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Executive summary 

The purpose of this thesis is to estimate the value of OW Bunker A/S. 

OW Bunker is one of the largest bunkering companies in the world with a turnover in 2013 of 16,987 million 

USD and a gross profit of 219 million USD.   

The company is a global marine fuel logistics company with 38 offices in 29 countries in 2013. As well as 

handling management of marine fuel purchasing and physical delivery, OW Bunker has in recent years ex-

panded the business with risk management services and trade credit. 

OW Bunker A/S was established on 1 January 2013 by separation of Wrist Group's Marine refueling activi-

ties and ship supplies. In April 2014 the company was listed on the Danish stock exchange. Prior to the list-

ing the company published their prospectus and annual report for 2013 after IFRS. 

The evaluation of the company value is based on both a strategic and a financial analysis of the company. 

Based on the prospectus, market reports and other public information, the main conclusion from the strategic 

analysis is that OW Bunker has a strong position in the market with several growth opportunities but also a 

number of threats in the future such as their sensitivity towards cyclical fluctuations. 

The financial analysis is based on historical information from the annual report for 2013 with comparative 

figures for 2011 and 2012. The analysis shows a company in growth and with a steady gross profit margin.  

The key financial ratios from the financial analysis combined with expectations based on the strategic analy-

sis, constitutes the future budget and terminal value. The value of OW Bunker is estimated through RIDO 

based on the above. 

To support the estimated value from RIDO an overall analysis of multiples and a Peer-group comparison is 

prepared. 

The company's stock price is estimated to a share price of 175 DKK. Compared with the stock market value 

at 1 May 2014 of 178 DKK the conclusion is that the stock market is overvalued by approximately 1,5 %. 

The estimated value from above is finally subject to a stress test of the underlying variables. The stress test 

concludes that the estimated value is very sensitive towards changes in required return on interest and in the 

working capital.  
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1. Indledning 

Verdensøkonomien har i de senere år har været præget af en global finanskrise, som bunkerindustrien, der 

leverer skibsbrændstof til søfartsindustrien, også har mærket til i form af særdeles volatile oliepriser.  

Det er generelt ikke en branche, som fylder meget i medierne eller den danske befolknings hverdag på trods 

af vores afhængighed af bunkerindustriens ydelser til søfartsindustrien. Industriens følsomhed over for kon-

junkturudsving har dog vist sig at være forholdsvis robust over makroøkonomisk nedgang.  

Det danske børsmarked fik også særligt kendskab til denne branche, da den ålborgensiske virksomhed, OW 

Bunker, ultimo i marts 2014 valgte at gå på børsen. I den forbindelse har virksomheden været fulgt tæt af den 

danske og ikke mindst den internationale presse. Spørgsmålet, som mange har haft til denne børsnotering, er 

om det er en aktie, som vil være tilstrækkelig værdiskabende i forhold til risikoprofilen. 

Der har de senere år været en række strukturelle ændringer på markedet for skibsbrændstof. Som en af de 

større ændringer kan nævnes, at flere større olieselskaber i mindre grad fokuserer på distribution af skibs-

brændstof, og i stedet på udvinding og bearbejdning. Det har været med til at øge muligheden og markedsan-

delene for de uafhængige distributører, som bl.a. OW Bunker. OW Bunker har særligt på baggrund af deres 

unikke forretningsmodel og operationelle platform forbedret deres konkurrenceevne overfor konkurrenterne. 

OW Bunkers beslutning om en børsnotering på den danske fondsbørs, og industriens udvikling og potentiale 

for vækst, gør det interessant at foretage en værdiansættelse af virksomheden. I samme forbindelse vil der 

blive analyseret, hvilke faktorer der er værdiskabende for virksomheden.  

Som et led i værdiansættelsen er virksomhedens risikostyring og den tilknyttede usikkerhed altid centrale 

problemstillinger. Det vil sammen med virksomhedens interne og eksterne forhold skabe baggrunden for 

estimeringen af fremtiden og virksomhedens teoretiske aktiekurs. 

2. Problemformulering 

Opgaven har til formål at værdiansætte koncernen OW Bunker A/S. Værdiansættelsen bliver lavet ud fra en 

strategisk analyse og en regnskabsanalyse, hvor vægten i opgaven er lagt på de afsnit, som har en væsentlig 

indflydelse på udviklingen i OW Bunker og dermed værdien af koncernen. 
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Med udgangspunkt i indledningen og ovenstående er problemstillingen, som danner grundlag for denne op-

gave: 

"Hvad er den teoretiske værdi af O.W. Bunker pr. 31. december 2013 i forhold til virksomhedens strategiske 

og økonomiske potentiale samt den realiserede børsværdi ved introduktionen i marts 2014?" 

Til opklaring af den opstillede problemformulering skal der foretages en gennemgang og analyse af en række 

problemstillinger, som er oplistede nedenfor.   

For at belyse virksomhedens strategiske potentiale og herigennem besvare problemformuleringen, vil neden-

stående delspørgsmål blive gennemgået i opgavebesvarelsen under den strategiske analyse: 

 Hvordan er OW Bunkers strategiske position? 

 Hvilke interne og eksterne forhold er af særlig betydning for OW Bunker? 

 Hvorledes påvirker den strategiske analyse den økonomiske udvikling? 

Til at belyse virksomhedens økonomiske potentiale identificeres de finansielle værdidrivere igennem følgen-

de delspørgsmål: 

 Hvordan har OW Bunkers finansielle værdidrivere udviklet sig i perioden 2011 - 2013? 

 Hvordan påvirkes de fremtidige budgetter af den strategiske analyse og rentabilitetsanalysen? 

 Hvilken risikoprofil har OW Bunker? 

 Hvor følsom er den teoretiske værdi af virksomheden over for ændringer i de underliggende variab-

le? 

Delspørgsmålene har til formål at analysere både de finansielle og ikke-finansielle værdidrivere i form af, 

hvordan den nuværende og fremtidige indtjeningsevne påvirkes af samfundsmæssige forhold, konkurrencesi-

tuationen, markedsmæssige forhold og den økonomiske udvikling. Dette sker ved en kvantificering af de 

interne og eksterne strategiske forhold sammenholdt med den økonomiske udvikling til brug for værdiansæt-

telsen af virksomheden. 

2.1 Metode- og modelvalg 

Opgavens metodevalg og dataindsamling tager sit udgangspunkt i det ovenfor formulerede formål og pro-

blemstilling. Metode- og modelvalg afgør, hvilke parameterværdier som har størst betydning i forhold til at 

kunne værdiansætte virksomheden.  
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2.1.1 Metode 

Dataindsamlingsmetoden er primært desk research, da størstedelen af afsnittene og analyserne er udarbejdet 

på baggrund af offentliggjorte regnskaber, prospekt i forbindelse med børsnotering, statistikker og analyser. 

Datagrundlaget er fundet igennem pålidelige kilder som Danmarks Statistik, brancheorganisationer og Akti-

onærforeningen, hvilket også fremgår af kildelisten. Herudover anvendes velkendte og velansete medier som 

Børsen, Euroinvestor og Reuters. En større del af både den strategiske analyse og regnskabsanalysen bygger 

på virksomhedens regnskaber og prospekt, som er ledelsens egen præstation af virksomheden. Både regn-

skab og prospekt indeholder en revisorpåtegning uden bemærkninger, hvorfor det på trods af en forventet 

subjektivitet, må vurderes at være det bedste datagrundlag til brug for analyserne.  

 

I forbindelse med børsnoteringen blev der afholdt et aktionærmøde i samarbejde med Nordea. Her gennem-

gik ledelsen deres præsentation af, hvilke værdiskabende elementer, der ligger til grund for aktiens startvær-

di. Det gav en introduktion til virksomheden, og en indirekte forståelse af forretningsstrukturen og værdi-

grundlaget, som er nødvendig for at kunne analysere og værdiansætte virksomheden.  

 

Til brug for budgetteringen er der, udover ovenstående, anvendt en ekstern, uafhængig markedsanalyse, som 

er udarbejdet af et amerikansk firma ved navn Lloyd’s Register Marine.
1
   

 

I forhold til objektiviteten er der en risiko for, at en række kilder kan indeholde en vis subjektivitet, og en 

kildekritik kan således være, at der ikke er en realistisk mulighed for fuldstændigt at verificere objektiviteten 

i det anvendte datagrundlag. Det formodes dog i opgaven, med udgangspunkt i prospektets anvendelse, at det 

kan anses for retvisende. 

  

De udarbejdede analyser i opgaven tager udgangspunkt i velansete modeller, bøger og notater inden for fag-

området, hvilket også fremgår af kildelisten. 

 

På baggrund af ovenstående må kvaliteten af det indsamlede datagrundlag vurderes at være tilstrækkelig 

validt, ligesom reliabiliteten også må anses som værende forholdsvis høj. 

 

I den sammenhæng anser vi analysegrundlaget og metoden i opgaven som et tilfredsstillende grundlag for en 

systematisk og pålidelig besvarelse af problemformuleringen.    

                                                 
1
 http://www.lr.org/en/who-we-are/organisation/independence.aspx 
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2.1.2 Modelvalg 

I dette afsnit er kort beskrevet de modeller, som anvendes i analyserne og besvarelsen af problemstillingen. 

Der vil således kun blive foretaget en teoretisk diskussion af de modeller, hvor det vurderes relevant i for-

hold til problemstillingen.  

2.1.2.1 Virksomhedsbeskrivelse 

Virksomhedsbeskrivelsen fastlægger O.W. Bunkers aktivitet, forretningsmodel, organisation, ejerforhold og 

risikostyring. Beskrivelsen af virksomheden giver den grundlæggende forståelse, som er nødvendig for at 

kunne foretage den strategiske analyse og regnskabsanalysen.  

2.1.2.2 Strategisk analyse 

PEST 

Modellen analyserer det eksterne makroniveau, herunder de faktorer som er afgørende for selskabets ram-

mer, fastlagte strategier og fremtidige muligheder. PEST-analysen har til formål at analysere omverdenen i 

form af en beskrivelse af politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold, som vurderes at være væ-

sentlige for virksomheden. Under de politiske forhold vil der også fremgå en analyse af de miljø- og lovgiv-

ningsmæssige faktorer svarende til en PESTEL-analyse, da disse tre makrofaktorer er tæt forbundet i bunker-

industrien. Faktorerne i modellen vil blive nærmere gennemgået under afsnittet for den strategiske analyse. 

 

Porters Five Forces 

Modellen anvendes til at analysere konkurrenceintensiteten i markedet ud fra en række parametre, og dermed 

også virksomhedens konkurrencefordele. På baggrund af analysen kan det vurderes, hvor attraktivt markedet 

er og vil være i fremtiden for både virksomheden og dets konkurrenter.. 

 

Porters Værdikædeanalyse 

Værdikædeanalysen skal klarlægge selskabets styrker og kompetencer inden for de enkelte led i værdikæden. 

Modellen opdeler virksomhedens aktiviteter i primære og sekundære aktiviteter for bedre at kunne identifice-

re, hvilke aktiviteter der skaber reel værdi for slutbrugeren. Igennem denne analyse er det også muligt at 

identificere styrkerne og svaghederne i værdikæden og dermed tilpasse og styrke selskabet.  

 

SWOT 

Som opsamling på de strategiske analyser nævnt ovenfor udarbejdes en SWOT-analyse. Denne samler op på 

både de interne og eksterne styrker og svagheder samt muligheder og trusler. Det vil således også være 

SWOT-analysen, der ligger til grund for den overordnede vurdering af selskabets position og strategier, som 

der skal tages højde for i budgettering og værdiansættelse. 



5 

 

2.1.2.3 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har til formål at vurdere virksomhedens historiske performance og udvikling målt på en 

række hoved- og nøgletal. Disse skal senere danne grundlag for de fremtidige forventninger til virksomheden 

og dens værdiansættelse. 

 

Reformulering 

Reformulering af egenkapitalopgørelse, resultatopgørelse og balance foretages med udgangspunkt i et ønske 

om at opdele virksomhedens aktiviteter i henholdsvis driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. 

Idet de eksterne årsrapporter ikke bliver udarbejdet med dette formål, er det nødvendigt at reformulere års-

rapporterne for at kunne udarbejde en mere præcis regnskabsanalyse og dermed overblik over virksomhe-

dens værdiskabende aktiviteter i fremtiden. 

 

Regnskabsanalyse 

Der udarbejdes en regnskabsanalyse på baggrund af de reformulerede opgørelser. Analysen har til formål at 

analysere og systematisere virksomhedens historiske økonomi ud fra en række nøgletal. På baggrund af disse 

nøgletal afdækkes virksomhedens historiske og nuværende finansielle stilling. Dette vurderes relevant, idet 

de historiske oplysninger bl.a. i form af investeringer, afkast og udbetalte udbytter anvendes som grundlag 

for at estimere den fremtidige og økonomiske performance. I regnskabsanalysen tages udgangspunkt i Du-

Pont-pyramiden, da den giver overblik over, og forklaringer på, udviklingen i forhold til både rentabilitet, 

indtjeningsevne og kapitaltilpasningsevne. Dette giver ligeledes et overblik over de driftsmæssige og finan-

sielle risici i virksomheden. 

 

Budgettering 

Budgetteringen foretages på baggrund af den forudgående strategiske analyse og regnskabsanalysen. Det vil 

sige, et forecast på baggrund af parameterværdierne identificeret i de strategiske analyser og regnskabsanaly-

sen. 

2.1.2.4 Værdiansættelse 

 

Ved værdiansættelse af en virksomhed, er der en række forskellige værdiansættelsesmodeller, som kan an-

vendes. Modellerne har, alt afhængigt af typen af virksomhed, forskellige teoretiske tilgangsvinkler til vær-

diansættelsen.  

 

Nedenfor vil blive gennemgået en række metoder og teorier til værdiansættelse af forskellige virksomheder. 

På baggrund af denne gennemgang udvælges modellen, som bruges i værdiansættelsen af OW Bunker. 
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Valg af værdiansættelsesmodel i denne opgave tager udgangspunkt i et notat fra FSR, som skelner mellem 

fire forskellige kategorier. Nedenfor illustreres kategorierne: 

 

 

 

 

 

Kilde: FSR-notat om værdiansættelse og virksomhedsandele, s. 16 

De kapitalbaserede modeller er typisk de mest anvendte modeller i praksis, da disse opgør et punktestimat af 

værdien, som derefter kan sammenholdes med markedsværdien. Opgaven tager derfor udgangspunkt i en 

kapitalbaseret model, som den primære model. På baggrund af et ønske om at fastsætte værdien af OW Bun-

ker pr. 31. december 2013 vil værdiansættelsen tage udgangspunkt i virksomhedsværdien, der måler kapital-

værdien af virksomhedens drift, uafhængigt af hvordan den er finansieret.
2
  

Derudover tages der i opgaven udgangspunkt i en indirekte model til opgørelse af virksomhedsværdien, idet 

de indirekte modeller fokuserer på driftsaktiviteten som værdidriver, og dermed ser bort fra finansieringsak-

tiviteten som potentiel værdidriver.
3
 Man beregner således først virksomhedsværdien og fratrækker herefter 

værdien af långivernes fordringer for at få aktionærværdien.
4
  

De mest anvendte indirekte værdiansættelsesmodeller under de kapitalbaserede modeller er Cash Flow-

modellen (DCF), Residualindkomstmodellen (RIDO) og Economic Value Added modellen (EVA).  

Alle tre modeller er kendetegnet ved, at de er opdelt i to led, budgetperioden og terminalperioden. Alle mo-

dellerne har tilsvarende til formål at beregne virksomhedsværdien, og uanset modelvalg, burde virksomheds-

værdien derfor teoretisk set blive den samme. Fremgangsmetoden og de underliggende parametre i model-

lerne er dog forskellige, hvorfor de tre modeller kort vil blive gennemgået nedenfor. 

                                                 
2
 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, 3. udgave, s. 37 

3
 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, 3. udgave, s. 37 

4
 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, 3. udgave, s. 26 
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DCF-modellen måler ud fra både ejers og långivers perspektiv, og er opbygget på baggrund af det fremtidi-

ge, frie cashflow. En fordel ved denne metode er, at den er uafhængig af anvendt regnskabspraksis. 

Eva-modellen og RIDO-modellen derimod bygger på begreberne fra regnskabsanalysen, som ligger forud for 

værdiansættelsen. Begreber og nøgletal fra regnskabsanalysen og budgetteringen, som er lavet på baggrund 

heraf, er således grundstenene i værdiansættelsen, og ikke cashflows som ved DCF-modellen.  

Idet budgetteringen er bygget op omkring den strategiske analyse og nøgletallene i regnskabsanalysen, vil 

værdiansættelsen tage udgangspunkt i en videreførelse af disse nøgletal, altså i EVA eller RIDO.  

EVA tager, som det fremgår af formlen herfor,
5
 udgangspunkt i den investerede kapital på aktivsiden. Det vil 

sige, at modellen er særdeles brugbar for anlægsfokuserede virksomheder.  

RIDO tager i stedet udgangspunkt i netto driftsaktiverne, hvilket vil sige både de aktiver og passiver, som er 

relateret til driften. 

Idet OW Bunker ikke kan betegnes som en særlig aktivtung virksomhed, da størstedelen af skibene i drift 

lejes via operationel leasing, vurderes det ikke særligt fordelagtigt at anvende en EVA-model. På baggrund 

af dette er RIDO-modellen valgt som værdiansættelsesmodel i opgavebesvarelsen.   

Der er i opgavebesvarelsen ikke anvendt flere kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller, da alle modellerne 

ifølge teorien skulle give samme værdi, hvis anvendelsen heraf er korrekt. Dernæst er formålet med opgaven 

ikke at teste anvendelsen af forskellige værdiansættelsesmodeller, men kun et redskab til besvarelse af vores 

problemstilling.  

For at understøtte den beregnede værdi, som er fremkommet ved brug af RIDO-modellen, udarbejdes en 

overordnet multipel-analyse af udvalgte nøgletal for OW Bunker og branchen. De beregnede nøgletal evalu-

eres ved hjælp af en Peer-group analyse med sammenlignelige virksomheder.  

Til at analysere, hvor følsom værdiansættelsen er over for ændringer i væsentlige parametre og forudsætnin-

ger i værdiansættelsen, udarbejdes en følsomhedsanalyse.  

                                                 
5
 FSR notat side 82 
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2.2 Afgrænsning 

For at få opgaven så præcis og konkret som muligt i forhold til opgavens problemformulering og omfang, 

har det været nødvendigt at afgrænse opgaven fra nedenstående. 

Opgaven tager sit udgangspunkt i en investors vurdering af værdien af aktien i O.W. Bunker, samt om denne 

er over- eller undervurderet. Der vil derfor ikke blive inddraget faktorer, som kunne have betydning for vær-

dien ved et eventuelt salg eller overtagelse af hele eller dele af virksomheden. Opgaven skrives ud fra en 

investors synsvinkel, hvorfor der kun er gjort brug af offentligt tilgængeligt materiale.  

Det forventes, at læseren af opgaven har et basalt kendskab til de grundlæggende modeller anvendt i opga-

ven. Den underliggende teori er derfor ikke beskrevet i detaljer, men kun ridset op for at give et overblik. 

Endvidere forventes det, at læseren har en grundlæggende økonomisk forståelse. 

Analysen er foretaget pa koncernniveau, og den strategiske analyse afgrænses til at omfatte O.W. Bunkers 

primære forretningsområde, handel og transport med olie, hvorfor de enkelte organisatoriske selskaber i kon-

cernen ikke bliver behandlet særskilt. Der afgrænses således fra at opdele koncernen i separate divisioner 

grundet størrelsen på opgaven og de tilgængelig data til udarbejdelse af pålidelige analyser på divisionsni-

veau. 

OW Bunker blev stiftet 1. januar 2013 i forbindelse med den planlagte børsnotering i 2014. I forbindelse 

hermed er IFRS implementeret som anvendt regnskabspraksis, og der er derfor i årsrapporten for 2013 med-

taget sammenligningstal for perioden 2011-2013.  

