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Små vogne
trækker stort læs
Det går stadig fremad for både speditører og vognmænd, hvor særligt de mindre
virksomheder viser flotte væksttal. Desværre ser vi også, at virksomhedernes formuer
i stigende grad er bundet i aktiver, hvilket kan give alvorlige likviditetsproblemer på
tværs af branchen.
Transportanalysen 2016 viser en fortsat vækst og generel bedring
i branchen. Særligt de små og mellemstore virksomheder skaber
gode resultater og er i mindre og mindre grad konkurstruede.
Dermed fortsætter tendensen fra i sommer, hvor en Deloitte-analyse viste, at antallet af konkurser blandt vognmænd er halveret
siden 2010.

heder i branchen kun har en marginalt højere indtjening. Trods
de positive tendenser er der stadig en smule dystert i horisonten.
Speditørerne har sværere ved at få deres tilgodehavender sat i
banken, og det problem sendes videre til vognmændene, som går
en sværere tid i møde med øget pres på likviditeten.

Fra vores daglige arbejde som revisorer og rådgivere oplever vi, at
et øget fokus på kerneforretningen giver gode resultater. De virksomheder, der holder sig til deres spidskompetencer, har en vigtig
indsigt i markedet og en bedre forståelse af kundernes behov. Det
højner kundeservicen og giver punktlige leveringstider, som i sidste
ende øger muligheden for at konkurrere på andet end pris. Det er
ofte ganske små ting i kundeservicen, der gør en stor forskel for
kunderne – så længe leveringstiderne bliver overholdt.

At de store virksomheders resultater generelt er mindre positive,
er ikke nødvendigvis lig med dårlige tider. I øjeblikket er det ikke
attraktivt at have penge stående i banken, og den positive udvikling
i branchen gør investeringer mere interessante. Konsolideringsmarkedet er derfor et nyt fokusområde i dette års analyse. I samarbejde med Deloittes Financial Advisory kigger vi nærmere på tendenserne i markedet, hvor også kapitalfondene har mange penge
mellem hænderne og i stigende grad går efter at investere direkte i
eksempelvis transportbranchen.

Også speditørerne har øget indtjeningen. Her er det primært de
mellemstore, der leverer flotte resultater, mens de store virksom-

God læselyst.
Lars Andersen
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Er du pensionsmoden, klar til et
generationsskifte eller på anden
måde parat til at sælge?
Driver du en sund transportvirksomhed, kan et salg
netop nu være en rigtig god idé. Men det kræver god
forberedelse og orden i penalhuset at få den rigtige
investor med om bord.

Virksomheder, der tjener gode penge,
bliver i øjeblikket handlet til rigtig høje
priser i forhold til indtjening. Også i et
historisk perspektiv. Pensionskasserne
sender enorme summer i retning af
kapitalfondene, som har flere penge end
nogensinde. Det betyder, at salgslystne
virksomhedsejere med sunde forretninger kan se ind i et attraktivt marked netop
nu.
”Kigger vi generelt på, hvad en køber skal
betale for hver krone, som virksomheden
laver i overskud (positive multiple, red.),
ligger børsnoterede virksomheder på
niveauet fra før krisen. Det kan godt se
ud, som om der er mere at hente i markedet. Men det, der skjuler sig i tallene, er,
at du har en række sunde virksomheder.
Virksomheder, der tjener penge og
vækster, og de er værdisat ekstremt
højt. Modsat har du en række virksomheder, som ikke tjener penge og derfor
handler til negative multiple, hvorfor
gennemsnittet ikke er alarmerende højt,”
fortæller Carsten Aaen, der er Assistant
Director i Financial Advisory hos Deloitte.
4

”Særligt små og mellemstore transportvirksomheder er oplagte opkøbskandidater for kapitalfondene og de lidt større
spillere i branchen. Specielt hvis de er
velindtjenende og har vækstpotentiale.”
Er du platform eller add-on?
Men hvad sker der, når eksempelvis en
kapitalfond køber sig ind i en virksomhed?
Svaret kommer i høj grad an på, hvilken
virksomhed man driver. Kapitalfondene
arbejder ofte med en ”buy-and-build-case”,
der starter med det første køb i fondens
tidlige år, herefter opkøb og sammenlægning med en række mindre konkurrenter
og slutter med et salg i år fem til otte. Den
første investering er i selve platformen.
Platformen er den første virksomhed på et
nyt område, og her er man interesseret i at
få ledelsen med.
”Det, fonden køber ind i, når de køber
platformen, er ledelsesteamet. De tror
på ledelsen. Så hvis du er sælger af selve
platformen, vil kapitalfonden ikke lade dig
forlade butikken. De køber simpelthen ind
i dig og dine evner,” fortæller Carsten Aaen.

