsætning falder og kommer til at udgøre 20% i ultimo for perioden. 

Solutions 

Solutions divisionens andel af den samlede forretning var omtrent dobbelt så stor for DSV end den var for 

Panalpina, hvilket betyder at divisionens andel i det samlede selskab forventes at falde til 13,5% i 2020. Der 
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er dog øget efterspørgsel efter helhedsløsninger i særdeleshed APAC, hvorfor det samlede selskab kan drage 

nytte af krydssalg til Panalpinas eksisterende kunder heriblandt indenfor medicinalbranchen. Der forventes 

derfor at divisionen kan opnå en omsætningsandel på 15% i slutningen af budgetperioden med den største 

tilvækst i 2021-2022. 

Omsætningsvæksten på divisionsniveau kan opsamles i følgende tabel: 

Tabel 31: Omsætningsvækst på divisionsniveau for DSV stand-alone 

 
Kilde: egen tilvirkning 

8.3 EBITDA-margin 

Det findes nødvendigt at budgettere EBITDA-marginerne som det første led på vejen mod budgettering af 

overskudsgraden, for at kunne opnå en mere detaljeret budgettering. 

DSV stand-alone 

De direkte omkostninger har varieret meget, men set over hele perioden har disse været aftagende. 

Branchen ser i 2020 frem mod lavere brændstofs priser, hvilket vil medføre at de direkte omkostninger falder 

yderligere. Dog vil faldet ikke være markant, da branchen står overfor flere miljømæssige krav, som kommer 

til at øge de direkte omkostninger. Personaleomkostninger har udover stigningen i 2016 været på det samme 

niveau, trods ansættelsen af flere medarbejdere. Denne stagnerende udvikling forventes at fortsætte frem 

mod budgetperiodens afslutning. 

Baseret på de seneste 4 år har EBITDA-marginen haft en positiv trend, hvoraf marginen var på sit højeste 

niveau i det sidste år. Det forventes at DSV fortsætter den positive trend og formår at løfte dette niveau med 

0,4%-point sammenlignet med 2019 igennem deres stringente købmandskab evner. 

Tabel 32: DSV stand-alone EBITDA-margin budgetperiode 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EBITDA-margin 12,6% 12,2% 12,3% 12,3% 12,4% 12,4% 

Kilde: egen tilvirkning 

EBITDA-marginerne på gruppeniveau er en udledning af EBITDA-marginerne på divisionsniveau som følger: 

Air & Sea 

De direkte omkostninger har henover hele perioden været faldende, hvor denne udvikling forventes at 

fortsætte i 2020 grundet lavere oliepriser. Faldet er dog af midlertidig karakter, hvorfor det vurderes at disse 

stiger til med 1,5%-point frem til 2022 grundet øgede miljøkrav, hvilket svarer til det historiske gennemsnit 

for regnskabsperioden. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Air & Sea 30,0% 30,0% 6,0% 3,0% 2,0% 2,0%

- % of revenue 59,9% 64,7% 65,0% 65,0% 64,9% 64,9%

Road -3,0% -1,0% 0,0% 0,5% 1,0% 2,0%

- % of revenue 26,6% 21,9% 20,7% 20,2% 20,0% 20,0%

Solutions 5,0% 20,0% 12,0% 7,0% 4,0% 2,0%

- % of revenue 13,5% 13,4% 14,3% 14,8% 15,1% 15,1%

DSV Panalpina
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Af alle omkostninger har andre eksterne omkostninger, været den post, der er faldet mest siden 2016 

igennem optimerede IT-systemer og øget effektivisering. Det forventes at man på baggrund af nyere 

teknologi vil kunne effektivisere driften yderligere, hvorfor denne post gradvist forventes at falde i de første 

to år af budgetperioden efterfulgt af en stabiliserende periode. Det vurderes samtidig, at 

personaleomkostninger forbliver på samme niveau for alle årene, hvor værdien svarer til det historiske 

gennemsnit for de sidste 6 år. 

Med afsæt i ovenstående vurderes det, at EBITDA marginen kommer til at stige i 2020, efterfulgt af fald i de 

næste to år frem mod en stabiliserende periode. 

Road 

Siden 2016 har EBITDA været faldende, hvilket kan henføres den hårde konkurrence i EMEA for divisionen. 

For 2020 forventes et fald i de direkte omkostninger som følge af lavere brændstofpriser, hvorefter disse 

stiger gradvist mod 2022 grundet af miljøkrav, hvor Road skaber mest miljøforurening. I takt med at den 

teknologiske udvikling udvikler sig med hastige skridt kan DSV drage nytte af optimeringer heriblandt 

minimering af de administrative omkostninger via f.eks. deres app. Staff cost har været stigende og forventes 

at fortsætte frem mod 2023. 

Samlet set forventes EBITDA i slutningen af budgetperioden at ende 0,9%-point under det nuværende niveau, 

hvor optimeringer i eksterne omkostninger modregnes af en stigning i de to andre omkostningsgrupper. 

Solutions 

Det vurderes at solution divisionen stadig forbliver den mest profitable division målt på EBITDA-margin, 

hvilket blandt andet skyldes lave direkte omkostninger. Den teknologiske udvikling øger mulighederne for 

optimering af forretningsprocesserne, hvorfor en stigning i EBITDA-marginen er forventet. Denne er primært 

drevet af lavere eksterne omkostninger samt personaleomkostninger (øget anvendelse af fx. robotter som 

alternativ til fysiske medarbejdere). Med de nuværende tilgængelige teknologiske løsninger, som DSV 

allerede er i gang med at implementere som nævnt i afsnit 6.3.2, forventes en optimal udnyttelse i midten 

af budgetperioden, hvorefter EBITDA-marginen forbliver på dette niveau. 

EBITDA-marginen fordelt på divisionsniveau kan opsamles i følgende tabel: 

Tabel 33: DSV stand-alone EBITDA-margin fordelt på divisionsniveau 

 
Kilde: egen tilvirkning 

DSV Panalpina 

DSV har historisk set oplevet fald i EBITDA-marginen ved integrationen af de opkøbte selskaber, hvor 

Panalpina forventes at være ingen undtagelse. Faldet skyldes primært en stigning i antallet af FTE samt 

stigning i andre eksterne omkostninger. DSV Panalpina forventes at blive negativt påvirket af Panalpinas 

højere medarbejderomkostninger samt højere eksterne omkostninger.  

 

EBITDA-margin 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Air & Sea 15,1% 14,2% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7%

Road 5,7% 4,6% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2%

Solutions 20,3% 21,0% 21,8% 22,0% 22,0% 22,0%

DSV Stand-alone
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Som nævnt i den interne analyse vil størrelsen af Panalpina give det samlede selskab stordriftsfordele 

heriblandt bedre forhandlingsstyrke overfor leverandører. Det vurderes dog, at de største 

omkostningssynergier skal findes i reduktionen i personale- og andre eksterne omkostninger igennem en 

reduktion i antallet af ansatte og konsolidering af IT-systemer. 

DSV oplyser at omtrent 5% af omkostningssynergierne er realiseret i 2019, mens der forventes yderligere 

60% realiseret i 2020 samt de resterende 35% realiseret i 2021 (DSV Panalpina, 2019B). Lignende udvikling 

kunne spores efter opkøbet af UTi, hvorfor der i budgetperioden forventes, at de største synergieffekter 

træder i kraft i slutningen af 2020 efterfulgt af 2021 og 2022, hvorefter effekterne stabiliseres. 

Samlet set forventes det, at DSV Panalpina formår at opnå en EBITDA-margin, der er 1%-point højere i 

slutningen af budgetperioden sammenlignet med DSV stand-alone. 

Tabel 34: DSV Panalpina EBITDA-margin budgetperiode 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EBITDA-margin 11,2% 12,6% 13,3% 13,4% 13,4% 13,4% 

Kilde: egen tilvirkning 

Air & Sea 

Med overtagelsen af Panalpina bliver det samlede selskab det tredje største indenfor for denne division. Den 

udvidede størrelse, Panalpinas historisk lavere direkte omkostninger og deres konkurrencemæssige position 

på markedet vil resultere i flere stordriftsfordele, og heraf vil DSV Panalpina kunne sænke deres direkte 

omkostninger. Mod en forventning om at man etablerer sig yderligere i APAC-markedet, som er kendetegnet 

ved at have højere marginer, forventes det at de direkte omkostninger falder yderligere 1,74%-point i de 

første år af budgetperioden. 

Som belyst i regnskabsanalysen har Panalpina også højere andre eksterne omkostninger og samtidig også et 

andet IT-system, hvorfor denne omkostningspost forventes at stige med 1,8%-point i det første budgetår. 

Med strategien om et konsolideret IT-system forventes omkostningssynergier på 1,5%-point, hvor de største 

realiseres i 2021 efterfulgt af 2022. 

Personaleomkostninger er i 2019 steget dels grundet, at Panalpina primært har sine operationer i denne 

division, og at de historisk set har haft højere omkostninger for denne post end DSV. Det forventes derfor at 

denne fortsætter med at stige i 2020, men at den i de efterfølgende to år falder med en forventning om 

elimineringen af dobbeltfunktioner. 

Det vurderes samlet set, at EBITDA-marginen kommer til at stige i den første halvdel af budgetperioden, 

hvorefter at den normaliserer sig mod ultimo og ender 0,3%-point højere end stand-alone casen. 

Road 

Da Road divisionen ikke direkte bliver påvirket af Panalpina integrationen vurderes de samme forhold at være 

gældende som DSV stand-alone. 

Solutions 

Stort set de samme omkostningsforhold gør sig gældende for DSV Panalpina som stand-alone casen, idet 

Panalpina havde begrænset operationer indenfor dette forretningsområde.  
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Det opleves dog, at der opstår en 8% øget eksponeringen overfor det amerikanske marked, hvilket vurderes 

til at forøge GP gennem lavere direkte omkostninger. Trods DSV’s udfordringer ved at øge marginerne for 

divisionen - sammenlignet med 2014 og 2015 niveauerne - som følge af opkøbet af UTi, er der en forventning 

om, at det samlede selskab vender tilbage til fordommens EBITDA-margin grundet en øget markedsandel i 

AMERICAS, hvilket svarer til en EBITDA-margin, som er 1%-point højere end i stand-alone casen. 

Tabel 35: DSV Panalpina EBITDA-margin fordelt på divisionsniveau 

 
Kilde: egen tilvirkning 

8.4 EBIT-margin 

DSV stand-alone 

Sidste skridt på vejen mod vækstopgørelsen af overskudsgraden er budgetteringen af afskrivninger og 

nedskrivninger for materielle- og immaterielle aktiver. Eftersom disse generelt set har ligget på det samme 

niveau over hele regnskabsanalyseperioden, og at fremtidige ændringer ikke er blevet identificeret, 

forventes niveauet at være uændret for budgetperioden. Det valgte niveau for afskrivningerne og 

nedskrivningerne svarer til den gennemsnitlige udvikling for de seneste 5 år. EBIT-marginens udvikling 

kommer dermed til at følge EBITDA’s igennem hele budgetperioden. 

DSV Panalpina 

Det opleves at afskrivningsniveauet for DSV Panalpina er lavere modsat DSV stand-alone som følge af 

Panalpinas manglende afskrivningsindregning for de først 8 måneder. Konverteres denne til årlig basis ved 

differensen mellem Stand-alone og DSV-Panalpina ganget med en faktor 3, udgør denne 4,262 mia. kr., 

hvilket svarer til en andel på 6,19% af anlægskapitalen. Det vurderes, at dette niveau forbliver på det samme 

niveau for hele budgetperioden. 

Ovenstående kan opsummeres i følgende tabel: 

Tabel 36: EBIT-margin budgetperiode 

 
Kilde: egen tilvirkning 

8.5 Overskudsgrad 

DSV stand-alone 

Da den effektive skattesats for 2019 indeholder ikke fradragsberettiget integrationsomkostninger for 

Panalpina - efter korrektionen af 2019 regnskabet - vurderes denne ikke at være retvisende for hele 

budgetperioden. I stedet anvendes et gennemsnit af den effektive skattesats for perioden 2014-2018 

svarende til 24%.  

EBITDA-margin 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Air & Sea 11,5% 13,5% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

Road 5,7% 4,6% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2%

Solutions 20,8% 21,5% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%

DSV Panalpina

EBIT-margin 2020 2021 2022 2023 2024 2025

DSV stand-alone 8,5% 8,1% 8,2% 8,2% 8,3% 8,3%

DSV Panalpina 7,5% 9,2% 9,9% 9,9% 10,0% 10,0%
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DSV Panalpina 

I forlængelse af ovenstående er det nødvendigt at indregne de resterende integrationsomkostninger under 

special items i 2020 svarende til 1,5 mia. kr. ud af 2,3 mia kr. (DSV Panalpina, 2019B) for endeligt at opgøre 

den samlede overskudsgrad for det samlede selskab. 

Ovenstående kan opsummeres i følgende tabel: 

Tabel 37: Overskudsgrad budgetperiode 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Den fulde dekomponeringen af overskudsgraden for hhv. DSV stand-alone og DSV Panalpina kan ses i bilag 

12. 

Som det kan ses vil marginerne de første 2 år af budgetperioden være lavere ved DSV Panalpina, men i takt 

med at synergierne realiseres vil det samlede selskabs marginer overgå stand-alone casen. Dette medfører i 

slutningen af budgetperioden og i terminalperioden en EBITDA-margin, der ligger 1%-point højere end stand-

alone samt en EBIT-margin, der ligger 1,7%-point højere. 

8.6 Aktivernes omsætningshastighed 

DSV stand-alone 

Anlægskapital 

Historisk har anlægskapitalen for DSV ligget på et stabilt niveau, hvilket er belægget for at fastholde dette 

niveau i budgetperioden. Udfordringerne i 2020 forventes som nævnt tidligere at være af midlertidig 

karakter, hvorfor der ikke forventes nogen radikale ændringer i kapitaltilpasningen af anlægskapitalen. 

Selvom DSV har mulighed for at tilpasse deres anlægskapital qua deres asset-light struktur, hvor en nedgang 

i mængden af nye leasingaftaler kan være en af strategierne, så vurderes det, at DSV ikke har behov for at 

tilpasse dette såfremt krisen forbliver kortvarig. 

Arbejdskapital 

Posterne tilgodehavender samt leverandørgæld udgør den største andel af arbejdskapitalen, og har begge 

ligget på et stabilt niveau igennem analyseperioden, hvilket forventes at fortsætte fremadrettet. 

Dog har enkelte poster såsom ind- og udbetalinger til ikke endnu udførte indgående kontrakter steget 

markant i perioden, men da disse stadig kun udgør en mindre del af arbejdskapitalen forventes stigningen at 

påvirke den samlede arbejdskapital i en ubetydelig grad. 

Samlet set har arbejdskapitalen efter opkøbet af UTi ligget på samme niveau, hvorfor der forventes, at den 

forbliver på dette niveau i budgetperioden. 

Tabel 38: AOH budgetperiode for DSV stand-alone 

 
Kilde: egen tilvirkning 

PM 2020 2021 2022 2023 2024 2025

DSV stand-alone 6,5% 6,2% 6,2% 6,2% 6,3% 6,3%

DSV Panalpina 5,7% 7,0% 7,5% 7,6% 7,6% 7,6%

 AOH forecast 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Net Fixed Capital (Nettoanlægskapital) 0,37 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37

Net Working Capital (Nettoarbejdskapital) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

1/AOH 0,41 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40

AOH 2,46 2,55 2,52 2,51 2,50 2,50
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DSV Panalpina 

Det blev belyst i regnskabsanalysen, at AOH for det samlede selskab kunne beregnes til 2,32 med en proforma 

omsætning på 120 mia. Kr. Denne værdi vil dog falde markant i 2020, da beregningen er foretaget på 

gennemsnitsbasis, hvilket betyder, at der for 2019 er taget udgangspunkt i en lavere gennemsnitlig 

investereret kapital, da den investerede kapital i 2018 er omtrent det halve. 

Anlægskapital 

Panalpina har historisk set haft lave reciprokke AOH-værdier for de materielle og leasede aktiver, hvilket 

vurderes at påvirke anlægskapitalen en anelse positivt i begyndelsen af budgetperioden. Argumentet baserer 

sig også på, at selskabet kommer til at hhv. sælge aktiver og ikke forlænge eller indgå i flere leasingkontrakter, 

som overlapper DSV’s eksisterende forretning. 

Udfordringen ved budgetteringen af anlægskapitalen for DSV Panalpina ligger primært i, at anlægskapitalen 

er steget. Anlægskapitalen går fra at udgøre omkring 36% af omsætningen til at udgøre omtrent 73% i 

forbindelse med at der bliver indregnet knap 35 mia. kr. i Goodwill som følge af opkøbet af Panalpina. 

Det vurderes samtidig, at trods stigning i den inverse AOH for immaterielle aktiver som følge af transaktionen, 

så falder disse gradvist i begyndelsen, hvilket også har været tilfældet efter opkøbet af UTi. Samlet set 

vurderes den procentvise størrelse af anlægskapitalen i forhold til omsætningen at falde beskedent i de første 

to år efterfulgt af en normaliserende periode. 

Arbejdskapital 

Panalpinas arbejdskapital har stor set ikke ændret sig set over hele perioden, hvilket også har været tilfældet 

med DSV de seneste tre regnskabsår. Da udviklingen har været stagnerende for begge selskaber, vurderes 

arbejdskapitalen at forblive konstant over hele budgetperioden med en reciprok AOH på 0,04. 

Tabel 39: AOH budgetperiode for DSV Panalpina 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Inden overtagelsen af Panalpinas aktiver lå andelen af DSV’s anlægsaktiver af den samlede investerede 

kapital på omtrent 90%. Panalpinas anlægskapital havde derimod en andel på 68%, hvilket indikerer at 

Panalpina har stået i en bedre positioneret ift. at kunne tilpasse sig ændringer i omsætningen. For det 

samlede selskab stiger anlægskapitalens andel af den investerede kapital til ca. 94%, hvor det forventes at 

denne andel nedbringes i takt med at anlægsaktiver vil blive reduceret. 

 AOH forecast 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Net Fixed Capital ( Netto anlægskapital) 0,61 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54

Net Working Capital (Arbejdskapital) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1/AOH 0,65 0,56 0,57 0,58 0,58 0,58

AOH 1,54 1,78 1,74 1,72 1,71 1,71



Side 93 af 155 
 

9.0 Estimering af opkøbets værdi for det samlede selskab 
Som nævnt i afsnit 3.6 vil opgaven anvende DCF-metoden til at fastlægge nutidsværdien af de fremtidige 

pengestrømme for hhv. DSV stand-alone og DSV Panalpina for at udskille værditilvæksten af opkøbet. 

9.1 Fastlæggelse af WACC 

Til ovenstående formål anvendes virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) som 

diskonteringsfaktor, hvor det bemærkes at denne forbliver konstant igennem hele budget- og 

terminalperioden.  Denne beregnes på baggrund af nedenstående formel: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝑀𝑉(𝐸𝐾)

𝑀𝑉(𝐸𝐾) + 𝑀𝑉(𝑁𝐹𝐹)
× 𝑟𝑒 +  

𝑀𝑉(𝑁𝐹𝐹)

𝑀𝑉(𝐸𝐾) + 𝑀𝑉(𝑁𝐹𝐹)
× 𝑟𝑔 

Det første led i formlen belyser ejernes afkastkrav som ganges med egenkapitalandelen, hvor sidste led 

omhandler långivernes afkastkrav, altså den rente selskabet vil have mulighed for at låne til på analysedagen, 

ganget med gældsandelen. I de næstkommende afsnits vil først ejernes afkastkrav blive estimeret, efterfulgt 

af lånerenten 𝑟𝑔, hvortil kapitalstrukturen afslutningsvis vil blive estimeret. 

9.1.1 Estimering af den risikofrie rente 
Hvad angår den risikofrie rente anvendes der oftest mellemlange statsobligationer i praksis. Da DSV 

Panalpina har hovedsæde i Danmark benyttes den 10-årige danske statsobligation som estimat. Den effektive 

rente på disse er opgjort til ultimo værdier, hvortil analysedagen er ultimo februar 2020. Ultimo januar er 

obligationsrenten opgjort til -0,4%, hvilket anses som værende en lav sats. Hvis en for lav risikofri rente 

anvendes, vil det betyde, at det frie Cash flow vil blive tilbagediskonteret med en tilsvarende lav WACC, 

hvilket vil føre til en overvurderet værdi af egenkapitalen og heraf overvurderede synergieffekter. Alternativt 

kan den risikofrie rente for 30-årige danske statsobligationer benyttes, men da disse er karakterisere være 

at være relativ illikvide, ses der bort fra denne mulighed (PwC, 2018B).  

Problemet med det aktuelle lave renteniveau kan også løses ved at foretage en normalisering af renten ud 

fra et historisk gennemsnit (PwC, 2018B). Et gennemsnit af renten på 10-årige danske statsobligationer i en 

10-årig periode anskues for at være en mere retvisende rentesats, da der tages højde for udsvingene denne 

har haft gennem det seneste årti. Såfremt gennemsnittet af obligationsrentesatsen fra januar 2010 til januar 

2020 beregnes, estimeres den risikofrie rente til 1,1%, som er højere end på analysedagen. Denne vurderes 

til at være et mere reelt estimat for den langsigtede risikofrie rente, og derfor vælges som estimat. 

9.1.2 Estimering af Beta 
Beta er udtryk for den systematiske risiko forbundet med f.eks. en given aktie. Den systematiske risiko også 

kaldet markedsrisikoen er uundgåelig og kan dermed ikke diversificeres væk. For alle aktier gælder, at jo 

større den systematiske risiko er, jo større risikopræmie forlanges, altså forøges ejernes afkastningskrav. Det 

omvendte gør sig gældende, jo lavere den systematiske risiko er (Berk & DeMarzo, Corporate Finance, 2014). 

Fortolkning af β 

β = 0 Risikofri investering (krævede afkast = risikofrie rente jf. CAPM) 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β = 1 Risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 
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Ved estimering af beta på DSV Panalpina kan aktiens risiko overfor markedsporteføljen vurderes. Blandt flere 

metoder til estimering af Beta er historisk samvariation mellem aktiens afkast og afkastet på markedet 

anvendt (Petersen & Plenborg, 2012). Denne tilgang egner sig bedst til børsnoterede selskaber med en 

længere historie på børsen, hvilket stemmer overens med DSV, hvorfor denne metode anvendes.  

Hele markedet kan dog tolkes på forskellige måder. Da DSV Panalpina har forretningsaktiviteter over hele 

verden, kunne et verdensindeks som MSCI World være anvendt. DSV Panalpina er dog noteret på den danske 

børs og har en lang historie i OMXC20 indekset, som i 2017 blev erstattet af OMXC25 (Berlingske, 2016). Af 

denne årsag anvendes dette markedsindeks, hvilket Bloomberg ligeledes benytter. 