Ved opstilling af koncerntallene for 2011 og 2012 blev der taget udgangspunkt i Wrist Marine Supplies års-

rapporter, som citeret:  

"Ved opstilling af koncerntallene for OW Bunker A/S blev koncernregnskabet for Wrist Marine Supplies A/S 

benyttet, da sidstnævnte koncern anses for den erhvervende part i en omstrukturering, der efter dansk sel-

skabsret blev gennemført via det apportindskud og den fusion, som OW Bunker var part i i 2013"
6
 

OW Bunker overtog imidlertid ikke alle aktiviteterne i datterselskaberne, hvorfor de regnskabsmæssige vær-

dier tilhørende de udskilte datterselskaber blev frasolgt, før OW Bunker overtog aktierne i Wrist Marine 

                                                 
6
 Regnskab side 72/prospekt F-42 
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Supplies. Aktiviteterne fra disse datterselskaber er således også blevet udskilt fra sammenligningstallene for 

2011 og 2012 i koncernregnskabet for OW Bunker. 

Derudover er koncernregnskaberne for Wrist Marine Supplies for 2011 og 2012 aflagt i danske kroner, hvil-

ket i sammenligningstallene i koncernregnskabet for OW Bunker er omregnet til USD ved brug af historiske 

valutakurser.  

Der er i forbindelse med overgangen til IFRS og stiftelsen af det nye selskab OW Bunker A/S foretaget en 

række korrektioner til sammenligningstallene for perioden 2011-2012. Det fremgår af side 52 i det officielle 

regnskab for 2013, hvilke korrektioner der er foretaget i forbindelse med overgangen fra ÅRL til IFRS. Af de 

væsentligste ændringer kan nævnes indregning og måling af oliederivater til dagsværdi efter lovkravene i 

IAS 39 (blev tidligere indregnet til dagsværdi efter ÅRL), som har påvirket egenkapitalen negativt med 

6.170 t.USD. Som resultat af ændringen i indregningen af oliederivaterne, er der tilsvarende foretaget kor-

rektioner i de udskudte skatteforpligtelser. 

På baggrund af ovenstående forhold og korrektioner, er det i opgaven ikke vurderet muligt at anvende regn-

skabstal fra tidligere end 2011, idet disse ikke vil være sammenlignelige med regnskabet for OW Bunker for 

2013. Der er derfor i reformuleringen og regnskabsanalysen taget udgangspunkt i perioden 2011-2013, mens 

der i et særskilt afsnit er kommenteret på OW Bunker gruppens økonomiske udvikling i perioden 2008-2010. 

Der er analyseret på denne periode for at få en indikation af koncernens udvikling over en længere periode, 

og på den måde bedre at kunne budgettere den fremadrettede situation.  

Skæringsdatoen for indsamling af materialer og finansielle informationer er 1. maj 2014. Eventuelle nye 

informationer efter denne dato er således ikke medtaget i opgaven. 

Der er ikke taget kontakt til virksomheden for at indhente interne informationer vedrørende leverandørfor-

hold, kundeforhold eller andet, som ikke er tilstrækkeligt uddybet i prospektet. Reformuleringen af årsregn-

skabet til regnskabsanalysen er således foretaget på baggrund af en subjektiv vurdering af regnskaber og 

andet offentliggjort materiale.  

3. Virksomhedsbeskrivelse 

OW Bunker beskriver sin vision og værdigrundlag ud fra et ønske om at være en vækstorienteret virksom-

hed, der gerne vil levere ydelser af høj kvalitet. Fokus er at adskille og differentiere sig fra konkurrenterne, 

samtidig med at de gerne vil udvide aktiviteterne på det globale marked. OW Bunker gør meget for at sikre, 
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at deres ydelser er af høj kvalitet, bl.a. ved at foretage stikprøver og testprocedurer i forbindelse med leve-

rancer for at dokumentere den høje kvalitet.
7
 

3.1 Beskrivelse af OW Bunker 

OW Bunker blev stiftet i 1980 af Ove Wrist. Ove Wrist grundlagde i 1950’erne Ove Wrist & Co’s skibspro-

viantering i Ålborg, hvor man efter stor efterspørgsel fra kunder, som ønskede at få leveret brændstof til ski-

bene, etablerede OW Bunker. Siden er virksomheden vokset og har udviklet sig til at være en af verdens 

førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande og med en global markedsandel 

på 7 %.
8
 I dag beskæftiger OW Bunker over 600 medarbejdere på verdensplan med hovedsæde i Ålborg. De 

beskriver dem selv således: 

”OW Bunker søger endvidere løbende at udvide og styrke sine relationer ud fra en målsætning om at være 

førende inden for branchen, når det handler om kvalitet og en høj grad af gennemsigtighed og professionali-

sering”
9
 

Nedenfor illustreres virksomhedens udvikling fra stiftelse og frem til 2013, herunder andel af reselling og 

fysisk distribution, som vil blive gennemgået senere i afsnittet samt udvidelse af aktiviteter til nye markeder. 

Kilde: Prospekt, s. 73 

                                                 
7
 Prospekt s. 65 

8
 http://owbunker.com/wp-content/uploads/2014/03/OW_Bunker_Retailbrochure_IPO_2014.pdf 

9
 Citat fra Prospekt, s. 64 (midt på siden) 
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OW Bunkers primære ydelser er at købe, sælge, markedsføre og distribuere skibsbrændstof. To tredjedele af 

salget er brændstof til container-, tørlast-, og tankskibe, mens det resterende salg er til passagerskibe, fiske-

fartøjer, militærflåder og offshoreindustrien. Primært er efterspørgslen efter skibsbrændstof præget af den 

globale verdenshandel og antallet af skibe på havet, hvorfor den ikke direkte er påvirket af udviklingen af 

skibsrater og olieprisen. For nærmere uddybelse se PEST-analysen under afsnittet om strategi.
10

 

Til vurdering af OW Bunkers økonomiske performance og til sammenligning med konkurrenterne, anvendes 

en række nøgletal. De mest anvendte er volumen og bruttoresultat pr. ton.
11

  

3.2 Forretningsmodel og produktudbud 

Opbygningen af OW Bunkers forretningsmodel er primært baseret på at varetage kunderne ud fra to forskel-

lige modeller, som er 'reselling' og 'fysisk distribution'.
12

 Senere i afsnittet defineres de to distributionstyper. 

Ved at varetage både reselling og fysisk distribution adskiller de sig fra en stor del af deres konkurrenter, da 

konkurrenterne oftest enten er reseller eller fysisk distributør.
13

  

Fra virksomhedens opstart i 1980 og frem til år 2000 var den primære fokus på fysisk distribution af skibs-

brændstof. Efterfølgende har det ændret sig, så man i 2013 havde 33 % fysisk distribution og 67 % resel-

ling.
14

 OW Bunker har en forretningsmodel, med både reselling og fysisk distribution, hvilket giver mulig-

hed for optimering og mersalg, idet især reselling giver mulighed for at distribuere mere. Det er ligeledes 

OW Bunker, som har kontakten til slutkunden, og ansvaret for leveringen af brændstoffet, uanset om der er 

indgået en aftale med en ekstern distributør eller ej. 
15

  

 

På baggrund af de seneste år, hvor søfartsindustrien har været påvirket af udfordringer som mangelende li-

kviditet og stigende energipriser, har OW Bunker etableret en risk management afdeling, som tilbyder risiko-

styringsløsninger.
16

  

Både inden for reselling og fysisk distribution er aktiviteterne primært baseret på spot-salg. Ved spot-salg 

menes handel med en tidsbegrænset kontrakt, og hvor kunderne ikke løbende er forpligtet til at købe brænd-

                                                 
10

 http://owbunker.com/wp-content/uploads/2014/03/OW_Bunker_Retailbrochure_IPO_2014.pdf 
11

 http://owbunker.com/wp-content/uploads/2014/03/OW_Bunker_Retailbrochure_IPO_2014.pdf, s. 7 
12

 Prospekt, s. 62 

13 http://owbunker.com/wp-content/uploads/2014/03/OW_Bunker_Retailbrochure_IPO_2014.pdf 
14

 Prospekt, s. 77 
15

 Prospekt, s. 76 
16

 Årsrapport 2012 og http://owbunker.com/wp-content/uploads/2014/03/OW_Bunker_Retailbrochure_IPO_2014.pdf, 

s. 2 

http://owbunker.com/wp-content/uploads/2014/03/OW_Bunker_Retailbrochure_IPO_2014.pdf
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stof af OW Bunker.
17

 Kunden kan dog via kontrakten være forpligtet til et mindstekøb af brændstof på en 

månedlig eller årlig basis, til faste eller variable priser. 
18

 

Reselling 

Ved Reselling-aktiviteter står OW Bunker for indkøb af brændstof til søfartsindustrien. De finder herefter 

den bedste pris fra en fysisk distributør og er ansvarlig for leveringen og kvaliteten af skibsbrændstoffet.
19

 

Reselling-aktiviteterne er opdelt i et centralt salgsteam og en indkøbsfunktion. Ved at operere i 29 forskellige 

lande, må OW Bunker vurderes at have et godt kendskab til, og stor viden om, de lokale leverandører, hvil-

ket er med til at styrke indkøbsfunktionen. 

Fysisk distribution 

OW Bunker yder også en service, hvor de leverer brændstoffet direkte til kunden. Det betyder, at de berører 

hele værdikæden ved selv at stå for indkøb, salg og levering. Herudover distribuerer de også olie for andre 

reselling virksomheder. OW Bunker forsøger løbende at optimere processerne bedst muligt, blandt andet ved 

at sørge for, at kunderne modtager brændstoffet på den optimale lokation, som enten er i havn eller offshore, 

og på det ønskede tidspunkt. Den mest anvendte metode af bunkering er på nuværende tidspunkt i havn. 

Offshore er, hvor skibet tankes til søs tæt på kysten, men uden for en havn, som kan være med til at reducere 

omkostningerne til havneafgifter og formindske forsinkelser for kunderne.
20

 Ved også at kunne tilbyde fysisk 

distribution, kan der drages fordele fra de ordrer, som dagligt modtages fra resellers verden over, heriblandt 

deres egne reselling aktiviteter, hvor der også anvendes eksterne distributører.  

  

                                                 
17

 Prospekt, s. 76 og 78 
18

 Prospekt, s. 78 
19

 http://owbunker.com/wp-content/uploads/2014/03/OW_Bunker_Retailbrochure_IPO_2014.pdf, s. 2 
20

 Prospekt, s. 78-79 
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Se nedenfor en illustration af henholdsvis reselling og fysiske distributionsaktiviteter hos OW Bunker:  

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Prospekt side 55 

Risk Management 

OW Bunker har, som tidligere nævnt, mange års erfaring på det globale marked. De har øget fokus på at 

specialisere sig i at hjælpe kunderne med at kontrollere bl.a. omkostningerne til skibsbrændstof, beskytte 

mod markedsudsving i oliepriserne m.fl. Markedet for bunkerolie er meget volatilt, og OW Bunker har der-

for set en fordel ved at udvikle en risk management afdeling, til at håndtere dette.
21

 Volatiliteten i markedet 

uddybes mere under strategiafsnittet i PEST-analysen.  

Risk management afdelingen hjælper kunderne med at stabilisere pengestrømmene, udarbejde budgetmål og 

sikre tilstrækkelig olieforsyning i tider med meget efterspørgsel. 

Risikostyringsløsningerne er bygget op på forskellige finansielle og handelsmæssige instrumenter, som bl.a. 

er fysiske fastpriskontrakter, swaps, caps mv.
22

 Alt dette kan være med til at hjælpe kunderne, og gøre om-

kostningsniveauet mere forudsigeligt.  

3.2.1 Virksomhedens strategi 

På baggrund af OW Bunkers forretningsmodel, som er beskrevet ovenfor og deres markedsposition, som 

uddybes senere i opgaven, har virksomheden en række forskellige strategiske tiltag, som de ønsker at forføl-

ge. De har opbygget en af verdens førende virksomheder indenfor distribution af skibsbrændstof primært ved 

organisk vækst, men også ved opkøb. Ved investering i deres forretningsmodel har de inden for de seneste 

tre år sikret en gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen på over 25 %. Deres egen vurdering er, at de fort-

                                                 
21

 http://owbunker.com/risk-management/   
22

 http://owbunker.com/risk-management/  

http://owbunker.com/risk-management/
http://owbunker.com/risk-management/
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sat kan øge væksten fremadrettet ved at fokusere på nedenstående strategiske områder, hvor organisk vækst 

fortsat er et vigtig og gennemgående parameter i strategiplanen for OW Bunker.  

Virksomhedens strategivalg – ud fra Porters generiske strategier – må betragtes at være differentiering på 

størstedelen af markedet. De sigter på at være global og har fokus på at levere en ydelse af høj kvalitet, og 

som adskiller sig fra andre lignende distributører. Dette kommer også til udtryk i deres egne strategiplaner, 

som er nærmere beskrevet nedenfor.  

Som nævnt tidligere, har OW Bunker i de senere år fået stor fokus på risk management håndteringen, hvorfor 

denne ydelse må betragtes mere som en nicheforretning, og dermed en differentieret fokusstrategi. Idet op-

gaven er baseret på koncernniveau og ikke ud på hver enkelt enhed, må den overordnede konkurrencestrategi 

fortsat betragtes som differentiering på et globalt plan.  

Med udgangspunkt i Ansoffs vækstmatrice må deres overordnede strategivalg betegnes som markedspenetre-

ring og markedsudvikling.
23

 De ønsker både at udvide salget på eksisterende markeder og at øge salget ved at 

ekspandere til nye markeder. Strategitiltagene er kort beskrevet nedenfor. 

Organisk vækst gennem styrkelse af positionen på eksisterende lokationer 

OW bunker vil fortsat fokusere på sine nuværende kunder og sikre, at de kan tilbydes de brændstofydelser, 

som efterspørges. De vil også fokusere på at skabe en tættere relation til deres kunder, så OW Bunker kan 

blive den foretrukne distributør af brændstof. For at styrke positionen på de eksisterende markeder vil de 

fortsat tilbyde forskellige leveringsmuligheder og mere avancerede produktudbud, hvor et eksempel kunne 

være, at de kunne levere til mere end en havn eller både tilbyde spotpriser og faste priser.
24

  Herudover giver 

indkøb til varelagrene dem også mulighed for at blande brændstofferne selv, efter kundernes behov og øn-

sker, inden for lovgivningens rammer. 

Organisk vækst gennem ekspansion til nye geografiske områder 

OW Bunker har en målsætning om at fortsætte med at udvide aktiviteterne indenfor både reselling og fysisk 

distribution. Deres forretningsmodel gør det muligt at ekspandere og tilpasse sig nye geografiske områder 

afhængigt af, hvad markedet efterspørger. De ønsker både at udvide reselling og fysisk distribution, hvor 

deres plan for reselling er at ansætte erfarne og lokale resellers, som kan være med til at etablere koncernens 

                                                 
23

 “Exploring Strategy - Text only - Ninth Edition", Gerry Johnson, Richard Whittington & Kevan Scholes, 

Prentice Hall, Financial Time, Pearson Education, 2010. 
24

 Prospekt, s. 71 
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brand på nye markeder. Indenfor fysisk distribution vil de gerne udvide områderne Nord- og Sydamerika, 

Middelhavsområdet samt hele Europa, da det anses for at være de mest attraktive markeder.
25

 

Fortsat fokus på talentudvikling 

OW Bunker vil gerne fokusere på at videreuddanne sine resellers, da det er med til at øge handelsavancen. 

De vil derfor videreudvikle deres resellers gennem strukturerede uddannelsesplaner med henblik på at få 

flere senior-resellers, da årsrapporten for 2013 viste, at handelsavancen var tre gange så stor ved en senior-

reseller frem for en junior-reseller. Videreuddannelsens formål er således at få mere kompetente medarbejde-

re som kan skabe proaktivt salg og værdifulde løsninger.
26

  

Selektiv vækst gennem opkøb i et fragmenteret marked 

Som ovenfor beskrevet er OW Bunker en virksomhed, der overordnet fokuserer på organisk vækst, men som 

også har fokus på selektivt opkøb. De opkøbte i 2012 Bergen Bunkers, som havde samme produktportefølje 

som OW Bunker.
27

 De mulige opkøb vurderes ud fra et strategisk fokusområde, som f.eks. kunne være et 

specifikt geografisk område eller et nichemarked. De vil også se på opkøb af selskaber, som kan medføre 

flere lokationer i henhold til den fysiske distribution. Det vil dermed øge OW Bunkers tilstedeværelse på 

markedet.  

Gennemførelse af identificerede lønsomhedsfremmende initiativer 

OW Bunker har gennem de seneste 10 år investeret meget i deres globale forretningsmodel. Der vil i fremti-

den fortsat være fokus på følgende lønsomhedsfremmende initiativer i forhold til platformen: 

- Nedbringelse af salgs- og administrationsomkostninger pr. ton distribueret brændstof. 

- Fokus på talentudvikling med henblik på opnåelse af en højere bruttofortjeneste pr. reseller 

- Optimering af indkøb af brændstof og komponenter mellem spotkontrakter og tidsbegrænsede kon-

trakter, som dermed kan skabe øget fleksibilitet 

- Optimering af kapacitetsudnyttelsen af skibe- og lageraktiviteter med opnåelse af øget lønsomhed og 

fleksibilitet. 

- Udvidet produktudbud med fokus på nye prisfastsættelses- og leveringsmuligheder.
28
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3.3 Organisation 

OW bunker A/S er en koncern med mange datterselskaber, hvor særligt OW Bunker & Trading A/S er ho-

vedaktiviteten for koncernen. Der henvises til bilag 1 for en oversigt over koncernens selskaber. 

Koncernen er underlagt bestemmende indflydelse fra Altor Fund II, som opkøbte Wrist-gruppen i 2007. 

3.3.1 Bestyrelse 

OW Bunkers ledelsesstruktur er todelt forstået på den måde, at den består af en direktion og en bestyrelse. 

Direktionen og bestyrelsen er uafhængige af hinanden og har ingen fælles medlemmer. 

Alle medlemmer af direktionen har et meget bredt kendskab til olieindustrien og har været i selskabet i mi-

nimum 12 år.  

Medlemmerne af bestyrelsen er alle forholdsvis nye, men alle har en del kendskab til og erfaring fra industri-

en. Bestyrelsesformanden, Niels Henrik Jensen er nyvalgt i 2014 og har på nuværende tidspunkt meget erfa-

ring som medlem af en række bestyrelser indenfor branchen.
29

 De resterende bestyrelsesmedlemmer er gene-

relt aktive i forskellige bestyrelser, hvor de fleste ligeledes har erfaring indenfor samme branche, eksempelt-

vis Mærsk. Herudover er både næstformanden og et bestyrelsesmedlem henholdsvis CEO og medarbejder i 

Altor-koncernen, som er hovedaktionær i OW Bunker.  

Bestyrelsen er sammensat med en bred faglig forståelse, da bestyrelsen består af jurister og andre med en 

faglig baggrund indenfor regnskab og finansiering, spedition og ingeniørvidenskab. Selskabet har ikke på 

nuværende tidspunkt medarbejdere repræsenteret i bestyrelsen.
30

  

3.4 Markedet 

Markedet defineres som de geografiske områder, hvori OW Bunker opererer både inden for reselling og fy-

sisk distribution. 

OW Bunker har aktiviteter i 29 lande og leverede i 2013 skibsbrændstof og hertil relaterede ydelser til knap 

3.000 kunder i 134 lande. 

I note 2 i regnskabet for virksomheden er der lavet en geografisk opdeling af omsætning på henholdsvis 

Danmark, Nordeuropa, Sydeuropa, Singapore, Asien, Mellemøsten og Afrika samt Nord- og Sydamerika. Ud 

fra et geografisk perspektiv udgør omsætningen fra Nord Europa 33 % efterfulgt af Singapore med 28 %. 

                                                 
29

 Prospekt, s. 132 
30
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Danmark, Mellemøsten, Afrika og Sydeuropa er de markeder, hvor omsætningen udgør mindst ud af det 

samlede marked. Som det kan ses, udgør omsætningen mellem 3-6 % af den samlede omsætning for disse 

lande.
31

   

Kilde: Prospekt, s. F-14 

Som det fremgår af ovenstående regnskabsuddrag har der fra 2011 til 2012 været vækst i omsætningen på 

alle markeder. Fra 2012 til 2013 er det kun ca. halvdelen af markederne, hvor der ses fremgang, mens de 

øvrige markeder har en smule tilbagegang. Singapore skiller sig ud med den største fremgang, hvilket er i 

overensstemmelse med, at der de senere år har været særligt fokus på dette område i forhold til både reselling 

og fysisk distribution. 