Du vil derfor typisk beholde en del af
aktierne, så I deler interessen for et videresalg mellem fem og otte år efter den første
handel. Er du derimod en add-on-investering, så har køber som regel allerede ledelsesteamet på plads, og så kan du muligvis
godt komme ud med det samme. Men alt
kan jo lade sig gøre til den rigtige pris, som
Carsten Aaen udtrykker det.
Få styr på regnskabet og
månedsrapporteringerne
Men inden du lader dig smigre alt for
meget af finansdrenge og -piger, skal du
være forberedt på at være en del af en
investeringscase.
”Det er jo nogle finansielle gutter de her
kapitalfonde. Så de går meget op i rapportering og nøgletal, og der bliver et ekstremt
stort fokus på økonomistyringen. Det vil
helt klart være en administrativ byrde for
en virksomhed, der måske kun er vant til
at trække en råbalance som månedsrapportering. En kapitalfond kan ikke leve med
ikke at vide, hvordan det går hver måned,”
siger Carsten Aaen og tilføjer:

Transportanalysen 2016

European freight companies
0.7

12
11

9

0.5

EBITDA multiple

8
7

0.4

6
0.3

5
4

Total revenue multiple

0.6

10

0.2

3
2

EBITDA multiple

EBITDA avge

Revenue multiple

9/1/2016

6/1/2015

11/1/2015

1/1/2015

8/1/2014

3/1/2014

5/1/2013

10/1/2013

7/1/2012

12/1/2012

9/1/2011

2/1/2012

4/1/2011

6/1/2010

11/1/2010

1/1/2010

8/1/2009

3/1/2009

5/1/2008

10/1/2008

7/1/2007

12/1/2007

2/1/2007

9/1/2006

0.1

Revenue avge

Grafen viser et gennemsnit af de sidste 10 års
multipel for fem aktører i transportbranchen. En
multipel er forholdet mellem EBITDA/omsætning
og prisen. Den stiplede linje viser gennemsnittet af
de sidste 10 års gennemsnit for virksomhederne.
Ligger kurven over gennemsnittet, er det et bedre
end normalt tidspunkt at sælge på, og er den under,
er timingen ikke god rent prismæssigt. Som det
fremgår af grafen, handles de fem virksomheder
i analysen til de højeste priser, der har været de
sidste 10 år, i forhold til hvor mange penge de
tjener.
De fem virksomheder er DSV A/S, Kuehne + Nagel
International AG, Panalpina World Transport
(Holding) Ltd., Logwin AG og Stef SA.

Gennemsnitligt primært resultat efter virksomhedsstørrelse

”Så hvis du ikke er stærk på rapporter30 mio. i økonomiafdelingen, skal du
ingssiden
nok
mande op. Det er også noget, du med
25 mio.
fordel kan gøre inden et potentielt salg
for20atmio.
gøre dig attraktiv. Altså have orden
i penalhuset,
inden køber kommer ind og
15 mio.
skal finkæmme virksomheden.”
10 mio.

Men
selvom det ser godt ud for sælger i
5 mio.
øjeblikket, er det ikke længe siden, at kris0 mio.
en gav priserne et hug. Faktisk er det otte
2013 som man
år siden – præcis det samme,
normalt ser i en økonomisk cyklus.
5-10 ansatte

11-25 ansatte

2014

26-50 ansatte

”Er man pensionsmoden, klar til et generationsskifte eller på anden måde parat til at
sælge, tror jeg ikke, at man skal vente flere
pr. ansat efter virksomhedsstørrelse
år,”Primært
slutterresultat
Carsten
Aaen.

Dyre aktier giver flere direkte
investeringer
Det er de økonomiske tendenser,
som i øjeblikket får pensionskasserne til at kigge på direkte investeringer i stedet for obligationer og
aktier. Obligationer giver stort set
Gennemsnit
ikke et positivt
afkast, hvilket betyder, at penge, som før var investeret
i obligationer, er blevet flyttet over i
2015
aktier, som
er blevet dyre, idet folk
er villige til at tage større risiko trods
51-100 ansatte
100+ ansatte
et mindre afkast. Derfor flytter pensionskasserne også mere kapital væk
fra aktiemarkedet og over i fonde,
som investerer direkte i unoterede
virksomheder.

Hvorfor transportbranchen?
Der er i transportbranchen generelt
høje synergier ved at lægge flere
virksomheder sammen. Det skyldes,
at transportopgaver, som tidligere
blev håndteret af eksterne agenter,
kan ”insources” til købers eget
netværk – ofte uden betydelige
ekstra administrative omkostninger.
Det vil sige, at en relativt stor del af
den øgede omsætning ryger direkte
på bundlinjen. Fordi kapitalfondene
forvalter store summer i øjeblikket,
er der en tendens til, at køberne
generelt betaler en større del af disse
synergier til sælgerne.
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Forestil dig, at din virksomhed
bliver ramt af et angreb
Hackere ”låser” dine data og kræver en
løsesum i et såkaldt ransomware-angreb.
Dine kollegaer kan nu ikke give instrukser til hinanden om, hvor eller hvornår
varerne skal hentes eller leveres. Al
planlægning og ressourcestyring er et
totalt kaos. I løbet af ingen tid udvikler
det sig til en dyr affære for bundlinjen, din
virksomheds gode renommé og forholdet
til kunderne.
Ovenstående er et eksempel på, hvordan
et cyberangreb kunne se ud. Udnævnt
som globalt førende* inden for cybersecurity oplever Deloitte både en stigning
i sikkerhedshændelser, og at angrebene
bliver langt mere raffinerede. Det betyder, at hackernes succesrate ikke kun
afhænger af din virksomheds it-sikkerhed,
men i lige så høj grad af hackernes udholdenhed. Med andre ord kan hackerne
trænge ind, hvis de forsøger længe og
hårdt nok, fordi de i dag har en langt
bredere vifte af metoder og værktøjer.
Derfor er det vigtigere end nogensinde
før at tage kampen op mod de cyberkriminelle. Start med disse fem råd, og kom i
gang med det samme.
1.	Implementer en
informationssikkerhedspolitik
En informationssikkerhedspolitik er
vejen mod et højt it-sikkerhedsniveau
i din virksomhed, og det er en
god idé at få implementeret en
informationssikkerhedspolitik, som
synliggør standarder og retningslinjer
ved håndtering af data. Sæt rammen
for, hvordan jeres virksomhed skal
håndtere sikkerheden, få en fælles
forståelse hos medarbejderne,
og gør det til en del af hverdagen.
Lige så vigtigt som at få udarbejdet