Udfordringen er dernæst estimeringsperiodens længde. En længere estimeringsperiode vil give en mere 

korrekt historisk beta, men denne er ikke nødvendigvis repræsentativ for aktiens systematiske risiko i 

fremtiden, hvorfor en kortere estimeringsperiode kan komme på tale. I studiet er der valgt en periode på 5 

år, hvilket er den periode de fleste større investeringsinstitutioner anvender, hvor daglige observationer er 

valgt for at mindske estimeringsfejl. Heraf beregnes en beta på 0,9425, hvilket ligger op ad Bloombergs 

estimat på 0,944 (se bilag 9). Sammenlignes dette med Yahoo Finance, Morningstar samt Financial Times 

som opgiver beta for DSV Panalpina til at være hhv. 0,83, 0,86 og 0,99, ligger denne indenfor intervallet 

(Yahoo Finance, 2020; Financial Times, 2020; Morningstar, 2020). Afvigelserne skyldes bl.a. forskelle i 

uafhængige variabler. Yahoo Finance anvender månedlige observationer de seneste 5 år og OMXC25 som 

uafhængig variabel, mens Financial Times anvender ligeledes månedlige afkast for de seneste 5 år men 

derimod S&P500 indeks som den uafhængige variabel. Den estimerede historiske gearede beta vurderes 

derfor at være et validt estimat. DSV Panalpina aktiens risiko afspejler sig dermed tæt op ad markedsrisikoen 

på baggrund af ovenstående. 

Dog er beta ikke statisk og en historisk beta skal derfor bruges påpasseligt. Den historiske beta skal derfor 

korrigeres for at afspejle virksomhedens fremtidige performance18: 

𝛽𝑎𝑑𝑗. = 𝛼 + (1 − 𝛼) · 𝛽ℎ 

Dette afspejler sig i at virksomhedens afkast i fremtiden i forbindelse med dens forøgelse på lang sigt vil blive 

mere og mere eksponeret overfor markedet, hvilket betyder at virksomhedens beta vil bevæge sig mod 

markedets (1). Her er 0,33 et anerkendt estimat for komplekse statistiske metoder, hvilket Bloomberg også 

anvender (Bloomberg, 2020). Dette betyder at den justerede beta for DSV Panalpina bliver: 

𝛽𝑎𝑑𝑗. = 0,33 + (1 − 0,33) · 0,9425 = 0,9683 

9.1.3 Estimering af markedsporteføljens risikopræmie 
Aktiemarkedets risikopræmie er et udtryk for det merafkast som investor forventer i forhold til en investering 

i et det føromtalte risikofrie aktiv. Herved er rm det forventede afkast på en investering i markedsporteføljen.  

Der findes en række metoder, hvorpå risikopræmien kan estimeres, blandt disse kan nedenstående tre 

nævnes: 

1. Ved et gennemsnit af investor undersøgelse 

2. Ved historisk data 

3. Ved beregning af ”implied risk premium” igennem residual indkomstmodellen og en givet aktiekurs 

 
18 hvor alpha udtrykker udjævningen/korrektionen. 
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Den mest direkte - og potentielt mest korrekte - metode til estimering af markedsrisikopræmien er ved 

metode 1 som bygger på at spørge investorerne, hvad de forventer og kræver af afkast for fremtiden, for 

derved at anvende gennemsnittet af besvarelserne som estimat. Professor Pablo Fernandez – som er 

verdenskendt for sine markedsundersøgelser af risikopræmien – gør også brug af den førstnævnte metode, 

hvor han i 2019 kom frem til en risikopræmie på 7,2% (Fernandez, 2019). Netop denne estimering anvendes 

i den fremadrettede besvarelse af problemstillingen. 

9.1.4 Estimering af ejernes afkastkrav 
re angiver egenkapitalens afkastkrav, hvilket kan estimeres ud fra Capital Asset Pricing Modellen (CAPM), 

hvis formel ses nedenfor: 

re =  rf +  β(rm − rf) 

Heri angiver: 

rf                    den risikofrie rente 

β                    virksomhedens kapitalmarkedsrisiko 

rm-rf               markedets risikopræmie 

𝑟𝑒 = 1,1% + 0,9683 ∗ (7,2%) = 8,07% 

Ved benyttelse af formlen og de tidligere estimerede værdier, beregnes ejernes afkastkrav til 8,07%.  

9.1.5 Estimering af lånerente 

rg angiver efter skat afkastet på virksomhedens nettofinansielle forpligtelser, altså de finansielle 

omkostninger efter skat, bedre kendt som lånerenten. Denne kan estimeres ved: 

𝑟𝑔 = (𝑟𝑓 + 𝑟𝑠) ∗ (1 − 𝑡) 

Hvor, 

rf  fortsat er den risikofrie rente, fortsat med en sats på 1,1%19 

rs  er et selskabsspecifikt risikotillæg 

t  viser den pågældende selskabsskattesats 

DSV har siden 2018 haft en BBB+ Standard & Poors kredit rating, hvor opkøbet af Panalpina ikke har ændret 

på denne.  DSV Panalpina havde på balancedagen 31. december 2019 en vægtet gennemsnitlige lånerente 

på deres lån og kreditfaciliteter på 1,7%, hvor denne præges af det meget lave renteniveau de seneste år.  

ICE BofA Euro Corporate20 har ultimo februar for selskaber indenfor transportbranchen i Europa med en 

tilsvarende kredit rating en credit spread på 201 BPS. Hvis den risikofrie rente21 tillægges fås et 

selskabsspecifikt tillæg på 1,61%. 

Lånerenten estimeres derfor til: 

 
19 Det kan argumenteres for, at den risikofrie rente bør være den aktuelle i stedet for et historisk gennemsnit, men 
grundet opgavens sammenhæng fastholdes denne.  
20 Leverandør af kreditstatistikker til Bloomberg 
21 Her tages der udgangspunkt i den 10-årige danske statsobligation for januar 2020 på -0,4%. 
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𝑅𝑔 = (1,1% + 1,61%) ∗ (1 − 24%) = 2,1% 

Lånerente beregnes til 2,1%, og angiver den rente, som virksomheden må formodes at kunne låne til efter 

skat på analysedagen, altså långivers afkastkrav. Denne ligger højere end DSV Panalpinas oplyste 

gennemsnitlige lånerente på 1,7%, som inkluderer lån og kreditfaciliter optaget før 2019, hvorfor den 

estimerede lånerente vurderes at give et mere retvisende estimat på den aktuelle lånerente DSV Panalpina 

kan optage ny gæld til. 

9.1.6 Estimering af kapitalstrukturen 

Som WACC-formlen antyder, beregnes vægtene ud fra markedsværdierne af egenkapitalen og den 

nettorentebærende gæld. Mens den bogførte værdi af den nettorentebærende gæld er et retvisende estimat 

for markedsværdien, ser situationen anderledes ud for egenkapitalen. Værdiansættelsen af markedsværdien 

af egenkapitalen er netop formålet med beregningerne, hvorfor identifikationen af denne markedsværdi kan 

være udfordrende. Denne udfordring er imødekommet ved brug af den iterative metode (Petersen & 

Plenborg, 2012; Sørensen, 2017). En anden tilgang til estimering af markedsværdien af egenkapitalen kunne 

have taget udgangspunkt i at gange aktieprisen med antal udestående aktier, men førstnævnte tilgang 

vurderes ud fra et teoretisk perspektiv til at være den mest retvisende tilgang (Ibid.). Kapitalstrukturen 

estimeres dermed til at være 85,2% finansieret igennem egenkapital og 14,8% igennem gæld. 

9.1.7 Beregning af WACC 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 2,13% ∗
23291

134057 + 23291
+ 8,07% ∗

134057

215145 + 23291
= 7,19% 

DSV Panalpinas vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger opgøres til 7,19%. Dette belyser selskabets 

vægtede omkostninger fordelt på dels afkastkravet fra ejerne og fra långiverne.  

Det erindres, at ROIC i hele analyseperioden har ligget i spændet 8,4%-14,99%, hvor det kan konkluderes at 

selskabet har formået at skabe merværdi for deres aktionærer, da ROIC > WACC. 

Umiddelbart anses den estimerede WACC for DSV Panalpina til at være i overensstemmelse med flere af de 

adspurgte aktieanalytikere som har opgivet følgende WACC: 

Tabel 40: WACC-sammenligning for DSV Panalpina 

 Nordea Sydbank Jyske Bank Morningstar 

WACC 6,0% 6,5% 7,5%22 8,5% 

Kilde: egen tilvirkning på baggrund af interview - se bilag 1 

9.1.8 Forskel i WACC 
Da vores case bygger på to forskellige selskabstørrelser, bør der også tages hensyn til, at WACC kan være 

forskellig, hvilket vores ene interview person også bidder mærke i. Enggaard fra Jyske bank fremhæver, at 

risikoen bør være ændret for DSV Panalpina, da overtagelsen blev finansieret med udstedelse af 100% nye 

aktier (svarende til 55,5 mio. nye aktier). Denne forøgelse i aktiekapitalen kan medføre til en højere 

markedsværdi af egenkapitalen, og da ejernes afkastkrav er højere end låntagernes, kan det resultere i en 

 
22Jyske Bank bruger en diskonteringskurve de første 10 år, og derfor ikke en flad WACC – i terminalleddet bruges 7,5 

%. 
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højere WACC. Dog kan det ligeledes argumenteres for, at markedsværdien kan være uændret eller falde, 

såfremt at aktiekursen falder. 

Eftersom markedsværdien af den nettorentebærende gæld også er forskellig for de to selskaber, opstår der 

også være en forskellighed i WACC, hvor den er omtrent 17 mia. kr. for DSV stand-alone er den 23 mia. kr. 

for det samlede selskab.  

Udfordringen ligger ligeledes i beta, hvor opgavens estimerede beta både afspejler aktiekursudviklingen i 

DSV før og efter opkøbet af Panalpina, hvorfor dette skaber udfordringer i forbindelse med DSV stand-alone 

casen. Eftersom Investorer indregner allerede deres forventninger til handlen fra offentliggørelsen af det 

første bud, og en rensning af disse forventninger ikke er mulig, er aktiekursudviklingen frem til 15. januar 

2019 eneste mulighed for DSV stand-alone casen. Såfremt beta-estimeringen baserer sig på en kurs frem til 

denne dato og ikke til opgavens skæringsdato, efterlader det naturligvis spørgsmålstegn ved validiteten.  

Det er ud fra opgavens formål ikke hensigtsmæssigt at resultaterne bliver påvirket af en forskel i WACC’en. 

Derudover er det svært at fastlægge en WACC for DSV stand-alone, hvorfor der anvendes en fælles WACC på 

7,19% videre i analysen. Trods beslutningen om at fastholde en konstant WACC for begge cases, vil forskellen 

som følge af denne diskussion blive opgjort i afsnit 9.2.5. 

9.2 Værdiansættelse og udskillelse af synergieffekter Base-case 
På baggrund af budgetteringen og de foregående beregninger er der kommet frem til følgende 

værdiansættelse af egenkapitalværdien for henholdsvis DSV stand-alone og DSV Panalpina.  Værdien er både 

beregnet igennem DCF- og EVA modellerne, hvoraf begge – som teorien også antyder – giver samme værdi: 

Tabel 41: Værdiansættelse af DSV stand-alone og DSV Panalpina 
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Kilde: egen tilvirkning 

Det bemærkes at DSV’s aktiekapital bestod af 186 mio. (167,5 mio. ekskl. DSV’s egen aktier) frie aktier á 

nominelt 1 kr. inden opkøbet af Panalpina, men som følge af udstedelsen af nye aktier steg aktiekapitalen til 

241,5 mio. aktier. På skæringsdatoen for analysen bestod aktiekapitalen af til 227 mio. frie aktier (ekskl. DSV 

Panalpinas egne aktiver) á nominelt 1 kr. 

Det bemærkes ligeledes, at nutidsværdien af henholdsvis Cash flow for budgetperioden og terminalværdien 

er blevet multipliceret med en fremskrivningsfaktor (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)
1

6 for at give sammenligningsgrundlag i 

forhold til projektets skæringsdato.  

9.2.1 Merværdi for selskabets aktionærer 

EVA måler den merværdi et selskab generer udover afkastkravet fra dets investorer, hvorfor dette anvendes 

som måling af hvorvidt opkøbet formår at skabe merværdi for DSV’s aktionærer. 

I tabel 42 illustreres den delta-merværdi det samlede selskab er i stand til at generere over budgetperioden 

i forhold til DSV stand-alone23. Det opleves at denne er stigende over hele perioden, hvor der i det første år 

ikke formås at skabe merværdi for selskabets aktionær. Merværdien bliver positiv fra 2021, hvilket stemmer 

overens med selskabet forventninger om kunne realisere synergieffekterne til fulde i 2021. 

Tabel 42: EVA 

Mia. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DSV stand-alone 2.810,07 kr. 2.908,21 kr. 2.996,80 kr. 3.091,03 kr. 3.156,95 kr. 3.223,29 kr. 

DSV Panalpina -112,37 kr. 4.210,27 kr. 4.889,68 kr. 4.942,78 kr. 5.040,99 kr. 5.136,09 kr. 

Δ EVA -2.923,08 kr. 1.301,45 kr. 1.834,22 kr. 1.817,48 kr. 1.849,07 kr. 1.877,13 kr. 

Kilde: egen tilvirkning 

 
23Udledning af EVA og heraf Enterprise value, som giver det samme som DCF, kan ses i bilag 13. 
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9.2.2 Udskillelse af synergieffekter 
Som nævnt i definitionen for synergi er rationalet bag M&A og synergieffekter heraf, at 1+1 skal give mere 

end 2. I relation til opgavens formål svarer dette til markedsværdien af DSV Panalpina bør udgøre en større 

værdi end summen af DSV stand-alone og Panalpina (inkl. præmie) som separate selskaber.  

Det sidste led i udskillelsen af synergieffekterne er beregningen af markedsværdien af Panalpina inklusiv 

præmien betalt. Denne må være udtrykt i prisen DSV har betalt for selskabet. Da handlen blev finansieret af 

nye udstedte aktier i det samlede selskab, kan det være udfordrende at påpege en konkret købspris. Som 

følge af ombytningstilbuddet modtog Panalpinas aktionærer 2,375 DSV-aktier (á nom. DKK 1) pr. Panalpina-

aktie svarende til en entreprise værdi på 30,5 mia. kr. ved aftalens indgåelse d. 1. april 2019.  Eftersom DSV-

aktien i perioden mellem offentliggørelsen og den reelle overtagelsesdato er steget, udgjorde handlens værdi 

og dermed også entrepriseværdien af Panalpina 37 mia. kr. d. 19. august 2019, hvorfor der kan forekomme 

tvivl om hvilken af de to nævnte værdier, der bør tages udgangspunkt i (DSV Panalpina, 2019F; DSV Panalpina, 

2019G). 

Det vurderes, at det er mest retvisende at tage udgangspunkt i 30,5 mia. kr. som entrepriseværdien for 

Panalpina inklusiv præmie. Eftersom at det må antages at det var denne pris, DSV ved aftalens indgåelse 

opfattede som Panalpinas reelle markedsværdi inklusiv præmie, hvor den efterfølgende stigning i 

entrepriseværdien repræsenterer hovedsageligt markedets forventninger. Alternativt kunne Panalpinas 

markedsværdi også have været beregnet igennem den traditionelle metode ved at gange aktiekursen med 

antal udestående aktier, inden DSV’s første bud i januar 2019, da aktien efterfølgende har været påvirket af 

en mulig forestående handel. Der argumenteres dog fortsat for at tage udgangspunkt i 30,5 mia. kr. på 

baggrund af devisen om, at eneste rigtige værdi af et aktiv er den værdi køber vil betale (Mercer Capital, 

2020). 

9.2.3 Synergieffekter målt på Enterprise value 
Hvis der ses bort fra gælden, kan synergieffekterne udskilles ved at beregne pengestrømmene, der vedrører 

“Panalpina + Synergierne”. Denne udledes som differensen imellem pengestrømmene til de to cases: 

Tabel 43: synergiberegning via FCFF 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Alternativt kan værdien udledes ved: 

  
Enterprise value mDKK 

VAB DSV Panalpina   kr.      157.347,73  

VA DSV Stand-alone  kr.        88.753,82  

VB Panalpina Stand-alone (incl. Premium)  kr.        30.500,00  

NAV Synergies  kr.        38.093,91  
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Det opleves at M&A teorien om at 1+1 skal give mere end 2 gør sig gældende for DSV Panalpina casen, idet 

markedsværdien af egenkapitalen for DSV Panalpina korrigeret for integrationsomkostninger er større end 

summen af de to selvstændige selskabers markedsværdi inklusiv den præmie DSV har betalt. 

Den samlede værdi af synergieffekterne inklusiv gæld beregnes til at udgøre 38,094 mia. kr., hvilket på årlig 

basis svarer til en synergieffekt på 38,094*7,19% = 2,740 mia. kr., ved baglæns beregning igennem den 

evigtvarende annuitetsformel.  

Trods at estimeringen af synergieffekterne ikke bør være påvirket af den nettorentebærende gæld, da 

opkøbet alene er finansieret ved udstedelse af nye aktier, og dermed ingen ny gæld er optaget, er der fundet 

en differens på egenkapitals niveau, hvis perspektiv belyses i nedenstående afsnit. 

9.2.4 Synergieffekter målt på Equity value 

Panalpinas nettorentebærende gæld 

Som sidste led af beregningen af markedsværdien af Panalpinas egenkapitalværdi skal den 

nettorentebærende gæld trækkes fra. Da DSV ikke oplyser konkret, hvor stor gælden for Panalpina har været 

ved opkøbstidspunktet er der i stedet taget udgangspunkt i stigningen i den nettorentebærende gæld fra Q2 

til Q3 2019 for DSV, hvilket bygger på den antagelse om, at denne vækst primært repræsenterer Panalpinas 

nettorentebærende gæld. Stigningen svarer til 5,1 mia. kr. og stemmer i grove træk overens med Panalpinas 

seneste rapporteret nettorentebærende gæld 31. december 2018 på 0,65 mia. CHF svarende 4,4 mia. kr.  Da 

Panalpinas gæld har været stigende op til denne dato vurderes det realistisk, at selskabet har optaget 

yderligere gæld i starten af 2019, hvorfor en nettorentebærende gæld på 5,1 mia. kr. vurderes realistisk. 

Synergieffekter 

Ved at tage højde for stigningen i den nettorentebærende gæld vil en retvisende udskillelse af 

synergieffekterne opnås: 

  
Equity value mDKK 

VAB DSV Panalpina   kr.      134.056,73  

VA DSV Stand-alone  kr.        71.514,82  

VB Panalpina Stand-alone  kr.        25.400,00  

NAV Synergies  kr.        37.141,91  

Den samlede synergieffekt på egenkapitalværdien estimeres til at udgøre 37,142 mia. kr., svarende til en årlig 

synergieffekt på 37,142*7,19% = 2,671 mia. kr.  

Som tidligere fremhævet opstår der en differens på omtrent 952 mio. kr. mellem beregningen af 

nutidsværdien af synergieffekterne på egenkapitalen og entrepriseværdien, hvilket henføres 

gældsdifferencen som følger: 

  
mDKK 

DAB DSV Panalpina   kr.        23.291,00 

DA DSV Stand-alone  kr.        17.239,00 

DB Panalpina Stand-alone  kr.          5.100,00 

DAB - DA - DB Difference  kr.             952,00 
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At den nettorentebærende gæld for begge stand-alone selskaber sammenlagt udgør mindre end for det 

samlede selskab skyldes, at DSV Panalpina har optaget yderligere gæld fra Q3 til Q4. Om integrationen af 

Panalpina er omfattet af denne gældstagning vides ikke. 

Sammenlignes de estimerede værdier med DSV’s forventede årlige synergieffekter på 2,3 mia. kr., svarende 

til en nutidsværdi på  
2,300

7,16%
 = 32,123 mia. kr24., opleves et synergioverskud på 5,019 mia. kr. eller årligt til 

0,371 mia. kr. Baseret på opgavens estimering indikerer dette, at de udmeldte synergieffekter er 

undervurderede. En undervurdering af synergieffekterne er ikke noget nyt for DSV, da de tidligt i 

integrationsforløbet hævede synergieffekterne fra 2,2 mia. kr. til 2,3 mia. kr.  

9.2.5 WACC-effekten 

Ovenstående resultat er som forklaret baseret på en konstant WACC for både DSV Panalpina samt DSV stand-

alone. En ændring af WACC for DSV stand-alone vil derfor påvirke resultatet, hvorfor synergieffekterne ikke 

kun er en indikation på værdiændringen som følge af den operationelle forretning, men også den 

underliggende risiko som diskuteret i afsnit 9.1.8. 

Det kan derimod være svært at ignorere at den underliggende risiko ændres som følge af opkøbet, hvilket vil 

blive illustreret i nedenstående. 

Hvis beta estimeres frem til d. 15. januar, må denne være udtryk for stand-alone beta for DSV. Denne 

beregnes ud fra samme metode som før til at være en smule lavere svarende til 0,8968, hvilket medfører en 

adj. Beta på:  0,33 + (1 − 0,33) · 0,8968 = 0,9309 

Holdes afkastet på gælden konstant kan følgende WACC for DSV Panalpina opgøres: 

 
DSV stand-alone DSV Panalpina 

MV Equity  kr.   79.107,38 kr.   134.056,73 

MV NIBD kr.   17.239,00 kr.     23.291,00 

MVE/(MVE+MVNIBD) 82,11% 85,20% 

MVNIBD/(MVE+MVNIBD) 17,89% 14,80% 

   
rf 1,10% 1,10% 

Beta 0,9309 0,9683 

RM-rf 7,20% 7,20% 

re 7,80% 8,07% 

rd 2,13% 2,13% 

   
WACC 6,79% 7,19% 

WACC for DSV stand-alone kan dermed estimeres til at være 6,79%, hvilket betyder at WACC er steget som 

følge af Panalpina opkøbet. Dette betyder også, at den estimerede egenkapitalværdi for DSV stand-alone 

stiger fra 71.515 mia. kr. til 79,107 mia. kr. svarende til en stigning i aktieprisen fra 427 kr. til 472 kr. 

 
24 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑒𝑡𝑢𝑖𝑡𝑦 =

𝐶𝐹

𝑊𝐴𝐴𝐶
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Målt på egenkapitalværdien kan synergieffekterne opgøres til samlet 29.549 mia. kr. svarende til 2,125 mia. 

kr. på årlig basis. WACC-effekten kan dermed beregnes til at udgøre samlet set 7,593 mia. kr. svarende til 

0,546 mia. kr. årligt25. 

Det kan dermed konkluderes, at resultatet vil være betydeligt påvirket, afhængig af om der anvendes en 

fælles eller individuel WACC. Dette leder hen til at de udmeldte årlige synergieffekter på 2,3 mia. kr. er 

overvurderede, såfremt der ville have været valgt en forskellig WACC. 

9.3 Indledende følsomhedsanalyse  

Den indledende følsomhedsanalyse har til formål at analysere følsomheden af synergieffekterne ved ændring 

i en række centrale parametre. Følsomhedsanalyserne vil være af todimensionel karakter, hvor de tre 

uafhængige analyser bygger på følsomheden overfor ændringer i WACC kontra terminalvæksten, NOPAT-

ændringer samt ændringer i den investerede kapital. 

Følsomhed overfor ændringer i WACC og terminalvæksten 

Det ses at ændringer i WACC og terminalvæksten medfører betydelig påvirkning på de beregnede 

synergieffekter. Holdes terminalvæksten konstant mens WACC’en sænkes til 6,5% (0,69%-point), opleves en 

stigning i synergieffekterne til 3,185 mia. Kr. svarende til en stigning på 19,2% sammenlignet med de 

oprindelige forudsætninger. En lignende udvikling forekommer ved ændringer i terminalvæksten, hvor der 

dog skal mindre ændringer til målt på %-point for at opnå samme effekt. 

Overordnet set kan det konkluderes, at ændringer i både WACC og terminalvæksten får betydelige 

implikationer på resultatet, hvor resultatet ser ud til at være en smule mere følsomt overfor ændringer i 

terminalvæksten kontra WACC. 