3.5 Ejerforhold  

Ifølge årsrapporten for 2013 ejede Altor Fund II 97,7 % af aktiekapitalen:
32

 

Dertil ejes resten af aktiekapitalen af følgende: 

Aktionærnavn:    Ejerandel: 

Bestyrelsen     0,1 % 

Direktionen     0,9 % 

Nøglemedarbejdere og andre aktionærer   1,3 % 

Storaktionæren er en private equity-fond med fokus på investering i og udvikling af mellemstore virksomhe-

der i Norden. Altor-fondene kontrollerer en bred portefølje af virksomheder inden for mange forskellige 

brancher. Deres strategi er bl.a. fokuseret på at identificere og realisere vedvarende resultatforbedringer in-

denfor områder som omsætningsvækst, marginforøgelse og kapitaleffektivitet.
33
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32
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OW Bunker blev børsnoteret d. 28 marts 2014, og der er kun én aktieklasse. Aktierne er noteret på 

NASDAQ OMX København Mid Cap segmentet. På børsnoteringstidspunktet udgjorde OW Bunkers aktie-

kapital kr. 36.771.811 DKK á nominelt 1 kr. pr. aktie.  

Selskabet udstedte i forbindelse med børsnoteringen et antal nye aktier til et bruttoprovenu på kr. 110 mio. 

DKK, hvilket blev til 758.621 aktier med en åbningskurs på 145 kr. pr. aktie. Emissionsbankerne bag note-

ringen fik en overallokeringsret af Altor Fund II til at købe yderligere 2.877.794 aktier til udbudskursen på 

145 kr., hvilket de benyttede sig af.
34

  

Efter aktieemissionen faldt Altors ejerandel til omkring 35 % på baggrund af udnyttelsen af overallokerings-

retten.
35

 Altor er fortsat storaktionær og kan dermed kontrollere og påvirke vigtige beslutninger i koncernen. 

3.6 Risikostyring 

En branche som den OW Bunker befinder sig i er meget konjunkturfølsom, særligt i relation til oliepriserne, 

der varierer alt efter tendenserne i markedsudviklingen. Udover svingende oliepriser er der også tilknyttet 

valuta-, rente- og kreditrisici. De 4 forhold vil kort blive gennemgået nedenfor. 

Olieeksponeringen består af olielagre, købs- og salgskontrakter med fastpriselement samt futures, swaps og 

optioner. Afdækningen sker i perioder på op til 12 måneder og efter en risikostrategi og et herunder fastsat 

sikringsinstrument, som er godkendt af bestyrelsen. Kontrakterne indgås med både oliebørsmarkedet, kunder 

og OTC-markedet. 

Risici i forbindelse med køb af olien opstår bl.a. på grund af de meget volatile oliepriser. OW Bunker forsø-

ger at afdække så meget som muligt for at minimere risiciene, dog forudsat at det opvejer afdækningsom-

kostningerne. Bestyrelsen har derfor nogle fastsatte politikker i forbindelse med risikostyring af prisen på 

skibsbrændstof og brændstofskomponenter. Man har opsat disse politikker for at sikre en stabil bruttofortje-

neste. I OW Bunker har man fastsat en limit på risikostyring i relation til prisen, der defineres som en netto-

åben (uafdækket) position på koncernplan.  

Der er en risiko forbundet med afdækningen, da virksomheden på afdækningstidspunktet ikke nøjagtigt ved, 

hvor meget der skal bruges af olie, samt hvad prisen vil være ud i fremtiden. 

Valutarisici omhandler primært USD, idet koncernens primære forretningsområder er baseret på denne valu-

ta. Valutarisikoen forsøges mindsket ved matchning af indtægter og omkostninger i samme valuta, og risiko-
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en er således primært tilknyttet større udbetalinger i anden valuta, eksempelvis udbytter i DKK. Som det 

også fremgår under risikoanalysen i afsnit 5, er OW Bunker opmærksom på afdækningen af eksponeringer-

ne.  

Renterisici er tilknyttet koncernens gæld, idet forretningsstrukturen er forholdsvis kapitalkrævende. Gæld 

optages i USD og risiciene forsøges afdækket.  

Kreditrisiciene omfatter primært tilgodehavender fra salg. Som det fremgår af regnskaberne for de seneste år 

er tilgodehavender fra salg steget væsentligt, idet kunderne særligt efter finanskrisens start har behov for og 

krav til en vis kredit fra leverandørerne.  

OW Bunker har på baggrund af dette oprettet særlige kreditvurderingsprocedurer på henholdsvis dattersel-

skabsniveau og koncernniveau. Derudover har de forsikret sig mod tab på en større del af debitorerne, men 

har ifølge egne udtalelser endnu ikke gjort brug af denne forsikring.
36

   

Som tidligere beskrevet har OW Bunker en særskilt afdeling, der tager sig af de risici, som er forbundet med 

en handel. Afdelingen varetager styringen af de finansielle risici, som er styret af de overordnede rammer 

fastsat af bestyrelsen. 

4. Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at belyse de ikke-finansielle værdidrivere, som er både internt i 

virksomheden og i dens omverden. Dette har væsentlig betydning for virksomhedens værdiskabelse og er 

også med til at analysere udviklingen i de finansielle værdidrivere.
37

 

I den strategiske analyse foretages analyser af de eksterne og interne forhold, der har indflydelse og påvirk-

ning på OW Bunker og indtjeningen i industrien. 

4.1 PEST 

Omverdenen er med til at bestemme størrelsen og væksten i industrien. Til brug for dette vil der blive udar-

bejdet en PEST-analyse, som analyserer, hvilke eksterne faktorer der kan have indflydelse på OW Bunker.  

 

OW Bunker befinder sig i bunkerindustrien, som overordnet er salg og handel med skibsbrændstof til sø-

fartsindustrien på et globalt marked.
38
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4.1.1 Politiske forhold 

Søfartsindustrien er fortsat præget af strammere miljølovgivning, som har medført et skifte fra heavy fuel til 

clean fuel. For at reducere luftforureningen har man gradvist indført begrænsninger af svovl i fuelolie. I 2012 

er kravet på globalt plan skærpet, således at svovlindholdet ikke må udgøre mere end 3,5 %, hvor det før var 

4,5 %. Med virkning fra 2020 træder en yderligere stramning i kraft, som sænker svovlindholdet til maks 3,0 

%. I visse områder, der betegnes som emissionskontrolområder (ECA-områder), er grænseværdierne for 

svovlindholdet helt nede på 1,0 %. Fra 2015 vil det ikke være tilladt for skibe i ECA-området at anvende 

skibsbrændstof med et svovlindhold på mere end 0,1 %.
39

 

Skiftet fra heavy fuel til clean fuel har generelt skabt udfordringer for mange i industrien. OW Bunker har 

været på forkant med bestemmelserne, og fået deres tekniske afdeling til at rådgive kunderne om skiftet. 

Denne service er med til at skabe værditilvækst for OW Bunker, og det indikerer, at koncernen har en forstå-

else for, og kendskab, til industrien de befinder sig i.
40

     

Såfremt den Internationale Maritime Organisation (IMO) godkender andre områder som ECA-områder, eller 

der i EU, USA eller andre lande, hvor OW Bunker har aktiviteter, kommer skærpede krav, vil det medføre 

øgede omkostninger til indkøb af olien, idet det vil resultere i en stigning i indkøbsprisen. Denne stigning 

forventes dog at kunne tillægges kundernes priser. 

EU har meddelt, at der vil blive stillet forslag om at udvide det nuværende system indenfor handel med CO2-

kvoter, således at det også omfatter udledning af drivhusgasser fra skibe. I 2012 indledte Europa-

Kommissionen en offentlig høring om muligheder for at reducere udledningen af drivhusgasser fra skibe. 

Europa-Kommissionen har i juli 2013 ligeledes fremsat forslag om et juridisk regelsæt med krav om, at store 

skibe på over 5.000 bruttoregisterton, og som benytter havne inden for EU, skal indberette deres årlige ud-

ledning af CO2 fra 2018.  

Virksomheden opererer med 29 skibe på globalt plan, hvoraf 10 af skibene er ejet af OW Bunker, mens de 

resterende er indchartrede for perioder på op til et år. Skibene er henholdsvis enkeltskroget, dobbeltskroget, 

til refuelling m.fl. Der henvises til bilag 2 for en oversigt over skibstyperne. 

Indchartningen betyder, at virksomheden er mere fleksibel over for ændringer i lovgivningen, da de ikke selv 

skal afholde alle omkostninger til påkrævede ændringer. Som eksempel kan nævnes enkeltskrogede skibe, 

der anvendes i Tyrkiet, og som i henhold til tyrkisk lovgivning pr. 1. januar 2015 er ulovlige at benytte. Der 
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skal i stedet anvendes dobbeltskrogede skibe. Det medfører derfor, at OW Bunker i stedet skal indchartre 

dobbeltskrogede skibe, men derudover ikke har yderligere omkostninger ved den ændrede lovgivning.
42

 

IMO kræver udover stramninger indenfor bl.a. svovlindholdet i olien også udfasning af enkeltskrogede skibe 

over en vis størrelse. OW Bunker ejer ved udgangen af 2013 et enkelt, enkeltskroget skib, som dog er under 

vægtgrænsen og derfor ikke skal udfases med den nuværende lovgivning.  

Ovenstående er eksempler på det øget fokus, som der er på branchen og miljøet, og tiltagene må vurderes at 

fortsætte i fremtiden, hvilket kan være en vigtig faktor for OW Bunker og den fremtidige struktur.  

4.2.2 Økonomiske forhold 

Finanskrisen og den meget usikre verdensøkonomi har medført større prisudsving på skibsbrændstof. Det er 

særligt nedgang i de forbrugerorienterede lande og regioner som USA, EU og Asien, der tidligere har med-

ført nedgang i international handel, og som i fremtiden kan medføre det. Det vil direkte påvirke efterspørgs-

len efter shippingydelser og dermed påvirke efterspørgslen på skibsbrændstof.  

Den seneste globale krise, som for alvor fik sin begyndelse i 2008, medførte en nedgang i den samlede trans-

aktionsvolumen på markedet for skibsbrændstof på mere end 6 % i forhold til 2007. Hvis man ser på OW 

Bunkers volumen sammenholdt med markedet, har man trods dette formået at bibeholde volumen alle år, 

med undtagelse af i 2009.
43

 

Årsagen til finanskrisens påvirkning på branchen skal findes i bl.a. købelysten hos slutforbrugeren. Mindre 

velstand betyder mindsket købelyst hos forbrugeren, hvilket resulterer i, at der bliver importeret og eksporte-

ret mindre. Når salg og levering af varer falder, er der også et mindsket behov for brændstof til transportering 

af varerne. Årsagen til, at OW Bunkers volumen trods dette har været stigende, skal findes i de strategiske 

beslutninger, der er taget i forhold til differentiering og herigennem øget markedsandel. 

Som det kan ses af bilag 3, har de seneste års udvikling af import og eksport på den amerikanske betalings-

balance været opadgående siden 2009, hvor den tog et ordentligt dyk ned pga. finanskrisens indtræden.
44

 

Dette hænger også sammen med OW Bunkers nøgletal, hvor volumen af brændstof har været stigende siden 

2009.
46
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Det illustrerer hermed, at branchen er meget følsom over for konjunkturforholdene i verden. Samtidig ud-

trykker det også, hvor lidt der skal til, før industrien påvirkes enten positivt eller negativt. Det er derfor en 

faktor, som har stor indvirkning på hele branchen, og som der skal tages højde for i fremtiden også.  

Hvis man skal sammenligne olie med andre råvarer, kan det bl.a. være guld eller korn, da prisstrukturen lige-

ledes afhænger meget af konjunkturforhold, og hvordan udviklingen i globaløkonomien er i fremtiden. De 

store udsving, som priserne påvirker samfundsøkonomien, og bevidstheden om, at olie er en knap ressource, 

hvilket også har indflydelse på prisstrukturen på olie.
47

  

Prisudviklingen i olien påvirkes også af den geopolitiske uro, som i bl.a. store dele af Mellemøsten. Det 

samme gør sig gældende i forhold til de sanktioner, som USA og Europa har indført mod Iran.
48

 

Som beskrevet er prisen på olie påvirket af mange faktorer, men fælles for dem alle er, at det overordnet set 

er forbrugernes og købernes forventninger om tilgængeligheden af olie, der påvirker prisen. Sagt på anden 

måde, så er det grundlæggende udbud og efterspørgsel, som påvirker prisen. 

Da det i et vist omfang er en branche, som reagerer hurtigt på prisudsving, og en del af volumen prisfastsæt-

tes dagligt, er det muligt at overføre de stigende omkostninger til kunderne. Prisudsvingene påvirker derfor 

ikke nødvendigvis distributørernes indtjening direkte. Det skal dog stadig betragtes som en væsentlig faktor i 

risikovurderingen, da det kun er kortvarige prisudsving på olien, som kan påføres kunden.
 49

 Der kan derfor 

ikke med garanti gives sikkerhed for, at distributørerne vil være i stand til at overføre alle fremtidige prisæn-

dringer på skibsbrændstof til kunderne.
50

  

 

De stigende oliepriser har bl.a. medført, at udgifterne til brændstof kan udgøre op til 70 % af et skibs samle-

de driftsomkostninger. Det betyder, at rederierne er blevet mere bevidste omkring indkøb, hvorfor de har fået 

mere fokus på indkøbspriser, rabatter, kvalitet, tillægsydelser mv. Det betyder også, er der er kommet større 

interesse for globale distributører, som bl.a. OW Bunker, der kan tilbyde billigere samlepakker og service på 

de ønskede markeder.
51
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Krisen har også medført flere valutakursudsving, som for 

OW Bunkers vedkommende har haft en positiv effekt i de 

senere år. OW Bunkers indtjening er dollarbaseret, hvilket 

også er den valuta, man søger at afholde omkostningerne i. 

En række omkostninger såsom personale, udbetaling af 

udbytte mv. bliver dog afholdt i DKK, hvor valutaen har en 

indflydelse. Sammenlignet med tidligere år har den stærke 

dollarkurs i 2012 og 2013 haft en positiv effekt på koncer-

nens indtjening.
52

 Figuren skitserer gennemsnitskursen for 

2013 fordelt ud pr. måned.    

4.1.3 Sociale forhold 

En stigende tendens i omverdenen er den øgede globalisering, og dermed øget verdenshandel. Dette medfø-

rer mere skibstransport, da der vil blive handlet mere globalt end hidtil. Det har derfor som en udefrakom-

mende faktor positiv effekt på salget. I den forbindelse kan henvises til bilag 3 om import og eksport, da den 

på baggrund af den amerikanske betalingsbalance udviser stigende eksport. Det kan tyde på en øget tendens 

indenfor verdenshandel, da det på baggrund heraf må antages, at der generelt handles globalt, som også den 

stigende import indikerer.  

OW Bunker vurderes ikke at være særligt disponeret over for krisesituationer sammenlignet med andre bran-

cher. Dette skyldes primært deres spredning af aktiviteter på verdensplan kombineret med deres afdæknings-

forretning. De økonomiske risici forbundet hermed vurderes derfor at være dækket under beskrivelsen af 

økonomi. 

Derudover vurderes der ikke andre væsentlige faktorer end de ovenfor nævnte faktorer i relation til konjunk-

turen i samfundet under de økonomiske forhold, som kan have påvirkning på industriens omverden i den 

nærmeste fremtid.  

4.1.4 Teknologiske forhold 

Omverdenen stiller strengere og strengere krav til miljørigtig og effektiv brændstofanvendelse, således at 

brændstofforbruget bliver mindsket, forureningen bliver mindre, og miljøet derigennem beskyttes. Man har 

indført et såkaldt ”slow steaming” begreb, hvor skibene sejler langsommere for at reducere brændstofforbru-

get. Det har dog vist sig ikke at være så effektivt, som ellers forventet, da man siden 2009 har set en stigning 

i brændstofforbruget hvert eneste år. Slow steaming har udvist begrænsede muligheder for yderligere om-
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kostningsbesparelser, hvorfor det ikke umiddelbart er en trussel, som OW Bunker mærker konsekvensen af. 

En reduktion i hastigheden kan også betyde, at der er flere skibe, som skal indgå i forsyningskæden for at 

kunne overholde leveringstiden. Det antages på baggrund af dette, at effekten ved slow steaming allerede er 

afspejlet i de senere år.
53

   

Som indenfor de fleste brancher med anvendelse af naturressourcer, forskes der i alternative løsninger til olie 

som brændsel. En ny type brændsel vil kunne ændre hele markedet og herigennem OW Bunkers position. 

Som det beskrives under Porters Five Forces forskes der i alternative løsninger, herunder flydende naturgas. 

Der vurderes dog på nuværende tidspunkt ikke at være et nyt alternativ, som vil kunne true OW Bunkers 

position i nærmeste fremtid. 

4.2 Porters Five Forces 

Konkurrenceintensiteten i branchen og herunder OW Bunkers evne til at skabe værdi bestemmes af en række 

konkurrencekræfter. Ifølge Michael Porters 'Competitive Advantage'-model er der især 5 konkurrencekræfter 

af betydning, som vil blive gennemgået nedenfor. Modellen gennemgår forholdet mellem virksomheden og 

de 5 konkurrencekræfter for at kunne vurdere potentialet for værdiskabelse for OW Bunker, da disse vurde-

res at have stor betydning for den fremtidige indtjening og type af konkurrence på markedet.  

4.2.1 Adgangsbarrierer 

Konkurrencesituationen på markedet kan betegnes som differentieret oligopol med forholdsvis få store og 

mange små konkurrenter. Olieindustrien har tidligere været betegnet som et homogent marked uden større 

præferencer for kvaliteten af den leverede olie. Efter skærpede lovkrav til kvaliteten og indholdet af olien 

sammen med intensiveret konkurrence, er der kommet fokus på differentiering. Det vil sige, at der både fra 

udbyder og kunder er kommet krav og præferencer til både olieproduktet og leveringen osv. På baggrund af 

dette må markedet vurderes at være heterogent.  

Efterspørgslen efter skibsbrændstof er primært drevet af søfartsindustrien og antal skibe i drift. På trods af 

finanskrise, skærpede lovkrav osv. har der gennemsnitligt over de seneste 10 år været en vækst i efterspørgs-

len efter brændstof. Med fokus på differentiering vil man i fremtiden kunne forvente, at en højere omsætning 

vil blive modsvaret af højere omkostninger til at sikre kvalitet m.m., hvorfor man i branchen ikke forventer 

hverken en over- eller undernomal profit i fremtiden. 

Nedenfor er indsat en tabel over markedsudviklingen i det seneste årti, som giver en indikation af, hvorledes 

udviklingen for henholdsvis reselling og distribution har været sammenlignet med det globale BNP. 
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Kilde: Prospekt, s. 57 

På baggrund af den korte beskrivelse af markedet under virksomhedsbeskrivelsen skal adgangsbarriererne på 

markedet vurderes. De væsentligste adgangsbarrierer på markedet må vurderes at være tilknyttet opstartsom-

kostninger, stordriftsfordele, kapitalkrav, risiko og som noget forholdsvis nyt, politisk regulering. Som be-

skrevet tidligere kan markedet opdeles i primært to, reselling og fysisk distribution, hvoraf især den fysiske 

distribution kræver store opstartsomkostninger (skib og udstyr). Som også beskrevet i årsrapporten for 2013 

og børsprospektet, må det antages, at der er en række stordriftsfordele for veletablerede virksomheder på 

markedet i forhold til at skulle håndtere store mængder, kunne give rabatter osv. Dette hænger ligeledes 

sammen med kapitalkravene i forhold til at købe olien og tilsvarende i forhold til at kunne give kunderne 

tilstrækkelige kreditter. Som det også er beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen under risikostyring, er olie-

markedet meget volatilt, hvorfor der er en forholdsvis stor risiko knyttet hertil. Derudover er der i de senere 

år kommet øget regulering på markedet i forhold til bl.a. kvaliteten af brændstoffet (eks. svovlindholdet) og 

dermed også kravet til virksomhedernes håndtering og viden heromkring.     