informationssikkerhedspolitikkerne
er det at sikre, at disse overholdes
efterfølgende og ikke blot ender med
at samle støv på reolen. Sørg for, at
politikkerne er enkle og fokuseret på
det vigtigste.
2.	Risikovurdering og indsatsområder
Få lavet en risikovurdering, som belyser,
om I har kritiske systemer, der er lette
at få adgang til. Risikovurderingen
giver et godt billede af, hvor jeres
indsatsområder bør være, så I kan få
løst akutte sikkerhedshuller i en fart. Få
foretaget sårbarhedsanalyser jævnligt,
og sæt det i system, så I kontinuerligt er
på forkant.
3.	Og så er der lige
persondataforordningen
Det er vigtigt, at jeres virksomhed
lever op til EU-forordningen om
persondatabeskyttelse, som træder
endeligt i kraft i maj 2018. Compliance
i forhold til EU-forordningen om
persondatabeskyttelse er for mange
virksomheder ikke noget, der bliver
opfyldt natten over. Udnævn et team
af medarbejdere, som sætter sig
ind i, hvad forordningen betyder for
virksomheden, send dem på Data
Protection-uddannelse, og søg evt.
hjælp fra eksperter på området.
4.	Test sikkerhedsniveauet
Dagligt ender millioner af phishingmails i medarbejdernes mailbox, og
med blot ét klik kan virksomhedens
data blive krypteret, og I er i hackernes
hule hånd. Test løbende medarbejderne med Phishing Awareness-tests,
og få derved belyst medarbejdernes
parathed og opmærksomhed i forhold

til eventuelle trusler. Husk at lave sikkerhedskopier, så I er forberedte, hvis
angrebet sker alligevel.
5.	Sæt fokus på medarbejderne
Det svageste led i jeres it-sikkerhed er
virksomhedens medarbejdere. I bør
sikre jer, at alle medarbejdere er godt
klædt på og løbende får viden om,
hvordan de skal håndtere hverdagens
it-sikkerhedsudfordringer. Sideløbende
med Phishing Awareness-tests
er det vigtigt også at uddanne
virksomhedens medarbejdere, så
de ved, hvornår de skal reagere på
noget uhensigtsmæssigt. Deloittes
Cyber Awareness Training er et
e-learningprogram, som uddanner
virksomhedens medarbejdere på en
spændende og motiverende måde.
Små korte og inspirerende videoer af
2-3 minutters varighed med efterfølgende test, som viser, om budskaber
som phishing, sikker surfing på nettet,
direktørsvindel mv. har modnet medarbejderen.
*Deloitte er udnævnt som globalt førende
inden for cybersecurity af Kennedy
Consulting Research og Advisory. Ifølge
deres seneste rapport har Deloitte
de mest omfattende kompetencer på
tværs af hele cyberspektret. Rapporten
fremhæver desuden, at Deloitte hjælper
virksomheder med at være på forkant,
sætter barren for rådgivningsbehov inden for cybersecurity og beviser sit værd
som forløber gennem sin dedikation til
cybersecurity uden for kundepartnerskaber. Ved at samarbejde med universiteter
om at forbedre pensum om emnet
bidrager Deloitte til at opbygge en mere
sikker fremtid for verden.
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Undgå momstab, når
du fakturerer brug af
mindre vognmænd
Mange i transportbranchen udsteder fakturaer på vegne af mindre vognmænd.
Det giver en stor risiko for momstab.

Når du udsteder en faktura, ofte kaldet en kreditnota eller et
afregningsbilag, til dig selv på vegne af eksempelvis en vognmand,
hedder det selv-fakturering. Du udsteder fakturaen, fordi du har
bedst kendskab til, hvilke ruter vognmanden har kørt. Hvis det er
en dansk vognmand, udsteder du fakturaen med dansk moms, og
du trækker selv momsen fra på din momsangivelse. Din vognmand
har pligt til at angive og betale salgsmomsen, som du har opgjort
og skrevet på fakturaen.
Men når du udsteder selv-fakturaer, er der krav til, at både
du og din vognmand er momsregistrerede, og at begge parters
momsnumre står på fakturaen. I skal også udarbejde en aftale,
som beskriver, at du må udstede fakturaer på din vognmands
vegne.
Desværre sker det ofte, at nogle vognmænd bliver afmeldt for
moms, men alligevel fortsætter med at køre ruter for deres kunder.
I disse tilfælde får SKAT ikke salgsmomsen i kassen, men må
udbetale fradrag for købsmoms. SKAT har en helt klar opfattelse
af, at du skal lide dette momstab, da det er dig, som skal sikre, at
vognmandens momsnummer er gyldigt. Hvis du har udstedt sådan
en faktura i en periode, hvor vognmanden er afmeldt for moms, vil
SKAT derfor rette kravet på salgsmomsen mod dig.
8

Du har derfor pligt til løbende og før hver selv-faktura at
kontrollere, at vognmandens momsnummer er gyldigt. Det kan du
tjekke på SKATs hjemmeside for kontrol af momsnumre. Har du
faste vognmænd, betyder det, at du ofte bliver nødt til at tjekke
hver vognmand 24 gange om året, da mange vognmænd afregnes
hver anden uge.
Deloitte har udviklet en model, som automatiserer processen
med at tjekke momsnumre. Vi kalder modellen VATVAL, og den gør,
at du hver måned eller hver anden uge kan trække listen over dine
danske vognmænd og køre den gennem modellen. Modellen slår
alle momsnumre op og giver svar på, om et momsnummer er validt
eller ej. Hvis nummeret er validt, fortæller modellen også, om navn
og adresse er korrekt. Hver enkelt opslag dokumenteres ved unikt
ID-nummer, som kan benyttes som dokumentation over for SKAT.