Tabel 44: Følsomhedsanalyse af WACC og vækstraten i terminalperioden 

 
Kilde: egen tilvirkning 

Følsomhed overfor ændringer i omsætningen og EBIT 

Resultatet bemærkes at være markant følsomt overfor både ændringer i omsætningen samt EBIT for DSV 

Panalpina. Hæves omsætningsvækstraterne for divisionerne med 3% samtidig med at EBIT ikke øges 

yderligere end effekten fra omsætningen, forekommer der en stigning i de årlige synergieffekter på 29,1%.  

 
25 Se bilag 15 for beregninger 
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Overordnet set vil resultatet med ovenstående forudsætninger ligge i intervallet 1,603-4,048 mia. Kr., hvorfor 

det kan konkluderes, at ændringerne i positiv retning får større effekt end tilsvarende ændringer i negativ 

retning. 

Tabel 45: Følsomhedsanalyse af omsætnings- samt EBIT-ændringer i budgetperioden for DSV Panalpina 

 
Kilde: egen tilvirkning

 

Følsomhed overfor ændringer i den investerede kapital 

Ændringer i den investerede kapital på (+/-) 7,5% 

påvirker resultatet med 341 mio. kr. svarende til et 

fald/en stigning på (+/-) 13%. Da anlægskapitalen 

udgør langt den største del af den investerede kapital, 

vil en tovejstabel ikke give mening.  

 

 

9.4 Følsomhedsanalyse ved Monte Carlo-simulering 

Ovenstående følsomhedsanalyser giver et indledende overblik over følsomheden overfor visse parametre. 

Dog har disse en- og todimensionelle modeller en vis begrænsning i form af resultatets følsomhed kun kan 

testet op mod to variabler ad gangen. 

De underliggende drivere bag resultatet er langt mere kompliceret og afhænger i stor grad af hinandens 

størrelse. For at kunne teste resultatets følsomhed overfor flere variabler ad gangen, er der som supplement 

til ovenstående følsomhedsanalyser taget udgangspunkt i Monte Carlo-simulering26 af alle væsentlige 

variable på en gang. 

Inputvariablerne, som simuleringen baseres på, er valgt ud fra et skøn over, hvilke parametre i 

værdiberegningen der indebærer størst usikkerhed. Indledningsvis er det nødvendigt at opstille visse 

forudsætninger for disse fordelinger: 

 
26 Der anvendes Oracles Crystal Ball add-in til Excel 
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Parameter Fordeling Begrundelse 

Risikofri rente Følger en triangulær distribution 

med min. -0,69%, middelværdi 1,1% 

og maks. 3,54%  

Baseret på min., middel og maks. 

værdier for den danske 10-årige 

statsobligation de seneste 10 år 

Beta Følger en triangulær distribution 

med min. 0,83, middelværdi 0,9683 

og maks. 0,99 

Yderpunkter baseret på Yahoo 

Finance samt Financial Times, som 

opgiver beta for DSV Panalpina til at 

være hhv. 0,83 og 0,99 jfr. afsnit 9.1.2 

Markedsrisikopræmie Følger en triangulær distribution 

med min. 5,6%, middelværdi 7,2% og 

maks. 8,1% 

De valgte værdier virker som 

realistiske spænd, baseret på 

markedsrisikopræmien for de største i 

økonomier DSV Panalpina operer i. 

Terminalvæksten Følger en triangulær distribution 

med min. 1%, middelværdi 2% og 

maks. 3% 

Spændet vurderes realistisk set i 

forhold til markedsvæksten i 

branchen samt verdens BNP-vækst 

Omsætningsændring 

(%-point ændring i 

divisionernes vækst) 

Følger en triangulær distribution 

med min. -3%, middelværdi 0% og 

maks. 3% 

Spændet vurderes realistisk i forhold 

til omsætningens størrelse 

EBIT-ændring (%-vis 

ændring i EBIT ved 

uændret omsætning) 

Følger en triangulær distribution 

med min. -7,5%, middelværdi 0% og 

maks. 7,5% 

Spændet vurderes realistisk i forhold 

til EBIT-størrelsen 

Figur 26: Monte Carlo frekvensillustration 
 

 

Kilde: egen tilvirkning vha. Crystal Ball Excel add-in  
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Simuleringen er kørt 10.000 gange, hvilket resulterer i et gennemsnit for de årlige synergieffekter på 2,938 

mia. kr.  og en median på 2,819 mia. kr.  Resultatet ligger længere væk fra DSV’s udmeldinger på 2,3 mia. kr. 

Ud fra ovenstående ses at de gennemsnitlige årlige synergieffekter vil med 95% sandsynlighed ligge i 

intervallet 1,439 mia. kr. og 5,098 mia. kr. 

Med fokus på sandsynligheden for at de estimerede synergieffekter overstiger DSV’s udmeldinger om 2,3 

mia. kr., kan det konkluderes at sandsynligheden er 73,35%, hvorimod sandsynligheden for, at de estimerede 

synergieffekter overstiger opgavens resultat på 2,671 mia. kr. udgør 56,25%. 

Sensitiviteten overfor de enkelte variabler kan ses i figur 27: 

Figur 27: Synergier følsomhed overfor specifikke parametre 

 

Kilde: egen tilvirkning vha. Crystal Ball Excel add-in  

Det fremgår tydeligt, at den risikofrie rente har størst betydning for resultatet, hvor stigninger i variablen 

medfører et nedadgående pres på de estimerede årlige synergieffekter. Ud af disse afvigelser står variablen 

for omtrent 50% af afvigelserne, hvilket giver mening, da variablen både er inkluderet i ejernes afkastkrav 

samt afkastkravet til gældsejerne. 

Terminalvæksten er ligeledes en betydelig følsomhedsfaktor, hvor ændringer i denne faktor ligeledes står 

bag størstedelen af afvigelserne. 

Samlet set konkluderer følsomhedsanalysen, at resultatet skal tolkes varsomt med henblik på ændringer i 

centrale værdidrivere, hvilket kan påvirke resultatet betydeligt. 
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9.5 Scenarie analyse 

I forlængelse af følsomhedsanalysen og i relation til at vi befinder os i en dynamisk verden, er det interessant 

at få et indblik i, hvordan resultaterne ændres ved forskellige scenarier. 

Der er på den baggrund udarbejdes to forskellige scenarier af budgetforudsætningerne hhv. Worst-case og 

Best-case, hvor der vil tages udgangspunkt i de væsentlige værdidrivere nettoomsætning samt EBIT. 

9.5.1 Worst-Case scenarie (corona recession, handelskrig samt integrationsproblemer) 

Nettoomsætningen 

− Coronapandemien får større påvirkning end først antaget. Længere nedlukning af samfund samt 

deres grænser vil føre til yderligere nedlukninger af forretninger samt en opfarende stigning i antal 

ledige. Recessionen varer i 2 år før verdenssamfundene begynder at åbne op. 

− I forlængelse af ovenstående punkt forventes handelskrigen imellem USA og Kina at optrappes. 

− Rivaliseringen i branchen anses som vægtet tungere i dette scenarie, hvor det forventes at de største 

konkurrenter ligeledes foretager opkøb og dermed konsolidere sig i toppen. Hertil forventes 

leverandører at ekspandere deres forretningsområde, hvilket forøger konkurrenceintensiteten i 

branchen. 

På baggrund af disse forudsætninger vurderes følgende omsætningsvækst: 

Tabel 47: Omsætningsvækst budgetperiode Worst-Case 

%-vækst 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DSV stand-alone -4,2% 1,8% 2,5% 2,4% 1,9% 2,0% 

DSV Panalpina 11,4% 15,7% 4,1% 2,8% 2,1% 2,0% 

Kilde: egen tilvirkning 

EBIT-margin 

− Omkostningssynergieffekterne drevet af integrationen af Panalpina kommer ikke til at gå som 

planlagt, hvorfor der går væsentlig længere tid, før der kan ses positive effekter fra opkøbet. Disse 

synergieffekter ender desuden med at være mindre end det forventede drevet af følgende 

udfordrende områder: 

o I afsnit 6.4 blev det vurderet, at de teknologiske synergier samt de menneskelige resurser til 

at være de mest risikable faktorer i forbindelse ved integrationen af de to selskaber.  

▪ Det vurderes at DSV i dette scenarie får betydelige udfordringer, da selskaberne først 

og fremmest benytter sig af forskellige IT-systemer, hvilket vil skabe større 

problemer ved konsolidering end først antaget og i særdeleshed med tanke på 

Panalpinas størrelse. 

▪ Samtidig argumenteres der for, at en afskedigelse af 4.000 eller flere medarbejdere 

ikke anses som værende realistisk, idet DSV kommer til at opleve udfordringer ved 

egenhændigt at håndtere de nye arbejdsopgaver. 
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DSV formår på baggrund af ovenstående ikke at løfte marginerne op på gruppeniveau. Dette medfører 

følgende EBIT-marginer27: 

Tabel 48: EBIT-margin budgetperiode Worst-Case 

EBIT-margin 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DSV stand-alone 7,8% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% 

DSV Panalpina 7,1% 7,5% 7,4% 7,5% 7,5% 7,5% 

Kilde: egen tilvirkning 

9.5.2 Best-Case scenarie (Undervurdering af synergieffekter) 

Nettoomsætningen 

• Forretnings- og krydssalgssynergierne har været undervurderet, hvor det viser sig, at 

sammenlægningen giver et større netværk og større udbud af ydelser, der kommer til at drive 

væksten højere end forventet for alle divisioner. Endvidere argumenteres der for, at Panalpinas 

vanlige samlede omsætning bliver allerede indfriet det første år. 

Tabel 49: Omsætningsvækst budgetperiode Best-Case 

%-vækst 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DSV stand-alone -1,6% 6,0% 3,9% 2,8% 1,9% 2,0% 

DSV Panalpina 25,7% 13,3% 5,9% 3,4% 2,3% 2,0% 

Kilde: egen tilvirkning 

EBIT-margin 

• Integrationen går bedre end planlagt, hvor de fulde synergieffekter af Panalpinas aktiviteter allerede 

realiseres ultimo 2020, hvilket betyder at integrationen forløber fuldstændig gnidningsfrit. 

Marginerne for gruppeniveauet nås derfor allerede i år 2020, hvor man efterfølgende formår at øge 

marginerne gradvist til op over gruppeniveau efterfølgende.  

• I takt med at teknologien udvikler sig med hastige skridt, åbner det op for øgede effektiviseringer i 

blandt andet Solutions, hvorfor den nedadgående trend i de eksterne omkostninger siden 2016 

forventes at fortsætte. 

• En mindre eksponering overfor det lavt profitable EMEA-marked samtidig med større markedsandel 

og vækst på de højt profitable AMERICAS- samt APAC-markeder forventes ligeledes at bidrage 

positivt til marginerne. 

 
27 For effekt på divisionsniveau se bilag 16 



Side 108 af 155 
 

DSV formår på baggrund af ovenstående at løfte marginerne op på over gruppeniveauet inden opkøbet. 

Dette medfører følgende EBIT-marginer28: 

Tabel 50: EBIT-margin budgetperiode Best-Case 

EBIT-margin 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DSV stand-alone 8,5% 8,1% 8,2% 8,3% 8,3% 8,3% 

DSV Panalpina 8,3% 10,1% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 

Kilde: egen tilvirkning 

9.5.3 Vægtet værdi 

Ud fra alle tre ovenstående scenarier er det muligt at lave et vægtet gennemsnit af værdierne ved at anslå 

sandsynligheden for, at hvert af disse scenarier indtræffer. Det er vanskeligt at sætte konkrete 

sandsynligheder på for at hvert scenarie indtræffer, men det formodes at det forventede scenarie (base-

case) er det mest sandsynlige scenarie, hvorfor en sandsynlighedsfordeling på 20/60/20 vurderes realistisk 

for hhv.  Worst-Case, Base-Case og Best-Case. 

Tabel 51: Vægtet værdi 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Ved Worst-Case scenariet anslås værdien af synergieffekterne til at være 143 mio. kr. på årlig basis, hvilket 

svarer til 5% af værdien for Base-Case. En stigning på omkring 50% opstår ved Best-Case scenariet, hvis årlige 

synergieffekterne estimeres til 4,089 mia. kr. Det er yderst interessant, at dette scenarie rammer en aktiepris, 

der er stort set ens med den observerede d. 28. februar på 681,8 kr. 

Et vægtet gennemsnit af de tre scenarier resulterer i årlige synergieffekter på 2,424 mia. kr. samt en aktiepris 

på 565 kr. for DSV Panalpina. Det er interessant, at denne synergieffekt er lavere end base case, men trods 

alt stadig højere end DSV’s forventninger. 

 
28For effekt på divisionsniveau se bilag 17 

Worst-Case Base-Case Best-Case Weighted avg.

Equity value DSV Panalpina 84.304,05 kr. 134.056,73 kr. 155.090,27 kr. 128.312,90 kr.   

Equity value DSV + Panalpina 82.305,73 kr. 96.914,82 kr.    98.106,02 kr.    94.231,24 kr.     

NAV Synergies 1.998,31 kr.   37.141,91 kr.    56.984,25 kr.    34.081,66 kr.     

Yearly synergies 143,40 kr.       2.671,23 kr.      4.089,24 kr.      2.449,26 kr.        

DSV Panalpina Stock price 371,38 kr.       590,56 kr.         683,22 kr.         565,26 kr.           
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10. Diskussion 

10.1 Potentiale for succes - Empirisk perspektiv 
På trods af at DSV’s første bud i forbindelse med opkøbet af Panalpina var en kombination af cash og aktier 

som betalingsmiddel, mens andet bud kun var baseret på cash, blev den endelige handel udelukkende 

foretaget ved aktieombytning igennem udstedelsen af nye aktier. Som litteraturgennemgangen påviste, så 

genererer fusion og opkøb gennem aktieombytningen lavere overnormalt afkast sammenlignet med cash, 

hvilket ikke er positivt for DSV’s aktionærer. Rationalet bygger på, at cash altid vil være det foretrukne 

betalingsmiddel, såfremt det erhvervende selskab anser synergieffekterne som værende meget mulige. DSV 

forsøgte sig dog i to omgange at benytte kontanter som betalingsmiddel, hvilket - på baggrund af rationalet 

– indikerer, at man anså potentielle synergieffekter som værende realistiske, og at man ikke ønskede at dele 

ejerskabet af disse. 

Hvor eventstudierne belyste, at M&A hovedsageligt bidrog med negative afkast ved annonceringer, har 

situationen været anderledes for DSV, hvor deres aktiekurs steg som følge af offentliggørelsen. Dette leder 

hen til paradokset om, at aktiemarkedet kan reagere positivt på, at sælger modtager aktier som købstilbud, 

da man som sælgende virksomhed ikke ønsker at eje en andel af et samlet selskab, man ikke ser en fremtid 

i. Dette bliver især understreget taget ejerskabsfordelingen af det samlede selskab i betragtning, hvor den 

forhenværende storaktionær i Panalpina, Ernst Göhner Stiftung, ejer den største andel i DSV Panalpina med 

over 10%. Et ejerskab i denne størrelsesorden taler sit tydelige sprog om forventningerne for fremtiden. 

Omvendt kan det argumenteres for, at aktieombytningen som betalingsmiddel blev godtaget grundet des 

højere værdi. Dette kom til udtryk ved DSV’s andet bud, som reelt set var lavere end deres første, da deres 

aktier var steget med mere end 13% i den mellemværendeperiode (Scm-logistik, 2019). Eftersom DSV’s aktie 

historisk set har haft en positiv korrelation med annonceringer af M&A, kunne det tænkes, at Panalpinas 

aktionærer så større værdi ved aktieombytning kontra rent cash. Handelsbanken vurderer, at opkøbet burde 

have været foretaget igennem cash, da det havde stillet de eksisterende aktionærer bedre (Finans, 2019D). 

Spørgsmålet er dog, om DSV ikke under alle omstændigheder skulle have foretaget en aktieemission, såfremt 

cash som betalingsmiddel havde været accepteret af Panalpina. Dette ville også have udvandet eksisterende 

aktionærs ejerskab medmindre emissionen var foretaget som en tegningsret.  

Trods at cash eller aktieombytning begge muligvis vil stille DSV’s aktionærer i samme situation, så vurderes 

kontant som betalingsmiddel, til at have haft det største potentiale for succes på lang sigt baseret på de 

empiriske studier. Det kan samtidig være vanskeligt at komme udenom, at DSV helst havde foretrukket, at 

transaktionen var fortaget med kontanter. 

Siden overtagelsen af Panalpina er ledelsen allerede blevet udskiftet samtidig med, at det samlede selskab 

har varslet, at fremtiden byder på massefyringer for en række Panalpina ansatte, heriblandt flere tidligere 

chefer i Panalpina. Dette bevidner blandt andet om, at DSV har overtaget Panalpina med henblik på at 

opfylde selskabets fulde potentiale ved at erstatte den tidligere ledelse med deres egen, hvilket er et af 

karakteristika punkterne ved et fjendtligt bud. M&A, der baserer sig på disse bud, genererer generelt set 

højere CAAR end venlige bud, hvorfor det er positivt nyt for DSV’s aktionærer. Omvendt fremhæver DSV 

mest af alt overtagelsen som et led i de massive operationelle synergieffekter, som det samlede selskab vil 

kunne skabe, hvorfor dette også italesætter overtagelsen som venligt. I forlængelse heraf har DSV stor 

interesse i at udnytte Panalpinas menneskelige ressourcers i form af blandt andet know-how viden indenfor 

Air & Sea, hvorfor disse ressourcer i dette tilfælde ikke overføres fra køber til sælger, men at der derimod 

opstår en genanvendelse af sælgers ressourcer. Det kan heraf diskuteres, hvorvidt opkøbet primært har 
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været drevet af de ledelsesmæssige eller operationelle synergier, idet overtagelsen indeholder karakteristika 

punkter fra begge lejrer. Eftersom DSV hovedsageligt har de operationelle synergieffekter for øje ved at 

genanvende egne -og erhverve komplementære ressourcer, samt at dette er deres øverste prioritet, når det 

kommer til M&A strategien, vurderes overtagelsen at vægte mere mod et venligt bud. 

Det kan ligeledes diskuteres om, hvorvidt potentialet for succes er afgørende for, om overtagelsen er af 

fjendtlig eller venlig karakter. Virksomheder, der generelt set drives dårligt og performer under standard, vil 

alt andet lige have større potentiale for forbedringer end virksomheder, der drives effektivt, hvorfor der på 

baggrund af den tese vil skabes mere værdi i fjendtlige overtagelser. 

Dette leder hen til, at trods de empiriske undersøgelsers resultater, så har DSV formået, at baserer sin 

opkøbsstrategi med karakteristika fra både venlig og fjendtlig overtagelse. Taget deres historiske M&A i 

betragtning kan det være svært at argumentere imod, at overtagelsen af Panalpina ikke har potentiale for 

succes. 

Det er umiddelbart indlysende at relateret opkøb, det strategiske fit og heraf tilstedeværelsen af 

komplementære ressourcer, er en yderst vigtig faktor i værdiskabelsen ved fusion og opkøb, hvilket 

eventstudierne også kunne konkludere. DSV’s øverste prioritet hvad angår M&A, bygger netop på, at man 

har fokus på virksomheder, der opererer i samme branche for at få flest mulige synergieffekter. Opkøbet af 

Panalpina efterlever denne prioritet, hvor opgavens interne analyse kunne påvise flere mulige 

synergieffekter qua deres relateret forretningsområder. Det er dog vigtigt at fremhæve, at relaterede opkøb 

ikke nødvendigvis leder til komplementære ressourcer, men at der er derimod mulighed for, at det blot leder 

til at modtage substituerende ressourcer såfremt virksomhederne er stort set ens. Trods DSV’s og Panalpinas 

ensartede forretningsområde har virksomhederne stadig forskelligheder, når det kommer til ressourcer, hvor 

Panalpinas know-how viden og størrelse på Air & Sea samt DSV’s Road division kan nævnes. Trods 

tilstedeværelsen af disse ressourcer afhænger opkøbets succes af, om DSV er i stand til at overføre egne og 

genanvende Panalpinas ressourcer, hvor særligt førstnævnte har størst effekt (Laurence & Nathalie, 2002). 

Netop at overføre egen forretningstilgang over til det sælgende selskab, har været DSV helt store styrke, men 

det afgørende spørgsmål er, om hvorvidt dette kan gøre sig gældende for Panalpina med tanke på hvilken 

størrelse virksomhed, der er tale om. DSV har allerede oplyst offentligheden om, at egne ressourcer 

overføres til Panalpina, heriblandt IT-systemet. Såfremt dette lykkes, kan det have en helt afgørende 

betydning for overtagelsens succes. 

10.2 Estimerede synergieffekter 
Baseret på de interne og eksterne analyser giver sammenlægningen overordnet set strategisk god mening, 

hvilket opgavens værdiansættelse af synergieffekterne på Base-Case også kunne nikke genkende til med årlig 

synergieffekter på 2,671 mia. kr. Disse synergieffekter lader til at være højere end DSV Panalpinas 

annoncerede på 2,3 mia. kr., hvorfor det kan vurderes, at de er undervurderet. Koncernen har også selv 

undervurderet synergieffekterne tidligt i integrationsprocessen med en tidligere forventning om 2,2 mia. kr. 

Det vil derfor ikke være utænkeligt, at selskabet i den nærmeste fremtid hæver dette tal endnu en gang. 

Historisk set har DSV også stort altid formået at opnå større synergieffekter end de målsatte, hvilket Jensen 

fra Sydbank også fremhæver. 

Trods estimeringen af en højere synergieffekt beregnes aktiekursen for det samlede selskab til at være lavere 

end den observerede aktiekurs på markedet d. 28. februar 2020 på 681,8 kr. Dette tegner et billede af, at 

markedet formentlig også har større forventninger til sammenlægningen, hvilket er endnu mere interessant 

taget opgavens Best-Case i betragtning. Til trods for at de årlige synergieffekter er steget markant i Best-Case 
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og nærmer sig en fordobling af DSV Panalpinas target, så er aktiekursen på samme niveau som den 

observerede den pågældende handelsdag, hvilket kan rejse spørgsmål til, om markedet har taget højde for 

risikofaktorerne, der er forbundet med handlen. 

Det tyder på, at investorerne ikke forventer noget kan gå galt formentlig på baggrund af DSV’s succesfulde 

M&A historik og heraf deres tiltro til ledelsen. Dette kan være med til at forklare stigningen i aktiekursen 

allerede efter offentliggørelsen af opkøbet, og inden overtagelse reelt set havde fundet set. Markedet havde 

dermed indregnet dele af synergieffekterne som værende realiseret inden integrationen var påbegyndt. 

Aktieprisen er dog steget yderligere frem til årets afslutning, hvilket aktieanalytiker Bellander fra Nordea 

mener henføres DSV’s løbende status udmeldinger om, at integrationen og heraf synergieffekterne går fuldt 

ud som planlagt, samt deres hævelse af de oprindelige forventede synergieffekter. Hvad angår sidstnævnte 

observeres aktien at stige mere end 11% som følge af udmeldingen d. 1. november 2019. 