4.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

For at vurdere kundernes forhandlingsstyrke er det vigtigt at kigge på typen og mængden af kunderne samt 

efterspørgsel. Typen af kunder varierer mellem handels- og marineflåder, passager- og krydstogtsskibe samt 
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fiskefartøjer mfl. Hele 67 % af OW Bunkers omsætning vurderes at komme fra container-, stykgods- og 

tankskibe.
54

 Det vil sige, at kundernes størrelse varierer meget, både i forhold til type og placering. 

Idet skibsbrændstof udgør en stor del af kundernes driftsomkostninger må prisen på brændstoffet vurderes at 

være et væsentligt parameter. Der er ingen umiddelbare omkostninger for en kunde ved at skifte leverandør, 

hvilket vil være en stærk forhandlingsstyrke. 

Til gengæld må kundernes behov i forhold til geografisk tilgængelighed, leveringstid, brændstofkvalitet, 

kredit og risikostyring vurderes at blive vigtigere og vigtigere i branchen, hvilket kræver brændstofdistribu-

tører af en vis størrelse og kapacitet. Som nævnt består markedet af forholdsvis få større spillere og en række 

små, hvorved at kundernes differentierede efterspørgsel giver OW Bunker en vis forhandlingsstyrke. 

4.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Vurdering af leverandørernes forhandlingsstyrke er vigtigt i forhold til fastsættelse af priser og betingelser. 

Der skal dog lægges vægt på, at OW Bunker fungerer som en salgskanal for olieraffinaderierne, hvorfor de 

må siges at være gensidigt afhængige af hinanden.  Raffinering og transport af olien håndteres af olieraffina-

derier, olieselskaber og cargo-forhandlere, mens OW Bunker står for salgs-, marketing- og distributionsakti-

viteter, herunder styring af kunder og transaktioner. Leverandørerne må vurderes at have en forholdsvis god 

forhandlingsstyrke, idet der kun er et begrænset antal udbydere af olie, særligt i den kvalitet, som er påkræ-

vet efter lovgivningen. Tilsvarende er det muligt for leverandørerne at finde andre salgskanaler uden de store 

skifteomkostninger. Der har historisk set også været fokus på downstream-aktiviteterne fra olieselskabernes 

side, det vil sige i forhold til salg og distribution af olien. Dette skyldes, at de større selskaber typisk har for-

retningsområdet på lokationer verdenen over og dermed mulighed for at udbyde en bred vifte ift. produktion, 

udbud og levering.  

Efter den i PEST nævnte øgede fokus på miljøet, herunder lovgivning om kvaliteten på olien, ses dog en 

tendens, hvor der i stedet er et øget fokus på up-stream-aktiviteterne i forhold til udvinding og bearbejdning 

af olien. Det vil kort sagt sige, at mange olieselskaber selv har mulighed for at tilbyde den ydelse, som OW 

Bunker lever af, men fravælger det for at fokusere og differentiere sig på udvinding og bearbejdning
55

. Der-

udover er leverandørerne klar over, at OW Bunker er afhængig af produktet for at kunne overleve. OW Bun-

kers forhandlingsstyrke må tilsvarende vurderes at være god, idet de størrelsesmæssigt aftager store mæng-

der fra leverandørerne, og deres størrelse sikrer mange salgskanaler samt krav til systemmæssig håndtering, 

kapacitet og personale. Dette sammenholdt med en god kreditværdighed må vurderes at være en styrke for 

OW Bunkers og dermed også for leverandøren, der ønsker at anvende virksomheden som salgskanal.  
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4.2.4 Substitution 

Substituerende produkter defineres som andre produktkategorier, der kan tilfredsstille de samme behov hos 

brugeren. 

Som nævnt under PEST-analysen er der i de senere år kommet skærpede lovkrav til kvaliteten af olien. Som 

substituerende produkt til olie som brændstof kan nævnes LNG. LNG står for liquefied natural gas, hvilket 

vil sige flydende naturgas. LNG bruges i dag som en transporteringsform af naturgas, idet naturgas i flyden-

de form fylder væsentligt mindre og dermed er billigere at transportere. Derudover ses det også anvendt som 

brændstof i skibsindustrien. Fordelene ved anvendelse af LNG er, at det er meget renere end råolie, hvorved 

det forurener mindre og dermed må vurderes at overholde de skærpede regler i forhold til forurening. Derud-

over er det på nuværende tidspunkt også billigere end olie. Det er forholdsvis tungt at ombygge de nuværen-

de skibe til LNG-tanke, så den mulige substitution vedrører de nybyggede skibe. Derudover er infrastruktu-

ren for LNG stadig ikke veludviklet. Ovenstående understøttes af markedsrapporten fra Lloyd, hvor det vur-

deres at LNG i 2030 højest at udgøre 11 %.
56

 

I forhold til at distribuere olien ud til skibene vurderes der ikke at være en reel substitutionsmulighed for 

kunderne. 

4.2.5 Rivalisering  

Konkurrenterne er forskelligartet i forhold til størrelse, primær aktivitet, produktudbud, markedsandel, kapi-

talstruktur osv. Som beskrevet under virksomhedsbeskrivelsen kan markedet også opdeles i henholdsvis 

reselling og fysisk distribution. Markedet for reselling er domineret af en række større konkurrenter, herun-

der World Fuel Services og Bunker Holding. For en kort beskrivelse af disse fire primære konkurrenter hen-

vises til bilag 8. Markedet for fysisk distribution derimod består udover en række større aktører som Chemoil 

og Aegean også af en lang række mindre distributører med et godt lokalkendskab. Som konkurrent skal også 

nævnes olieselskaberne som bl.a. Shell, Exxonmobile mfl., som tilsvarende er nævnt under leverandørerne. 

De har som nævnt tidligere selv stået for en del af salgsaktiviteterne, mens senere trends viser, at disse akti-

viteter nu bliver videregivet til selskaber som OW Bunker, da de store olieselskabers tilbagetrækning har 

øget volumen for OW Bunker.
57

 

De fire ovennævnte selskaber indenfor reselling og distribution samt OW Bunker anslås at have en markeds-

andel på sammenlagt 34 %, olieselskaberne på 23 % og øvrige, mindre virksomheder på sammenlagt 43 %. 
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Olieselskaberne er faldet fra 29 %, mens de mindre virksomheder er faldet fra 50 %, hvilket er i overens-

stemmelse med den tidligere nævnte udvikling på markedet og øget krav i branchen.
58

 

Fælles for branchen har tidligere været omkostningsminimering, da produktet olie har været betragtet som et 

forholdsvist homogent produkt. Efter øgede krav til oliekvaliteten og hermed olieraffinaderierne, er der fra 

kundernes side kommet et øget fokus herpå, hvorved differentiering også bliver et konkurrenceparameter. 

Som nævnt tidligere er der forholdsvis høje adgangsbarrierer, hvorfor truslen fra nye konkurrenter ikke vur-

deres at udgøre den største risiko. 

4.3 Værdikædeanalyse 

Som nævnt tidligere har værdikæden til formål at identificere og analysere de værdiskabende aktiviteter i 

selskabet. Modellen er nedenfor opdelt i primære og sekundære aktiviteter. Værdikæden gennemgås samlet 

for reselling og fysisk distribution idet den fysiske distribution kan ses som en udvidelse af værdikæden. 

De primære aktiviteter defineres som de aktiviteter, der er direkte involveret i salg og levering af hovedydel-

sen, som i denne opgave betegnes som salg og levering af olie. 

Sekundæraktiviteterne er de supportaktiviteter, som er med til at effektivisere primæraktiviteterne. Idet vær-

dikæden for OW Bunkers gennemgås kort, som beskrevet nedenfor, analyseres sekundæraktiviteterne for sig 

selv til sidst i analysen. 

Værdikæden er vigtig i forhold til den interne styring af virksomheden og danner et godt overblik over de 

daglige processer. Der er i opgaven valgt at tage udgangspunkt i en simplificeret værdikædeanalyse, idet den 

ikke bliver lavet for at kunne effektivisere virksomheden, men for at få et overblik og en indikation af, om 

processerne i virksomheden fungerer tilfredsstillende.  

I det indsatte skema nedenfor fremgår de hovedaktiviteter, som skal udføres ved salg af skibsbrændstof. Den 

indrammede boks udgør de af OW Bunker identificerede hovedaktiviteter i værdikæden. 
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Kilde: Prospekt side 54 

4.3.1 Primære aktiviteter 

Lagring/blanding: 

OW Bunker handler med olie, således at der altid er en vis mængde på lager. Dette gøres for bl.a. at kunne 

opfylde kundernes behov for hurtig levering. Derudover giver det også virksomheden mulighed for at diffe-

rentiere og tilpasse brændstoffet efter kundens behov, idet OW Bunker kan sammensætte oliekomponenterne 

efter kundens ønsker og behov (og inden for lovgivningskravene). Indkøb af de forskellige oliekomponenter 

er tilsvarende billigere, når det ikke er blandet på forhånd. Indkøb af olie sker centralt, ligesom lagerstyrin-

gen også sker centralt. 

Salg/reselling 

OW Bunker står for køb og distribution af brændstoffet til kunden, dog uden ejerskab over brændstoffet, som 

nedenfor beskrevet ved fysisk distribution. Virksomheden får ved reselling en ekstern distributør til at fragte 

det solgte brændstof ud til kunden. Værdikæden består således udelukkende af at købe brændstof direkte til 

kunden fra eksempelvist en oliebørs og derefter få en distributør til at forestå fragten.  

Fysisk levering: 

Olien leveres typisk fra OW Bunkers egne lagre, som beskrevet først i processen, og det solgte brændstof 

ejes af OW Bunker indtil overlevering til kunden. Virksomheden forestår således både indkøb af oliekompo-

nenter, markedsføring, salg til kunde, distribution til kunde og risici relateret hertil. 

4.3.2 Sekundære aktiviteter: 

Som sekundære aktiviteter kan nævnes infrastrukturen, som må vurderes at være af stor betydning for OW 

Bunker i forhold til at kunne servicere kunderne. Som tidligere nævnt i opgaven har virksomheden aktiviteter 
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i adskillige lande verden over, kombineret med en centralisering af alle væsentlige risikoområder for at sikre 

optimering af processerne. 

I forhold til personaleledelse er der, som beskrevet under de strategiske tiltag i afsnit 3.2.1, stor fokus på 

uddannelse af især resellers, som må vurderes at udgøre en væsentlig faktor i værdikæden. Derudover har 

OW Bunker et internt trainee-forløb på 2 år, som omfatter undervisning indenfor alle led af værdikæden, 

såsom salgstræning, kurser om søfartsindustrien, risikostyring mv., samt et udstationeringsforløb for at opnå 

et bedre kendskab til de udenlandske markeder og samarbejde på tværs af landegrænser. 

Indkøb af oliekomponenterne til brændstoffet sker centralt, som beskrevet under virksomhedsbeskrivelsen 

for at optimere afdækningen og indkøbspriserne. 

4.4 SWOT-analyse 

SWOT-analysen er en opsamling på den strategiske analyse. Formålet er at skabe overblik over og inddele 

de ikke-finansielle værdidrivere i virksomhedens interne og eksterne forhold for derigennem at se, hvilke 

styrker/svagheder samt muligheder/trusler virksomheden har. Der er taget udgangspunkt i de forhold, som 

vurderes mest væsentlige for virksomheden. 

De væsentligste punkter er opsummeret i nedenstående figur, og på baggrund heraf vil forholdene blive 

kommenteret og uddybet nedenfor. 

Interne forhold 

Styrker Svagheder 

- Veletableret firma med godt kendskab 

til og forståelse af industrien 

- Bred produktportefølje  

- Stærk forsyningskæde og medarbej-

derkompetencer 

- Store pengebindinger og hermed øget 

kreditrisiko (rentabilitetsanalyse) 

Eksterne forhold 

Muligheder Trusler 

- Ønske fra kunderne om samling af 

ydelser hos én global leverandør 

- Mulighed for fortsat ekspansion til nye 

markeder pga. størrelse og erfaring 

- De store olieselskaber trækker sig ud af 

markedet for distribuering af olie 

- Følsom over for miljøtiltag fra IMO, 

EU og USA, herunder også udvidelse 

af ECA-områderne 

- Konjunkturfølsom branche  

- LNG (og andre alternativer) som sub-

stitut til olie 
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Ovenfor er medtaget de væsentligste forhold identificeret i de udarbejdede analyser, og som samtidig vurde-

res at være forholdsvise kvantificerbare.   

Som det fremgår af figuren, må OW Bunker vurderes at have en del styrker i markedet. Dette skyldes til dels 

deres erfaring, deres størrelse og deres interne forretningsmodeller og procedurer. Dog er der også nogle 

trusler i markedet, som OW Bunker befinder sig i, der er relevante at have for øje.  

Omverdens- og efterspørgselsforholdene i branchen bevæger sig i retning mod en øget globalisering og krav 

til en pakkeløsning ift. indkøb, distribution og risk management-ydelser. Samtidig peger trenden også på et 

øget omkostningsfokus fra kundernes side. 

OW Bunker er med sine udvidede aktiviteter indenfor risk management i gang med at udvide sine kerneakti-

viteter, som består af handel og distribution af olie. Virksomheden formår på denne måde at differentiere sig 

yderligere fra sine konkurrenter udover den i forvejen kombinerede forretningsmodel med reselling og fysisk 

distribution.  

Nøglefaktorerne indenfor branchen er således ikke blot levering af olie til kunden, men en samlet løsning og 

krav til viden om bl.a. risk management, mulighed for kreditgivning m.fl.  

En anden nøglefaktor, som også må vurderes at have fået øget fokus, er dog fortsat prisfastsættelsen, da den-

ne direkte påvirker bundlinjen hos kunden og typisk udgør stor en del af driftsomkostningerne.  

Mulighederne for OW Bunker i fremtiden er således en forlængelse af deres styrker og fokusområder. På 

baggrund af deres stærke forretningsmodel har de muligheden for at øge volumen primært ved reselling-

aktiviteterne grundet de store olieselskabers tilbagetrækning. Dette har allerede givet positive resultater, men 

vil i fremtiden også ses som en stor mulighed for OW Bunker. 

Svaghederne hos OW Bunker kan derimod ses som en konsekvens af de trusler, der er identificeret i marke-

det, og disse svage sider må fortsat forventes at være til stede i fremtiden. Den konjunkturfølsomme branche 

har behov for stor likviditet, hvilket nødvendigvis resulterer i en relativ høj kreditrisiko hos OW Bunker. 

Som nævnt er der også kommet et øget fokus på omkostningsstyring, hvilket kan resultere i, at virksomheden 

må nedsætte marginerne, som tillægges indkøbsoliepriserne, for at bevare konkurrencepositionen i forhold til 

konkurrenterne. 

Derudover er en række stramninger i relation til skibstyper og brændstof allerede kendt på tidspunktet for 

analysen, hvilket kan være en trussel for virksomheden nu, ligesom det må forventes, at der fortsat i fremti-
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den vil komme stramninger i lovgivningen på området. Stramningerne vil alt andet lige have en økonomisk 

konsekvens for OW Bunker, da ikke alt sammen nødvendigvis kan viderefaktureres til kunderne. 

I forhold til truslen fra substituerende produkter må der på tidspunktet for analysen ikke vurderes at være en 

større trussel tilknyttet LNG produktet, idet produktet fortsat er nyt på markedet, og en stor del af skibene 

ikke vil være i stand til at anvende LNG som substitut for almindelig brændstof. 

Forholdet er medtaget som en trussel alligevel, idet LNG og øvrige substitutter altid vil være en trussel for 

OW Bunkers forretningssegment og -model. I forhold til LNG er det OW Bunkers vurdering, at de vil kunne 

tilpasse skibe og lageropbevaringen hertil, men ikke uden væsentlige omkostninger til ombygning og opbe-

varing, ændringer i leverandørstruktur og kundekreds, afdækning af finansielle instrumenter inden for nyt 

område (naturgas) og stillingtagen til nuværende produktudbud (bevaring eller nedlæggelse).  

Derudover bør andre substitueringsmuligheder også ses som en trussel, især efter øget fokus på miljøet på 

globalt plan.   

4.5 Delkonklusion på den strategiske analyse 

Det er særligt den volatile udvikling i olieprisen og kundernes efterspørgsel, som er med til at give indikatio-

ner på fremtidens udvikling. Der ses større muligheder for ekspansion for OW Bunker pga. deres størrelse, 

og mulighed for en øget omsætning, da de større olieselskaber trækker sig mere og mere ud af markedet in-

den for levering af skibsbrændstof.  

En fordel for OW Bunker er, at de har fokus på forsyningskæden og forretningsmodellen, som dermed er 

med til at styrke deres relationer til kunderne. De vil samtidig kunne drage nytte af en række stordriftsforde-

le.  

En styrke er også at de ved hjælp af deres optimerede værdikæde har valgt at fokusere på investering i med-

arbejdere og uddannelse, hvorfor det på sigt kan generere en større volumen pr. medarbejder, og dermed et 

fald i personaleomkostningerne set i forhold til bruttofortjenesten 

Virksomheden må også i fremtiden forventes at være påvirket af stigende omkostninger på grund af kunder-

nes forventninger og behov i relation til skærpede miljøkrav. Tilsvarende er konjunkturudviklingen en para-

meter, med stor indflydelse på indtjeningen.  

Det må vurderes på baggrund af ovenstående og OW Bunkers forhandlingsstyrke over for kunderne og leve-

randørerne tyde på en fremtid med vækst, mange muligheder, men også trusler. 
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5. Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at belyse de finansielle værdidrivere ved at fokusere på virksomhedens 

driftsaktivitet samt finansieringsaktiviteten. De finansielle værdidrivere er de nøgletal, som afdækker de hi-

storiske faktorer i regnskabet.
 59

 Analysen og nøgletallene skaber tilsammen en grundlæggende indsigt i virk-

somhedens rentabilitet, som er en central del i værdiansættelsen af OW Bunker. Der vil i opgaven blive taget 

udgangspunkt i regnskabet for 2013, som dækker perioden 2011-2013. Som beskrevet under metodeafsnittet 

vurderes regnskabsmaterialet før denne periode ikke at udgøre et tilstrækkeligt sammenligneligt grundlag.  

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen, som i opgaven betegnes ROE. For at få 

et bedre billede af selskabets value-driveres dekomponeres ROE i henhold til den udvidede Du-Pont-

pyramide. Dekomponeringen sker for at identificere, hvilke finansielle værdidrivere der er i virksomheden, 

og for at undersøge, hvordan de påvirkes af de ikke-finansielle værdidrivere. Regnskabsanalysen skal bl.a. 

anvendes som grundlag for budgetteringen senere i opgaven samt ved bestemmelse af terminalperioden.  

Der er på baggrund af OW Bunkers eget fokus på især driften valgt at tage udgangspunkt i en værdiansættel-

sesmodel med fokus på driften. OW Bunkers fokus afspejler sig bl.a. i nøgletal, som volumen og bruttofor-

tjenesten.  Det er derfor hensigtsmæssigt i forhold til regnskabsanalysen at reformulere resultatopgørelsen og 

balancen således, at virksomhedens drifts- og finansieringsaktiviteter separeres.   

5.1 Regnskabsanalyse og kvalitet til brug for reformulering og analyseformål 

Som nævnt under metode baseres regnskabsanalysen kun på perioden 2011 - 2013, idet grundlaget forinden 

denne periode ikke vurderes tilstrækkeligt. For alligevel at opnå en forståelse af virksomhedens udvikling 

over en længere periode, er der foretaget en meget overordnet sammenholdelse af hovedposterne i selskaber-

ne med den primære aktivitet. Dette gennemgås under afsnit 5.1.1. 

For at kunne anvende de officielle regnskaber optimalt til analysebrug er det nødvendigt at foretage en re-

formulering heraf. Vi vil derfor i afsnit 5.1.2 gennemgå de poster, hvor der er foretaget reformulering i for-

hold til begrundelse og beløbsmæssig konsekvens heraf. 