Kontakt os for at få en gratis demonstration af VATVAL.
Vi hjælper også gerne med at klarlægge, hvilken risiko
for momstab der er i netop din virksomhed.
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Kend toldreglerne og
undgå ubehagelige
overraskelser
Nye toldregler fra SKAT gør det enklere at undgå de uventede opkrævninger af told,
men det er stadig vigtigt, at både virksomheder og speditører sætter sig grundigt ind
i reglerne.

Mange virksomheder i transportbranchen har svært ved at navigere i de forskellige toldregler, der er forbundet med at importere
og eksportere varer ind og ud af EU. Ikke desto mindre er det
afgørende, at virksomheder fokuserer på netop toldområdet, da
en simpel overtrædelse af reglerne ofte resulterer i en efteropkrævning af told, som i modsætning til moms er stort set umulig at
få godtgjort.
Den 1. maj 2016 trådte nye toldregler i kraft. De nye regler forenkler flere områder af toldreglerne, men der er stadig risiko for at få
ubehagelige overraskelser. Så lad os først se på, hvorfor der ofte
opstår forvirring, i forhold til hvem der egentlig har ansvaret for at
overholde toldreglerne.
Hvem repræsenterer hvem?
Når virksomhederne uddelegerer importen og eksporten af varer
til tredjemand, fx en speditør, tror mange, at ansvaret for overholdelse af toldreglerne dermed også er uddelegeret. Men som
udgangspunkt er det importørens og eksportørens eget ansvar,
at varer bliver fortoldet eller eksporteret i overensstemmelse med
toldreglerne.
Toldreglerne giver mulighed for, at en speditør kan hæfte soli-

darisk med importøren, når speditøren assisterer med import og
eksport af varer. Omfanget af hæftelsen afhænger af aftalen mellem importøren og speditøren, herunder hvilken af de to former
for repræsentation der er aftalt mellem parterne:
•• 1. Direkte repræsentation. Her handler repræsentanten i en andens
navn og på en andens vegne. Ved direkte repræsentation er det
som udgangspunkt varemodtageren, der hæfter for en eventuel
toldskyld.
•• 2. Indirekte repræsentation. Her handler repræsentanten i
eget navn, men på en anden persons vegne. Ved indirekte
repræsentation er det speditøren, der hæfter for toldskylden.
Måden, speditøren vælger at repræsentere sine kunder på, kan
altså få betydning for, hvordan speditøren hæfter for en eventuel
toldskyld og importmoms. Det er derfor nødvendigt, at også
speditøren har kendskab til toldreglerne, så kunden undgår store
efteropkrævninger fra SKAT.
Ny løsning fra SKAT
På grund af begrænsninger i det danske toldsystem har indirekte
repræsentation hidtil kun været anvendt i begrænset omfang. SKAT
9

forsat ...
har imidlertid nu fundet en løsning, der i praksis gør det muligt for
speditøren at indgå som indirekte repræsentant. Dermed er det
også Deloittes forventning, at SKAT i højere grad vil benytte sig af
muligheden for at rette kravet direkte mod speditøren i de tilfælde,
hvor varemodtageren og speditøren hæfter solidarisk.
Når man som speditør indgår en aftale med en kunde, er det
derfor vigtigt, at man undersøger, hvilken form for repræsentation
der er aftalt. På den måde undgår man at hæfte for fejl, der skyldes
forkerte eller mangelfulde oplysninger fra kunden.
Bemærk, at i de tilfælde, hvor speditøren udarbejder en toldangivelse i eget navn og dermed står som importør, vil speditøren hæfte
for importmomsen uden mulighed for momsfradrag, da han ikke
er ejer af varerne.
Optimer kundens toldbetaling
Toldreglerne indeholder også en række muligheder for, at
speditører kan minimere eller optimere deres kunders toldbetalinger. De fleste muligheder kræver en bevilling fra SKAT, men hvis
virksomheden ikke opfylder bevillingens særlige krav, kan det medføre en efteropkrævning af told og tilbagekaldelse af bevillingen.
Speditøren skal derfor – sammen med kunden – sikre sig, at
oplysningerne i toldangivelsen stemmer overens med kundens
10

bevillinger. Det indebærer også at bede om en opdateret kopi af
kundens toldbevilling.
Vigtigt at være certificeret
Bemærk, at mange af forenklingerne i forbindelse med de
nye toldregler kun kan udnyttes af virksomheder, der er AEOcertificerede.
AEO er en toldmæssig certificering i risikohåndtering, som
tildeles EU-virksomheder, der anerkendes som troværdige
og arbejder med en høj compliance på alle områder. En AEOcertificering er frivillig, men kræver, at man søger om bevilling hos
toldmyndighederne.
I den forbindelse skal virksomheden foretage en selvevaluering,
som giver overblik over virksomhedens toldmæssige status, og
dermed hvorvidt den er klar til at blive AEO-certificeret. Også
selvom man ikke ønsker en AEO-certificering, er det en god idé
at gennemføre en selvevaluering, da den giver overblik over
virksomhedens toldforhold, og om man har den nødvendige viden
til at sikre den rette toldbetaling.
I takt med at flere og flere danske virksomheder bliver AEOcertificerede, vil også flere stille krav til, at speditøren er AEOcertificeret.
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Nyt krav om
sikkerhedsstillelse

Få styr på tolden med
3 gode råd

Med de nye toldregler vil SKAT forny alle eksisterende bevillinger
og stille et krav om sikkerhedsstillelse ved brug af de særlige toldprocedurer. Fx tilladelse til toldoplag og midlertidig oplæggelse,
også kendt som MIO.