Som nævnt i indledningen kan et opkøb sammenlignes med et køb af en brugt genstand, hvor den sande 

værdiskabelse og udfordringer først erfares efter opkøbet er fundet sted. Samme holdning har 

aktieanalytiker Field fra Morningstar, hvor han påpeger at UTi opkøbet ligeledes medførte større 

udfordringer end forudset fra Due-Diligence med IT-udfordringerne i tankerne. De sande udfordringer med 

Panalpina vil først kunne opleves undervejs i integrationsfasen, men mens UTi var et “dumpster fire” salg, 

som var repræsenteret i den pris DSV betalte, så ser situationen anderledes ud for Panalpina. DSV betalte en 

høj præmie, hvilket øger presset for at overholde de lovede synergieffekter. UTi marginer var relativ nemme 

at øge grundet selskabets finansielle position, mens Panalpina er langt bedre stillet ud fra et finansielt 

perspektiv. Panalpina er muligvis for godt stillet, hvor Mikkel fra Sydbank i denne forbindelse påpeger, at det 

vil være sværere at øge marginerne for Panalpina end for UTi. 

Der kan samtidig også argumenteres for, at den højere kurs på markedet bevidner om, at den enkelte 

investor indregner fremtidig succesfulde M&A handler i aktiekursen, hvilket er yderst interessant taget DSV 

situation og størrelse i betragtning. Hvor DSV både har foretaget små som store opkøb i fortiden, er der for 

fremtiden primært fokus på kun større opkøb antyder bestyrelsesformanden Thomas Plenborg (Finance 

Yahoo, 2019). Dette begrænser i første omgang deres opkøbsmuligheder, hvorfor der kan sættes 

spørgsmålstegn til mængden af M&A handler for fremtiden sammenlignet med deres historiske aktivitet 

indenfor denne vækststrategi. Det kan heraf være vanskeligt - hvis ikke umuligt – at indregne fremtidige M&A 

handler i budgetforudsigelserne og dermed også kursen, idet at større handler kan være vanskelige at 

gennemføre samt, at DSV Panalpina generelt set står overfor en ny og ukendt fremtid, når det kommer til 

M&A. Netop dette påpeger aktieanalytikerne Jensen og Field, som en større udfordring end som så, hvilket 

aktiemarkedet ikke nødvendigvis inddrager i deres forventninger. Ved spørgsmålet om hvad der er af 

opkøbsmuligheder tilbage i branchen, har Mikkel og Michael svært ved at finde en, der kan få DSV til at vokse 

grundet deres størrelse efter Panalpina opkøbet. Især Mikkel påpeger i denne sammenhæng, at DSV kan 

blive deres egen største fjende, da mange potentielle opkøbskandidater inden Panalpina nu er blevet for 

små. 

Det blev i følsomhedsanalysen fremhævet, hvor stor en indvirkning WACC har på værdien af 

synergieffekterne og dermed også aktiekursen. Jensen fra Sydbank - som har en af de laveste WACC blandt 

de adspurgte aktieanalytikere – ser vanskeligheder ved at opnå samme aktiekurs som markedet. Ifølge 

Jensen bevidner dette om, at markedet kan have sænket deres WACC som følge af opkøbet, da de vurderer, 

at det samlede selskab har opnået en lavere risiko, hvilket han ikke anser som værende retvisende. Projektets 

beregninger belyste derimod en stigning i WACC, hvilket understøtter Jensens holdning og dermed kan være 
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med til at forklare afvigelserne. Det kan være vanskeligt at begrunde et fald i WACC, eftersom risikoen ved 

opkøbet alene bliver pålagt DSV’s aktionærer, da handlen ikke blev foretaget med gældstagning. 

Opsummeres ovenstående diskussionspunkter leder dette hen til, om der findes en reel værdiansættelse 

metode, der er i stand til at beregne DSV Panalpinas reelle værdi og heraf aktiekurs. Som belyst i afsnit 4.3, 

så har DSV den højeste Price Earning ratio blandt sine nærmeste konkurrenter, hvilket er en tydelig indikation 

på, at deres aktie er højt prisfastsat. Field nævner, at netop DSV er vanskelige at værdiansætte ud fra 

traditionelle metoder som DCF og PE-multipler, grundet selskabets kontinuerlige M&A, vil investorer altid 

forvente det næste store opkøb inden for de nærmeste år. Mange investorer investerer derfor i aktien uagtet 

resultatet fra en traditionel værdiansættelsesmetode i håbet om, at der vil blive foretaget det næste 

værdiskabende opkøb indenfor den periode, hvor de er i besiddelse af aktien. En strategi der indtil videre 

har set ud til at virke. 
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11. Konklusion 

Afhandlingens formål har været at identificere de underliggende synergieffekter samt værdien heraf i 

forbindelse med DSV’s opkøb af Panalpina. Udover værdiansættelsestilgangen og heraf sammenligning med 

DSV’s udmeldinger samt aktiekursen, var ønsket at besvare problemformuleringen ud fra et bredere 

perspektiv med fokus på shareholder value (SHV). 

Som indledende analyse blev det igennem litteraturstudiet belyst, at M&A baseret på et generelt plan skaber 

begrænset til intet abnormalt afkast for aktionærerne både på kort og lang sigt. Det ser derimod anderledes 

ud for transport- og logistikbranchen, som har formået at generere højere positivt abnormalt afkast(CAR) til 

deres aktionærer, hvor 3PL-virksomheder var blandt de bedst performede både på kort og lang sigt. I relation 

til førstnævnte periode belyste CAR beregningerne et lignende resultat for DSV’s opkøb af Panalpina, hvorfor 

opkøbet allerede på kort sigt har formået at generere SHV. 

Baseret på forskellige karakteristika og deres separate betydning på performance på lang sigt peger flere 

undersøgelser på, at Cash som betalingsmiddel genererer højere abnormalt afkast sammenlignet med 

aktieombytning. Der er også bred enighed om, at fjendtlige overtagelser genererer højere CAR. Ligeledes er 

selskabers gevinst eller tab ved fusion og opkøb afhængige af det strategiske fit og motiv. Trods at det ikke 

er alle succes karakteristika, der til fulde matcher opkøbet, kan det - taget DSV’s succesfulde historiske M&A 

strategi i betragtning - være vanskeligt at argumentere for at opkøbet af Panalpina ikke har potentiale for 

succes. 

Den eksterne analyse belyste, at branchen og herunder DSV Panalpina står overfor en række trusler 

heriblandt en igangværende handelskrig, coronapandemien, Brexit og en hårdt ramt bilbranche. Omvendt 

står DSV også overfor en række muligheder, som den global voksende middelklasse samt stigende e-

commerce. 

DSV Panalpina befinder sig i en konkurrencepræget 3PL-branche domineret af store virksomheder, der kan 

trække på deres stordriftsfordele samtidig med at kunne tilbyde kunderne samlede løsninger. Netop at kunne 

tilbyde sine kunder samlede løsninger kan se sig som et vigtigt aspekt, da kunderne kendetegnes ved at have 

høj forhandlingsstyrke. Ligeledes står DSV Panalpina og konkurrenterne overfor en teknologisk hastig 

udviklende branche, som kræver kontinuerlige investeringer for at være konkurrencedygtig, men også for at 

imødekomme øgede miljøkrav. 

DSV kan fremhæves med en række styrker, heriblandt en erfaren ledelse, unik evne til at integrere opkøb 

samt føre en asset-light struktur, der er tilpasningsdygtig mod ændringer i omverdenen.  

Med opkøbet af Panalpina får DSV både deres viden og erfaring indenfor luftfragt, samtidig med, at de bliver 

det andet største speditør selskab i dette forretningsområde målt på volumen, hvilket øger 

forhandlingsstyrken overfor kunder og leverandører. Panalpinas omsætning opstår primært som følge af 

deres luft- og søfragt tjenester, hvorfor omsætningssynergieffekter som krydssalg og øgede markedsandel i 

højtprofitable markeder som APAC og AMERICAS kan fremhæves. Ligeledes kunne der identificeres economic 

of scope synergieffekter i form afskedigelse af dobbeltfunktioner samt konsolidering af IT-systemerne. 

Sidstnævnte blev også vurderet til at være kilde til vedvarende konkurrencemæssig fordel, men risikoen for, 

at denne synergi ikke realiseres, vurderes til at være høj grundet Panalpinas omfattende IT-system. 

Da begge selskaber fører en asset-light forretningsmodel får implementering af IFRS 16 en markant betydning 

for selskabernes investerede kapital. 
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DSV har - på trods af en intensiv konkurrencepræget branche og et opkøb undervejs i 

regnskabsanalyseperioden - formået at vokse og samtidig bevare en profitabel forretning med høj 

overskudsgrad især i Air & Sea som er den højst profitable division. Dette kan bl.a. tilskrives DSV ledelsens 

evne til at drive et stringent købmandskab. Panalpina har modsat DSV ikke ligeså høj overskudsgrad, men til 

gengæld har selskabet en mere effektiv kapitaltilpasningsevne(AOH), hvilket primært er drevet af en lavere 

anlægskapital. ROE, ROIC og OG er alle faldet efter overtagelsen af Panalpina, hvoraf effekten ikke 

overraskende har være størst i Air & Sea. Regnskabsanalysen belyste dog, at DSV har haft succes med at øge 

disse efter deres opkøb af UTi i 2016. 

Farmaceutiske produkter samt beklædnings- og husholdningsprodukter står mod en årlig forbrugsvækst på 

omtrent 6%, hvilket vurderes til at have positiv indvirkning på omsætningsvæksten for DSV stand-alone. 

Endvidere er der flere undersøgelser, der forudser, at online handel fortsætter sin markante opadgående 

trend, hvilket særligt udløser en positiv effekt for Solutions. Væksten forventes dog at være svækket det 

første år primært grundet coronapandemien. Udover at disse forventninger også får indflydelse på DSV 

Panalpina, så er der bl.a. forventning om, at det samlede selskab opnår øget vækst i APAC for Air & Sea, som 

forudsiges at vil have et stigende forbrug blandt befolkningen og højere BNP–vækstudsigter end de øvrige 

regioner. 

DSV har over regnskabsperioden formået at løfte deres EBITDA-margin, hvilket forventes at fortsætte således 

at niveauet løftes med 0,4%-point sammenlignet med 2019 drevet af effektiviseringer i Solutions og Air & 

Sea. Det samlede selskab vurderes at kunne løfte marginen højere igennem de identificerede 

omkostningssynergieffekter. 

Trods mulige forskelle i WACC for de to selskaber blev det besluttet at anvende samme WACC på 7,19% med 

argumentet om, at de endelige resultater ikke skulle blive påvirket af denne forskel. Base-case kunne 

præsentere årlige synergieffekter på 2,671 mia. kr. på egenkapitalværdi, hvorfor at DSV Panalpinas udmeldte 

synergieffekter på 2,3 mia. kr. er undervurderede. Ligeledes belyste følsomhedsanalysen igennem en Monte 

Carlo simulation, at der var 73,35% sandsynlighed for at opnå synergieffekter højere end 2,3 mia. kr.  

Trods et resultat om, at synergieffekterne er undervurderede, er afhandlingens estimerede aktiekurs et 

stykke under den handlede lukkekurs for skæringsdatoen. Der kan herske en række forskellige forklaringer 

til variansen, hvoraf investorernes mulige indregning af fremtidige M&A i DSV Panalpina kursen kan nævnes. 

Såvel som CAR-beregningen på kort sigt påviste, at DSV havde skabt merværdi for dets aktionær i forbindelse 

med opkøbet, så gør det samme sig gældende for denne langsigtet fundamentale analyse. EVA 

værdiansættelsesmodellen belyste nemlig også - bortset fra det første år – at opkøbet formår at skabe SHV. 
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Bilag 1 - Aktieanalytikere interview 

Telefonisk interview med Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker hos SydBank. 

• Hvor længe har du dækket DSV?  

Dækket selskabet tæt siden maj 2017. 

• Hvad er dine tanker omkring DSV og deres køb af Panalpina, hvis man ser bort fra DSV’s 

succesfuld M&A baggrund?  

Ingen overraskelse at det blev Panalpina. Ledelsen har kigget på Panalpina som opkøb i 10 år 

Panalpina er et rigtig godt match som giver DSV mange muligheder i markedet. Det er især inden for Air & 

Sea mulighederne kommer grundet Panalpinas know how og stærke markedsmæssige position inden for 

dette. Det samlede selskab kommer dermed til at stå endnu stærkere inden for Air & Sea. Derudover er 

begge selskaber 3PL med asset-light som forretningsstrategi, hvilket gør integrationen nemmere samt 

ruster selskabet godt ift. opretholde indtjeningen ved kriser. 

Detailkæder har problemer med at få leveret letfordærvelige varer, hvilket grundet Panalpina gør det 

mulighed for at udnytte air operationerne endnu mere. 

DSV har altid fundet selskaber, som har udfordringer med indtjeningen. Panalpina er dog modsat f.eks. UTi 

et godt drevet selskab, hvorfor marginerne bliver sværere at øge for Panalpina end for UTi. 

DSV har ikke valgt Panalpina uden at have et strategisk rationale bag. De øger deres markedsandel indenfor 

det højt profitable Air & Sea. Road, som er den mindst profitable division, forbliver med nuværende 

markedsandel, da opkøbet bidrager ikke hertil. 

• Hvilke synergieffekter identificerer du med transaktionen og hvilke anser du som værende de 

mest værdifulde? 

De primære synergieffekter ligger helt klart i scalafordelene som følge af transaktionen. 

Det samlede selskab forhandlingsstyrke bliver højere, hvor man kan forhandle lavere priser med 

leverandørerne. 

Dog vil størstedelen af synergieffekterne kommer fra medarbejderreduktioner. DSV har meldt ud at 

omkring 4.000 medarbejdere vil blive afskediget. Størstedelen af disse kommer fra dobbeltfunktioner 

heriblandt højtlønnede personer som ledelse og underchefer. 

Derudover vil en række aktiver primært bygninger overlappe. Man vil derfor ikke forlænge 

leasing/lejekontrakterne for disse eller frasælge såfremt de ejes af Panalpina. 

Industrien er generelt meget ineffektiv. Den består stadig den dag i dag af meget fysisk papirhåndtering og 

manuelle registreringer. DSV er gode til at håndtere dette på en effektiv og automatiseret måde via deres 

velfungerende IT-system. Panalpina har ligeledes investeret gevaldigt i IT de seneste år, og står modsat UTi, 

med et godt IT-system. De største synergier i forhold til IT vil derfor ikke være optimering af Panalpinas 

aktiviteter ud fra et IT-perspektiv. Derimod vil synergierne komme fra besparelser i form af konsolidering af 

et samlet IT-system. Man kan også vende det om og anse den teknologiske udvikling for en trussel. Hvis alle 

konkurrenter i fremtiden vil investere markant i forbedring af IT, vil alt på et tidspunkt blive automatiseret 
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og markedet vil derfor få mindre behov for DSV. Digitaliseringen kan derfor blive en udfordring for DSV, da 

kunderne eksempelvis nu selv kan se de ledige container. 

Panalpina tilføjer en række nye markeder samt kunder, hvor en større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder 

opleves for det samlede selskab heriblandt evnen til at oprette nye ruter.  Dette kan ses allerede nu, hvor 

DSV Panalpina skruer op for forretningen steder i verden, hvor der er mest brug for dem under 

coronakrisen.  

Derudover vil begge netværker deles, hvilket ligeledes kan udlede målbare synergier på længere sigt. 

DSV har en særlig opskrift på leveringssikkerhed. Mange kunder vil gerne betale mere for at få 

leveringssikkerhed. Dette anses derfor som endnu et middel til at øge marginerne for Panalpina. 

• I forlængelse til det ovenstående spørgsmål, hvor ligger de største udfordringer i forbindelse med 

integrationen? Og hvor stor en betydning kan disse få? 

En række udfordringer kan identificeres. Det som alle interessenter i forbindelse med handlen er hvorvidt 

DSV formår at løfte marginerne for Panalpinas aktiviteter. Her ses følgende udfordringer: 

Panalpina har et stort marked i letfordærvelige varer, hvor marginerne er små. Det kan blive et problem, da 

man f.eks. ikke kan hæve priserne for kunderne. Letfordærvelige varer er heller ikke et område DSV har 

sine kerneekspertiser indenfor, hvilket kan være et problem. 

Derudover er der en række udfordringer ved integration af organisationen. Heriblandt IT en af de største 

udfordringer. 

• Hvad er dine tanker i forhold til fremtiden for transport- og logistikbranchen samt DSV’s 

konkurrenceposition heri?  

Corona påvirker hele branchen på kort sigt. Transport vil der dog altid være behov for, hvorfor op langt sigt 

vil for 3PL’erne ikke være den store indvirkning på aktiviteten, da forbrugere fremover vil handle endnu 

mere online. E-handel er netop et område DSV står stærkt på, hvor der anses størst vækst inden for dette 

område i branchen. 

Grundet DSV Panalpinas størrelse vil man fremover muligvis fokusere mere på organisk vækst end man har 

gjort hidtil. 

Det samlede selskab kommer med integrationen af Panalpina til at være en endnu større spiller på 

markedet. Panalpinas kunder vil kunne tilbydes logistikløsninger især inden for online handel, hvor der ses 

en stor vækst. 

• Ser man på DSV’s aktiekurs siden offentliggørelsen af deres første bud på Panalpina er 

aktiekursen steget med ca. 60%. Hvorfor tænker du, at investorerne allerede indregnet de 

fremtidige synergieffekter, uden at post integrationen er fuldført?  

Markedet indregner ingen risici. Ingen forventer at noget kan gå galt. Man ser på historiske opkøb. DSV har 

formået at gøre det utallige gange før, så hvorfor skulle de ikke kunne det gøre det igen. 

Prisen for Panalpina har været høj, men markedet mener opkøbsprisen ser fornuftig ud, da selskabet er en 

langt bedre drevet forretning end UTi. 
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Markedet forventer at DSV øger udmeldingerne ang. årlige synergieffekter. De har gjort det en gang og der 

forventes at de gør det igen. Har historisk altid opnået mere end synergieffekterne. DSV sætter generelt 

synergieffekterne konservativt ift. deres opkøb. 

Markedet forventer at DSV ingen problemer får med at finde et passende opkøb her inden for den næste 

årrække. Dette forklarer ligeledes en del af markedets forventninger og heraf aktieprisens udvikling. Der er 

en forventning om at de fortsætter succesen, og det glæder investorerne hver gang, de opkøber et nyt 

selskab, da de plejer at tjene flere penge i fremtiden. 

Omvendt kan ovenstående give problemer for aktionærerne, såfremt det ikke lykkedes for DSV at indfri 

disse meget høje forventninger. 

Sidespørgsmål ang. Mærsk indtræden på markedet for DSV: 

Mærsk ønsker ikke at træde DSV og de andre over tæerne. På nuværende tidspunkt ser det heller ikke 

sådan ud. Truslen er, at hvis andre konkurrenter til Mærsk ligeledes begynder at få øjnene op for dette. Så 

kan Mærsk være nødsaget til at indtræde nogle af DSV’s forretningsområder. Mærsk ønsker dog ikke at 

være 3PL’er. 

• Hvad vil du mene er en fair WACC for DSV Panalpina? Hvor ledes har denne ændret sig som følge 

af Panalpina opkøbet (steget, faldet, uændret)?  

Renteniveauet har fået WACC ned. Bekymrende.  

IFRS presser WACC ned, da den nettorentebærende gæld stiger som følge af indregning af 

leasingforpligtelser. Da rd er lavere end re for DSV vil dette betyde at WACC falder. Dog vil udstedelse af 

nye aktier som følge af Panalpina handlen presser den anden vej. 

6,5% som er WACC for Sydbank mener Mikkel at er en realistisk WACC. Markedet har en lavere WACC end 

6,5%. Mikkel får ondt i maven. Han mener ikke en lavere WACC end 6,5% afspejler risici for DSV. 

• Hvor ser du DSV Panalpina om 5 år? og hvordan forholder du dig til terminalvæksten for 

selskabet? 

DSV vil fremover kun fokusere på store opkøb. Hvad er der opkøbsmuligheder tilbage? Svært at finde en 

der kan få DSV til at vokse da de er blevet rigtig store nu. De kan blive deres egen største fjerne. Der er for 

mange som nu er blevet for små til DSV.  

I 2021 snakker folk om at de skal foretage opkøb igen. Men du finder ikke nogen som er villig til at sælge i 

de 20 største selskaber i transport- og logistikbranchen medmindre en heftig og præmie betales heraf 

ingen opkøb under en milliard dollars. 

Aktiemarkedet ser ikke dette som et problem, hvilket er yderst bekymrende. 

Pas derfor på med at forudsige fremtidige opkøb. Sydbank indregner væksten som en fælles og ikke opdelt 

i opkøb og organisk vækst. 

• Mener du at den nuværende aktiekurs repræsenterer en Fair Value? Hvis Ja eller nej, hvorfor?  

Svært at få kursen over 800 med en WACC på 6,5%. Derfor: HOLD. 

Har dog en stabil forretningsmodel og kultur at de er meget tilpasningsdygtige og omstillingsparate. 
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Dyrere prissat end konkurrenterne men af god grund. Konkurrenterne nærmer sig ikke DSV’s 

forretningsmodel og købmandskab. De har heller ikke samme M&A opskrift som DSV. Konkurrenter som 

Kühne+Nagle satser mere på at konkurrere på pris. Andre konkurrenter prioriterer organisk vækst, som er 

plaget af dårlige marginer, hvor DSV har opkøb som vækststrategi. 

Fremtiden har DSV meldt ud ligger for dem i volumenvækst. Der er ikke meget mere at optimere/skære 

ned på forretningen. Pas på med at booste marginerne for meget op på gruppeniveau. 

DSV har evne til at holde raterne overfor kunderne oppe, mens deres egne rater overfor fx rederierne og 

flyselskaberne falder. Når det går den anden vej, så er de gode til at sende højere priser videre til kunderne. 

 

 

Skriftligt interview med Marcus Bellander, aktieanalytiker hos Nordea 

• Hvor længe har du dækket DSV?  

Roughly five years 

• Hvad er dine tanker omkring DSV og deres køb af Panalpina, hvis man ser bort fra DSV’s 

succesfuld M&A baggrund?  

If you disregard their M&A track record, buying such a large company with such poor profitability and a 

botched IT implementation seems like a very risky move. But why would you disregard their M&A track 

record? 

• Hvilke synergieffekter identificerer du med transaktionen og hvilke anser du som værende de 

mest værdifulde? 

There are a few. In order of importance: 

o Elimination of FTEs (especially high-cost Swiss staff) 

o Reduction of IT costs and general and administrative costs (closing of offices, delisting the 

stock, etc.) 

o Cross-selling synergies. Panalpina was mainly air and sea, some of those volumes can 

probably feed in to DSV Road and Solutions. Also, by doubling the size of the Air & Sea 

business, DSV can probably approach certain very large accounts which it could not 

approach before.  

• I forlængelse til det ovenstående spørgsmål, hvor ligger de største udfordringer i forbindelse med 

integrationen? Og hvor stor en betydning kan disse få? 

I think the IT integration is the biggest risk. If it goes wrong, the first two synergistic effects above are lost. 

• Hvad er dine tanker i forhold til fremtiden for transport- og logistikbranchen samt DSV’s 

konkurrenceposition heri?  

It is a fragmented industry, but it will consolidate. The small forwarders that do not have the resources 

(financial or technical) to invest in IT and digitalisation will be squeezed out. That should allow DSV to 

outgrow the market organically for many years. Also, many freight forwarders still suffer from poor 

profitability, which opens up for M&A. 
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• Ser man på DSV’s aktiekurs siden offentliggørelsen af deres første bud på Panalpina er 

aktiekursen steget med ca. 60%. Hvorfor tænker du, at investorerne allerede indregnet de 

fremtidige synergieffekter, uden at post integrationen er fuldført?  