5.1.1 Regnskabsperiode før reformulering 

Nedenfor er et udtræk fra regnskaberne for Wrist Marine Supplies og OW Bunker & Trading. OW Bunker & 

Trading indgår i koncernregnskabet for Wrist Marine Supplies, og som det fremgår af nedenstående udgør de 

den væsentligste aktivitet i koncernen. 
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Tabel 5.1 – Historisk udvikling i aktiver og egenkapital 

DKK '000 2008 2009 2010 

Wrist Marine Supplies:       

Omsætning 43.116.534 28.803.472 45.230.023 

Bruttoresultat 399.502 346.883 481.370 

Resultat før skat 187.627 141.217 261.868 

Aktiver 4.595.782 5.381.323 6.738.403 

Egenkapital 518.944 653.749 1.055.617 

  

  

  

OW Bunker & Trading: 

  

  

Omsætning 41.575.604 27.375.511 43.129.383 

Bruttoresultat 342.161 296.812 406.608 

Resultat før skat 236.923 177.013 281.978 

Aktiver 3.608.222 4.521.011 5.601.073 

Egenkapital 385.544 549.906 720.539 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af tabellen, vokser aktiver og egenkapital stabilt gennem hele perioden. Kigger man der-

imod på driftsaktiviteterne, fremgår et stort fald i omsætningen i 2009, og afledt heraf også i de efterfølgende 

resultater. Nærlæser man regnskabet for 2009 fremgår det, at de gennemsnitlige oliepriser er faldet med op 

til 44 % sammenlignet med 2008, hvilket vurderes at være en direkte effekt af finanskrisen
60

. Dette blev 

modsvaret af en stigende aktivitet, heraf også stigende markedsandel, samt udviklingen i dollarkursen (regn-

skabet aflægges i danske kroner).  

Omsætningen er fra 2008 til 2009 i Wrist Marine Supplies faldet med 33 %, mens bruttoresultatet er faldet 

med 13 %. Dette viser, at koncernen trods faldende oliepriser har formået at omkostningsminimere, således 

at bruttoresultatet, som er den måleenhed, der vurderes at give det mest retvisende billede (nærmere beskre-

vet under rentabilitetsanalysen), ikke er faldet tilsvarende med omsætningen. 

Det indikerer dog samtidigt, hvor stor betydning den globale økonomi og konjunkturudsving har for bran-

chen, hvilket også er beskrevet under den strategiske analyse.   

I forhold til regnskabsanalysen og budgetteringen er det relevant at bemærke, at udviklingen i aktiverne og 

passiverne er forholdsvis stabil i perioden 2008-2013. Derudover er det relevant, at udviklingen i driften 
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tilsvarende har været stabil i perioden 2010-2013, og at den primære årsag til forskellen i 2009 skyldes kon-

junkturen. 

5.1.2 Reformulering af regnskab 

Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af de reformulerede regnskabsposter. Der henvises i øvrigt til bilag 5, 

hvor den reformulerede resultatopgørelse og balancer er vedhæftet. Poster, som der ikke henvises til i de 

reformulerede opgørelser, er poster, som ikke er ændret beløbsmæssigt og artsmæssigt i forhold til de offici-

elle årsrapporter. Årsagen til de uændrede forhold kan være manglende information eller en vurdering af 

forholdets væsentlighed. I tilfælde af manglende forhold, vil dette fremgå af nedenstående. 

Der henvises i øvrigt til anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2013 for klassificering og beskrivelse af 

de enkelte regnskabsposter. 

For regnskabsposter, hvor markedsværdien ikke er kendt, anvendes bogført værdi fra regnskabet.  

Driftsomkostninger 

Leasingudgifter til skibe udgør mellem 45 - 65 % af driftsomkostninger i perioden 2011-2013 og vedrører 

primært leje af skibe. Som nævnt under virksomhedsbeskrivelsen bliver skibene indchartret op til maksimalt 

et år, hvorved en stor del af risikoen forbliver hos leasinggiver. 

Skibene indregnes som operationel leasing og ikke finansiel leasing i årsregnskabet. Sondringen mellem de 

to typer af leasing kan ofte være svær at skildre og afhænger af en samlet vurdering af leasingaftalens ind-

hold. På baggrund af ovenstående oplistning vurderes det rimeligt at betragte leasingudgifterne som operati-

onel leasing og derfor driftsføre omkostningen. Sondringen fra årsregnskabet er således bibeholdt i reformu-

leringen. 

Finansielle poster 

De finansielle poster består af en række renteindtægter, renteudgifter, valutakursgevinster og -tab samt låne-

omkostninger aktiveret på anlæg under udførelse og omkostninger til sikring af fremtidige pengestrømme. 

Låneomkostninger aktiveret på anlæg under udførelse udgør i 2011 1.396 t.USD og i 2012 874 t.USD. An-

læg under udførelse blev afgangsført i 2012 før færdiggørelse, og omkostningen hertil indgår i særlige poster 

i regnskabet for 2012, hvilket er beskrevet længere nede i afsnittet. De aktiverede låneomkostninger for 2011 

og 2012 indgår derfor i det afgangsførte beløb på denne regnskabspost. 
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På baggrund af ovenstående reklassificeres låneomkostningerne på i alt 2.270 t.USD fra særlige omkostnin-

ger til renteomkostninger i den reformulerede resultatopgørelse i 2012. 

Tabel 5.2 – Klassificering af finansielle poster 

  2011 2012 2013 

Finansielle poster ifølge officielt regnskab -13.603 -14.276 -18.537 

Låneomkostninger aktiveret i 2011 og 2012 0 -2.270 0 

Finansielle poster reformuleret -13.603 -16.546 -18.537 

 Kilde: Egen tilvirkning 

Særlige poster 

Særlige poster er omkostninger af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter. 

De særlige driftsomkostninger, som fremgår i 2012 og 2013, kan henføres til aflysning af 2 bestilte skibe 

grundet forsinkelse og manglende tiltro til kvaliteten fra OW Bunker. Dette resulterede i, at OW Bunker 

betalte et cancellation fee til skibsværftet i 2012. Efterfølgende har OW Bunker forhandlet med skibsværftet 

og modtaget et beløb retur fra skibsværftet på godt 1/3 af det udgiftsførte beløb i 2012. 

Herudover består de særlige poster i 2013 af omkostninger til undersøgelse og gennemførelse af forskellige 

strategiske tiltag i forhold til koncernopsætning, overgang til IFRS, klargøring til børsnotering osv. 

Som andet driftsunderskud fremgår også engangsomkostninger ved termination af aktiviteter i 2012. I ledel-

sesberetningen side 12 i årsrapporten fremgår engangsomkostningen med en værdi på 8,6 mio. USD, som er 

indregnet under vareforbrug. Idet reformuleringen vises i tusinde USD, er der reguleret 8.600 t.USD. En-

gangsomkostningen vedrører en forretningsaktivitet, som OW Bunker valgte at stoppe. Aktiviteten blev etab-

leret i 2011 i et forsøg på at afprøve en ny type forretning med handel af cargo, som gik ud på køb og salg af 

blandede produkter til og fra eksterne parter baseret på nye medarbejderes og partners erfaringer. Det var 

ikke en succes for OW Bunker og de valgte derfor at ophøre aktiviteten, som medførte denne engangsom-

kostning.
61

 Denne type omkostning fremgår ikke i 2011 og 2013.  

Det kan diskuteres, hvorvidt ovenstående er direkte driftsrelateret. På baggrund af posternes særlige karakter 

og en vurdering af, hvorvidt det er sandsynligt, at disse typer af omkostninger også vil være til stede i fremti-

den, er posterne dog klassificeret som andet driftsunderskud.  
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Selskabsskatten 

Skat af årets resultat vises som en samlet post i de officielle årsrapporter, men dækker over effekten fra 

driftsresultatet samt de finansielle indtægter og -udgifter.  

Som det fremgår af note 12 i den officielle årsrapport for 2013, er der en række regulerende forhold til den 

danske skatterate, såsom forskelle i udenlandske skatterater, reguleringer til tidligere år m.fl. 

Den effektive skatterate fremgår i de officielle årsrapporter med 24,1 % i 2013 mod en marginalskat på 25,0 

%, mens der i 2012 og 2011 er større udsving, primært som konsekvens af udenlandske skattesatser. 

Det er i de officielle årsrapporter ikke angivet, hvilke poster der indgår i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst, samt hvorledes de er beskattet. Af tvivlsposter kan bl.a. nævnes renteindtægter og -omkostninger, 

landebeskatning osv. 

Det fremgår også af regnskabsnoten, at effekten ved den gradvise sænkning af selskabsskatten i Danmark er 

indregnet i 2013, det er dog også her ukendt, med hvilken konsekvens ændringen er medtaget. 

På baggrund af ovenstående usikkerheder er skattesatsen, der er opgjort i regnskabet for 2013, og som er 

specificeret ud på henholdsvis 2011, 2012 og 2013, anvendt i reformuleringen, dog korrigeret for tidligere 

års reguleringer til skatten. Sidstnævnte regulering foretages for at isolere den skat, der vedrører regnskabs-

året.  

Tabel 5.3 – Historisk udvikling i skattesatsen 

  2011 2012 2013 

Marginalskat 25,0% 25,0% 25,0% 

Skattesats 25,5% 15,1% 24,1% 

Skattesats reguleret for tidligere års reguleringer
62 25,4% 23,6% 20,9% 

Kilde: Egen tilvirkning 

Udskudte skatteaktiver og forpligtelser opstår som regel på baggrund af forskelle i driftsoverskuddet og det 

regnskabsmæssige overskud, hvorfor disse i reformuleringen er klassificeret under henholdsvis driftsaktiver 

og -forpligtelser. 
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Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender under anlægsaktiver er tilgodehavender med en betalingsdato over 12 måneder efter 

regnskabsårets afslutning, jf. anvendt regnskabspraksis. Der fremgår ikke note på regnskabsposten, men ud 

fra kendskab til virksomhedens setup antages regnskabsposten at kunne klassificeres som et driftsaktiv. 

Afledte finansielle instrumenter 

Af regnskabspraksis fremgår det, at de finansielle instrumenter primært består af sikring af pengestrømme. 

Herudover er der en række afledte finansielle instrumenter til risikostyring, som ikke opfylder kravene efter 

IAS39 om finansielle instrumenter og derfor er indregnet direkte i resultatopgørelsen under vareforbrug.  

Som det fremgår af note 22 i regnskabet består, de afledte finansielle instrumenter af swaps, features, kon-

trakter og optioner på olie, valuta og renter. 

På baggrund af de oplysninger, der fremgår af årsregnskabet, anses alle afledte finansielle instrumenter i OW 

Bunker som værende sikringsinstrumenter og ikke spekulationsinstrumenter. 

Det betyder, at indregning af sikringsforretningen sker til kostpris, efterfølgende indregning til dagsværdi, og 

den løbende værdiregulering føres under henholdsvis egenkapitalen og i resultatopgørelsen, jf. ovenfor og 

note 22 i årsregnskabet. 

Idet sikringen foretages for at mindske risikoen, og både olie og valuta må vurderes at være direkte relateret 

til OW Bunkers forretningsområde, er disse klassificeret som henholdsvis driftsaktiver og driftsforpligtelser. 

Renteswaps er klassificeret under netto finansielle forpligtelser. 

Tilgodehavender fra salg 

Det fremgår ikke en note på regnskabsposten i årsregnskabet, hvorfor det ikke er muligt at vurdere, om regn-

skabsposten indeholder både en finansierings- og driftsrelateret del. På baggrund af disse manglende oplys-

ninger klassificeres regnskabsposten som et driftsaktiv. 

Likvide beholdninger 

De likvide beholdninger består af bankkonti og kassebeholdninger. 

Det fremgår ikke i de officielle årsrapporter, hvor stor en del af de likvide beholdninger, der knytter sig til 

henholdsvis driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. 
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Likvider, som ikke er tilgængelige for virksomheden, skal klassificeres som driftsaktiviteter, og på baggrund 

af ovenstående definition vurderes det, at de likvide beholdninger kan klassificeres som finansieringsaktiver. 

Det er dog nødvendigt for virksomheden at have en vis driftslikviditet til finansiering af uforudsete udgifter, 

eventuelle investeringer, varelagre m.m. Idet der i virksomheden er fokus på bruttoresultatet, og det således 

også er bruttoresultatet, som i stor grad vil blive brugt i nøgletalsberegningerne, er 1 % af bruttoresultatet 

placeret som driftslikviditet. 

Restlikviderne placeres som finansieringsaktiver. 

Tabel 5.4 – Klassificering af likvider 

  2011 2012 2013 

Likvide beholdninger 14.350 16.128 13.792 

Driftslikviditet 1% af bruttoresultatet 1.447 1.645 2.188 

Finansielle likvider  12.903 14.483 11.604 

Kilde: Egen tilvirkning 

Egenkapital 

Egenkapitalen er i analyseperioden blevet øget med årets resultat og anden totalindkomst, der primært vedrø-

rer sikringsinstrumenter, som beskrevet tidligere. I forbindelse med omstrukturering af koncernen op til 

børsnotering blev der gennemført en kapitalnedsættelse på 224,9 mio. USD. Kapitalnedsættelsen blev foreta-

get ved overkurs og tilbagekøb af aktier. Derudover blev den del af Wrist Group, som ikke vedrører brænd-

stofsforsyningsaktiviteter skilt fra, hvorved OW Bunker opnåede et provenu på 161,1 mio. USD. Nettobelø-

bet på 63,8 mio. kr. er i reformuleringen behandlet som et udbytte. 

Anden gæld 

Anden gæld består af både langfristede og kortfristede forpligtelser. Som det fremgår af note 21 i regnskabet 

for 2013 indgår et lån, som vedrører OW Bunkers dattervirksomhed Wrist Marine Supply. Lånet blev opta-

get i 2007 og forventes indfriet i 2014.
63

Lånet er klassificeret under finansielle forpligtelser. Øvrig anden 

gæld, både kortfristet og langfristet, er klassificeret under driftsforpligtelser. 

 

Tabel 5.5 – Klassificering af gæld 

  2011 2012 2013 

Langfristet anden gæld 17.840 21.489 2.846 

Langfristet lån -17.840 -18.112 0 

I alt 0 3.377 2.846 
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Kortfristet anden gæld 14.770 19.240 57.020 

Kortfristet lån 0 0 -18.937 

I alt 14.770 19.240 38.083 

Kilde: Egen tilvirkning 

5.2 Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalysen beskriver virksomhedens økonomiske situation, og hvad der driver den nuværende 

rentabilitet. Analysen af rentabiliteten er et vigtigt værktøj, idet denne er vigtig for virksomhedens fremtidige 

overlevelse og muligheden for at kunne skabe et fornuftigt afkast til aktionærerne.  

Rentabiliteten tilrettelægges på baggrund af egenkapitalforrentningen, ROE, og dens underliggende finan-

sielle værdidrivere.
64

   

Analysen af rentabiliteten vil tage udgangspunkt i den udvidede Du-Pont-pyramide, som er skitseret i bilag 

4. Som figuren illustrerer, er udviklingen i nøgletallet påvirket af forholdene i de underliggende niveauer. 

Udgangspunktet for analysen er afkastningsgraden, hvorefter man bevæger sig ned igennem de underliggen-

de faktorer. På det nederste niveau identificeres de faktorer, som er påvirket af de eksterne omverdensfor-

hold, og dermed de ikke-finansielle værdidrivere, som har betydning for værdiskabelsen og de finansielle 

værdidrivere.
65

 

Der skal i regnskabsanalysen tages højde for, at analyseperioden er forholdsvis kort. Det betyder også, at 

nøgletal for 2011 ikke er beregnet ud fra gennemsnitstal, ligesom de to øvrige analyse år, men i stedet kun er 

beregnet ud fra resultatopgørelse og balanceposter medtaget i 2011. Konsekvensen heraf kan være en skæv 

udvikling i sammenligningen med 2012 og 2013. På baggrund af vores overordnede kendskab til udviklingen 

i 2010, som må vurderes at være i overensstemmelse med perioden 2011-2013, vurderes de beregnede nøgle-

tal for 2011 dog for anvendelige og sammenlignelige med 2012 og 2013.    

5.2.1 Egenkapitalens forrentning (ROE) 

Egenkapitalens forrentning viser rentabiliteten fra både driften og den finansielle gearing. Der er tre faktorer, 

som overordnet set påvirker egenkapitalens forrentning, hvilket er indtjeningen på driften, den finansielle 

gearing og nettolånerenten. 

 

                                                 
64

 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, 3. udgave, s. 254 
65

 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, 3. udgave, s. 18 



41 

 

Egenkapitalens forrentning kan med udgangspunkt i den udvidet Du-Pont-pyramide udtrykkes således:  

 

Forklaringen i udviklingen af ROE afhænger på baggrund af ovenstående formel både af afkastet på 

driftsaktiviteterne og afkastet på finansieringsaktiviteterne.  De nærmere årsager til udviklingen i ROE vil 

blive gennemgået i forbindelse med analysen af de underliggende komponenter. Analysen begynder med en 

gennemgang af driftsaktiviteterne, som tager udgangspunkt i afkastningsgraden også kaldet Return Of Inve-

sted Capital og herefter en analyse af den finansielle gearing. Begge faktorer behandles nedenfor i afsnittet 

om dekomponering af ROE. 

Nedenfor vises udviklingen i ROE for OW Bunker: 

Tabel 5.5: Udvikling i ROE for OW Bunker 

Niveau 1 2011 2012 2013 

ROE  22,2 % 21,6 % 28,7 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses i ovenstående tabel, falder ROE først en anelse i 2012, hvorefter den stiger i 2013. Samlet set 

har ROE udviklet sig særdeles positivt over analyseperiode. Hovedårsagen hertil er, at indtjeningen fra drif-

ten er steget markant mere end egenkapitalen. Stigningen i ROE fra 2011 til 2013 betyder, at investorerne 

har fået en højere forrentning af deres investerede kapital.  

Faldet i ROE fra 2011 til 2012 skyldes, at totalindkomsten er steget mindre end den gennemsnitlige egenka-

pital er steget. Egenkapitalen i 2012 er steget, da de finansielle forpligtelser er faldet i 2012 sammenlignet 

med 2011, hvor det primært er den langfristede gæld, der er faldet. Samtidigt med dette, er driftsforpligtel-

serne stort set uændret. Årsagen til, at ROE stiger markant fra 2012 til 2013 er en større stigning i totalind-

komsten, samtidig med at egenkapitalen nærmest er uændret. Som beskrevet under reformuleringen skyldes 

det uændrede niveau for egenkapitalen en omstrukturering, hvorved der blev udbetalt et udbytte.     

5.2.2 Niveau 1 - Dekomponering af ROE 

Det første led i dekomponeringen af ROE er at analysere afkastningsgraden, ROIC, der er med til at beskrive 

driftsaktiviteterne. ROIC er toppen af Du-Pont-pyramiden, og dermed forrentningen af den investerede kapi-

tal.  
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En høj ROIC betyder i værdiansættelsessammenhænge en høj værdi, hvorfor denne må anses som værende 

en vigtig faktor.
66

 Nedenfor er ROIC skitseret. 

Tabel 5.6: Udvikling i ROIC for OW Bunker 

Niveau 1 2011 2012 2013 

ROIC 7,6 % 8,6 % 11,4 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ses i ovenstående tabel, er ROIC steget fra 2011 til 2013. Kort sagt har OW Bunker fra 2011 til 

2013 forbedret deres evne til at forrente den investerede kapital. Det vil sige, at de er blevet bedre til at ud-

nytte ressourcerne i virksomheden, idet afkastet af de aktiver, som virksomheden skal generere deres indtje-

ning på, er forbedret.  

Udviklingen fra 2011-2012 er negativt driftspåvirket af en omkostning på 8.600 USD vedrørende ophør af en 

aktivitet.
67

 Denne type omkostning vurderes ikke at være hyppigt forekommende, hvorfor udviklingen i RO-

IC mellem 2012-2013 må vurderes at vise den fremadrettede tendens.  

Den positive udvikling i ROIC, som er steget med 49 % fra 2011 til 2013, skyldes udviklingen i overskuds-

graden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH), som vil blive behandlet i niveau 2, hvor ROIC 

bliver dekomponeret. ROIC har på baggrund stigningen været med til at påvirke ROE positivt.  

Det ses af tabel 5.5 og 5.6, at OW Bunker igennem hele perioden har formået at have en højere ROE i for-

hold til ROIC, hvorfor den finansielle gearing har været positiv. Ved positiv gearing forrentes fremmedkapi-

talen med mere, end de omkostninger der er forbundet med fremmedkapitalen. 

Det andet led i dekomponeringen af ROE er finansiel gearing, som vil blive gennemgået nedenfor. Finansiel 

gearing er værdidriveren, der beskriver finansieringsaktiviteterne.  

Den finansielle gearing er afkastet på finansieringsaktiviteten, som består af FGEAR og SPREAD. 