1. Erkend ansvar
Det er som udgangspunkt importørens ansvar, at varerne
fortoldes rigtigt med korrekt toldværdi og toldsats. Ved
eksport af varer er det eksportørens ansvar, at eksporten
foregår i overensstemmelse med toldreglerne, og at relevante
eksporttilladelser er indhentet, inden varerne eksporteres.

Det betyder, at hvis du som speditør vil opretholde din bevilling til
toldoplag og/eller midlertidig oplæggelse, skal du stille sikkerhed.
Sikkerheden skal dække den potentielle toldskyld på de varer, der
er indført under den pågældende toldprocedure. Der skal med
andre ord stilles en sikkerhed, der kan dække det told-, moms- og
afgiftsbeløb, som er suspenderet under den pågældende toldprocedure.
Du kan stille sikkerheden via en bankgaranti eller lignende. Derudover bliver SKATs sikkerhedsstillelsesordning, der i dag anvendes
som sikkerhedsstillelse for den faktiske toldskyld ved import af
varer, udvidet til også at dække den potentielle toldskyld. Hvis
man vælger at anvende SKATs sikkerhedsstillelsesordning, er der
indtil 1. januar 2017 en sikkerhedsstillelse på 0 promille. SKAT er i
øjeblikket ved at beregne promillesatsen efter 1. januar 2017.
Hvis man vælger at stille sikkerhed via en bankgaranti eller
lignende, er der krav om, at man løbende holder øje med størrelsen på den sikkerhed, der er stillet, så der altid er stillet sikkerhed
for den potentielle toldskyld på de indførte varer.
AEO-certificerede virksomheder skal stille en lavere sikkerhed
end virksomheder, der ikke er.

Mange virksomheder uddelegerer import og eksport af varer til
en speditør i den forventning, at ansvaret for toldbehandlingen
også er uddelegeret. Ved indgåelse af aftalen med kunden er
det derfor vigtigt, at aftalen er fyldestgørende og har en klar
ansvarsfordeling mellem parterne.
2. Kend dine kunders bevillinger
Har dine kunder de nødvendige bevillinger? Og afspejler
bevillingerne virksomheden, så kravene overholdes? Husk, at de
altid skal være konkrete, fyldestgørende og opdaterede, når der
ændres i varesortiment, virksomhedsadresse mv. Og sørg for
altid at have en opdateret kopi af kundens bevillinger liggende.
3. Sikkerhedsstillelse skal være korrekt
Fra 1. maj 2016 skal man stille sikkerhed for at få bevilling
til blandt andet toldoplag og midlertidig oplæggelse (MIO).
Sikkerheden skal dække den potentielle toldskyld, hvilket vil sige,
at beløbet skal være stort nok til at dække det told,- moms- og
afgiftsbeløb, der er suspenderet under fx den midlertidige
oplæggelse.
I Deloitte har vi Danmarks største toldafdeling, der udelukkende
beskæftiger sig med toldforhold og international handel. Det
betyder, at vi kan give din virksomhed og dine kunder et overblik over
virksomhedens toldforhold og en vurdering af, om virksomheden har de
tilladelser, der er nødvendige for at kunne importere og eksportere varer.
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Analysen er udarbejdet af Deloittes branchegruppe for transport.
Analysen er gennemført fra oktober til november 2016.
Analysen omfatter 158 speditører og 730 vognmænd og bygger
på de seneste tre års nøgletal og resultater i branchen. Analysen
omfatter delbrancherne Speditører og Vognmænd, som bliver
behandlet i hver deres analysedel.

Oversigt over antal virksomheder, som de beregnede
nøgletal baseres på.
Nøgletal/antal virksomheder

Speditører

Vognmænd

Primært resultat

137

680

Andel af virksomheder med underskud og overskud

137

680

Afkast af investeret kapital

137

679

Soliditetsgrad

158

730

Likviditetsgrad

158

730

Anvendte nøgletal

Primært resultat

Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter afskrivninger

Årets resultat

Årets resultat efter skat

Investeret kapital

Balancesummen fratrukket likvider, varekreditorer og hensættelser

Afkast af investeret k
 apital

Primært resultat / gennemsnitlig investeret kapital x 100

Soliditetsgrad

Egenkapital / samlet balance

Debitor-/kreditorratio

Varedebitorer / varekreditorer

Likviditetsgrad

Omsætningsaktiver / kortfristede gældsforpligtelser

Gennemsnit

Simpelt gennemsnit
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Speditører
Branchen er generelt i bedring, hvor særligt
de mellemstore virksomheder har fart på.
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EBITDA multiple