Because of DSV’s track record. And because the integration is a gradual process, and all the status updates 

have been positive. 

• Hvad vil du mene er en fair WACC for DSV Panalpina? Hvor ledes har denne ændret sig som følge 

af Panalpina opkøbet (steget, faldet, uændret)?  

I use around 6.0%. In theory I suppose it has increased, since they paid with own shares and the capital 

structure changed (higher equity weight). 

• Hvor ser du DSV Panalpina om 5 år? og hvordan forholder du dig til terminalvæksten for 

selskabet? 

They have made yet another large acquisition, so they are about 50% larger than today.  

Terminal growth 2%. In the very long term, nothing will outgrow inflation. 

• Mener du at den nuværende aktiekurs repræsenterer en Fair Value? Hvis Ja eller nej, hvorfor?  

Investors perceive DSV as a cyclical stock, and it has been hit hard in the last weeks’ stock market turmoil. 

However, this perception is flawed. DSV is way less cyclical than most transportation stocks, due to its 

asset-light business model which means low fixed costs.  

 

When you sent this form, DSV was probably trading slightly above our fair value. That (and more) was 

justified because we do not include M&A in our DCF model and it is thus not reflected in our definition of 

fair value. DSV has earned an M&A premium. 

 

Skriftligt interview med Morten Holm Enggaard, aktieanalytiker hos Jyske Bank 

Hvor længe har du dækket DSV?  

6 måneder 

• Hvad er dine tanker omkring DSV og deres køb af Panalpina, hvis man ser bort fra DSV’s 

succesfuld M&A baggrund?  

Nøglen er, at freight forwarding volumen relativt nemt kan flyttes fra en platform til en anden. Dermed får 

DSV et indtjenings pick-up på Panalpinas volumen. Derfor giver opkøbet mening, 

• Hvilke synergieffekter identificerer du med transaktionen og hvilke anser du som værende de 

mest værdifulde? 

DSV har kun kommunikeret på omkostningssynergier (70 % er færre medarbejder). Markedet forventer 

langt flere synergier fra krydssalg, indkøb osv. Men den primære post bliver omkostningssynergierne. 

• I forlængelse til det ovenstående spørgsmål, hvor ligger de største udfordringer i forbindelse med 

integrationen? Og hvor stor en betydning kan disse få? 
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Det er svært at svare på – det væsentligste bliver, hvor stor en andel af Panalpinas kunder, som DSV 

kommer til at miste. Derudover kan de risikere at miste nogle af deres egne kunder, da ressourcerne bliver 

spredt tyndere. 

• Hvad er dine tanker i forhold til fremtiden for transport- og logistikbranchen samt DSV’s 

konkurrenceposition heri?  

Det er for bredt et spørgsmål til, at jeg kan svare på det skriftligt. 

• Ser man på DSV’s aktiekurs siden offentliggørelsen af deres første bud på Panalpina er 

aktiekursen steget med ca. 60%. Hvorfor tænker du, at investorerne allerede indregnet de 

fremtidige synergieffekter, uden at post integrationen er fuldført?  

Det er tiltro til ledelsen. De har gjort det gør med UTi, og derfor regner markedet med, at de kan gøre det 

igen.  

• Hvad vil du mene er en fair WACC for DSV Panalpina? Hvor ledes har denne ændret sig som følge 

af Panalpina opkøbet (steget, faldet, uændret)?  

Vi bruger en diskonteringskurve de første 10 år, og derfor ikke en flad WACC – i terminalleddet bruger vi ca. 

7,5 %, men den ændrer sig med rentekurven. Risikoen i casen er faldet, da de finansierede opkøbet 100 % 

med nye aktier, men WACC er givet vist steget, da deres gearingsratio er faldet. 

• Hvor ser du DSV Panalpina om 5 år? og hvordan forholder du dig til terminalvæksten for 

selskabet? 

Jeg bruger 2 %’s vækst i terminalleddet. 

• Mener du at den nuværende aktiekurs repræsenterer en Fair Value? Hvis Ja eller nej, hvorfor?  

Jeg har et kursmål på DKK 650 på DSV i øjeblikket. 

 

Skriftligt interview med Michael Field, aktieanalytiker hos Morningstar 

Løbende dialog over mail. Nedenfor er de væsentligste pointer fra Field: 

In terms of synergies, this is not a technologically complex industry, so cost savings from the combination 

of the two businesses are relatively easy to point to. With some overlap in the geographical footprint of the 

businesses, there is an obvious case for closing down some logistics facilities and offices and merging the 

workforces. Staff costs are the single largest operating cost, thus any meaningful reduction here would go a 

long way in terms of improving margins. The amalgamation of back office operations will be another key 

area in which staff numbers can also be reduced. Lastly, the roll out of common IT infrastructure should 

also allow some improvement in efficiency. 

On Integration: Any number of challenges can arise here. The main problem is that prior to any acquisition 

the acquiring company gets to look at the books and do due diligence on the target company, but until 

they’ve actually acquired the company they really have no idea what the reality of the business is. When 

DSV acquired UTi Worldwide in late 2015, it wasn’t until after they had signed that they realised just how 

bad the IT systems were at UTi and that customers hadn’t been invoiced for an entire quarter. The same 

goes with staff and facilities, it is only when you have acquired the business that you can really understand 
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which facilities and staff are necessary and which are superfluous to needs. While UTi was a “dumpster 

fire”, that was reflected in the price paid. For Panalpina, DSV paid a premium price, which ultimately gives 

them less breathing room around delivering the promised synergies. 

Ultimately, investors love DSV. The management team are admittedly one of the most effective I have 

come across, and the business now has a deserved reputation for turning water into wine when it comes to 

acquiring and integrating businesses. With roll-up stories like DSV it is very difficult to value the business 

using traditional methods, PE multiples, DCF etc. As such many investors just hit and hope, assuming that 

there will be more value accretive acquisitions to come for the business. For this reason, I believe the 

synergies from the Panalpina deal, and more, is already priced into DSV shares. It is a dangerous game for 

investors to ignore traditional valuation metrics, but it is one that so far has worked for them. 

 

 
 
 
 
Bilag 2: DSV M&A strategi 

 
Kilde: (DSV Panalpina, 2019B) 
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Bilag 3: Største opkøb i speditørbranchen det seneste årti 

 

 

 
Kilde: Pitchbook data fra d. 15. november 2019. Illustreret af Michael Field, Morningstar - DSV Can Deliver on Panalpina, but What's 
Next? - fra d. 13. December 2019 

  
  

Bilag 4: Aktiekursudvikling udvalgte børsnoterede 3PL 

 
Kilde: Egen tilvirkning med data fra Yahoo Finance 
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Bilag 5: DSV’s teknologiske forhold 

 

Digital interaction with customers and subcontractors 

• DSV’s digitale platform myDSV er i gang med at blive udrullet i takt med at udviklingen fortsætter i 

sin afsluttende fase. Her kan kunder online følge med i deres ordrer samt forespørger nye ordrer. 

• De mobile apps DSV Driver App og Last Mile Delivery App er implementeret i Road og Air & Sea. 

Førstnævnte har til formål at gør arbejdsgangen nemmere for lastbilchaufførerne med 

informationer om deres læs samt mulighed for upload af fragtbrev, mens sidstnævnte er en app 

henvendt til kunder der ønsker at følge deres forsendelse helt til døren. 

• Qoute Tool til Road divisionen er over de seneste to år blevet implementeret for at kunne tilbyde 

kunderne effektive og standardiserede fragtkvoter til kunderne. 

Predictive analytics and AI 

• Denne del af består af hvorvidt visse kunder er utilfredse. Den er implementeret som en del af 

kundetilfredshedsprogrammet og forudsiger med 85% sikkerhed, hvorvidt en kunde er utilfreds og 

har påtænkt sig at forlade DSV.  

Robotics 

• DSV’s Robotics Centre of Excellence er en række automatiserede processer foretaget af robotter 

som varetager gentagende, datatunge samt faste regelbaserede opgaver. Dette skaber både 

omkostningsbesparelser, kvalitetsforbedringer samt kortere leveringstid. 

Warehouse automation 

• Indeholder blandt andet automatiske køretøjer som henter varer fra hylderne. Da der er stigende 

efterspørgsel fra e-commerce ses denne løsning som værende meget værdifuld for denne 

kundegruppe. 

Kilde: DSV årsrapport 2018 
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Bilag 6: Panalpinas kundeportal 

 

 
Kilde: Panalpina årsrapport 2018 
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Bilag 7: Implementering af IFRS 16 - konvertering fra operationel til finansiel leasing 

 

DSV 
 

 
 
 
 
 

Borrowing rate weight avg. 3.2617% 3.2765% 3.2716% 3.2754% 3.2962%

År 2014 2015 2016 2017 2018

1 1638 1923 2339 2532 2777

2 825.25 969.75 1314 1428.25 1688

3 825.25 969.75 1314 1428.25 1688

4 825.25 969.75 1314 1428.25 1688

5 825.25 969.75 1314 1428.25 1688

6 348.8 398.2 441 430.6 498.2

7 348.8 398.2 441 430.6 498.2

8 348.8 398.2 441 430.6 498.2

9 348.8 398.2 441 430.6 498.2

10 348.8 398.2 441 430.6 498.2

Nutidsværdien 5,888.85 kr. 6,869.30 kr. 8,670.01 kr. 9,223.99 kr. 10,643.64 kr.

Afskrivningsværdien 1,472 kr. 1,717 kr. 2,168 kr. 2,306 kr. 2,661 kr.

Bogføringsværdi ultimo 4,417 kr. 5,152 kr. 6,503 kr. 6,918 kr. 7,983 kr.

Leasingsforpligtelse Primo 5,889 kr. 6,869 kr. 8,670 kr. 9,224 kr. 10,644 kr.

Finansielle omk. 192 kr. 225 kr. 284 kr. 302 kr. 351 kr.

Ydelse 1,836 kr. 1,917 kr. 2,446 kr. 2,902 kr. 2,876 kr.

Afdrag 1,644 kr. 1,692 kr. 2,162 kr. 2,600 kr. 2,525 kr.

Leasingforpligtelse ultimo 4,245 kr. 5,177 kr. 6,508 kr. 6,624 kr. 8,118 kr.

Effekt på profit før skat 172 kr. -25 kr. -5 kr. 294 kr. -136 kr.

Rapporteret  Forpligtelser
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Stand-alone DSV Panalpina

 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IFRS 16 IFRS 16

(DKKm)

Revenue 48,582 48,582 50,869 50,869 67,747 67,747 74,901 74,901 79,053 79,053 81,334 94,701

Direct costs 38,285 -1,450 36,835 39,668 -1,514 38,154 51,909 -1,932 49,977 58,296 -2,293 56,003 61,564 -2,272 59,292 60,355 70,947

Gross profit 10,297 11,747 11,201 12,715 15,838 17,770 16,605 18,898 17,489 19,761 20,979 23,754

Other external expenses 2,058 -386 1,672 2,149 -403 1,746 3,307 -514 2,793 3,110 -609 2,501 3,036 -604 2,432 2,433 3,133

Staff costs 5,094 5,094 5,477 5,477 8,281 8,281 7,831 7,831 8,241 8,241 8,800 10,329

EBITDA before special items 3,145 1,836 4,981 3,575 1,917 5,492 4,250 2,446 6,696 5,664 2,902 8,566 6,212 2,876 9,088 9,746 10,292

Depreciation of right-of-use assets 1,472 1,472 1,717 1,717 2,168 2,168 2,306 2,306 2,661 2,661 2,602 2,734

Amortisation and depreciation of ow ned 

assets 521 521 525 525 775 775 786 786 762 762 724 904

EBIT before special items 2,624 364 2,988 3,050 200 3,250 3,475 278 3,753 4,878 596 5,474 5,450 215 5,665 6,420 6,654

Special Items, net costs 304 304 58 58 1,002 1,002 525 525  -   0 0 800

Financial income 0 0 0 0 0 94 131

Financial expenses - lease liabilities 192 192 225 225 284 284 302 302 351 351 360 383

Financial expenses 306 306 303 303 184 184 556 556 249 249 378 606

Profit before tax 2,014 172 2,186 2,689 -25 2,664 2,289 -5 2,284 3,797 294 4,091 5,201 -136 5,065 5,776 4,996

Tax on profit for the period 523 568 631 626 611 610 785 847 1,213 1,180 1,490 1,290

Profit for the period 1,491 127 1,618 2,058 -20 2,038 1,678 -4 1,674 3,012 232 3,244 3,988 -103 3,885 4,286 3,706

FY 2015 FY 2016 FY 2017 FY 2018FY 2014 FY 2019

Stand-alone DSV Panalpina

mDKK IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IRFS16 IRFS16
BALANCE SHEET,  

ASSETS

Intangibles 8.928 8.928 8.996 8.996 17.247 17.247 16.573 16.573 16.742 16.742 16.795 51.988

Right-of-use assets      4.417      4.417      5.152      5.152      6.503      6.503      6.918      6.918         193      7.983      8.176              9.461           11.671 

Property, plant & 

equipment
3.927 3.927 3.568 3.568 3.334 3.334 2.431 2.431 2.297 2.297 2.368 3.022

Other receivables 297 297 119 119 317 317 257 257 291 291 341 494

Deferred tax assets 488 488 515 5 520 1.031 1 1.032 965 965 851 33 884 1.178 2.164

Total non-current 

assets
13.640 18.057 13.198 18.355 21.929 28.433 20.226 27.144 20.374 28.390 30.143 69.339

Trade receivables 7.854 7.854 7.799 7.799 12.338 12.338 12.557 12.557 13.252 13.252 13.455 18.252

Contract assets 744 744 588 588 2.026 2.026 1.762 1.762 1.554 1.554 1.900 3.054

Inventories 0 0 0 0 718 718 1.147 1.324

Other receivables 985 985 1.232 1.232 1.850 1.850 1.778 1.778 1.662 1.662 1.628 3.410

Cash and cash 

equivalents
432 432 4.908 4.908 1.714 1.714 1.348 1.348 1.158 1.158 1.384 2.043

Assets held for sale 25 25 0 0 510 510 717 717 94 94 64 135

Total current assets 10.040 10.040 14.527 14.527 18.438 18.438 18.162 18.162 18.438 18.438 19.578 28.218

Total assets 23.680 28.097 27.725 32.882 40.367 46.871 38.388 45.306 38.812 46.828 49.721 97.557

2014 20192015 2016 2017 2018
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Stand-alone DSV Panalpina

mDKK IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IAS 17 Ændring IFRS16 IRFS16 IRFS16

Share capital 177 177 192 192 190 190 190 190 188 188 186 235

Reserves 5.875 127 6002,12 11.617 -20 11596,7 13.226 -4 13222,1 14.645 232 14877,1 14.373 -103 14270,1 15363 49.195

DSV A/S 

shareholders' share 

of equity

6.052 6.179 11.809 11.789 13.416 13.412 14.835 15.067 14.561 14.458 15.549 49.430

Non-controlling 

interests
29 29 32 32 -38 -38 -26 -26 -29 -29 -61 -111

Total equity 6.081 6.208 11.841 11.821 13.378 13.374 14.809 15.041 14.532 14.429 15.488 49.319

Deferred tax 366           45         411         321         321         287         287           82           62         144         188         188                 141                455 

Pensions and similar 

obligations
1.311      1.311      1.226      1.226      1.488      1.488      1.124      1.124         915         915              1.028             1.494 

Provisions 328         328         360         360         736         736         706         706         627         627                 601             1.282 

Lease liabilities      2.659      2.659      3.315      3.315      4.243      4.243      4.172      4.172         132      5.430      5.562              7.709             9.227 

Financial liabilities 5702      5.702      4.309      4.309      8.725      8.725      6.491      6.491      6.461      6.461              5.742             6.464 

Total non-current 

liabilities
7.707    10.410      6.216      9.531    11.236    15.479      8.403    12.637      8.323    13.753            15.221           18.922 

Provisions 474         474         270         270         462         462         383         383         412         412                 352             1.157 

Lease liabilities      1.586      1.586      1.862      1.862      2.265      2.265      2.452      2.452           60      2.688      2.748              2.570             3.385 

Financial liabilities 589         589         313         313      1.358      1.358         495         495         485         485                 322             1.520 

Trade payables 4782      4.782      4.997      4.997      7.010      7.010      7.477      7.477      7.646      7.646              7.600             9.783 

Accrued cost of 

services
1.377 1377 1.451 1451 2.435 2435 2.539 2539 2.813 2813 3048 5.330

Other payables 2.458 2458 2.347 2347 3.879 3879 3.953 3953 4.087 4087 4757 7.201

Corporation tax 212 212 290 290 609 609 329 329 454 454 363 940

Total current 

liabilities
9.892 11.478 9.668 11.530 15.753 18.018 15.176 17.628 15.957 18.645 19.012 29.316

Total liabilities 17.599 21.889 15.884 21.061 26.989 33.497 23.579 30.265 24.280 32.398 34.233 48.238

Total equity and 

liabilities
23.680 28.097 27.725 32.882 40.367 46.871 38.388 45.306 38.812 46.828 49.721 97.557

2014 20192015 2016 2017 2018
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Borrowing rate weight avg. 1.8250% 1.8250% 1.8250% 1.8250%

År 2014 2015 2016 2017

1 159457 143,526.00 CHF       140,353.00 CHF       136,453.00 CHF       

2 64797.75 53,268.00 CHF         58,364.25 CHF         50,821.75 CHF         

3 64797.75 53,268.00 CHF         58,364.25 CHF         50,821.75 CHF         

4 64797.75 53,268.00 CHF         58,364.25 CHF         50,821.75 CHF         

5 64797.75 53,268.00 CHF         58,364.25 CHF         50,821.75 CHF         

6 60878 9,072.80 CHF           19,223.40 CHF         11,538.20 CHF         

7 60878 9,072.80 CHF           19,223.40 CHF         11,538.20 CHF         

8 60878 9,072.80 CHF           19,223.40 CHF         11,538.20 CHF         

9 60878 9,072.80 CHF           19,223.40 CHF         11,538.20 CHF         

10 60878 9,072.80 CHF           19,223.40 CHF         11,538.20 CHF         

Nutidsværdien 675,522.62 CHF   387,203.14 CHF       448,250.43 CHF       381,640.51 CHF       

Afskrivningsværdien 193,006.46 CHF   110,629.47 CHF       128,071.55 CHF       109,040.15 CHF       

Bogføringsværdi ultimo 482,516.16 CHF   276,573.67 CHF       320,178.88 CHF       272,600.37 CHF       

Leasingsforpligtelse Primo 675,522.62 CHF   387,203.14 CHF       448,250.43 CHF       381,640.51 CHF       

Finansielle omk. 12,328.29 CHF     7,066.46 CHF           8,180.57 CHF           6,964.94 CHF           

Ydelse 191,339.00 CHF   159,457.00 CHF       143,526.00 CHF       140,353.00 CHF       

Afdrag 179,010.71 CHF   152,390.54 CHF       135,345.43 CHF       133,388.06 CHF       

Leasingforpligtelse ultimo 496,511.91 CHF   234,812.60 CHF       312,905.01 CHF       248,252.45 CHF       

Effekt på profit før skat 13,995.75 CHF-     41,761.07 CHF         7,273.88 CHF           24,347.91 CHF         

Leasingforpligtelse kortsigtede 156599.067 140953.5969 137837.4662 134007.3656

Leasingforpligtelse langsigtede 339,912.84 CHF   93,859.00 CHF         175,067.54 CHF       114,245.09 CHF       

Rapporteret  Forpligtelser
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000' CHF IAS17 Ændring IFRS 16 IAS17 Ændring IFRS 16 IAS17 Ændring IFRS 16 IAS17 Ændring IFRS 16 IFRS 16

År 2018

Net forwarding revenue 6,707,113 CHF 6,707,113 CHF 5,855,453 CHF 5,855,453 CHF 5,196,024 CHF 5,196,024 CHF 5,532,779 CHF 5,532,779 CHF 6,035,706 CHF

Forwarding services from third parties 5,121,146 CHF -191,339 CHF 4,929,807 CHF 4,381,628 CHF -159,457 CHF 4,222,171 CHF 3,771,393 CHF -143,526 CHF 3,627,867 CHF 4,134,986 CHF -140,353 CHF 3,994,633 CHF 4,536,017 CHF

Gross profit 1,585,967 CHF 1,777,306 CHF 1,473,825 CHF 1,633,282 CHF 1,424,631 CHF 1,568,157 CHF 1,397,793 CHF 1,538,146 CHF 1,499,689 CHF

Personnel expenses 976,850 CHF 976,850 CHF 896,204 CHF 896,204 CHF 870,517 CHF 870,517 CHF 889,849 CHF 889,849 CHF 925,834 CHF

Other operating expenses 435,090 CHF 435,090 CHF 409,275 CHF 409,275 CHF 394,506 CHF 394,506 CHF 361,760 CHF 361,760 CHF 284,351 CHF

Restructuring expenses 0 CHF 27,951 CHF 27,951 CHF

EBITDA 174,027 CHF 365,366 CHF 168,346 CHF 327,803 CHF 131,657 CHF 275,183 CHF 146,184 CHF 286,537 CHF 289,504 CHF

Depreciation of property, plant and equipment 31,972 CHF 31,972 CHF 27,887 CHF 27,887 CHF 25,782 CHF 25,782 CHF 21,294 CHF 21,294 CHF 22,722 CHF

Depreciation of right-of-use of leased assets 193,006 CHF 193,006 CHF 110,629 CHF 110,629 CHF 128,072 CHF 128,072 CHF 109,040 CHF 109,040 CHF 124,494 CHF

Amortization of intangible assets 25,326 CHF 25,326 CHF 23,219 CHF 23,219 CHF 23,919 CHF 23,919 CHF 21,570 CHF 21,570 CHF 23,919 CHF

Operating result (EBIT) 116,729 CHF 115,062 CHF 117,240 CHF 166,068 CHF 81,956 CHF 97,410 CHF 103,320 CHF 134,633 CHF 118,369 CHF

Finance income 3,375 CHF 3,375 CHF 3,919 CHF 3,919 CHF 2,695 CHF 2,695 CHF 2,750 CHF 2,750 CHF 3,034 CHF

Finance costs of right-of-use of leased assets -12,328 CHF -12,328 CHF -7,066 CHF -7,066 CHF -8,181 CHF -8,181 CHF -6,965 CHF -6,965 CHF

Finance costs -4,711 CHF -4,711 CHF -3,523 CHF -3,523 CHF -3,068 CHF -3,068 CHF -4,529 CHF -4,529 CHF -13,837 CHF

Profit before income tax (EBT) 115,393 CHF -13,996 CHF 101,397 CHF 117,636 CHF 41,761 CHF 159,397 CHF 81,583 CHF 7,274 CHF 88,857 CHF 101,541 CHF 24,348 CHF 125,889 CHF 107,566 CHF

Income tax expenses 28,872 CHF 25,370 CHF 29,409 CHF 39,849 CHF 29,295 CHF 31,907 CHF 44,082 CHF 54,652 CHF 31,850 CHF

Profit 86,521 CHF -10,494 CHF 76,027 CHF 88,227 CHF 31,321 CHF 119,548 CHF 52,288 CHF 4,662 CHF 56,950 CHF 57,459 CHF 13,778 CHF 71,237 CHF 75,716 CHF

2015 2016 20172014
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000' CHF IAS17 Ændring IFRS 16 IAS17 Ændring IFRS 16 IAS17 Ændring IFRS 16 IAS17 Ændring IFRS 16 IFRS 16