FGEAR udgør forskellen mellem egenkapital og fremmedkapital, og er et udtryk for, hvor mange gange 

egenkapitalen skal forrentes for at dække den samlede rentebærende gæld. Derfor påvirker andelen af frem-

medkapital direkte FGEAR, idet en større andel fremmedkapital betyder en højere FGEAR. En høj gældsan-

del kan være godt, såfremt virksomheden, jf. SPREAD, tjener penge på at arbejde med gæld. 

 

SPREAD er forskellen mellem afkastet på driftsaktiviteterne (ROIC) og nettolåneomkostninger i procent 

(r).
68

 SPREAD udtrykker, hvorvidt virksomhedens forrentning overstiger den forrentning, som investorerne 
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kræver. En positiv SPREAD betyder, at virksomheden tjener penge på at arbejde med gæld. Det betyder, at 

en øget finansiel gearing og en positiv SPREAD vil resultere i en højere ROE.  

Nedenstående tabel viser udviklingen i OW Bunkers finansielle gearing: 

Tabel 5.7: Udvikling i finansiel gearing for OW Bunker 

Niveau 1 2011 2012 2013 

Analyse af finansiel gearing 

   ROIC 7,6 % 8,6 % 11,4 % 

FGEAR 2,661 2,267 2,110 

Netto finansielle omkostninger i %, (r) 2,2 % 2,8 % 3,2 % 

SPREAD 5,5 % 5,8 % 8,2 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående, har OW Bunker haft en positiv finansiel gearing i løbet af analyseperioden. 

Stigningen i SPREAD kan primært henføres til ROIC, da den er steget igennem de seneste tre år. Det er sær-

ligt fra 2012 til 2013, at SPREAD er steget, hvilket er i overensstemmelse med tendensen i ROIC. Dette 

understøttes også af, at ROIC er steget væsentligt mere end de netto finansielle omkostninger henover analy-

seperioden. Udviklingen i de netto finansielle omkostninger i % fra 2012 til 2013 var præget af øgede rente-

udgifter i forbindelse med større låntagning og afvikling af nogle renteswaps. Dette blev modsvaret af øget 

renteindtægter, som primært skyldes et øget fokus på rentetilskrivning af kundekreditter og øgede renteind-

tægter vedrørende forfaldne tilgodehavender.
69

 

I løbet af de tre år er FGEAR faldet, hvilket skyldes, at egenkapitalen er steget mere end de netto finansielle 

forpligtelser. I 2013 er den langfristede gæld mindsket markant i forhold til de tidligere år. Det gør dog ikke, 

at de samlede netto finansielle forpligtelser er faldet tilsvarende, da ændringen i den langfristede gæld har 

resulteret i en stigning i den kortfristede gæld. Stigningen i den kortfristede gæld kan henføres til en ny kre-

ditfacilitet med en låneaftale på op til 700 mio. USD. 

 

I tabel 5.5 faldt ROE i 2012, hvilket skyldes, at forskellen mellem de finansielle forpligtelser og egenkapita-

len, FGEAR, er faldet forholdsmæssigt mere end SPREAD og ROIC er steget. SPREAD var påvirket af en 

stigning i de netto finansielle omkostninger som resultat af høje låneomkostninger vedrørende aktivering af 

et anlæg. FGEAR faldt primært markant i 2012, da de finansielle forpligtelser faldt i forbindelse med afvik-

ling af gæld. 

Generelt bør OW Bunker have fokus på den finansielle gearing, så længe ROIC er stigende og SPREAD er 

positiv, da det dermed kan øge egenkapitalforrentningen. FGEAR har været faldende i analyseperioden, sam-

tidig med en øget SPREAD og ROIC.  
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Den finansielle gearing må betragtes som tilfredsstillende, da OW Bunker tjener penge på at arbejde med 

gæld. Dette er samtidig med til at give indicier om en forholdsvis høj værdiskabelse, hvilket også vil komme 

til udtryk i WACC’en og værdiansættelsen.  

Det blev ovenfor belyst, at både afkastningsgraden og den finansielle gearing har påvirket egenkapitalens 

forrentning positivt. For tilsvarende at få belyst udviklingen i de værdidrivere, som har påvirket afkastnings-

graden positivt, vil der i det næste afsnit blive foretaget en dekomponering af afkastningsgraden.  

5.2.3 Niveau 2 - Dekomponering af ROIC 

Afkastningsgraden kan i henhold til den udvidede Du-Pont-pyramide dekomponeres i henholdsvis over-

skudsgrad (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH), jf. bilag 4. I nedenstående tabel er ROIC de-

komponeret for at identificere de underliggende drivere.  

Tabel 5.8: Dekomponering af ROIC 

Niveau 2 

     2011 2012 2013 

ROIC 7,6% 8,6% 11,4% 

OG 34,1% 33,6% 35,7% 

AOH 0,224 0,255 0,319 

Kilde: Egen tilvirkning 

5.2.3.1 Overskudsgraden 

Overskudsgraden angiver det opnåede driftsresultat pr. omsætningskrone opgjort i procent. Nøgletallet bely-

ser tillige, hvor god virksomheden er til at tilpasse omkostningerne til indtægterne. Det vil, alt andet lige, 

altid være attraktivt for en virksomhed at have en høj overskudsgrad. Overskudsgraden er normalt beregnet 

på baggrund af driftsoverskuddet divideret med omsætningen, men fordi omsætningen i denne sammenhæng 

ikke vurderes at give det korrekte billede, måles der i stedet på baggrund af bruttofortjenesten, der bestem-

mes af volumen og bruttofortjeneste pr. ton. Årsagen hertil er, at OW Bunker påfører omkostningerne ved 

den leverede olie direkte til kunden, hvorfor bruttofortjenesten er det bedste mål for koncernens salg. Om-

sætningen vil ikke give et retvisende billede af nøgletallet grundet dens volumen, hvilket også er årsagen til, 

at OW bunker selv måler alt på baggrund af bruttofortjenesten.
70

  

Som ovenstående figur 5.8 indikerer, så har OG været stigende samlet set over analyseperioden. OG faldt 

dog en smule i 2012, men det må generelt betragtes som en tilfredsstillende udvikling i overskudsgraden. 

Stigningen fra 2011-2013 kan først og fremmest henføres til den stigende bruttofortjeneste. Bruttofortjene-

sten pr. ton har været forholdsvis stabil i løbet af de seneste tre år.  

                                                 
70

 Prospekt, s. 99 



45 

 

OW Bunkers primære formål med risikostyringen er at sikre, at virksomheden genererer en stabil bruttofor-

tjeneste pr. ton. De har I relation til de volatile oliepriser været i stand til at opnå en stabil bruttofortjeneste 

pr. ton, hvilket primært skyldes, at de i perioder med volatile markedspriser realisere en højere margin.
72

 Det 

som har påvirket bruttofortjenesten pr. ton er, at de har optimeret og forbedret kapacitetsudnyttelse af skibs-

flåden. Investeringer i interne systemer har også betydet højere priser, som OW Bunker har været i stand til 

at videreføre til kunderne. Reselling aktiviteterne genererer generelt en lavere bruttofortjeneste pr. ton end 

fysisk distribution. Det skyldes primært, at de ved fysisk distribution kræves en højere arbejdskapital, hvor 

de forbundne finansieringsomkostninger overføres til kunden.
73

 

Prisen på olie er meget volatil og afhænger af udbud og efterspørgsel. Som tidligere beskrevet, har OW Bun-

ker den fordel, at de fleste omkostninger bliver påført som en margin i forbindelse med et salg, hvorfor det 

ikke nødvendigvis direkte påvirker brændstofsdistributørerne. Væksten i markedsvolumen for skibsbrænd-

stof påvirkes heller ikke direkte af kortvarige udsving i prisen på olie eller andre underliggende råvarer.
74

 

Derfor afhænger sammenhængen mellem olieprisen, salget og margin også meget af forholdet til leverandø-

rerne. OW Bunkers størrelse og globale tilstedeværelse gør det muligt for dem, at opnå stordriftsfordele hos 

leverandørerne.
75

   

Stigningen i bruttofortjenesten skal i stedet findes i en øget volumen.
76

 Som det også tidligere er beskrevet i 

opgaven har det de senere år primært været reselling-aktiviteterne, der har genereret størst volumenvækst i 

forhold til den fysiske distribution. Det skyldes primært de store olieselskabers tilbagetrækning samt den 

øgede globalisering blandt kunderne.
77

 

OW Bunker har som nævnt under virksomhedsbeskrivelsen et mål om fortsat organisk vækst, men også se-

lektiv vækst som et af de strategiske tiltag. De opkøbte i 2012 Bergen Bunkers, hvor de bl.a. overtog et ef-

fektivt reselling-team og herigennem oplevede synergifordele gennem adgangen til nye norske kunder.
78

  

Samtidig har OW Bunkers ekspansion på det globale marked, hvor de har øget markedsandelen på de eksi-

sterende lokationer samt etablerede nye lokationer været med til at øge volumen. Den positive udvikling i 

fysisk distribution har primært været et stigende antal geografiske lokationer, hvor OW Bunker har forsy-

nings- og indkøbsfunktioner for skibsbrændstof.
79
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Overskudsgraden er ligesom ROIC blevet negativt påvirket i 2012 af tidligere nævnte ophørsomkostninger, 

da det samlede driftsoverskud bliver reduceret væsentligt på baggrund heraf.  

En anden faktor, som også har påvirket driftsresultatet, er særligt personaleomkostninger, som har været 

væsentligt stigende de seneste par år. Årsagen til stigningen fra 2011-2013 er, at der er investeret meget i 

kvalificerede medarbejdere til understøttelse af væksten i perioden samt til støtte for fremtidig ekspansion, 

hvilket også er beskrevet under den strategiske analyse.
81

 Derudover har OW Bunker formået at bibeholde 

størstedelen af de øvrige omkostninger på et stabilt niveau.  

En fordel for OW Bunker, som også er blevet beskrevet under den strategiske analyse er, at de har formået at 

finde et nichemarked, i forhold til deres risk-management ydelser. Kombinationen af deres nuværende for-

retningsmodel og risk management ydelserne er med til at øge konkurrencefordelene for OW Bunker. På 

baggrund af bruttofortjenestens udvikling i de senere år, har dette også haft en positiv effekt på overskuds-

graden.  

5.2.3.2 Aktivernes omsætningshastighed 

Nettoaktivernes omsætningshastighed (AOH) beskriver kapitalbindingen i virksomheden. Dette nøgletal 

beskriver virksomhedens evne til at tilpasse den investerede kapital i forhold til omsætningen. Det vil lige-

som OG være attraktivt for virksomheden at have en høj AOH.  

Som det fremgår af tabel 5.8 har OW Bunker forbedret omsætningshastigheden i alle årene, hvilket vil sige, 

at de formår at generere mere omsætning af den investerede kapital end hidtil. Generelt er AOH forholdsvis 

lav sammenlignet med andre brancher, hvilket kan forklares ved, at det er en kapitalintensiv virksomhed med 

store faste omkostninger. Fokus for OW Bunker er derfor på overskudsgraden for at kunne opnå den nød-

vendige kapital, da en udvidelse af kapaciteten på disse markeder er tidskrævende. Den høje overskudsgrad 

opnås hovedsageligt gennem adgangsbarriere i form af store kapitalkrav, som også er beskrevet under den 

strategiske analyse.
82

  

Som tidligere beskrevet er bruttofortjenesten særligt forbedret, hvorfor det er hovedårsagen til AOH’s udvik-

ling. Fleksibiliteten ved kun at eje 10 ud af de 29 skibe gør, at det er nemmere at tilpasse skibskapaciteten i 

forhold til markedet og efterspørgslen.  

Distributionsmodellen for fysisk distribution kræver normalt mere arbejdskapital og tilsvarende mere lager-

plads til varebeholdningerne i de havne, hvor koncernen opererer. Et nyt forretningssetup resulterer dog i, at 
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øget fysisk distribution ikke nødvendigvis er lig med et øget behov for at leje lagerplads. Det betyder, at OW 

Bunker kan øge volumen uden at øge behovet for at finansiere arbejdskapitalen. Dette er med til at påvirke 

AOH positivt. OW Bunkers få anlægsaktiver giver således også mulighed for at opretholde en attraktiv for-

rentning af egenkapitalen.
83

   

Ovenstående to afsnit er med til at belyse, at både AOH og OG har påvirket ROIC positivt, da begge faktorer 

har været stigende henover analyseperioden. Med henblik på at uddybe forståelsen af indtægts- og omkost-

ningsforholdet samt evnen til at styre kapitalbindingen i den investerede kapital, vil det være nødvendigt at 

dekomponere de to nøgletal yderligere ved hjælp af common-size-analyser nedenfor.
84

  

5.2.4 Niveau 3 - Dekomponering af OG og AOH 

En common-size-analyse har fokus på niveauet og udviklingen af de enkelte omkostningsposter set i forhold 

til omsætningen. I dette tilfælde, hvor omsætningen ikke vurderes som værende en målbar faktor, foretages 

analysen på baggrund af bruttofortjenesten.  

Overskudsgraden er en funktion mellem den afsatte mængde, salgspriser og de afledte omkostninger til ydel-

serne. Det samlede driftsoverskud indebærer elementer, som ikke primært er afledt af salget. Det kan være 

andre driftsindtægter og omkostninger, som vil være ideelle at sorteret, så man kan se, hvor meget over-

skudsgraden udgør isoleret set på eksempeltvist salg. Udledningen af de værdidrivere, der har påvirket OG, 

vil nedenfor blive opdelt i henholdsvis        og               . Formålet med at opdele den beregnede OG 

er for at kunne identificere den rene OG uden støj, hvilket vil sige på baggrund af driftsaktiviteten frasorteret 

særlige poster og finansielle poster. Den totale OG, som inkluderer alt fra resultatopgørelsen, kan være med 

til at forvrænge billedet af lønsomheden fra salget.  

Tabel 5.9: Dekomponering af OG værdidrivere 

Niveau 3 

     2011 2012 2013 

OG drivere 

   Bruttoresultat 100,0% 100,0% 100,0% 

Andre eksterne omkostninger -22,8% -18,3% -15,8% 

Personaleomkostninger -27,2% -30,4% -32,7% 

Afskrivninger -4,3% -3,8% -3,5% 

OG fra salg før skat 45,7% 47,4% 48,0% 

Skat på driftsoverskud fra salg -11,7% -8,6% -11,2% 

OG fra salg 34,1% 38,8% 36,8% 

Andet driftsoverskud, efter skat 0,0% -5,2% -1,1% 

OG 34,1% 33,6% 35,7% 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående tabel illustrerer dekomponeringen af overskudsgraden ved følgende funktion: 

 

I ovenstående tabel er det       , som er værdidriveren for den samlede OG, da                påvirker den 

samlede OG negativt og dermed ikke er en del af virksomhedens værdiskabelse. I 2011 er der ingen andre 

poster (se reformulering). Dette er med til at understøtte, at analysen primært skal fokusere på hovedaktivite-

ten.                har i 2012 primært været påvirket af deres ophørte aktivitet, som udgjorde t.USD på 

8.600. I 2013 var                primært udgifter til aflysning af to skibe, som ikke levede op til standarder-

ne samt udgifter i forbindelse med børsnoteringen og overgang til IFRS standarder. 

OG fra salg før skat har været jævnt stigende over analyseperioden, hvilket er et udtryk for, at OW Bunker 

har været gode til at tilpasse omkostningerne til bruttofortjenesten. Det ses ud fra tabellen, at        var 

størst i 2012, hvilket primært skyldes, at værdidrivere som andre eksterne omkostninger og skat var faldende 

i forhold til bruttofortjenesten. Skatten er dog svær at bruge til dette analyseformål, da den mere bør ses i 

sammenhæng med resultat fra salg før skat end bruttofortjenesten.
85

 

Den værdidriver, som primært har påvirket        negativt, er som tidligere nævnt, personaleomkostninger-

ne. På sigt forventes det, at personaleomkostningerne pr. ton stiger langsommere end OW Bunkers volumen 

og bruttofortjeneste, da man vil realisere fordelene ved deres strategi om talentudvikling.
86

 På baggrund heraf 

må forventes en øget AOH i fremtiden.  

Årsagen til, at de eksterne omkostninger stiger langsommere, end OW Bunkers volumen og bruttofortjeneste 

stiger, er den skalérbare platform, hvor de eksterne omkostninger pr. ton falder, når volumen stiger. Det er 

særligt omkostningerne til hovedfunktionerne som f.eks. risikostyring, finans, regnskab og IT mv., som sti-

ger mindre end den stigende bruttofortjeneste.
87

 En af OW Bunkers fordele, når de indtræder på nye marke-

der er, at de har stordriftsfordele i forhold til administrationsomkostninger. Meromkostningen forbundet med 

en ny lokation eller yderligere volumen er lavere på grund af de investeringer, der med tiden er foretaget i 

koncerns globale platform.
88

  

Det blev ovenfor belyst, at de værdidrivere, som særligt påvirkede overskudsgraden, var personaleomkost-

ningerne og de eksterne administrationsomkostninger. Det vil nu blive belyst, hvilke faktorer der har påvir-

ket aktivernes omsætningshastighed ved hjælp af en dekomponering af AOH.  
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Aktivernes omsætningshastighed er en funktion af omsætningen og den investerede kapital. Som alle de 

andre nøgletal er denne også beregnet på baggrund af bruttofortjenesten frem for omsætningen, da det giver 

et mere nuanceret billede af udviklingen for denne virksomhed. Dekomponeringen vil samtidig være med til 

at give et overblik over virksomhedens pengebinding. Der vil nedenfor blive fokuseret særligt på posterne 

tilgodehavender fra salg, leverandørgæld samt varebeholdninger, idet disse må vurderes at have en væsentlig 

betydning for driften.  

Tabel 5.10: Dekomponering af AOH værdidrivere 

AOH drivere (inverse) 2011 2012 2013 

Immaterielle anlægsaktiver 0,440 0,409 0,321 

Materielle anlægsaktiver 0,548 0,388 0,280 

Varebeholdninger 0,951 0,916 0,835 

Tilgodehavender fra salg 7,642 6,908 5,761 

Øvrige driftsaktiver 0,667 0,492 0,271 

 
10,248 9,113 7,468 

Hensatte forpligtelser -0,003 -0,003 -0,004 

Leverandører af varer og tjenesteydelser -5,398 -4,875 -4,045 

Anden gæld -0,102 -0,114 -0,145 

Øvrige driftsforpligtelser -0,287 -0,204 -0,139 

1/AOH 4,458 3,917 3,135 

    Nettodriftskapital 3,195 2,949 2,551 

Øvrig NOA 1,263 0,968 0,584 

1/AOH 4,458 3,917 3,135 

 
0,224 0,255 0,319 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det ovenfor blev beskrevet, var AOH stigende i analyseperioden. Denne faktor kan som i ovenstående 

figur også ses i forhold til 1/AOH, som er den omvendte betydning af AOH. Her viser 1/AOH en faldende 

udvikling, som er et udtryk for, at kapitalbindingen er mindsket. 1/AOH udtrykker, hvor meget der er bundet 

i netto driftsaktiver for at generere én krones fortjeneste. 

 

Udviklingen i tilgodehavender fra salg i tabel 5.10 viser, at OW Bunker hurtigere modtager betaling fra kun-

derne, hvilket har en positiv effekt på virksomhedens likviditet og kapital. Udviklingen sker som konsekvens 

af, at de har øget deres volumen mere end tilgodehavender fra salg er steget. Dette er positivt for værdiska-

belsen, da det påvirker pengebindingen positivt. OW Bunker har generelt store tilgodehavender fra salg, idet 

ordre på skibsbrændstof typisk er af en betydelig økonomisk værdi. Det betyder, at kunderne har behov for 

kapital og kredit til finansiering af brændstofindkøb, og man derfor må forvente en vis begrænsning i mulig-

heden for at forsat at øge omsætningshastigheden.  
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Varebeholdningerne har ligeledes udviklet sig positivt i perioden som følge af en øget bruttofortjeneste set i 

forhold til stigningen i varebeholdningerne. Udviklingen skyldes bl.a., at der i nogle havne, hvor de opererer, 

heriblandt Singapore, ikke længere er behov for at leje lagerplads.  