Branchens indtjening er øget i 2015. Fremgangen
i indtjening er primært realiseret af de mellemstore virksomheder, mens de store virksomheder
i branchen har realiseret en marginalt højere
indtjening end i 2014. Samtidig er likviditetsgraden
lavest for de største virksomheder, hvilket primært
er et resultat af, at nettopengebindingen i debitorer/kreditorer er øget i de største virksomheder.
Resultatet kan være udtryk for, at konkurrencen
om at sikre aftaler med de store transportkøbere
er skærpet yderligere.
Indtjeningen har været stigende i 2015. Gennemsnitligt
primært resultat steg fra 5.762 t.kr. i 2013 til 5.808 t.kr.
i 2014. I 2015 steg gennemsnitligt primært resultat til
6.458 t.kr., hvilket svarer til en stigning på 11,2 %. Den
positive udvikling er et resultat af stigende indtjening
i de mellemstore virksomheder i branchen. De store
virksomheder med over 100 ansatte realiserede en
stigning i indtjeningen fra 2014 til 2015, men i forhold til
2013 er gennemsnitligt primært resultat for de største
virksomheder reduceret med 8,7 %.
Primært resultat pr. ansat steg i 2015 med ca. 5,6 %
svarende til en gennemsnitlig stigning fra ca. 111 t.kr. i
2014 til 117 t.kr. i 2015. De mindste virksomheder med
5-10 ansatte realiserede det højeste primære resultat
pr. ansat.
De store virksomheder realiserede fra 2013 til 2015 en
stigning i gennemsnitligt primært resultat pr. ansat på
12,8 %, hvilket står i stærk kontrast til ovenfor nævnte
fald i gennemsnitligt primært resultat i samme periode
på 8,7 %.
For virksomhederne med under 100 ansatte er der en
tydelig sammenhæng mellem udviklingen i gennemsnitligt primært resultat fra 2013 til 2015 og udviklingen
i primært resultat pr. ansat.
Stigningen i indtjeningen hænger sammen med øget
bruttoresultat pr. ansat, hvilket kan være et udslag af
øget effektivitet/produktivitet. Bruttoresultat pr. ansat
blev i 2015 øget fra gennemsnitligt 624 t.kr. pr. ansat i
2014 til 665 t.kr. pr. ansat i 2015, hvilket svarer til en
stigning på ca. 6,6 %.
Årsagen til, at bruttoresultat pr. ansat og primært
resultat pr. ansat er højere i de mindre virksomheder end i de store virksomheder, kan være, at
de mindre virksomheder er mere specialiserede
og nicheprægede, mens de store virksomheder i
16
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Revenue multiple
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600.000
550.000
500.000
450.000
2013
5-10 ansatte

højere grad er præget af standardopgaver med lav
dækningsgrad, hvor stordrift er afgørende for at skabe et positivt resultat.
Udviklingen fra 2013 til 2015 har medført, at forskellen
i bruttoresultat pr. ansat i forhold til virksomhedsstørrelse er reduceret betydeligt. Der er således langt
mindre spredning i 2015 end i 2013.
Andelen af virksomheder, der havde overskud i 2015,
udgjorde 87 %, hvilket er et fald i forhold til 2014, hvor
andelen androg 89 %. I forhold til 2013 er andelen dog
øget, og niveauet vurderes at være relativt højt.
Andelen af virksomheder, der har realiseret overskud
i alle år de seneste tre år, andrager 75 %, hvilket
modsætningsvist vil sige, at ca. hver fjerde virksomhed har realiseret underskud i et eller flere år i løbet
af de seneste tre år.

11-25 ansatte

2014

2015

26-50 ansatte

51-100 ansatte

100+ ansatte

Andel af virksomheder med underskud, overskud og overskud alle tre år
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Antal virksomheder (underskud %)

Overskud alle 3 år

Antal virksomheder (overskud %)

Andel af virksomheder med underskud efter virksomhedsstørrelse (i 2015)
5-10 ansatte

Andelen af virksomheder med underskud er omtrent
ens for virksomhederne uanset størrelse. Dog bortset
fra virksomheder med mellem 51-100 ansatte, hvor
andelen er markant højere. Forholdet er markant, når
der sammenlignes med udviklingen i indtjeningen,
da virksomheder i denne gruppe har realiseret den
største stigning i indtjeningen fra 2014 til 2015. Det
tyder på en meget stor spredning i indtjeningen for
virksomhederne i gruppen.

11-25 ansatte
26-50 ansatte
51-100 ansatte
100+ ansatte
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Soliditetsgrad efter virksomhedsstørrelse

Den gennemsnitlige soliditetsgrad har været stigende
over de seneste 3 år. Den gennemsnitlige soliditetsgrad er øget fra 33,7 % i 2013 til 34,1 % i 2015.
Udviklingen indikerer, at virksomhederne konsoliderer
sig frem for at udlodde udbytte. Øget konsolidering
kan være et udslag af forventning om fremtidigt øget
investeringsbehov eller eventuelt forventning om øget
usikkerhed omkring fremtidig indtjening.