År 2018

Assets

Non-current assets

Property, plant and equipment 104.283 CHF 104.283 CHF 78.466 CHF 78.466 CHF 63.524 CHF 63.524 CHF 96.733 CHF 96.733 CHF 99.648 CHF

Right-of-use of leased assets 482.516 CHF 482.516 CHF 276.574 CHF 276.574 CHF 320.179 CHF 320.179 CHF 0 CHF 272.600 CHF 272.600 CHF 314.921 CHF

Intangible assets 122.029 CHF 122.029 CHF 98.820 CHF 98.820 CHF 97.947 CHF 97.947 CHF 88.452 CHF 88.452 CHF 119.097 CHF

Investments and other financial assets 28.269 CHF 28.269 CHF 26.820 CHF 26.820 CHF 24.403 CHF 24.403 CHF 31.042 CHF 31.042 CHF 31.386 CHF

Post-employment benefit assets 6.862 CHF 6.862 CHF 0 CHF 0 CHF 2.231 CHF 2.231 CHF 19.553 CHF 19.553 CHF 9.454 CHF

Deferred income tax assets 67.962 CHF 3.502 CHF 71.464 CHF 70.581 CHF 70.581 CHF 72.410 CHF 72.410 CHF 63.223 CHF 63.223 CHF 67.843 CHF

Total non-current assets 329.405 CHF 815.423 CHF 274.687 CHF 551.261 CHF 260.515 CHF 580.694 CHF 299.003 CHF 571.603 CHF 642.349 CHF

Current assets

Other receivables and other current assets 101.191 CHF 101.191 CHF 103.750 CHF 103.750 CHF 101.370 CHF 101.370 CHF 128.805 CHF 128.805 CHF 113.848 CHF

Contract Assets ( "Unbilled forwarding services") 111.486 CHF 111.486 CHF 66.410 CHF 66.410 CHF 60.342 CHF 60.342 CHF 93.476 CHF 93.476 CHF 137.344 CHF

Trade receivables 1.012.647 CHF 1.012.647 CHF 887.938 CHF 887.938 CHF 848.398 CHF 848.398 CHF 1.003.537 CHF 1.003.537 CHF 1.063.271 CHF

Derivative financial instruments 2.960 CHF 2.960 CHF 2.219 CHF 2.219 CHF 1.164 CHF 1.164 CHF 3.360 CHF 3.360 CHF 4.447 CHF

Cash and cash equivalents 372.043 CHF 372.043 CHF 392.260 CHF 392.260 CHF 388.777 CHF 388.777 CHF 310.850 CHF 310.850 CHF 286.970 CHF

Assets classified as held for sale 0 CHF 524 CHF 524 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 6.065 CHF

Total current assets 1.600.327 CHF 1.600.327 CHF 1.453.101 CHF 1.453.101 CHF 1.400.051 CHF 1.400.051 CHF 1.540.028 CHF 1.540.028 CHF 1.611.945 CHF

Total assets 1.929.732 CHF 2.415.750 CHF 1.727.788 CHF 2.004.362 CHF 1.660.566 CHF 1.980.745 CHF 1.839.031 CHF 2.111.631 CHF 2.254.294 CHF

Equity and liabilities

Equity

Share capital 2.375 CHF 2.375 CHF 2.375 CHF 2.375 CHF 2.375 CHF 2.375 CHF 2.375 CHF 2.375 CHF 2.375 CHF

Treasury shares -2.089 CHF -2.089 CHF -2.252 CHF -2.252 CHF -3.987 CHF -3.987 CHF -1.531 CHF -1.531 CHF -707 CHF

Retained earnings and reserves 720.618 CHF -10.494 CHF 710.124 CHF 641.150 CHF 31.321 CHF 672.471 CHF 609.638 CHF 4.662 CHF 614.300 CHF 607.174 CHF 13.778 CHF 620.952 CHF 563.851 CHF

Total equity attributable to owners of the parent 720.904 CHF 710.410 CHF 641.273 CHF 672.594 CHF 608.026 CHF 612.688 CHF 608.018 CHF 621.796 CHF 565.519 CHF

Non-controlling interests 12.245 CHF 12.245 CHF 12.037 CHF 12.037 CHF 8.940 CHF 8.940 CHF 6.280 CHF 6.280 CHF 5.641 CHF

Total equity 733.149 CHF 722.655 CHF 653.310 CHF 684.631 CHF 616.966 CHF 621.628 CHF 614.298 CHF 628.076 CHF 571.160 CHF

Non-current liabilities

Borrowings 132 CHF 132 CHF 30 CHF 30 CHF 0 CHF 0 CHF 3.221 CHF 3.221 CHF 154.053 CHF

Non-current lease liabilities 339.913 CHF 339.913 CHF 93.859 CHF 93.859 CHF 175.068 CHF 175.068 CHF 0 CHF 114.245 CHF 114.245 CHF 216.655 CHF

Non-current provisions 76.518 CHF 76.518 CHF 37.904 CHF 37.904 CHF 42.566 CHF 42.566 CHF 36.002 CHF 36.002 CHF 32.519 CHF

Non-current other liabilities 0 CHF 31.389 CHF 31.389 CHF 40.812 CHF 40.812 CHF 48.874 CHF 48.874 CHF 64.404 CHF

Post employment benefits liabilities 57.069 CHF 57.069 CHF 60.688 CHF 60.688 CHF 56.313 CHF 56.313 CHF 59.317 CHF 59.317 CHF 54.118 CHF

Deferred income tax liabilities 11.074 CHF 11.074 CHF 10.418 CHF 10.440 CHF 20.858 CHF 5.242 CHF 2.612 CHF 7.854 CHF 10.396 CHF 10.570 CHF 20.966 CHF 16.116 CHF

Total non-current liabilities 144.793 CHF 484.706 CHF 140.429 CHF 244.728 CHF 144.933 CHF 322.612 CHF 157.810 CHF 282.625 CHF 537.865 CHF

Current liabilities

Trade payables 533.693 CHF 533.693 CHF 446.024 CHF 446.024 CHF 408.452 CHF 408.452 CHF 491.954 CHF 491.954 CHF 453.323 CHF

Contract liabilities 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 41.527 CHF

Other payables and accruals 158.229 CHF 158.229 CHF 150.380 CHF 150.380 CHF 129.057 CHF 129.057 CHF 152.770 CHF 152.770 CHF 142.824 CHF

Accrued cost of services 205.612 CHF 205.612 CHF 223.313 CHF 223.313 CHF 243.983 CHF 243.983 CHF 304.692 CHF 304.692 CHF 289.949 CHF

Borrowings 520 CHF 520 CHF 140 CHF 140 CHF 2.339 CHF 2.339 CHF 2.643 CHF 2.643 CHF 1.905 CHF

Current lease liabilities 156.599 CHF 156.599 CHF 140.954 CHF 140.954 CHF 137.837 CHF 137.837 CHF 0 CHF 134.007 CHF 134.007 CHF 102.501 CHF

Derivative financial instruments 7.988 CHF 7.988 CHF 2.537 CHF 2.537 CHF 4.227 CHF 4.227 CHF 1.185 CHF 1.185 CHF 1.398 CHF

Current provisions 120.212 CHF 120.212 CHF 17.233 CHF 17.233 CHF 23.395 CHF 23.395 CHF 22.000 CHF 22.000 CHF 19.294 CHF

Current other liabilities 0 CHF 74.100 CHF 74.100 CHF 68.860 CHF 68.860 CHF 74.547 CHF 74.547 CHF 77.292 CHF

Current income tax liabilities 25.536 CHF 25.536 CHF 20.322 CHF 20.322 CHF 18.354 CHF 18.354 CHF 17.131 CHF 17.131 CHF 15.254 CHF

Total current liabilities 1.051.790 CHF 1.208.389 CHF 934.049 CHF 1.075.003 CHF 898.667 CHF 1.036.504 CHF 1.066.922 CHF 1.200.929 CHF 1.145.267 CHF

Total liabilities 1.196.583 CHF 1.693.095 CHF 1.074.478 CHF 1.319.731 CHF 1.043.600 CHF 1.359.117 CHF 1.224.732 CHF 1.483.555 CHF 1.683.132 CHF

Total equity and liabilities 1.929.732 CHF 2.415.750 CHF 1.727.788 CHF 2.004.362 CHF 1.660.566 CHF 1.980.745 CHF 1.839.030 CHF 2.111.630 CHF 2.254.292 CHF

2015 2016 20172014
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Bilag 8: DSV’s estimater af effekterne som følge af IFRS 16  

 
Kilde: DSV årsrapport 2018 

 
Bilag 9: Bloomberg Beta DSV Panalpina 
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Bilag 10: Reformulering af regnskaber for DSV 
Resultatopgørelse 

 

mDKK Stand-alone DSV Panalpina

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Operating income

Net forw arding revenue 48,582kr.      50,869kr.      67,747kr.      74,901kr.      79,053kr.      81,334kr.      94,701kr.        

Direct cost 36,835kr.      38,154kr.      49,977kr.      56,003kr.      59,292kr.      60,355kr.      70,947kr.        

Gross profit 11,747kr.      12,715kr.      17,770kr.      18,898kr.      19,761kr.      20,979kr.      23,754kr.        

Other external expenses 1,672kr.        1,746kr.        2,793kr.        2,501kr.        2,432kr.        2,433kr.        3,133kr.          

staff cost 5,094kr.        5,477kr.        8,281kr.        7,831kr.        8,241kr.        8,800kr.        10,329kr.        

EBITDA 4,981kr.        5,492kr.        6,696kr.        8,566kr.        9,088kr.        9,746kr.        10,292kr.        

Depreciation of right-of-use assets 1,472kr.        1,717kr.        2,168kr.        2,306kr.        2,661kr.        2,602kr.        2,734kr.          

Amortisation and depreciation of ow ned assets 521kr.           525kr.           775kr.           786kr.           762kr.           724kr.           904kr.             

EBIT 2,988kr.        3,250kr.        3,753kr.        5,474kr.        5,665kr.        6,420kr.        6,654kr.          

Tax on operating profit 776kr.           764kr.           1,002kr.        1,133kr.        1,320kr.        1,656kr.        1,717kr.          

Operating profit before special items after tax 2,212kr.       2,486kr.       2,751kr.       4,341kr.       4,345kr.       4,764kr.       4,937kr.         

Special items

Special Items, net costs 304kr.           58kr.             1,002kr.        525kr.           -kr.            -kr.            800kr.             

tax on special items 79kr.             14kr.             268kr.           109kr.           -kr.            -kr.            206kr.             

Special Items, net costs after tax 225kr.          44kr.            734kr.          416kr.          -kr.           -kr.           594kr.            

Other Comprehensive income net tax

Net exchange differences recognised in OCI -195 -50kr.            190kr.           -430kr.          

Fair value adjustments relating to hedging instruments -45 64kr.             5kr.               28kr.             1kr.               5kr.               5kr.                 

Fair value adjustments relating to hedging of investments -101kr.          

Fair value adjustments relating to hedging instruments transferred to f inancial expenses57 29kr.             12kr.             3kr.               8kr.               -2kr.              -2kr.                

Tax on items reclassif ied to income statement -2 -9kr.              10kr.             6kr.               -2kr.              -1kr.              -1kr.                

Total other comprehensive income net of tax -185kr.         34kr.            116kr.          -393kr.         7kr.              2kr.              2kr.                

NOPAT 1,802kr.       2,476kr.       2,133kr.       3,532kr.       4,352kr.       4,766kr.       4,346kr.         

Net Financial Expenses

Finance income 0 -kr.            -kr.            -kr.            -kr.            94.00kr.        131.00kr.        

Financial expenses - lease liabilities 192 225.07kr.      283.65kr.      302.13kr.      350.83kr.      360.00kr.      383.00kr.        

Finance expenses 306 303.00kr.      184.00kr.      556.00kr.      249.00kr.      378.00kr.      606.00kr.        

Actuarial gains/(loses) -323 107kr.           -214kr.          179kr.           

Net f inancial income -821.08kr.     -421.07kr.     -681.65kr.     -679.13kr.     -599.83kr.     -644.00kr.     -858.00kr.       

Tax on net f inancial income -129.34kr.     -124.10kr.     -124.86kr.     -177.63kr.     -139.76kr.     -166.15kr.     -221.36kr.       

Tax relating to items that w ill not be reclassif ied 64 -24kr.            44kr.             -42kr.            

Net financial income after tax -627.74kr.    -320.98kr.    -512.79kr.    -543.49kr.    -460.07kr.    -477.85kr.    -636.64kr.      

Total Comprehensive income 1,174.12kr.  2,154.66kr.  1,620.06kr.  2,988.07kr.  3,892.05kr.  4,287.79kr.  3,709.03kr.    

Effective tax rate 26.0% 23.5% 26.7% 20.7% 23.3% 25.8% 25.8%
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Balance 

 

mDKK Stand-alone DSV Panalpina

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019

Operating assets

Intangible assets 8,928.00kr.     8,996.00kr.     17,247.00kr.   16,573.00kr.   16,742.00kr.   16,795.00kr.   51,988.00kr.   

Right-of-use of leased assets 4,416.64kr.     5,151.97kr.     6,502.51kr.     6,917.99kr.     8,175.73kr.     9,461.00kr.     11,671.00kr.   

Property, plant and equipment 3,927.00kr.     3,568.00kr.     3,334.00kr.     2,431.00kr.     2,297.00kr.     2,368.00kr.     3,022.00kr.     

Other receivables 297.00kr.        119.00kr.        317.00kr.        257.00kr.        291.00kr.        341.00kr.        494.00kr.        

Deferred tax assets 488.00kr.        520.05kr.        1,032.21kr.     965.00kr.        883.80kr.        1,178.00kr.     2,164.00kr.     

non-current operating assets 18,056.64kr.  18,355.02kr.  28,432.72kr.  27,143.99kr.  28,389.52kr.  30,143.00kr.  69,339.00kr.  

Trade receivables 7,854.40kr.     7,799.00kr.     12,338.00kr.   12,557.00kr.   13,252.00kr.   13,455.00kr.   18,252.00kr.   

Contract Assets 744.00kr.        588.00kr.        2,026.00kr.     1,762.00kr.     1,554.00kr.     1,900.00kr.     3,054.00kr.     

Inventories -kr.              -kr.              -kr.              -kr.              718.00kr.        1,147.00kr.     1,324.00kr.     

Other receivables 985.00kr.        1,232.00kr.     1,850.00kr.     1,778.00kr.     1,662.00kr.     1,628.00kr.     3,410.00kr.     

Current operating assets 9,583.40kr.    9,619.00kr.    16,214.00kr.  16,097.00kr.  17,186.00kr.  18,130.00kr.  26,040.00kr.  

Total operating assets 27,640.04kr.  27,974.02kr.  44,646.72kr.  43,240.99kr.  45,575.52kr.  48,273.00kr.  95,379.00kr.  

Non-interest-bearing debt (Driftsforpligtelser)

Deferred tax 410.59kr.        321.00kr.        287.00kr.        143.81kr.        188.00kr.        141.00kr.        455.00kr.        

Non-current non-interest-bearing debt 410.59kr.       321.00kr.       287.00kr.       143.81kr.       188.00kr.       141.00kr.       455.00kr.       

Trade payables 4,782.00kr.     4,997.00kr.     7,010.00kr.     7,477.00kr.     7,646.00kr.     7,600.00kr.     9,783.00kr.     

Accrued cost of services 1,377.00kr.     1,451.00kr.     2,435.00kr.     2,539.00kr.     2,813.00kr.     3,048.00kr.     5,330.00kr.     

Other payables 2,458.00kr.     2,347.00kr.     3,879.00kr.     3,953.00kr.     4,087.00kr.     4,757.00kr.     7,201.00kr.     

Current non-interest-bearing debt 8,617.00kr.    8,795.00kr.    13,324.00kr.  13,969.00kr.  14,546.00kr.  15,405.00kr.  22,314.00kr.  

Total non-interest bearing debt 9,027.59kr.    9,116.00kr.    13,611.00kr.  14,112.81kr.  14,734.00kr.  15,546.00kr.  22,769.00kr.  

Invested capital 18,612.45kr.  18,858.02kr.  31,035.72kr.  29,128.18kr.  30,841.52kr.  32,727.00kr.  72,610.00kr.  

38.31% 37.07% 45.81% 38.89% 39.01% 40.24% 76.67%

Interest-bearing debt

Provisions 328.00kr.        360.00kr.        736.00kr.        706.00kr.        627.00kr.        601.00kr.        1,282.00kr.     

Pensions and similar obligations 1,311.00kr.     1,226.00kr.     1,488.00kr.     1,124.00kr.     915.00kr.        1,028.00kr.     1,494.00kr.     

Lease liabilities 2,658.67kr.     3,315.38kr.     4,242.75kr.     4,172.42kr.     5,562.09kr.     7,709.00kr.     9,227.00kr.     

Financial liabilities 5,702.00kr.     4,309.00kr.     8,725.00kr.     6,491.00kr.     6,461.00kr.     5,742.00kr.     6,464.00kr.     

non-current interest-bearing debt 9,999.67kr.    9,210.38kr.    15,191.75kr.  12,493.42kr.  13,565.09kr.  15,080.00kr.  18,467.00kr.  

Provisions 474.00kr.        270.00kr.        462.00kr.        383.00kr.        412.00kr.        352.00kr.        1,157.00kr.     

Lease liabilities 1,586.26kr.     1,861.99kr.     2,264.90kr.     2,451.70kr.     2,748.39kr.     2,570.00kr.     3,385.00kr.     

Financial liabilities 589.00kr.        313.00kr.        1,358.00kr.     495.00kr.        485.00kr.        322.00kr.        1,520.00kr.     

Corporation tax 212.00kr.        290.00kr.        609.00kr.        329.00kr.        454.00kr.        363.00kr.        940.00kr.        

Current interest-bearing debt 2,861.26kr.    2,734.99kr.    4,693.90kr.    3,658.70kr.    4,099.39kr.    3,607.00kr.    7,002.00kr.    

Total interest-bearing debt 12,860.93kr.  11,945.37kr.  19,885.66kr.  16,152.11kr.  17,664.47kr.  18,687.00kr.  25,469.00kr.  

Interest-bearing assets

Cash and cash equivalents 432.00kr.        4,908.00kr.     1,714.00kr.     1,348.00kr.     1,158.00kr.     1,384.00kr.     2,043.00kr.     

Assets classif ied as held for sale 25.00kr.          -kr.              510.00kr.        717.00kr.        94.00kr.          64.00kr.          135.00kr.        

Total interest-bearing assets 457.00kr.       4,908.00kr.    2,224.00kr.    2,065.00kr.    1,252.00kr.    1,448.00kr.    2,178.00kr.    

Net interest bearing debt 12,403.93kr.  7,037.37kr.    17,661.66kr.  14,087.11kr.  16,412.47kr.  17,239.00kr.  23,291.00kr.  

Equity 6,208.52kr.     11,820.66kr.   13,374.06kr.   15,041.07kr.   14,429.05kr.   15,488.00kr.   49,319.00kr.   
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Bilag 11: Reformulering af regnskaber for Panalpina 
Resultatopgørelse: 

 

000' CHF 2014 2015 2016 2017 2018

Operating income

Net forw arding revenue 6,707,113.00 CHF   5,855,453.00 CHF   5,196,024.00 CHF   5,532,779.00 CHF   6,035,706.00 CHF   

Forw arding services from third parties 4,929,807.00 CHF   4,222,171.00 CHF   3,627,867.00 CHF   3,994,633.00 CHF   4,536,017.00 CHF   

Gross profit 1,777,306.00 CHF   1,633,282.00 CHF   1,568,157.00 CHF   1,538,146.00 CHF   1,499,689.00 CHF   

Personnel expenses 976,850.00 CHF      896,203.00 CHF      870,516.00 CHF      889,847.00 CHF      925,834.00 CHF      

Other operating expenses 435,090.00 CHF      409,275.00 CHF      394,506.00 CHF      361,760.00 CHF      284,351.00 CHF      

EBITDA 365,366.00 CHF      327,804.00 CHF      303,135.00 CHF      286,539.00 CHF      289,504.00 CHF      

Depreciation of property, plant and equipment 31,972.00 CHF        27,887.00 CHF        25,782.00 CHF        21,294.00 CHF        22,722.00 CHF        

Depreciation of right-of-use of leased assets 193,006.46 CHF      110,629.47 CHF      128,071.55 CHF      109,040.15 CHF      124,494.00 CHF      

Amortization of intangible assets 25,326.00 CHF        23,219.00 CHF        23,919.00 CHF        21,570.00 CHF        23,919.00 CHF        

EBIT 115,061.54 CHF      166,068.53 CHF      125,362.45 CHF      134,634.85 CHF      118,369.00 CHF      

Tax on operating profit 28,789.07 CHF        41,516.43 CHF        45,014.87 CHF        58,447.89 CHF        35,047.64 CHF        

Operating profit before special items after tax 86,272.47 CHF        124,552.10 CHF      80,347.58 CHF        76,186.97 CHF        83,321.36 CHF        

Special items

Restructuring expenses 27,951.00 CHF        

Tax on other expenses 10,036.58 CHF        

Special Items, net costs after taz 17,914.42 CHF        

Other Comprehensive income net tax

Exchange difference on translations of foreign operations 92,542.00 CHF-        7,999.00 CHF-          16,861.00 CHF        30,366.00 CHF-        

Total other comprehensive income -  CHF                  92,542.00 CHF-        7,999.00 CHF-          16,861.00 CHF        30,366.00 CHF-        

NOPAT 86,272.47 CHF        32,010.10 CHF        54,434.16 CHF        93,047.97 CHF        52,955.36 CHF        

Net Financial Expenses

Finance income 3,375.00 CHF          3,920.00 CHF          2,695.00 CHF          2,750.00 CHF          3,034.00 CHF          

Finance costs of right-of-use of leased assets 12,328.29 CHF        7,066.46 CHF          8,180.57 CHF          6,964.94 CHF          

Finance costs 4,711.00 CHF          3,523.00 CHF          3,068.00 CHF          4,529.00 CHF          13,837.00 CHF        

Remeasurement of the net defined benefit asset / liability17,243.40 CHF-        14,567.92 CHF-        10,449.01 CHF        23,918.56 CHF        12,731.70 CHF-        

Available-for-sale f inancial assets, net changes in fair value 16.31 CHF               17.21 CHF-               

Net financial income 30,907.69 CHF-        21,237.37 CHF-        1,911.74 CHF          15,157.41 CHF        23,534.70 CHF-        

Tax on net f inancial income 3,418.88 CHF-          1,667.34 CHF-          3,071.40 CHF-          3,795.93 CHF-          3,198.64 CHF-          

Tax of Remeasurement of the net defined benefit asset / liability4,314.40 CHF-          3,641.92 CHF-          3,752.01 CHF          10,383.56 CHF        3,769.70 CHF-          

Tax on Available-for-sale f inancial assets, net changes in fair value 4.31 CHF                 5.21 CHF-                 

Net financial income after tax 23,174.40 CHF-        15,928.12 CHF-        1,226.83 CHF          8,574.99 CHF          16,566.36 CHF-        

Total Comprehensive income 63,098.07 CHF        16,081.98 CHF        55,660.99 CHF        101,622.96 CHF      36,389.00 CHF        

Effective tax rate 25% 25% 36% 43% 30%
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Balance: 

 

000' CHF 2014 2015 2016 2017 2018

Operating assets

Property, plant and equipment 104,283 CHF 78,466 CHF 63,524 CHF 96,733 CHF 99,648 CHF