Leverandørgælden har modsat de to ovenstående faktorer udviklet sig negativt for OW Bunker, da kreditti-

den tilsvarende er blevet mindsket hos leverandørerne. Den kortere tids kredit påvirker således pengebindin-

gen negativt. Selvom udviklingen i leverandørgæld har påvirket AOH negativt, har kapitalbindingen vedrø-

rende tilgodehavender fra salg og varebeholdninger påvirket positivt i en højere grad, hvorfor AOH overord-

net set er steget.  

5.3 Risikoanalyse  

Virksomhedens risiko er et centralt begreb i regnskabsanalysen. Risiko og afkast er to begreber, som der er 

stor sammenhæng mellem, da man ved at påtage sig høj risiko tilsvarende forventer et forholdsvist højt af-

kast. Risiko er derfor en faktor, som virksomheder ser sig nødsaget til at kalkulere med, hvis de vil opnå 

succes. For den enkelte investor kan risiko være svær at måle, da den ikke bliver målt på kontinuerlig basis. 

Virksomhedens samlede risiko er derfor interessant at analysere, og den vil nedenfor blive opdelt i to katego-

rier, den driftsmæssige risiko og den finansielle risiko. Til fastsættelsen af WACC’en under værdiansættelsen 

er risikofaktorerne en vigtig del for estimeringen heraf. 

5.3.1 Driftsmæssig risiko 

Til vurdering af den driftsmæssige risiko fokuseres der på faktorer, som påvirker den primære driftsmæssige 

indtjening, herunder nøgletallet ROIC. De risikofaktorer, som vil påvirke den driftsmæssige risiko for OW 

Bunker, skal vurderes på baggrund af de eksterne, strategiske og operationelle risici. 

Ved gennemgang af de risici, der er forbundet med de eksterne forhold, tages udgangspunkt i SWOT-

analysen, som er gennemgået under strategiafsnittet. Den globale konjunktur er forbundet med en forholdsvis 

høj risiko, da OW Bunkers indtjening er afhængig af, og meget følsom overfor, udsving heri. Dette kunne 

bl.a. ses af den korte gennemgang af perioden 2008 - 2010 i afsnit 5.1.1, hvor indtjeningen i 2009 faldt mar-

kant. Tendenser tyder dog generelt på en øget globalisering og hermed en øget efterspørgsel.   

I den strategiske analyse blev det også belyst, at markante stramninger af lovgivningen må anses som væren-

de en trussel i fremtiden. Indskærpninger i lovgivningen inden for CO2 mv., kan på sigt betyde, at OW Bun-

ker vil få større udgifter i forbindelse hermed. Udgifter, som ikke kan overføres til kunderne og dermed vil 

have en negativ effekt på indtjeningen.  
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Det må på baggrund af investeringspolitikken i forhold til egne skibe og indchartrede skibe vurderes, at de er 

opmærksomme herpå. Det gør det samtidigt nemmere for OW Bunker at omstille sig efter kundernes ønsker 

og udviklingen i efterspørgslen.  

Kunderne stiller flere krav til kvaliteten af olien både, som resultat af et øget miljøfokus og en strammere 

lovgivning, og flere ønsker samtidig også rådgivning om risikostyring som tillægsydelse.  

AOH er også en vigtig værdidriver i forhold til vurdering af driftsrisikoen, da selskabet ved en nedgang i 

omsætningen stadig har den samme kapital bundet i driftsaktiverne. Det er her særligt kapital bundet i tilgo-

dehavender fra salg, som er risikable. OW Bunker har dog som led i deres kreditrisikostyring forsikret mel-

lem 70-75 % af koncernens tilgodehavender, hvorved en del af risikoen mindskes.
89

   

Overordnet set må driftsrisikoen vurderes som middel. Udfordringer og risici forbundet med især efterspørg-

sel på markedet og tilgodehavender fra salg er faktorer, hvor de ikke har mulighed for at påvirke eller kon-

trollere faktorerne på kort sigt. På baggrund af deres erfaring og brede kendskab til markedet, må de dog til 

en vis grad vurderes at være i stand til at tilpasse sig markedet. Dette blev også bekræftet i regnskabsanaly-

sen også, hvor dekomponeringen af overskudsgraden viste, at omkostningerne har fulgt den stigende indtje-

ning stabilt, samtidig med en reduceret kapitalbinding.  

5.3.2 Finansielle risiko 

En analyse af den finansielle risiko er en vurdering af effekten ved at arbejde med fremmedkapital. Virk-

somheder, der vælger at arbejde med fremmedkapital, vælger også at tilgodese fremmedkapitalen før ejerne. 

Det vil derfor, alt andet lige, være med en forventning om højere afkast for ejerne, da investeringer i frem-

medkapital er forbundet med højere risiko end kun at være finansieret af egenkapitalen.  

Analysen tager udgangspunkt i at se, hvilke risici der har størst påvirkning på OW Bunkers SPREAD og 

FGEAR, da det beskriver den finansielle gearing, herunder også den netto finansielle rente. En højere finan-

siel gearing vil medføre en forøgelse af ejernes afkastkrav. SPREAD udgør reelt den finansielle risiko, da 

den afgør, om det påvirker ROE positivt eller negativt at arbejde med fremmedkapital. Under dekompone-

ringen af ROE var SPREAD positiv alle tre år, mens FGEAR faldt.  

 

OW Bunker bliver, udover ovenstående, påvirket af flere forskellige finansielle risici, hvor det særligt er 

valuta-, rente- og kreditrisici, der er af betydning. 
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OW Bunker afholder generelt alle omkostninger og indtægter i US dollars, mens der er enkelte omkostnin-

ger, som afholdes i lokal valuta. De største valutarisici, virksomheden har, vedrører euroen, den danske og 

svenske krone samt britiske pund. Betydelige udsving i udenlandske valutakurser kan have negative konse-

kvenser for forretningen, den finansielle stilling og resultatet af aktiviteter. OW Bunker gør dog brug af for-

skellige sikringsstrategier til at mindske effekten af kursrisikoen, dog kun en del af risikoen på et givent tids-

punkt og for en begrænset periode.
90

 OW Bunker har selv foretaget en følsomhedsberegning, hvor de ved en 

stigning i USD på 1 % i forhold til de betydelige valutaer, koncernen er påvirket af, vil reducere koncernens 

overskud for 2013 med 0,1 mio. USD.  

 

Koncernens lån er primært variabelt forrentede, hvilket er med til at øge den finansielle risiko, da renten på 

relativ kort tid kan stige markant, og dermed påvirke ROE negativt. Ifølge regnskabet er det kun skibslån og 

anden gæld, der er fastforrentet, hvorfor langt størstedelen af deres risiko knytter sig til den variable forrent-

ning. Det må derfor vurderes, at der er en forholdsvis høj risiko forbundet hermed. OW Bunker har deres lån 

i instrumenter med variabel rente, da de optagne lån hovedsageligt finansierer kortfristede aktiver. En fordel 

for OW Bunkers er, at deres prisfastsættelsesmodel overfor kunderne, giver stor mulighed for at viderefaktu-

rere en evt. stigende renteomkostning til kunderne. Koncernen er derfor ud fra en driftsmæssig betragtning 

ikke så belastet af denne risiko, som det ellers umiddelbart ville være antaget.
91

  

Også her må den primære kreditrisiko vurderes hovedsageligt at vedrøre tilgodehavender fra salg og tjene-

steydelser, da virksomheden som strategi har valgt at yde løbende kredit til kunder, der køber skibsbrænd-

stof. Som udgangspunkt har koncernen bundet meget likviditet i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, 

men størstedelen af risikoen imødegås primært gennem debitorforsikring, som nævnt tidligere, og panteret i 

skibe. En panteret i et skib giver i princippet OW Bunker ret til at stoppe skibet for at opkræve betaling, og i 

yderste tilfælde, at kræve skibet solgt.
92

 Et eksempel på det er, at de for nylig har tilbageholdt et tysk skib i 

Indien, da brændstofregninger ikke er betalt. De har i den forbindelse gjort krav på USD 2,28 mio., som su-

pertankeren ejet af tyske Gulf Marine Management, mangler at betale for brændstof leveret af OW Bunker.
93

 

Ud fra ovenstående må den finansielle risiko vurderes at være middel. På trods af at de under alle tre risici 

grupper er forholdsvist godt dækket ind, er der enkelte forhold, som kan have stor finansiel påvirkning. Her 

tænkes særligt på den store andel af variabelt forrentede lån, da det kan have en negativ påvirkning på 

SPREAD, hvis renterne stiger markant mere end afkastningsgraden.  
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5.4 Delkonklusion på regnskabsanalysen 

Udgangspunktet for regnskabsanalysen var en estimering og analyse af egenkapitalens forrentning (ROE). 

Den historiske analyse af ROE viste en positiv tendens, som er en kombination af afkastningsgraden (ROIC) 

og den finansielle gearing. Ved en dekomponering af ROIC så man, at hovedårsagen til afkastningsgradens 

positive udvikling var udviklingen i overskudsgraden.   

ROE blev også positivt påvirket af den finansielle gearing, da SPREAD fra 2011 til 2013 var stigende kom-

bineret med en positiv FGEAR. Dette resulterede i en højere gearing og dermed en højere ROE. Det var kun 

i 2012, at den finansielle gearing påvirkede ROE negativt, hvilket skyldes den store gældsafvikling. 

Det blev samtidig også belyst, at det primært er OG fra salg, som har påvirket den samlede OG positivt, da 

OG fra andre poster, særligt i 2012, bar præg af udgifter til ophør af en aktivitet. Common-size-analysen 

viste også, at omkostningerne generelt har udviklet sig stabilt sammenholdt med bruttofortjenesten.  

Det, der særligt har påvirket AOH positivt fra 2012 til 2013, er udviklingen i tilgodehavender fra salg og 

varebeholdninger, da disse værdidriver har medvirket til en reducering i kapitalen. 

Analysen af virksomhedens driftsmæssige og finansielle risiko viste, at OW Bunker står stærkt i deres risiko-

styring, men at der samtidig er forhold, som må vurderes at indeholde en væsentlig risiko.   

Regnskabsanalysen belyste, at OW Bunker er en rentabel og værdiskabende virksomhed, som har udsigter til 

at øge væksten endnu mere, og dermed skabe et større afkast til investorerne.  

6. Budgettering 

Som et vigtigt led i værdiansættelsen af OW Bunker skal der fastlægges et budget, som er baseret på skøn af 

den fremtidige værdiskabelse. Værdiskabelsen vurderes primært på grundlag af de underliggende ikke-

finansielle værdidrivere og regnskabsanalysen. Budgetteringen vil tage udgangspunkt i de reformulerede 

opgørelser.  

Budgetteringen har til formål at sammenkæde de finansielle værdidrivere med de ikke-finansielle værdidri-

vere, og dermed danne grundlaget for værdiansættelsen af koncernen. I forbindelse med budgettering vil der 

altid forekomme en større form for usikkerhed, da denne er baseret på skøn langt ud i fremtiden. Denne 

usikkerhed vil blive uddybet under afsnittet om følsomhedsanalysen. 

I regnskabsanalysen blev udviklingen i de forskellige nøgletal analyseret og kommenteret, og de danner 

grundlag for faktorerne i budgetperioden. Det er tidligere vurderet, at OW Bunkers forretningsmodel må 



54 

 

anses for en integreret del af virksomhedens aktiviteter, hvorfor der ikke er nogen aktiviteter, som anses for 

ikke-kernedriftsaktiviteter.
94

  

Budgetperioden løber fra det nuværende regnskabsår og frem til ”steady state”. Det vil sige den periode, 

hvor det er muligt med en vis grad af sikkerhed at forecaste udviklingen i de enkelte variabler.
95

  

For OW Bunker er budgetperioden i opgaven fastsat til 5 år. Dette skyldes, at det er en branche i udvikling 

og med mange muligheder og trusler i fremtiden. Der er således væsentlige usikkerheder tilknyttet den frem-

tidige budgettering, og en forlængelse af budgetperioden vurderes således ikke at øge kvaliteten af værdian-

sættelsen. Perioden efter de 5 år betragtes derfor som steady state. 

Budgetteringen tager udgangspunkt i reformuleringer og regnskabsanalysen fra perioden 2011-2013, pro-

spektet udgivet i forbindelse med børsnoteringen samt de tidligere gennemgået strategiske analyser. Derud-

over anvendes markedsanalysen fra Global Marine Fuel Trends 2030 fra Lloyd's Register Marine, som har til 

formål at "forudsige fremtiden indenfor shipping". Det har ikke været muligt at tage udgangspunkt i måneds- 

eller kvartalsrapporter fra OW Bunker pga. manglende offentliggørelse på tidspunktet for opgaveskrivnin-

gen.  

6.1 Budgettering af regnskabsposter 

Nedenfor gennemgås de vigtigste hovedposter i henholdsvis resultatopgørelsen, aktiver, egenkapitalen og 

netto finansielle forpligtelser, med en beskrivelse af forventninger til fremtiden og baggrunden for budgette-

ringen. Budgettet kan ses af bilag 6. 

 

Salg  

For at kunne budgettere omsætningen er det vigtigt at kigge på salgsvæksten i branchen, og hvorledes den 

påvirkes af de makroøkonomiske forhold globalt. 

Som identificeret i de strategiske analyser er der en række forhold, som har særlig betydning for branchen. 

De væsentligste forhold må vurderes at være efterspørgslen efter brændstof og udsving i oliepriser, to for-

hold som er tæt forbundet med verdensøkonomien. Der er i en årrække set en stigende efterspørgsel på 

brændstof som resultat af øget eksport/import og globalisering, til trods for en global finanskrise. Samtidig er 

der set meget volatile oliepriser, især som resultat af den finansielle krises indtræden i 2008/09. 
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Tendenser har vist, at væksten i volumen på markedet har ligget omkring 3 % i gennemsnit pr. år siden 2005 

sammenlignet med en gennemsnitsvækst på 2 % i det globale GDP. Forventningerne til fremtiden er en årlig 

vækst på 3-4 % på det globale marked ud fra en forventning om, at verdensøkonomien er på vej ud af finans-

krisen
96

. 

Som det fremgår af nedenstående har oliepriserne (tynd blå streg) været meget volatile på både kort og lang 

sigt i perioden 2009-2013 målt i USD pr. tønde. 

 

 

 

 

 

Idet udviklingen i oliepriserne er af så stor betydning er det derfor vigtigt at kigge på forventningerne til ud-

viklingen heri i fremtiden. Til dette er der taget udgangspunkt i OW Bunkers forventninger, vores kendskab 

til den historiske udvikling i oliepriserne og de samfundsmæssige og økonomiske forhold, der har indflydelse 

herpå. Dette fremgår også af markedsrapporten fra LLoyd, som i hovedtræk vil blive gennemgået nedenfor. 

Der er i markedsrapporten fra Lloyd's Register Marine opstillet 3 scenarier for udviklingen i de fremtidige 

oliepriser. Som sammenligningsgrundlag nedenfor anvendes den blå farve (MDO/MGO), som står for hen-

holdsvis 'Marine Diesel Oil' og 'Marine Gas Oil'. Der tages i opgaven udgangspunkt i status quo scenariet, 

som viser en forventet stigning i oliepriserne frem til 2030. Den viser samtidig, at der forventes en fortsat, 

forholdsvis høj, vækst i oliepriserne frem til 2015, hvorefter udviklingen forventes at stabilisere med kun en 

mindre indeksstigning.  

Det samme gør sig gældende for 'Heavy Fuel Oil' (HFO), der er markeret med rødt nedenfor, og som ofte er 

kendetegnet ved at være et mix af brændstofrester, og meget anvendt i branchen. 
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Den næste faktor, som kan have en væsentlig indflydelse på branchen og derfor er relevant at tage med i 

budgetteringen af omsætningen, er risikoen for substituerende produkter, hvilket i markedsanalysen er be-

tegnet som 'teknologien'. 

Som beskrevet under SWOT er der en række substituerende produkter til olien, herunder LNG. I de strategi-

ske analyser blev det konkluderet, at risikoen herfor vurderes forholdsvis begrænset. De vurderes derfor ikke, 

at udgøre en væsentlig risiko i forhold til afsætning af de nuværende udbudte olieprodukter, hvorfor der ikke 

er taget højde for denne trussel i budgetteringsperioden. Dette er underbygget af markedsanalysen fra 

Lloyd.
97

  

Forholdene nævnt ovenfor, som er generelt for branchen, er nedenfor tilsvarende gennemgået for OW Bun-

ker og sammenholdt med den historiske udvikling. 

Som det fremgår af nedenstående tabeloplysninger fra regnskabet, har der de seneste to år været en stabil 

vækst i omsætningen for OW Bunker. Udviklingen skyldes, som tidligere nævnt, udvidelse og vækst, pri-

mært organisk men også ved opkøb og udvidelse af forretningsmodel. Ifølge OW Bunker er der også i frem-

tiden planlagt en række udvidelser og opkøb for at fortsætte væksten og bibeholde/øge markedsandelen.  

Tabel 6.1 - historisk udvikling i omsætningen 

  2011 2012 2013 

Omsætning 11.750.147 14.123.387 16.986.802 

Stigning i pct.   20 % 20 % 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Der er i afsnit 5.1 oplistet hovedtal for koncernen i danske kroner for perioden 2008-2010, mens ovenstående 

er i t.USD, hvilket er én af årsagerne til, at der ikke kan foretages sammenligning. Det må dog overordnet 

vurderes, at med undtagelse af 2009, som var kraftigt påvirket af oliepriserne, så har koncernen generelt haft 

en forholdsvis høj vækstrate historisk, som underbygger tabellen ovenfor. 

Som det også fremgår af afsnit 5.1 er branchen og OW Bunker meget konjunkturfølsom overfor udsving i 

oliepriserne, hvilket især fremgår af 2009 regnskabsåret.  

Som identificeret i de strategiske analyser og regnskabsanalysen tidligere i denne opgave, er der en del risici 

tilknyttet handel med olie. Til at afdække risiciene anvender OW Bunker en række sikringsinstrumenter, 

faste marginer osv.  

Den forventede udvikling i olieprisindekset fra markedsanalysen er i overensstemmelse med OW Bunkers 

forventninger til fremtiden.
98

    

Der blev i de strategiske analyser identificeret en række styrker, herunder en bred produktportefølje, hvilket 

bl.a. også indeholder risikostyringssystemer til at håndtere ovenstående risici. 

OW Bunker oplevede i 2009 et større fald i omsætningen, som primært skyldes finanskrisen, herunder fald i 

oliepriserne. Ud fra verdensøkonomien og ovenstående forventninger til udviklingen i oliepriserne frem til 

2030, vurderes OW Bunker i budgetperioden at stå forholdsvist stærkt, hvorfor der ikke indregnes en betyde-

lig risiko for større udsving i oliepriserne og dermed omsætningen. 

For at samle op på ovenstående scenarie til brug for budgetteringen vurderes en forholdsvis stabil udvikling i 

olien overordnet set kombineret med forholdsvis lav substitutionsmulighed indenfor budgetperioden. Den 

stabile udvikling i olien baseres på OW Bunkers redskaber og erfaring indenfor sikringsinstrumenter samt et 

scenarie med en forholdsvis stabil verdensøkonomi sammenlignet med den igangværende finanskrise. Der 

tages i budgetteringen ikke hensyn til risiciene tilknyttet uroligheder, krige og naturkatastrofer, idet urolighe-

der oftest kun vedrører mindre forretningsområder, og en fremtidig krig, naturkatastrofer mv. vil ikke være 

mulig at estimere konsekvenserne af. Substituerende produkter vil grundet teknologien kræve en forholdsvis 

lang implementeringsfase, hvorfor disse ikke vurderes at have en væsentlig indflydelse på omsætningsni-

veauet i budgetteringsperioden. 

 På baggrund af ovenstående vækstinitiativer, den globale udvikling i relation til tendenser og økonomi samt 

den historiske udvikling vurderes en vækst på 10 % i omsætningen i 2014-2015 for realistisk. På baggrund af 
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forventningerne til den generelle markedsvækst, de identificerede trusler på længere sigt og en forventning 

om, at væksten i salget falder til en konstant vækstrate (teoretisk), er de efterfølgende år 2016-2017 fastsat til 

5 % og herefter er steady state fastsat til 3 %.  