40%

Der er en tydelig tendens til, at de mindre virksomheder har en højere soliditetsgrad end de store virksomheder. Udviklingen i perioden 2013 til 2015 har
medført, at der er mindre forskel i soliditetsgraden i
2015, end der var i 2013.
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Afkast af investeret kapital efter virksomhedsstørrelse
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30%

25%
2013
5-10 ansatte

De mindre virksomheder får mest ud af den
investerede kapital. Afkast af investeret kapital er
væsentligt højere i de små virksomheder end i de
store virksomheder. Samtidig er der en tendens til, at
afkastningsgraden udvikler sig mere positivt for de
mindre virksomheder end for de store virksomheder.
Gennemsnitlig likviditetsgrad udgjorde 1,39 i 2015. Set
over de seneste tre år er gennemsnitlig likviditetsgrad
på nogenlunde uændret niveau. For de mindste virksomheder har likviditetsgraden udviklet sig fra 1,95 i
2013 til 2,16 i 2014, hvorefter den er faldet til omtrent
samme niveau som for de øvrige virksomheder og
udgjorde således 1,57 i 2015.
Der er en klar tendens til, at de mindre virksomheder
har den højeste likviditetsgrad. Det er formentlig et
udslag af en lidt større pengebinding i debitorer/
kreditorer samt en større konsolidering (soliditet) i de
mindre virksomheder end i de store virksomheder.
En likviditetsgrad under 1 kan indikere, at virksomhederne har likviditetsmæssige udfordringer. Andelen
af virksomheder med likviditetsgrad under 1 er reduceret over de seneste tre år fra 20,4 % i 2013 til 17,4 %
i 2015.
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Likviditetsgrad efter virksomhedsstørrelse
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Debitor-/kreditorratio efter virksomhedsstørrelse
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Andel af virk. med likviditetsgrad < 1%

En virksomhed har efter vores opfattelse en forhøjet
risiko for at gå konkurs, hvis soliditetsgraden er under
15 %, samtidig med at virksomhedens afkast af den
investerede kapital er under 10 %. Lav soliditet og
lavt afkast er tegn på en virksomhed, som har svært
ved at skabe en gevinst af de aktiver, der er skudt
ind i virksomheden, samt at virksomheden i vid
udstrækning er afhængig af fremmedfinansiering.
59,9 % af virksomhederne i analysen er umiddelbart
langt fra farezonen, mens 7,8 % af virksomhederne
vurderes at være i farezonen.
Når vi ser på fordelingen mellem virksomheder,
som har sammenfald mellem lav soliditet og lav
afkastningsgrad, er der ikke væsentlig forskel på
andelen af virksomheder i farezonen i forhold til
virksomhedsstørrelse. Virksomheder med 11-25
ansatte og 51-100 ansatte klarer sig dog marginalt
bedre end de andre virksomhedsstørrelser.

Debitor-/kreditorratio efter virksomhedsstørrelse
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Oversigt over virksomheder i farezonen
Afkast af investeret kapital
Lavere end 10%

Højere end 10%

Højere end
15%

25,1%

59,9%

Lavere end
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7,8%
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Soliditet

Forholdet mellem debitorer og kreditorer har en
meget stor indflydelse på speditionsvirksomhedernes
likviditet. Forholdet mellem debitorer og kreditorer
udgjorde gennemsnitligt 1,4 i perioden 2013 til 2015.
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Gennemsnitligt primært resultat efter virksomhedsstørrelse
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Vognmænd
Flere af de største vognmænd kører med underskud,
mens det omvendte er gældende for de mindste.
Men generelt fortsætter de gode takter i branchen.
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10,0%

9,3%

7,9% 8,3%

7,5%

4,9%

5%

Vognmændenes indtjening er i stadig fremgang,
når man kigger tilbage på de seneste 3 år. Fremgangen i indtjening er realiseret af de små og mellemstore virksomheder, mens de store virksomheder
i branchen har realiseret en lidt lavere indtjening,
der dog også er i fremgang. Det betyder, at der er
sket en reduktion af andelen af virksomheder med
underskud blandt de mindre virksomheder, men
en forøgelse af virksomheder med underskud i den
øvre del af segmentet.
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Gennemsnitligt primært resultat efter virksomhedsstørrelse
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Det pres på pengebindingen, som speditørerne
udsættes for påvirker ligeledes vognmændene.
Her ses det dog, at de større vognmænd stadig
har mulighed for at holde balance mellem leverandørgæld og tilgodehavender fra salg, men
fortsætter udviklingen, går de større vognmandsvirksomheder en sværere tid med øget pres på
likviditeten i møde.
Indtjeningen har været stigende over de seneste tre
år, hvis man ser på den samlede indtjening for analysens vognmandsvirksomheder. Det gennemsnitlige
primære resultat steg fra 1.154 t.kr. i 2013 til 1.512 t.kr. i
2014. I 2015 steg det gennemsnitlige primære resultat
til 1.578 t.kr., hvilket svarer til en stigning på 37 % over
de seneste tre år. I de virksomheder, som har over 100
ansatte, ses dog en svag gennemsnitlig tilbagegang fra
2014 til 2015.
Det primære resultat pr. ansat steg fra ca. 62 t.kr. i
2014 til 67 t.kr. i 2015, hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning på ca. 8,4 %. De mindre virksomheder
realiserede det højeste primære resultat pr. ansat.
Virksomheder med under 10 ansatte realiserede et
gennemsnitligt primært resultat pr. ansat på 82 t.kr.,
mens de store virksomheder med over 100 ansatte
realiserede et gennemsnitligt primært resultat pr. ansat
på 45 t.kr. og dermed et fald i forhold til 2014 på 3,3 %.
Andelen af virksomheder, der har overskud, udgjorde
86 % i 2014 og 87 % 2015, hvilket er en stigning i forhold til 2013, hvor andelen androg 82 %.
Andelen af virksomheder, der har realiseret overskud i
alle år de seneste tre år, andrager 66 %, hvilket modsætningsvist vil sige, at ca. hver tredje virksomhed
har realiseret underskud i et eller flere år i løbet af de
seneste 3 år.