Right-of-use of leased assets 482,516 CHF 276,574 CHF 320,179 CHF 272,600 CHF 314,921 CHF

Intangible assets 122,029 CHF 98,820 CHF 97,947 CHF 88,452 CHF 119,097 CHF

Deferred income tax assets 71,464 CHF 70,581 CHF 72,410 CHF 63,223 CHF 67,843 CHF

non-current operating assets 780,292 CHF 524,441 CHF 554,060 CHF 521,008 CHF 601,509 CHF

Other receivables and other current assets 101,191 CHF 103,750 CHF 101,370 CHF 128,805 CHF 113,848 CHF

Contract Assets ( "Unbilled forw arding services") 111,486 CHF 66,410 CHF 60,342 CHF 93,476 CHF 137,344 CHF

Trade receivables 1,012,647 CHF 887,938 CHF 848,398 CHF 1,003,537 CHF 1,063,271 CHF

Current operating assets 1,225,324 CHF 1,058,098 CHF 1,010,110 CHF 1,225,818 CHF 1,314,463 CHF

Total operating assets 2,005,616 CHF 1,582,539 CHF 1,564,170 CHF 1,746,826 CHF 1,915,972 CHF

Non-interest-bearing debt (Driftsforpligtelser)

Deferred income tax liabilities 11,074 CHF 20,858 CHF 7,854 CHF 20,966 CHF 16,116 CHF

Non-current non-interest-bearing debt 11,074 CHF 20,858 CHF 7,854 CHF 20,966 CHF 16,116 CHF

Trade payables 533,693 CHF 446,024 CHF 408,452 CHF 491,954 CHF 453,323 CHF

Contract liabilities 0 CHF 0 CHF 0 CHF 0 CHF 41,527 CHF

Other payables and accruals 158,229 CHF 150,380 CHF 129,057 CHF 152,770 CHF 142,824 CHF

Accrued cost of services 205,612 CHF 223,313 CHF 243,983 CHF 304,692 CHF 289,949 CHF

Current other liabilities 0 CHF 74,100 CHF 68,860 CHF 74,547 CHF 77,292 CHF

Current income tax liabilities 25,536 CHF 20,322 CHF 18,354 CHF 17,131 CHF 15,254 CHF

Current non-interest-bearing debt 923,070 CHF 914,139 CHF 868,706 CHF 1,041,094 CHF 1,020,169 CHF

Total non-interest bearing debt 934,144 CHF 934,997 CHF 876,560 CHF 1,062,060 CHF 1,036,285 CHF

Invested capital 1,071,472 CHF 647,541 CHF 687,610 CHF 684,766 CHF 879,687 CHF

Interest-bearing debt

Non-current provisions 76,518 CHF 37,904 CHF 42,566 CHF 36,002 CHF 32,519 CHF

Borrow ings 132 CHF 30 CHF 0 CHF 3,221 CHF 154,053 CHF

Non-current lease liabilities 339,913 CHF 93,859 CHF 175,068 CHF 114,245 CHF 216,655 CHF

Non-current other liabilities 0 CHF 31,389 CHF 40,812 CHF 48,874 CHF 64,404 CHF

Post employment benefits liabilities 57,069 CHF 60,688 CHF 56,313 CHF 59,317 CHF 54,118 CHF

non-current interest-bearing debt 473,632 CHF 223,870 CHF 314,759 CHF 261,659 CHF 521,749 CHF

Current provisions 120,212 CHF 17,233 CHF 23,395 CHF 22,000 CHF 19,294 CHF

Borrow ings 520 CHF 140 CHF 2,339 CHF 2,643 CHF 1,905 CHF

Current lease liabilities 156,599 CHF 140,954 CHF 137,837 CHF 134,007 CHF 102,501 CHF

Derivative f inancial instruments 7,988 CHF 2,537 CHF 4,227 CHF 1,185 CHF 1,398 CHF

Current interest-bearing debt 285,319 CHF 160,864 CHF 167,798 CHF 159,835 CHF 125,098 CHF

Total interest-bearing debt 758,951 CHF 384,734 CHF 482,557 CHF 421,494 CHF 646,847 CHF

Interest-bearing assets

Investments and other f inancial assets 28,269 CHF 26,820 CHF 24,403 CHF 31,042 CHF 31,386 CHF

Post-employment benefit assets 6,862 CHF 0 CHF 2,231 CHF 19,553 CHF 9,454 CHF

Derivative f inancial instruments 2,960 CHF 2,219 CHF 1,164 CHF 3,360 CHF 4,447 CHF

Cash and cash equivalents 372,043 CHF 392,260 CHF 388,777 CHF 310,850 CHF 286,970 CHF

Assets classif ied as held for sale 0 CHF 524 CHF 0 CHF 0 CHF 6,065 CHF

Total interest-bearing assets 410,134 CHF 421,823 CHF 416,575 CHF 364,805 CHF 338,322 CHF

Net interest bearing debt 348,817 CHF -37,089 CHF 65,982 CHF 56,689 CHF 308,525 CHF

Equity 722,655 CHF 684,631 CHF 621,628 CHF 628,077 CHF 571,162 CHF
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Bilag 12: Base-case budget på divisionsniveau 

 

 

mDKK

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Air & Sea 37.952  37.572       41.329       43.396       44.698       45.592       46.503       65.722      85.439      90.565      93.282      95.148      97.051      

Road 30.071  28.868       28.290       28.290       28.432       28.716       29.291       29.169      28.877      28.877      29.021      29.311      29.898      

Solutions 13.312  13.578       15.207       16.424       17.409       17.932       18.290       14.778      17.734      19.862      21.253      22.103      22.545      

Omsætning i alt 81.334  80.018       84.827       88.110       90.539       92.239       94.084       109.669    132.050    139.304    143.556    146.562    149.493    

%-vækst -1,6% 6,0% 3,9% 2,8% 1,9% 2,0% 15,8% 20,4% 5,5% 3,1% 2,1% 2,0%

DSV PanalpinaDSV Stand-alone

Air & Sea % af oms. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 71,7% 71,0% 72,0% 72,5% 72,5% 72,5% 72,5% 72,5% 72,0% 72,0% 72,0% 72,0% 72,0%

Gross profit 28,3% 29,0% 28,0% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

Other external expenses 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 4,5% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

staff cost 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,5% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

EBITDA 14,5% 15,1% 14,2% 13,7% 13,7% 13,7% 13,7% 11,5% 13,5% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

Air & Sea 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 27.201  26.676       29.757       31.462       32.406       33.054       33.715       47.649      61.516      65.207      67.163      68.507      69.877      

Gross profit 10.750  10.896       11.572       11.934       12.292       12.538       12.788       18.074      23.923      25.358      26.119      26.641      27.174      

Other external expenses1.025     1.014         1.075         1.128         1.162         1.185         1.209         2.958        2.990        2.717        2.798        2.854        2.912        

staff cost 4.232     4.208         4.629         4.860         5.006         5.106         5.208         7.558        9.398        9.962        10.261      10.466      10.676      

EBITDA 5.493     5.673         5.869         5.945         6.124         6.246         6.371         7.558        11.534      12.679      13.060      13.321      13.587      

Road % af oms. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 81,7% 81,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 81,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0%

Gross profit 18,3% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%

Other external expenses 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%

staff cost 10,6% 10,8% 11,0% 11,2% 11,5% 11,5% 11,5% 10,8% 11,0% 11,2% 11,5% 11,5% 11,5%

EBITDA 5,2% 5,7% 4,6% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2% 5,7% 4,6% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2%

Road 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 24.574  23.383       23.198       23.198       23.314       23.547       24.018       23.627      23.679      23.679      23.797      24.035      24.516      

Gross profit 5.497     5.485         5.092         5.092         5.118         5.169         5.272         5.542        5.198        5.198        5.224        5.276        5.382        

Other external expenses 752        722             679             651             654             660             674             729            693            664            667            674            688            

staff cost 3.194     3.118         3.112         3.169         3.270         3.302         3.368          3.150        3.176        3.234        3.337        3.371        3.438        

EBITDA 1.551     1.645         1.301         1.273         1.194         1.206         1.230         1.663        1.328        1.299        1.219        1.231        1.256        

Solutions % af oms. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 64,5% 64,5% 64,0% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 64,0% 63,5% 62,5% 62,5% 62,5% 62,5%

Gross profit 35,5% 35,5% 36,0% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,0% 36,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5%

Other external expenses 4,9% 4,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%

staff cost 10,3% 10,3% 10,2% 10,0% 9,8% 9,8% 9,8% 10,3% 10,2% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8%

EBITDA 20,3% 20,3% 21,0% 21,8% 22,0% 22,0% 22,0% 20,8% 21,5% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%

Solutions 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 8.580     8.758         9.733         10.429       11.055       11.387       11.614       9.458        11.261      12.414      13.283      13.814      14.090      

Gross profit 4.732     4.820         5.475         5.995         6.354         6.545         6.676         5.320        6.473        7.448        7.970        8.288        8.454        

Other external expenses 656        665             730             772             818             843             860             724            851            934            999            1.039        1.060        

staff cost 1.375     1.399         1.551         1.642         1.706         1.757         1.792         1.522        1.809        1.946        2.083        2.166        2.209        

EBITDA 2.702     2.756         3.194         3.580         3.830         3.945         4.024         3.074        3.813        4.568        4.888        5.084        5.185        

DSV Stand-alone

DSV Stand-alone

DSV Stand-alone

DSV Stand-alone

DSV Stand-alone

DSV Stand-alone

DSV Panalpina

DSV Panalpina

DSV Panalpina

DSV Panalpina

DSV Panalpina

DSV Panalpina
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Bilag 13: Base-case EVA 

 

 
 

mDKK

Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 60.355  58.817       62.688       65.089       66.775       67.988       69.348       80.733      96.456      101.300    104.244    106.356    108.483    

Gross profit 20.979  21.201       22.139       23.021       23.764       24.252       24.737       28.936      35.594      38.004      39.313      40.206      41.010      

Other external expenses 2.433     2.401         2.483         2.551         2.634         2.689         2.742         4.411        4.535        4.315        4.465        4.567        4.659        

staff cost 8.800     8.724         9.292         9.671         9.982         10.166       10.369       12.230      14.384      15.143      15.681      16.003      16.323      

EBITDA 9.746     10.075       10.364       10.799       11.148       11.397       11.625       12.295      16.675      18.547      19.167      19.635      20.028      

%-growth 3,38% 2,86% 4,20% 3,23% 2,24% 2,00% 19,46% 35,63% 11,22% 3,34% 2,45% 2,00%

Depreciation 3.326     3.281         3.478         3.613         3.712         3.782         3.857         4.071        4.494        4.740        4.885        4.987        5.087        

% of non-current assets 11,09% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19%

EBIT 6.420     6.794         6.886         7.186         7.436         7.615         7.768         8.223        12.182      13.806      14.281      14.648      14.941      

Tax on operating profit 1.656     1.631         1.653         1.725         1.785         1.828         1.864         1.974        2.924        3.314        3.428        3.516        3.586        

Operating profit after tax 4.764     5.164         5.233         5.461         5.651         5.788         5.903         6.250        9.258        10.493      10.854      11.132      11.355      

Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 74,2% 73,5% 73,9% 73,9% 73,8% 73,7% 73,7% 73,6% 73,0% 72,7% 72,6% 72,6% 72,6%

Gross profit 25,8% 26,5% 26,1% 26,1% 26,2% 26,3% 26,3% 26,4% 27,0% 27,3% 27,4% 27,4% 27,4%

Other external expenses 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 4,0% 3,4% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

staff cost 10,8% 10,9% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,2% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%

EBITDA 11,98% 12,6% 12,2% 12,3% 12,3% 12,4% 12,4% 11,2% 12,6% 13,3% 13,4% 13,4% 13,4%

%-point vækst 0,6% -0,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 1,4% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Depreciation 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 3,7% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

EBIT 7,9% 8,5% 8,1% 8,2% 8,2% 8,3% 8,26% 7,5% 9,2% 9,9% 9,9% 10,0% 9,99%

Tax on operating profit 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,8% 2,2% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%

Operating profit after tax 5,9% 6,5% 6,2% 6,2% 6,2% 6,3% 6,3% 5,7% 7,0% 7,5% 7,6% 7,6% 7,6%

DSV Panalpina

DSV Panalpina

DSV Stand-alone

DSV Stand-alone

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

NOPAT 4.763,64kr.        5.163,78kr.        5.233,16kr.        5.461,50kr.        5.651,11kr.        5.787,60kr.        5.903,35kr.        

Investered capital primo 32.727,00kr.      32.327,23kr.      34.270,15kr.      35.596,50kr.      36.577,72kr.      37.264,74kr.      

EVA (NOPATt - WACC*investet capital t-1) 2.810,07kr.        2.908,21kr.        2.996,80kr.        3.091,03kr.        3.156,95kr.        3.223,29kr.        

Investered capital primo 32.727,00kr.      

PV EVA budgetperiod 14.282,65kr.      

Terminal value 63.324,08kr.      

PV Terminal value 41.744,17kr.      

Enterprise value 88.753,82kr.      

NIBD 17.239,00kr.      

Estimated value of equity 71.514,82kr.      

Number of outstanding shares 167,50kr.            

Share price 426,95kr.            

DSV Stand-alone

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

NOPAT 4.343,67kr.          5.109,71kr.          9.258,18kr.       10.492,89kr.   10.853,82kr.   11.132,44kr.   11.355,09kr.    

Investered capital primo 72.610,00kr.        70.188,36kr.     77.909,51kr.   82.189,63kr.   84.698,13kr.   86.471,65kr.    

EVA (NOPATt - WACC*investet capital t-1) -112,37kr.            4.210,27kr.       4.889,68kr.     4.942,78kr.     5.040,99kr.     5.136,09kr.      

Investered capital primo 72.610,00kr.       

PV EVA budgetperiod 18.221,22kr.       

Terminal value 100.902,62kr.     

PV Terminal value 66.516,51kr.       

Enterprise value 157.347,73kr.     

NIBD 23.291,00kr.       

Estimated value of equity 134.056,73kr.     

Number of outstanding shares 227,00kr.             

Share price 590,56kr.             

DSV Panalpina
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Bilag 14: Base-case cashflow opgørelse 

 

 
 

all in mDKK

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Net revenue 81334 80017,89 84827,0962 88110,14429 90538,90137 92239,45262 94084,24167

Net fixed assets 30.002,00kr.      29.606,62kr.      31.386,03kr.      32.600,75kr.      33.499,39kr.      34.128,60kr.      34.811,17kr.      

% of revenue 36,9% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

NWC 2.725,00kr.        2.720,61kr.        2.884,12kr.        2.995,74kr.        3.078,32kr.        3.136,14kr.        3.198,86kr.        

% of revenue 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

Invested capital 32.727,00kr.      32.327,23kr.      34.270,15kr.      35.596,50kr.      36.577,72kr.      37.264,74kr.      38.010,03kr.      

% of revenue 40,2% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4%

Operating profit after tax 4.763,64kr.        5.163,78kr.        5.233,16kr.        5.461,50kr.        5.651,11kr.        5.787,60kr.        5.903,35kr.        

Special items -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  

tax on special items -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  

NOPAT 4.763,64kr.        5.163,78kr.        5.233,16kr.        5.461,50kr.        5.651,11kr.        5.787,60kr.        5.903,35kr.        

Depreciation 3.326,00kr.        3.280,73kr.        3.477,91kr.        3.612,52kr.        3.712,09kr.        3.781,82kr.        3.857,45kr.        

Change in non-current operating liabilities -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  -kr.                  

Change in NWC 4,39kr.                -163,51kr.          -111,62kr.          -82,58kr.            -57,82kr.            -62,72kr.            

Cashflow from operations 8.448,90kr.        8.547,56kr.        8.962,39kr.        9.280,63kr.        9.511,60kr.        9.698,08kr.        

Change in fixed asset -2.885,35kr.      -5.257,32kr.      -4.827,24kr.      -4.610,74kr.      -4.411,02kr.      -4.540,03kr.      

Cashflow from investments -2.885,35kr.      -5.257,32kr.      -4.827,24kr.      -4.610,74kr.      -4.411,02kr.      -4.540,03kr.      

Free cashflow to firm (FCFF) 5.563,55kr.        3.290,25kr.        4.135,14kr.        4.669,89kr.        5.100,58kr.        5.158,06kr.        

DSV Stand-alone

all in mDKK

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Net revenue 94701 109669,3133 132050,0179 139304,4521 143556,1509 146562,1119 149493,3541

Net fixed assets 68.884,00kr.       65.801,59kr.        72.627,51kr.     76.617,45kr.   78.955,88kr.   80.609,16kr.   82.221,34kr.    

% of revenue 72,7% 60,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0%

NWC 3.726,00kr.          4.386,77kr.          5.282,00kr.       5.572,18kr.     5.742,25kr.     5.862,48kr.     5.979,73kr.      

% of revenue 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Invested capital 72.610,00kr.       70.188,36kr.        77.909,51kr.     82.189,63kr.   84.698,13kr.   86.471,65kr.   88.201,08kr.    

% of revenue 76,7% 64,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0%

Operating profit after tax 4.937,27kr.          6.249,71kr.          9.258,18kr.       10.492,89kr.   10.853,82kr.   11.132,44kr.   11.355,09kr.    

Special items 800,00kr.             1.500,00kr.          

tax on special items 206,40kr.             360,00kr.              

NOPAT 4.343,67kr.          5.109,71kr.          9.258,18kr.       10.492,89kr.   10.853,82kr.   11.132,44kr.   11.355,09kr.    

Depreciation 3.638,00kr.          4.071,28kr.          4.493,62kr.       4.740,48kr.     4.885,17kr.     4.987,46kr.     5.087,21kr.      

Change in non-current operating liabilities -kr.                    -kr.                    -kr.                  -kr.                -kr.                -kr.                -kr.                 

Change in NWC -660,77kr.            -895,23kr.         -290,18kr.       -170,07kr.       -120,24kr.       -117,25kr.        

Cashflow from operations 8.520,22kr.          12.856,57kr.     14.943,20kr.   15.568,92kr.   15.999,66kr.   16.325,05kr.    

Change in fixed asset -988,87kr.            -11.319,54kr.   -8.730,42kr.    -7.223,60kr.    -6.640,74kr.    -6.699,39kr.     

Cashflow from investments -988,87kr.            -11.319,54kr.   -8.730,42kr.    -7.223,60kr.    -6.640,74kr.    -6.699,39kr.     

Free cashflow to firm (FCFF) 7.531,35kr.          1.537,03kr.       6.212,77kr.     8.345,31kr.     9.358,92kr.     9.625,66kr.      

DSV Panalpina
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Bilag 15: WACC-effekt beregninger 

 

 
 
 

all in mDKK

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Net revenue 81.334kr.      80.018kr.        84.827kr.           88.110kr.     90.539kr.      92.239kr.     94.084kr.     

Net fixed assets 30.002kr.      29.607kr.        31.386kr.           32.601kr.     33.499kr.      34.129kr.     34.811kr.     

% of revenue 36,9% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

NWC 2.725kr.         2.721kr.          2.884kr.             2.996kr.       3.078kr.        3.136kr.       3.199kr.        

% of revenue 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

Invested capital 32.727kr.      32.327kr.        34.270kr.           35.596kr.     36.578kr.      37.265kr.     38.010kr.     

% of revenue 40,2% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4%

Operating profit after tax 4.764kr.         5.164kr.          5.233kr.             5.461kr.       5.651kr.        5.788kr.       5.903kr.        

Special items -kr.             -kr.              -kr.                  -kr.           -kr.            -kr.           -kr.            

tax on special items -kr.             -kr.              -kr.                  -kr.           -kr.            -kr.           -kr.            

NOPAT 4.764kr.         5.164kr.          5.233kr.             5.461kr.       5.651kr.        5.788kr.       5.903kr.        

Depreciation 3.326kr.         3.281kr.          3.478kr.             3.613kr.       3.712kr.        3.782kr.       3.857kr.        

Change in non-current operating liabilities -kr.             -kr.              -kr.                  -kr.           -kr.            -kr.           -kr.            

Change in NWC 4kr.                  -164kr.               -112kr.         -83kr.            -58kr.           -63kr.            

Cashflow from operations 8.449kr.          8.548kr.             8.962kr.       9.281kr.        9.512kr.       9.698kr.        

Change in fixed asset -2.885kr.        -5.257kr.            -4.827kr.     -4.611kr.      -4.411kr.     -4.540kr.      

Cashflow from investments -2.885kr.        -5.257kr.            -4.827kr.     -4.611kr.      -4.411kr.     -4.540kr.      

Free cashflow to firm (FCFF) 5.564kr.          3.290kr.             4.135kr.       4.670kr.        5.101kr.       5.158kr.        

PV FCFF budget period 22.233 kr.    

Terminal value 109.903 kr.  

PV Terminal value 74.113 kr.    

Enterprise value 96.346 kr.    

NIBD 17.239 kr.    

Estimated value of equity 79.107 kr.   

Number of outstanding shares 168                  

Share price 472,28

DSV Stand-alone

Enterprise value Equity value

VAB DSV Panalpina 157.347,73kr.       134.056,73kr.    

VA DSV Stand-alone -96.346,38kr.        -79.107,38kr.     

VB Panalpina Stand-alone (incl. Premium) -30.500,00kr.        -25.400,00kr.     

NAV Synergies 30.501,35kr.          29.549,35kr.      

