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Global Transport and Logistics  

Vi leverer dagligt transport- og logistikløsninger til tusindvis af virksomheder i over 80 lande fordelt på seks kontinenter. Vi har en global rækkevidde, men vores kontorer 

og medarbejdere er altid tæt på kunderne. Læs mere på dsv.com 
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DELÅRSRAPPORT 
 

1. kvartal 2017 
Selskabsmeddelelse nr. 646 
 

2. maj 2017 
 

 
Væsentlige hoved- og nøgletal for perioden 1. januar – 31. marts 2017 
 

 
 
(DKK mio.)     1. kvt. 2017 1. kvt. 2016 

   
  

 
Nettoomsætning 

  
18.223 15.319 

Bruttofortjeneste 
  

4.220 3.607 

Resultat af primær drift før særlige poster 
  

1.129 643 

Overskudsgrad 
  

6,2% 4,2% 

Conversion ratio 
  

26,8% 17,8% 

Særlige poster, omkostninger 
  

160 370 

Resultat før skat 
  

875 319 

Justeret resultat for perioden 
  

809 527 

Regulerede frie pengestrømme 
  

839 438 

Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 DKK for perioden     4,30 2,83 

 

 

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen: "Med et stærkt resultat for 1. kvartal er vi nu endnu tættere på at nå vores mål om at bringe vores 

indtjening og nøgletal tilbage på tidligere DSV-niveau. Det er meget tilfredsstillende at se, at alle divisioner har leveret betydelig vækst i 

indtjeningen i kvartalet. Integrationen af UTi går som planlagt, og vi har samtidig øget vores fokus på salg med henblik på at sikre 

fremtidige markedsandele." 

 

Bruttofortjenesten og EBIT før særlige poster for 1. kvartal 2017 var positivt påvirket af en gevinst fra salg af ejendomme på ca. 125 

millioner kroner. På baggrund af dette samt de underliggende finansielle resultater for kvartalet opjusteres forventningerne til hele 2017 

som følger: 

 

• Resultat af primær drift før særlige poster forventes at ligge i niveauet 4.300-4.600 millioner kroner (tidligere 4.200-4.500 millioner 

kroner).  

• Alle øvrige forventninger er uændrede. 
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Denne meddelelse er ud over Nasdaq Copenhagen sendt til pressen, ligesom den er tilgængelig på www.dsv.com. 

 

Med venlig hilsen 

DSV A/S 

 