2013
5-10 ansatte

11-25 ansatte

2014

2015

26-50 ansatte

51-100 ansatte

Primært resultat pr. ansat efter virksomhedsstørrelse
90.000
80.000
70.000

Gennemsnit

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
2013
5-10 ansatte

11-25 ansatte

2014

2015

26-50 ansatte

51-100 ansatte

100+ ansatte

Andel af virksomheder med underskud, overskud og overskud alle tre år
100%
80%
60%

82%

86%

87%

18%

14%

13%

2013

2014

2015

66%

40%
20%
0%

Antal virksomheder (underskud %)

22

100+ ansatte

Antal virksomheder (overskud %)

Andel af virksomheder med underskud efter virksomhedsstørrelse (i 2015)
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Andelen af virksomheder med underskud er omtrent
ens for virksomhederne i analysen, set i forhold til antal
ansatte. Dette skal ses i forhold til afsnittene omkring
indtjening, som viser, at jo større virksomhederne er,
desto lavere indtjeningsmarginer. Det betyder, at der
ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem underskud, virksomhedsstørrelse og overskudsgrad.
Ser man derimod på geografien over de seneste tre
år, klarer de midtjyske vognmænd sig bedst med en
andel af virksomheder med underskud i 2015, som kun
udgjorde 8,5 %. Vognmændene i Østdanmark har en
højere andel af virksomheder med underskud.
Den gennemsnitlige soliditetsgrad har været stigende over de seneste 3 år. Soliditetsgraden er
gennemsnitligt øget fra 33,2 % i 2013 til 35,9 % i 2015.
Soliditetsgraden er siden finanskrisen blevet et betydeligt målepunkt i forbindelse med finansieringen, da
soliditetsgraden kan påvirke de generelle rentesatser
for virksomheden. Der er en tendens til, at de mindre
virksomheder har en højere soliditetsgrad end de store
virksomheder.
Opmærksomheden skal samtidig henledes på, at
soliditetsgraden udtrykker forholdet mellem aktivmassen og selskabets egenkapital, og at denne i en
vognmandsvirksomhed er kraftigt påvirket af, om den
enkelte virksomhed anvender operationel leasing, eller
man indregner driftsmidlerne og den tilhørende gæld i
balancen.
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Der er en klar tendens til, at de mindre virksomheder
har højest likviditetsgrad.
Den gennemsnitlige likviditetsgrad udgjorde 1,28 i
2015. Set over de seneste tre år er gennemsnitlig likviditetsgrad svagt stigende. For de mindste virksomheder
har likviditetsgraden udviklet sig fra 1,34 i 2013 til 1,43 i
2015, mens den for de største virksomheder er steget
fra 1,02 i 2013 til 1,08 i 2015.
En likviditetsgrad under 1 kan indikere, at virksomhederne har likviditetsmæssige udfordringer. Andelen af
virksomheder med likviditetsgrad under 1 er reduceret
over de seneste tre år fra 51,6 % i 2013 til 44,9 % i 2015.
En af de primære årsager til den lave likviditetsgrad i
branchen er, at der er kutyme for, at ikke alt materiel
finansieres med langfristede lån, men det ofte ses,
at enkeltaktiver i større omfang finansieres over de
løbende kreditter.
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Forholdet mellem debitorer og kreditorer har en stor
indflydelse på vognmandsvirksomhedernes likviditet,
og der opleves i branchen et forøget pres fra kunderne. I de foregående tre år er antallet af debitorerne
øget mere end kreditorerne, hvilket signalerer, at kunderne kræver længere betalingsfrister i forhold til dem,
virksomheden selv kan opnå hos deres leverandører,
og dermed opleves et øget pres på likviditeten. Det har
medført, at forholdet blev øget fra 2,73 i 2013 til 3,58
i 2015. I 2015 blev nettopengebindingen i debitorer/
kreditorer forøget med 2,6 % i forhold til året forinden,
hvilket modsætningsvis ikke ses hos speditørerne.
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De små virksomheder får mest ud af den investerede
kapital. Afkast af investeret kapital er væsentligt højere
i de små virksomheder end i de store virksomheder.
Samtidig er der en tendens til, at afkastningsgraden
udvikler sig mere positivt for de mindre virksomheder
end for de store virksomheder.
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Ser vi på virksomheder i farezonen, er en virksomhed
efter vores vurdering i risikozonen for at gå konkurs,
hvis soliditetsgraden er under 15 %, og hvis virksomhedens afkast af den investerede kapital samtidig er
under 10 %. Lav soliditet og lavt afkast er tegn på en
virksomhed, som har svært ved at skabe en gevinst
af de aktiver, der er skudt ind i virksomheden, samt
at virksomheden i vid udstrækning er afhængig af
fremmedfinansiering.
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Samlet set er transporterhvervet i bedring, hvilket også
ses i antallet af konkurser, som er halveret over de
seneste fem år. Af nedenstående figur ses det, at ud fra
de opstillede forudsætninger er andelen af virksomheder, som er i farezonen i 2015, på samlet 7,8 %.
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Når man ser på fordelingen mellem de virksomheder,
som har sammenfald mellem lav soliditet og lav afkastningsgrad, er det generelle billede, at det faktisk er virksomheder med 26-50 ansatte, som har de mest dystre
udsigter. Særligt hvis ikke der gøres yderligere tiltag for
at forbedre indtjeningen og styrke egenkapitalen.
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