Yearly synergies 2.070,18kr.            2.125,17kr.         
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Bilag 16: Worst-case budget og beregninger 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Air & Sea -3,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 25,0% 25,0% 5,0% 3,0% 2,0% 2,0%

- % of revenue 47,2% 48,7% 49,4% 49,7% 49,8% 49,8% 59,9% 64,7% 65,3% 65,4% 65,4% 65,4%

Road -7,0% -5,0% -1,0% 0,5% 1,0% 2,0% -7,0% -5,0% -1,0% 0,5% 1,0% 2,0%

- % of revenue 35,9% 33,5% 32,3% 31,8% 31,5% 31,5% 26,5% 21,8% 20,7% 20,2% 20,0% 20,0%

Solutions -1,0% 7,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 15,0% 8,0% 5,0% 4,0% 2,0%

- % of revenue 16,9% 17,8% 18,2% 18,5% 18,7% 18,7% 13,6% 13,5% 14,0% 14,3% 14,6% 14,6%

mDKK

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Air & Sea 37.952      36.813   38.654   40.200   41.406   42.234   43.079   63.195     78.993     82.943     85.431     87.140     88.883     

Road 30.071      27.966   26.567   26.302   26.433   26.698   27.232   27.966     26.567     26.302     26.433     26.698     27.232     

Solutions 13.312      13.179   14.101   14.806   15.398   15.860   16.178   14.356     16.510     17.830     18.722     19.471     19.860     

Omsætning i alt 81.334      77.957   79.322   81.308   83.238   84.792   86.488   105.516   122.070   127.075   130.586   133.308   135.974   

%-vækst -4,2% 1,8% 2,5% 2,4% 1,9% 2,0% 11,4% 15,7% 4,1% 2,8% 2,1% 2,0%

DSV Stand-alone DSV Panalpina

Air & Sea % af oms. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 71,0% 72,0% 72,5% 72,5% 72,5% 72,5% 72,5% 72,0% 72,5% 72,5% 72,5% 72,5%

Gross profit 29,0% 28,0% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 28,0% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%

Other external expenses 3,0% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 4,5% 5,0% 5,0% 4,8% 4,8% 4,8%

staff cost 11,7% 11,5% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5%

EBITDA 14,3% 13,3% 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% 11,5% 11,5% 11,0% 11,2% 11,2% 11,2%

Air & Sea 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 27.201      26.137   27.831   29.145   30.019   30.620   31.232   45.816     56.875     60.134     61.938     63.176     64.440     

Gross profit 10.750      10.676   10.823   11.055   11.387   11.614   11.847   17.379     22.118     22.809     23.494     23.963     24.443     

Other external expenses 1.025        1.104     1.237     1.286     1.325     1.351     1.379     2.844        3.950        4.147        4.101        4.183        4.266        

staff cost 4.232        4.307     4.445     4.502     4.637     4.730     4.825     7.267        9.084        9.538        9.825        10.021     10.221     

EBITDA 5.493        5.264     5.141     5.266     5.424     5.533     5.643     7.267        9.084        9.124        9.568        9.760        9.955        

Road % af oms. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 81,7% 81,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 81,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0%

Gross profit 18,3% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%

Other external expenses 2,5% 2,9% 2,9% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,9% 2,9% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%

staff cost 10,6% 11,0% 11,0% 11,2% 11,5% 11,5% 11,5% 11,0% 11,0% 11,2% 11,5% 11,5% 11,5%

EBITDA 5,2% 5,1% 4,1% 4,1% 3,8% 3,8% 3,8% 5,1% 4,1% 4,1% 3,8% 3,8% 3,8%

Road 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 24.574      22.652   21.785   21.567   21.675   21.892   22.330   22.652     21.785     21.567     21.675     21.892     22.330     

Gross profit 5.497        5.313     4.782     4.734     4.758     4.806     4.902     5.313        4.782        4.734        4.758        4.806        4.902        

Other external expenses 752            811         770         710         714         721         735         811           770           710           714           721           735           

staff cost 3.194        3.076     2.922     2.946     3.040     3.070     3.132      3.076        2.922        2.946        3.040        3.070        3.132        

EBITDA 1.551        1.426     1.089     1.078     1.004     1.015     1.035     1.426        1.089        1.078        1.004        1.015        1.035        

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina
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Solutions % af oms. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 64,5% 64,5% 64,0% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 64,5% 64,0% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5%

Gross profit 35,5% 35,5% 36,0% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 35,5% 36,0% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5%

Other external expenses 4,9% 4,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%

staff cost 10,3% 10,3% 10,2% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,3% 10,2% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

EBITDA 20,3% 20,3% 21,0% 21,8% 21,8% 21,8% 21,8% 20,3% 21,0% 21,8% 21,8% 21,8% 21,8%

Solutions 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 8.580        8.500     9.025     9.402     9.778     10.071   10.273   9.260        10.566     11.322     11.888     12.364     12.611     

Gross profit 4.732        4.678     5.076     5.404     5.620     5.789     5.905     5.096        5.943        6.508        6.833        7.107        7.249        

Other external expenses 656            646         677         696         724         745         760         703           792           838           880           915           933           

staff cost 1.375        1.357     1.438     1.481     1.540     1.586     1.618     1.479        1.684        1.783        1.872        1.947        1.986        

EBITDA 2.702        2.675     2.961     3.228     3.357     3.458     3.527     2.914        3.467        3.887        4.081        4.245        4.330        

Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 60.355      57.290   58.641   60.114   61.473   62.583   63.835   77.728     89.227     93.023     95.501     97.432     99.381     

Gross profit 20.979      20.668   20.682   21.194   21.765   22.209   22.653   27.788     32.844     34.052     35.085     35.876     36.593     

Other external expenses 2.433        2.561     2.684     2.692     2.762     2.818     2.874     4.358        5.513        5.695        5.694        5.819        5.935        

staff cost 8.800        8.741     8.806     8.929     9.217     9.386     9.574     11.822     13.691     14.267     14.737     15.038     15.339     

EBITDA 9.746        9.366     9.191     9.572     9.785     10.005   10.205   11.608     13.640     14.089     14.654     15.019     15.319     

%-vækst -3,90% -1,86% 4,14% 2,23% 2,24% 2,00% 12,79% 17,51% 3,29% 4,01% 2,49% 2,00%

Depreciation 3.326        3.281     3.478     3.613     3.712     3.782     3.857     4.071        4.494        4.740        4.885        4.987        5.087        

% of non-current assets 11,09% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19%

EBIT 6.420        6.085     5.714     5.960     6.073     6.223     6.347     7.537        9.147        9.349        9.769        10.031     10.232     

Tax on operating profit 1.656        1.460     1.371     1.430     1.458     1.493     1.523     1.809        2.195        2.244        2.345        2.408        2.456        

Operating profit after tax 4.764        4.625     4.342     4.529     4.616     4.729     4.824     5.728        6.952        7.105        7.424        7.624        7.776        

Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 74,2% 73,5% 73,9% 73,9% 73,9% 73,8% 73,8% 73,7% 73,1% 73,2% 73,1% 73,1% 73,1%

Gross profit 25,8% 26,5% 26,1% 26,1% 26,1% 26,2% 26,2% 26,3% 26,9% 26,8% 26,9% 26,9% 26,9%

Other external expenses 3,0% 3,3% 3,4% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 4,1% 4,5% 4,5% 4,4% 4,4% 4,4%

staff cost 10,8% 11,2% 11,1% 11,0% 11,1% 11,1% 11,1% 11,2% 11,2% 11,2% 11,3% 11,3% 11,3%

EBITDA 11,98% 12,0% 11,6% 11,8% 11,8% 11,8% 11,8% 11,0% 11,2% 11,1% 11,2% 11,3% 11,3%

%-point vækst 0,0% -0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% -0,1% 0,1% 0,0% 0,0%

Depreciation 4,1% 4,2% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 4,5% 3,9% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

EBIT 7,9% 7,8% 7,2% 7,3% 7,3% 7,3% 7,34% 7,1% 7,5% 7,4% 7,5% 7,5% 7,52%

Tax on operating profit 2,0% 1,9% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

Operating profit after tax 5,9% 5,9% 5,5% 5,6% 5,5% 5,6% 5,6% 5,4% 5,7% 5,6% 5,7% 5,7% 5,7%

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

all in mDKK

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Net revenue 81.334kr.           77.957kr.              79.322kr.                   81.308kr.                   83.238kr.          84.792kr.          86.488kr.          

Net fixed assets 30.002kr.           28.844kr.              29.349kr.                   30.084kr.                   30.798kr.          31.373kr.          32.000kr.          

% of revenue 36,9% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

NWC 2.725kr.             2.651kr.                2.697kr.                      2.764kr.                      2.830kr.            2.883kr.            2.941kr.            

% of revenue 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

Invested capital 32.727kr.           31.495kr.              32.046kr.                   32.848kr.                   33.628kr.          34.256kr.          34.941kr.          

% of revenue 40,2% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4%

Operating profit after tax 4.764kr.             4.625kr.                4.342kr.                      4.529kr.                      4.616kr.            4.729kr.            4.824kr.            

Special items -kr.                  -kr.                    -kr.                          -kr.                          -kr.                 -kr.                 -kr.                 

tax on special items -kr.                  -kr.                    -kr.                          -kr.                          -kr.                 -kr.                 -kr.                 

NOPAT 4.764kr.             4.625kr.                4.342kr.                      4.529kr.                      4.616kr.            4.729kr.            4.824kr.            

Depreciation 3.326kr.             3.281kr.                3.478kr.                      3.613kr.                      3.712kr.            3.782kr.            3.857kr.            

Change in non-current operating liabilities -kr.                  -kr.                    -kr.                          -kr.                          -kr.                 -kr.                 -kr.                 

Change in NWC 74kr.                      -46kr.                          -68kr.                          -66kr.                 -53kr.                 -58kr.                 

Cashflow from operations 7.980kr.                7.774kr.                      8.074kr.                      8.262kr.            8.458kr.            8.624kr.            

Change in fixed asset -2.123kr.              -3.983kr.                    -4.347kr.                    -4.426kr.           -4.357kr.           -4.485kr.           

Cashflow from investments -2.123kr.              -3.983kr.                    -4.347kr.                    -4.426kr.           -4.357kr.           -4.485kr.           

Free cashflow to firm (FCFF) 5.857kr.                3.791kr.                      3.727kr.                      3.836kr.            4.101kr.            4.139kr.            

DSV Stand-alone
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all in mDKK

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Net revenue 94.701 105.516 122.070 127.075 130.586 133.308 135.974

Net fixed assets 68.884,00kr.    63.309,88kr.    67.138,64kr.    69.891,25kr.    71.822,47kr.    73.319,48kr.    74.785,87kr.    

% of revenue 72,7% 60,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0%

NWC 3.726kr.            4.221kr.            4.883kr.            5.083kr.            5.223kr.            5.332kr.            5.439kr.            

% of revenue 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Invested capital 72.610kr.          67.531kr.          72.021kr.          74.974kr.          77.046kr.          78.652kr.          80.225kr.          

% of revenue 76,7% 64,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0%

Operating profit after tax 4.937kr.            5.728kr.            6.952kr.            7.105kr.            7.424kr.            7.624kr.            7.776kr.            

Special items 800kr.                1.500kr.            

tax on special items 206kr.                360kr.                

NOPAT 4.344kr.            4.588kr.            6.952kr.            7.105kr.            7.424kr.            7.624kr.            7.776kr.            

Depreciation 3.638kr.            4.071kr.            4.494kr.            4.740kr.            4.885kr.            4.987kr.            5.087kr.            

Change in non-current operating liabilities -kr.                 -kr.                 -kr.                 -kr.                 -kr.                 -kr.                 -kr.                 

Change in NWC -495kr.              -662kr.              -200kr.              -140kr.              -109kr.              -107kr.              

Cashflow from operations 8.164kr.            10.783kr.          11.645kr.          12.169kr.          12.502kr.          12.757kr.          

Change in fixed asset 1.503kr.            -8.322kr.           -7.493kr.           -6.816kr.           -6.484kr.           -6.554kr.           

Cashflow from investments 1.503kr.            -8.322kr.           -7.493kr.           -6.816kr.           -6.484kr.           -6.554kr.           

Free cashflow to firm (FCFF) 9.667kr.            2.461kr.            4.152kr.            5.353kr.            6.018kr.            6.203kr.            

DSV Panalpina

Stand-alone DSV Panalpina

PV FCFF budget period 20.331 kr.         26.940 kr.            

Terminal value 81.561 kr.         122.241 kr.         

PV Terminal value 53.814 kr.         80.655 kr.            

Enterprise value 74.145 kr.         107.595 kr.         

NIBD 17.239 kr.         23.291 kr.            

Estimated value of equity 56.906 kr.       84.304 kr.         

Number of outstanding shares 168                      227                         

Share price 339,74 371,38



Side 153 af 155 
 

Bilag 17: Best-case budget og beregninger 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Air & Sea -1,0% 10,0% 5,0% 3,0% 2,0% 2,0% 45,0% 15,0% 6,0% 3,0% 2,0% 2,0%

- % of revenue 47,0% 48,7% 49,3% 49,4% 49,4% 49,4% 61,6% 62,5% 62,6% 62,4% 62,2% 62,2%

Road -4,0% -2,0% 0,0% 0,5% 1,0% 2,0% 2,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

- % of revenue 36,1% 33,4% 32,1% 31,4% 31,1% 31,1% 25,8% 23,7% 22,8% 22,5% 22,4% 22,4%

Solutions 2,0% 12,0% 8,0% 6,0% 3,0% 2,0% 7,0% 24,0% 12,0% 7,0% 4,0% 2,0%

- % of revenue 17,0% 17,9% 18,6% 19,2% 19,4% 19,4% 12,7% 13,8% 14,6% 15,2% 15,4% 15,4%

mDKK

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Air & Sea 37.952      37.572  41.329  43.396  44.698  45.592  46.503  73.306    84.302    89.360    92.040    93.881    95.759    

Road 30.071      28.868  28.290  28.290  28.432  28.716  29.291  30.672    31.899    32.537    33.188    33.851    34.528    

Solutions 13.312      13.578  15.207  16.424  17.409  17.932  18.290  15.060    18.674    20.915    22.379    23.274    23.740    

Omsætning i alt 81.334      80.018  84.827  88.110  90.539  92.239  94.084  119.038 134.875 142.812 147.607 151.007 154.027 

%-vækst -1,6% 6,0% 3,9% 2,8% 1,9% 2,0% 25,7% 13,3% 5,9% 3,4% 2,3% 2,0%

Air & Sea % af oms. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 71,0% 72,0% 72,5% 72,5% 72,5% 72,5% 72,5% 71,5% 71,5% 71,5% 71,5% 71,5%

Gross profit 29,0% 28,0% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5%

Other external expenses 2,7% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 4,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

staff cost 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 10,5% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

EBITDA 15,1% 14,2% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 12,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5%

Air & Sea 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 27.201      26.676  29.757  31.462  32.406  33.054  33.715  53.147    60.276    63.892    65.809    67.125    68.468    

Gross profit 10.750      10.896  11.572  11.934  12.292  12.538  12.788  20.159    24.026    25.468    26.232    26.756    27.291    

Other external expenses 1.025        1.014    1.075    1.085    1.117    1.140    1.163    3.299      2.529      2.681      2.761      2.816      2.873      

staff cost 4.232        4.208    4.629    4.860    5.006    5.106    5.208    7.697      8.430      8.936      9.204      9.388      9.576      

EBITDA 5.493        5.673    5.869    5.989    6.168    6.292    6.417    9.163      13.067    13.851    14.266    14.552    14.843    

Road % af oms. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 81,7% 81,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 81,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0%

Gross profit 18,3% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 19,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0%

Other external expenses 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2%

staff cost 10,6% 10,8% 11,0% 11,2% 11,5% 11,5% 11,5% 10,8% 11,0% 11,2% 11,5% 11,5% 11,5%

EBITDA 5,2% 5,7% 4,6% 4,5% 4,3% 4,3% 4,3% 5,7% 4,6% 4,5% 4,3% 4,3% 4,3%

Road 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 24.574      23.383  23.198  23.198  23.314  23.547  24.018  24.844    26.157    26.680    27.214    27.758    28.313    

Gross profit 5.497        5.485    5.092    5.092    5.118    5.169    5.272    5.828      5.742      5.857      5.974      6.093      6.215      

Other external expenses 752            722        679        651        626        632        644        767          766          748          730          745          760          

staff cost 3.194        3.118    3.112    3.169    3.270    3.302    3.368     3.313      3.509      3.644      3.817      3.893      3.971      

EBITDA 1.551        1.645    1.301    1.273    1.223    1.235    1.259    1.748      1.467      1.464      1.427      1.456      1.485      

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina
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Solutions % af oms. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 64,5% 64,0% 63,5% 63,5% 63,5% 63,5% 64,0% 62,5% 62,5% 62,5% 62,5% 62,5%

Gross profit 35,5% 36,0% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,0% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 37,5%

Other external expenses 4,9% 4,8% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,9% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%

staff cost 10,3% 10,2% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 10,3% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8%

EBITDA 20,3% 21,0% 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 20,8% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%

Solutions 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 8.580        8.758    9.733    10.429  11.055  11.387  11.614  9.638      11.671    13.072    13.987    14.547    14.837    

Gross profit 4.732        4.820    5.475    5.995    6.354    6.545    6.676    5.422      7.003      7.843      8.392      8.728      8.902      

Other external expenses 656            665        730        772        818        843        860        738          878          983          1.052      1.094      1.116      

staff cost 1.375        1.399    1.551    1.610    1.706    1.757    1.792    1.551      1.830      2.050      2.193      2.281      2.327      

EBITDA 2.702        2.756    3.194    3.613    3.830    3.945    4.024    3.132      4.295      4.810      5.147      5.353      5.460      

Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 60.355      58.817  62.688  65.089  66.775  67.988  69.348  87.629    98.104    103.644 107.010 109.430 111.618 

Gross profit 20.979      21.201  22.139  23.021  23.764  24.252  24.737  31.408    36.771    39.167    40.598    41.577    42.409    

Other external expenses 2.433        2.401    2.483    2.507    2.561    2.614    2.667    4.803      4.172      4.412      4.543      4.655      4.748      

staff cost 8.800        8.724    9.292    9.638    9.982    10.166  10.369  12.561    13.769    14.630    15.214    15.562    15.873    

EBITDA 9.746        10.075  10.364  10.875  11.221  11.471  11.701  14.044    18.829    20.125    20.841    21.360    21.788    

%-vækst 3,38% 2,86% 4,93% 3,18% 2,23% 2,00% 36,46% 34,07% 6,88% 3,55% 2,49% 2,00%

Depreciation 3.326        3.281    3.478    3.613    3.712    3.782    3.857    4.071      4.494      4.740      4.885      4.987      5.087      

% of non-current assets 11,09% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 11,08% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19%

EBIT 6.420        6.794    6.886    7.262    7.509    7.690    7.843    9.973      14.336    15.385    15.955    16.373    16.700    

Tax on operating profit 1.656        1.631    1.653    1.743    1.802    1.845    1.882    2.393      3.441      3.692      3.829      3.929      4.008      

Operating profit after tax 4.764        5.164    5.233    5.519    5.707    5.844    5.961    7.579      10.895    11.693    12.126    12.443    12.692    

Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Direct cost 74,2% 73,5% 73,9% 73,9% 73,8% 73,7% 73,7% 73,6% 72,7% 72,6% 72,5% 72,5% 72,5%

Gross profit 25,8% 26,5% 26,1% 26,1% 26,2% 26,3% 26,3% 26,4% 27,3% 27,4% 27,5% 27,5% 27,5%

Other external expenses 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 4,0% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

staff cost 10,8% 10,9% 11,0% 10,9% 11,0% 11,0% 11,0% 10,6% 10,2% 10,2% 10,3% 10,3% 10,3%

EBITDA 11,98% 12,6% 12,2% 12,3% 12,4% 12,4% 12,4% 11,8% 14,0% 14,1% 14,1% 14,1% 14,1%

%-point vækst 0,6% -0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,9% 2,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Depreciation 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 3,5% 3,9% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

EBIT 7,9% 8,5% 8,1% 8,2% 8,3% 8,3% 8,34% 8,3% 10,1% 10,3% 10,3% 10,3% 10,35%

Tax on operating profit 2,0% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

Operating profit after tax 5,9% 6,5% 6,2% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 7,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina

DSV Stand-alone DSV Panalpina
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all in mDKK

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Net revenue 81.334,00kr.   80.017,89kr.    84.827,10kr.   88.110,14kr.   90.538,90kr.   92.239,45kr.   94.084,24kr.   

Net fixed assets 30.002,00kr.   29.606,62kr.    31.386,03kr.   32.600,75kr.   33.499,39kr.   34.128,60kr.   34.811,17kr.   

% of revenue 36,9% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0% 37,0%

NWC 2.725,00kr.     2.720,61kr.       2.884,12kr.      2.995,74kr.      3.078,32kr.      3.136,14kr.      3.198,86kr.      

% of revenue 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%

Invested capital 32.727,00kr.   32.327,23kr.    34.270,15kr.   35.596,50kr.   36.577,72kr.   37.264,74kr.   38.010,03kr.   

% of revenue 40,2% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4% 40,4%

Operating profit after tax 4.763,64kr.     5.163,78kr.       5.233,16kr.      5.519,44kr.      5.706,69kr.      5.844,07kr.      5.960,95kr.      

Special items -kr.                -kr.                 -kr.                -kr.                -kr.                -kr.                -kr.                

tax on special items -kr.                -kr.                 -kr.                -kr.                -kr.                -kr.                -kr.                

NOPAT 4.763,64kr.     5.163,78kr.       5.233,16kr.      5.519,44kr.      5.706,69kr.      5.844,07kr.      5.960,95kr.      

Depreciation 3.326,00kr.     3.280,73kr.       3.477,91kr.      3.612,52kr.      3.712,09kr.      3.781,82kr.      3.857,45kr.      

Change in non-current operating liabilities -kr.                -kr.                 -kr.                -kr.                -kr.                -kr.                -kr.                

Change in NWC 4,39kr.               -163,51kr.        -111,62kr.        -82,58kr.          -57,82kr.          -62,72kr.          

Cashflow from operations 8.448,90kr.       8.547,56kr.      9.020,33kr.      9.336,20kr.      9.568,07kr.      9.755,68kr.      

Change in fixed asset -2.885,35kr.     -5.257,32kr.    -4.827,24kr.    -4.610,74kr.    -4.411,02kr.    -4.540,03kr.    

Cashflow from investments -2.885,35kr.     -5.257,32kr.    -4.827,24kr.    -4.610,74kr.    -4.411,02kr.    -4.540,03kr.    

Free cashflow to firm (FCFF) 5.563,55kr.       3.290,25kr.      4.193,09kr.      4.725,47kr.      5.157,05kr.      5.215,66kr.      

DSV Stand-alone

2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Net revenue 94.701,00kr.     119.037,69kr.    134.874,81kr.    142.811,79kr.    147.607,38kr.    151.007,11kr.    154.027,26kr.    

Net fixed assets 68.884,00kr.     71.422,61kr.       74.181,14kr.       78.546,49kr.       81.184,06kr.       83.053,91kr.       84.714,99kr.       

% of revenue 72,7% 60,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0% 55,0%

NWC 3.726,00kr.       4.761,51kr.         5.394,99kr.         5.712,47kr.         5.904,30kr.         6.040,28kr.         6.161,09kr.         

% of revenue 3,9% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Invested capital 72.610,00kr.     76.184,12kr.       79.576,14kr.       84.258,96kr.       87.088,36kr.       89.094,20kr.       90.876,08kr.       

% of revenue 76,7% 64,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0%

Operating profit after tax 4.937,27kr.       7.579,25kr.         10.895,02kr.       11.692,54kr.       12.126,10kr.       12.443,38kr.       12.692,24kr.       

Special items 800,00kr.           1.500,00kr.         

tax on special items 206,40kr.           360,00kr.             

NOPAT 4.343,67kr.       6.439,25kr.         10.895,02kr.       11.692,54kr.       12.126,10kr.       12.443,38kr.       12.692,24kr.       

Depreciation 3.638,00kr.       4.071,28kr.         4.493,62kr.         4.740,48kr.         4.885,17kr.         4.987,46kr.         5.087,21kr.         

Change in non-current operating liabilities -kr.                  -kr.                   -kr.                   -kr.                   -kr.                   -kr.                   -kr.                   

Change in NWC -1.035,51kr.       -633,48kr.           -317,48kr.           -191,82kr.           -135,99kr.           -120,81kr.           

Cashflow from operations 9.475,03kr.         14.755,16kr.       16.115,54kr.       16.819,45kr.       17.294,85kr.       17.658,65kr.       

Change in fixed asset -6.609,90kr.       -7.252,15kr.       -9.105,83kr.       -7.522,74kr.       -6.857,31kr.       -6.748,29kr.       

Cashflow from investments -6.609,90kr.       -7.252,15kr.       -9.105,83kr.       -7.522,74kr.       -6.857,31kr.       -6.748,29kr.       

Free cashflow to firm (FCFF) 2.865,13kr.         7.503,01kr.         7.009,72kr.         9.296,70kr.         10.437,53kr.       10.910,36kr.       

Stand-alone DSV Panalpina

PV FCFF budget period 22.131 kr.       36.525 kr.         

Terminal value 102.780 kr.    215.000 kr.      

PV Terminal value 67.814 kr.       141.857 kr.      

Enterprise value 89.945 kr.       178.381 kr.      

NIBD 17.239 kr.       23.291 kr.         

Estimated value of equity 72.706 kr.     155.090 kr.     

Number of outstanding shares 168                    227                      

Share price 434,07 683,22