Udviklingen i omsætningen ser således ud: 

Tabel 6.2 – Budgetteret udvikling i omsætningen 

  Realiseret Budget 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Omsætning 
          

16.986.802  
         

18.685.482  
         

20.554.030  
         

21.581.732  
         

22.660.819  
         

23.340.643  

Udvikling i 

pct.   10 % 10 % 5 % 5 % 3 % 

Kilde: Egen tilvirkning 

Bruttofortjeneste 

Bruttofortjenesten budgetteres med udgangspunkt i den ovenfor budgetterede omsætning sammenholdt med 

den historiske bruttoavance. Historisk set har bruttoavanceprocenten ligget stabilt på omkring 1,2 %, hvilket 

også fremgår af de ikke analyserede regnskabsår 2008-2010. Senest i 2013 er bruttoavancen steget til 1,3 %, 

hvilket er den sats, som fastholdes i budgetperioden og også efterfølgende i steady state perioden. Kundernes 

fokus på omkostningsbesparelser tyder på en lavere bruttoavanceprocent, hvilket opvejes af OW Bunkers 

stordriftsfordele, produktportefølje og tilsvarende omkostningsfokus, hvorfor det vurderes realistisk at fast-

sætte på baggrund af den historiske bruttoavance. Vareforbrug og driftsomkostninger er således kalkuleret 

efterfølgende på baggrund af den budgetterede nettoomsætning og bruttoavanceprocent.  

Figur 6.3 – Budgetteret udvikling i bruttofortjenesten 

  Realiseret Budget 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bruttoavanceprocent 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 

Bruttoresultat 
                

218.784                 240.662                 267.202                 280.563                 294.591                 303.428  

       
Vareforbrug og drifts-
omkostninger         -16.768.018          -18.444.820          -20.286.828          -21.301.169          -22.366.228          -23.037.215  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Andre eksterne omkostninger 

Udviklingen i andre eksterne omkostninger i forhold til bruttofortjenesten er fra 2011 til 2013 faldet med 7 

procentpoint. Idet OW Bunker er blevet børsnoteret ultimo marts, må der forventes en større stigning i hen-

holdsvis advokat-, revisor- og konsulenthonorar. Dette modsvares af en forventning om et fortsat fald i om-

kostningerne sammenholdt med bruttofortjenesten. På baggrund af dette er niveauet fastholdt fra 2013 til 
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2014 . I forhold til den hidtidige udvikling og baseret på OW Bunkers forventninger til, at andre eksterne 

omkostninger ikke følger volumenvæksten én-til-én, forventes steady state på 13 % af bruttofortjenesten. 

Perioden fra 2015 til steady state nedreguleres således fra 15,8 % til 13 %. 

Personaleomkostninger 

Som beskrevet under regnskabsanalysen er personaleomkostninger steget i analyseperioden på baggrund af 

OW Bunkers fokus på uddannelsesforløbet. Som også beskrevet under regnskabsanalysen forventes en frem-

tid, hvor personaleomkostninger pr. ton falder. Dette forhold er medtaget i budgetteringen, hvor 2014 er 

uændret i forhold til 2013, idet processen fortsat er i implementeringsfasen, hvorefter personaleomkostnin-

gerne set i sammenhæng med bruttofortjenesten gradvist falder til 31,5 % som steady state.  

Afskrivninger 

OW Bunker har en målsætning om, at egen tonnage og charteraftaler på mere end 3 år skal udgøre under 60 

% af det samlede antal skibe
99

 for at bevare muligheden for kapacitetstilpasning. Det betyder, at både antallet 

af egne skibe og indchartet skibe i fremtiden vil forøges i overensstemmelse med aktiviteten. På baggrund af 

dette er forholdet mellem afskrivningerne og bruttofortjenesten fra regnskabsanalysen fastholdt i budgetperi-

oden. 

Andet driftsunderskud 

Særlige poster under andet driftsunderskud indeholder terminationsomkostninger og omkostninger til en 

række strategiske omstruktureringer i forbindelse med forberedelser til børsnotering. Mængden af anlæg 

under udførelse er begrænset i 2011 og 2012 og eksisterer ikke i 2013. Dette kunne tyde på overvejelser om-

kring anskaffelsen af nye anlæg under udførsel, også set i lyset af de høje terminationsomkostninger i 2012. 

Terminationsomkostninger er på baggrund af dette ikke vurderet relevant at medtage i budgetteringen. Det 

vurderes heller ikke sandsynligt, at der skulle komme støre udgifter i relation til omstruktureringer indenfor 

budgetperioden. Der er ikke identificeret øvrige forhold, som bør resultere i en budgettering af regnskabspo-

sten 'andet driftsundeskud.. 

Finansielle poster 

Som beskrevet under reformuleringen vedrører en større del af renteindtægter og -omkostninger henholdsvis 

tilgodehavender fra salg og leverandørgæld. Udviklingen i renteindtægter og -udgifter er derfor ikke kun 

baseret på udviklingen i de finansielle balanceposter, men også i de to driftsrelaterede balanceposter. Udvik-

lingen i forholdet mellem disse poster er derfor fastholdt fra regnskabsanalysen og ind i budgetteringsperio-

den. Som beskrevet længere nede er den indskudte kapital budgetteret med modpost på de likvide konti. På 
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baggrund af dette ses en stigning i renteindtægterne, hvorved de realiserede netto finansielle omkostninger 

bliver til indtægter i hele budgetperioden.  

Selskabsskatteprocenten 

Selskabsskatteprocenten i Danmark sænkes i perioden 2013-2016 fra 25 % til 22 %. Den anvendte skattepro-

cent i reformuleringen afviger forholdsvis meget fra den danske skatteprocent, hvilket skyldes en række re-

guleringer i forhold til udenlandsk skat, tidligere års reguleringer mv. Dette er forhold, som vi ikke har kend-

skab til og mulighed for at regulere, hvorfor skatteprocenten i Danmark er anvendt i budgetteringsperioden.  

Arbejdskapital 

Som beskrevet under rentabilitetsanalysen defineres den primære arbejdskapital som varebeholdninger, til-

godehavender fra salg og leverandørgæld. For alle tre regnskabsposter gør sig gældende, at omsætningsha-

stigheden er steget i analyseperioden, især for tilgodehavender fra salg. De tre regnskabsposter vil kort blive 

gennemgået nedenfor. Herefter vil de øvrige poster under arbejdskapitalen blive gennemgået. 

Som beskrevet i de strategiske analyser yder OW Bunker stor kredit til deres kunder, hvilket fortsat i fremti-

den må vurderes at være en faktor af stor betydning for kunderne. Tendensen fra rentabilitetsanalysen med 

en stigende omsætningshastighed forventes derfor ikke at fortsætte. Omsætningshastigheden er således ned-

justeret i forhold til 2013, men fortsat over niveau sammenlignet med 2011 og 2012. Dette gøres på bag-

grund af en forventning om fortsat fokus på især kredit- og risikostyring i relation til tilgodehaven-

der fra salg, men samtidig en forventning om, at kundernes forhandlingsstyrke vil øge kredittiden 

sammenlignet med 2013. 

I forhold til omsætningshastigheden på varelageret forventes en forholdsvis uændret tendens sammenlignet 

med analyseperioden. I forbindelse med deres forventning om at øge den fysiske distribution kan ses et øget 

behov for mere lageropbevaring sammenlignet med den nuværende lagersammensætning. OW Bunker har 

dog i prospektet anført, at det ikke er i alle havne, at en øget fysisk distribution vil kræve øget lagerplads (og 

dermed øget varebeholdninger).
100

 På baggrund af dette, den beløbsmæssige væsentlighed af eventuel øget 

varebeholdninger og usikkerheden omkring påvirkningen er der ikke kalkuleret med et behov for en større 

udvidelse af varebeholdningerne og omsætningshastigheden.   

Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes forholdsvis høj, som identificeret i de strategiske analyser. 

Dette ses bl.a. også af en stigende omsætningshastighed i analyseperioden. Udviklingen forventes at fortsæt-

te ind i 2014, hvorefter omsætningshastigheden forventes at stabilisere sig. 
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For de øvrige regnskabsposter i arbejdskapitalen er der foretaget budgettering på totalniveau på baggrund af 

gennemsnitsomsætningshastigheden i regnskabsanalyseperioden. 

Anlægskapital 

De langfristede kernenettodriftsaktiviteter er defineret som de langfristede aktiver og forpligtelser i regnska-

bet, og som i reformuleringen er klassificeret som henholdsvis et driftsaktiv og driftsforpligtelse. Værdien pr. 

31. december 2013 udgør 138 mio. USD med en væsentlig stigende omsætningshastighed gennem hele ana-

lyseperioden, som særligt kan henføres til skatteaktivet og den langfristede anden gæld. Omsætningsha-

stigheden i budgetperioden er fastholdt fra analyseperioden.  

Egenkapitalen 

Primo egenkapitalen for 2014 tager udgangspunkt i egenkapitalen pr. 31. december 2013. Minoritetsinteres-

serne vurderes for uvæsentlige, hvorfor der ikke er reguleret herfor i primo værdien. I regnskabsåret 2014 

tillægges de 3 kapitalforhøjelser, som er foretaget i marts og april 2014 i forbindelse med børsnoteringen. 

Oplysningerne er hentet fra Erhvervsstyrelsen, hvorfor værdierne er opgivet i danske kroner. I budgetterin-

gen er der foretaget omregning til USD til valutakursen på kapitalforhøjelsesdagen ifølge kurs fra Danmarks 

Nationalbank. Der forventes ikke inden for budgetperioden yderligere kapitalforhøjelser, hvorfor der ikke er 

budgetteret hermed.  

Til egenkapitalen tillægges den budgetterede totalindkomst, som er beskrevet ovenfor. I udbytte fratrækkes 

50 % af totalindkomsten, som beskrevet i prospektet,
101

 er den forventede mindste udbyttebetaling om året. I 

forhold til udbytteudbetalingen er der selvfølgeligt en række forudsætninger, som skal være opfyldt, som en 

egenkapitalandel på mindst 10 %, fremtidsudsigter osv. På baggrund af OW Bunkers kapitalstruktur og øko-

nomiske historik vurderes udbytteprocenten for rimelig og er anvendt i hele budgetteringsperioden. Regule-

ringer i forhold til anden totalindkomst, såsom værdiregulering af sikringsinstrumenter, er ikke medtaget i 

budgetteringen, idet det ikke vurderes muligt at forudse dagsværdien af sikringsinstrumenterne i fremtiden 

og dermed foretage en rimelig budgettering af ændringen hertil på egenkapitalen. Minoritetsinteresser er 

ligeledes ikke medtaget i budgetteringen. 

Netto finansielle forpligtelser og aktiver 

De finansielle aktiver og forpligtelser er budgetteret ud fra udviklingen i regnskabsanalyseperioden med en 

forventning om et uændret niveau. Hertil er tillagt kapitalforhøjelserne, som beskrevet under egenkapitalen. 
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Kapitalforhøjelserne vil enten mindske gælden eller øge likvidbeholdningen, hvilket resulterer i netto finan-

sielle aktiver i hele budgetteringsperioden frem for forpligtelser, hvilket også betyder, at FGEAR mindskes.  

6.2 Budgetkontrol 

For at sikre sammenhængen mellem de strategiske analyser og regnskabsanalysen er der nedenfor udarbejdet 

en budgetkontrol. Kontrollen består i en sammenholdelse af de vigtigste nøgletal fra regnskabsanalysen og 

nøgletal beregnet på baggrund af budgettet. På denne måde er det muligt at vurdere, hvorvidt budgettet er i 

overensstemmelse med regnskabsanalysen og den forventede udvikling samt identificere eventuelle urealisti-

ske budgetforudsætninger. 

Figur 6.1 – Udvikling i de budgetterede nøgletal  

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som beskrevet ovenfor i budgetteringsfasen må det på baggrund af den strategiske analyse og regn-

skabsanalysen vurderes, at OW Bunker er i en stærk strategisk og finansiel situation, som forventes 

at fortsætte i fremtiden. Dette afspejles også af ovenstående graf, som består af de kommenterede 

nøgletal fra rentabilitetsanalysen og nøgletal beregnet på baggrund af budgettet. 

Overordnet set falder ROE fra 29 % til 2 %, som resultat af kapitalforhøjelserne i marts 2014, der er 

lagt ind i budgetteringen. OW Bunker vurderes herefter at være 100 % egenkapitalfinansieret, hvil-

ket betyder at gearingen tilsvarende falder. Både omsætningshastigheden og overskudsgraden er 

stabile igennem budgetteringsperioden, dog med henholdsvis et lille fald og en lille stigning. Dette 

påvirker således ROIC positivt, og denne er således svagt stigende gennem budgetperioden.  
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6.3 Delkonklusion på budgettering 

Budgetteringen er, i forlængelse af valget af værdiansættelsesmetode, baseret på nøgletal fra rentabilitetsana-

lysen og forventninger til fremtiden ud fra de strategiske analyser. 

Fremadrettet forventes fortsat en stærk vækst og en videreførelse af tendenserne identificeret i rentabilitets-

analysen. 

Som et særligt forhold i budgetteringen er kapitalforhøjelserne i marts 2014. For at estimere den fremtidige 

værdi af OW Bunker i værdiansættelsen er kapitalforhøjelserne medtaget fra budgetteringen af 2014, hvilket 

resulterer i en væsentlig forøget egenkapital. Tilsvarende er de netto finansielle forpligtelser fra 2014 og 

fremadrettet budgetteret som netto finansielle aktiver. Klassificeringen skyldes, at OW Bunker vurderer, at 

kapitalforhøjelserne ikke i særlig grad skal bruges til anlægsinvesteringer, men nærmere til at betale en ræk-

ke kreditfaciliteter ud og som en del af cashflowet.  

7 Værdiansættelse 

Som beskrevet tidligere bygger regnskabsanalysen på historiske data, mens værdiansættelsen bygger på de 

budgetterede proformaopgørelser. De eksterne og interne forhold danner rammen for de fremtidige progno-

seforhold, og sammen med budgetteringen danner det værdiansættelsesgrundlaget. 

I dette afsnit vil værdiansættelsesmodellen kort blive gennemgået, hvorefter der vil blive estimeret de af 

værdiansættelsesmodellens krævede input. På baggrund af de estimerede input og budgetteringen, vil der 

blive foretaget en værdiansættelse af OW Bunker. Efterfølgende udarbejdes en følsomhedsanalyse til vurde-

ring af, hvor følsomme de underliggende variable er overfor ændringer, samt en test af usikkerheden relateret 

til værdiansættelsen. Til sidste udarbejdes en overordnet multipelanalyse.  

7.1 Værdiansættelsesmodel 

Værdiansættelsesmodellen, som er anvendt til beregning af værdien af OW Bunker, er den kapitalbaserede 

residualindkomstmodel, også kaldet RIDO.  Som beskrevet i afsnittet om modelvalg er værdiansættelsen 

baseret på den indirekte model, der tager udgangspunkt i driftsaktiviteten, som eneste værdidriver. For en 

grundigere uddybelse af modelvalg henvises der til afsnit 2.1.2.4 under metode- og modelvalg, hvor der bli-

ver redegjort for valg af værdiansættelsesmodel. 

RIDO-modellen tager udgangspunkt i den bogførte værdi af nettodriftsaktiverne og tilbagediskonterer resi-

dualindkomsten, der defineres som virksomhedens driftsoverskud efter fradrag for kapitalomkostninger fra 

nettodriftsaktiverne.
102

 Modellen er opdelt i to led, den estimerede budgetperiode og terminalperioden. Ter-

                                                 
102

 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, 3. udgave, s. 37 



64 

 

minalperioden anvendes, da det ikke er muligt at estimere en virksomheds strategiske og økonomiske udvik-

ling på længere sigt, hvilket vil sige mere end 5-10 år.  

Terminalperioden defineres som det første år, hvor væksten er normaliseret, det vil sige, når virksomheden 

og markedet vurderes at have fundet et stabilt niveau. RIDO kan på baggrund af ovenstående udtrykkes såle-

des
103

: 

 

NDA  = nettodriftsaktiver 

T  = antallet af år med atypisk vækst 

RIDOt  = DOt - (rwacc x kerne NDAt-1) 

T+1  = terminal år med normaliseret vækst 

WACC  = Weighted Average Cost of Capital  

g  = vækst i terminalperioden  

Som det fremgår af funktionen ovenfor, er en væsentlig faktor i værdiansættelsen driftsoverskuddet og det 

vægtede afkastkrav. Den del af driftsoverskuddet, som overstiger afkastkravet, tilbagediskonteres til nutids-

værdi, med højde for skatten. Merværdien fra budgetteringen og terminalperioden tillægges nutidsværdien 

for at finde den forventede værdi af virksomheden. Nedenfor vil de faktorer i RIDO-modellen, som ikke 

allerede er estimeret i budgetteringen, blive gennemgået, hvorefter værdien af OW Bunker vil blive estime-

ret. 

7.2 WACC 

Som det fremgår af ovenstående skal de gennemsnitlige kapitalomkostninger, omtalt som WACC, udledes 

som en del af værdiansættelsen. WACC'en anvendes til vurdering af virksomhedens værdiskabelse og som 

tilbagediskonteringsfaktor.  

Kapitalindskyderne anses som værende ejere og långivere, idet minoritetsinteresserne udgør så lille en andel 

af egenkapitalen 31. december 2013, og OW Bunker ikke anvender øvrige blandede finansieringsformer, 

som der skal tages højde for.  
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WACC kan udtrykkes således:
104

 

WACC = GA ⋅ kd ⋅ (1-t) + EKA ⋅ ke 

GA = Gældsandel  

EKA = Egenkapitalandel 

kd = Fremmedkapitalomkostninger  

ke = Ejer afkastkrav 

t = Den marginale selskabsskattesats 

 

De enkelte delelementer bliver gennemgået og estimeret nedenfor, hvorefter WACC'en vil blive beregnet. 

7.2.1 Langsigtet kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen viser forholdet mellem egenkapitalen og fremmedkapitalen målt til markedsværdier. Mar-

kedsværdien af egenkapitalen indeholder dog en praktisk problemstilling, idet hovedformålet med opgaven 

er at opnå kendskab til denne værdi.  

For at estimere værdien heraf tages der typisk udgangspunkt i aktiekursen for børsnoterede selskaber eller 

kapitalstrukturen for sammenlignelige virksomheder. Som tidligere nævnt i opgaven blev OW Bunker børs-

noteret ultimo marts 2014, hvorfor markedsværdien af egenkapitalen kan estimeres herfra, dog skal der tages 

højde for den forholdsvise korte tid på børsen. Det må også på baggrund af kapitalforhøjelserne foretaget op 

til børsnoteringen antages, at forholdet på noteringstidspunktet til rimelighed er et udtryk for den fremtidige 

kapitalstruktur. Som det fremgår af budgetteringen, er OW Bunker fra 2014 100 % egenkapitalfinansieret, 

hvilket der også er budgetteret med, at virksomheden fremadrettet vil være. Dette understøttes også af en 

kort gennemgang af OW Bunkers største, sammenlignelige konkurrenter World Fuel Services, Bunker Hol-

ding, Chemoil og Aegean. Der er foretaget sammenholdelse af egenkapitalen og de netto finansielle forplig-

telser på et overordnet niveau. Med undtagelse af Chemoil er ovennævnte virksomheder 100 % egenkapital-

finansieret, hvorfor det også vurderes at være en rimelig antagelse, at OW Bunker fremadrettet vil være 

det.
105
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7.2.2 Estimering af fremmedkapitalomkostninger 

Långivers afkastkrav er det afkast, som långiverne kræver for at stille kapital til rådighed. Opgørelse af kra-

vet kan udtrykkes således:
106

 

 

 kd = (rf + rs) ⋅ (1-t) 

 

rf = Risikofri rente 

rs = Selskabsspecifikt risikotillæg 

t = Selskabsskattesats  

Som det fremgår af det tidligere afsnit, forventes OW Bunker i fremtiden at være 100 % egenkapitalfinansie-

ret. Det er derfor, på baggrund af formlen for WACC, ikke relevant at estimere fremmedkapitalomkostnin-

ger. 

7.2.3 Ejerafkastkrav 

Ejernes afkastkrav er det afkast, som ejerne kræver for at investere i OW Bunker. Til opgørelse af afkastkra-

vet anvendes CAPM, som står for Capital Asset Pricing Model, der kan udtrykkes således:
110

  

ke = rf + β [E(rm) - rf] 

ke = Ejerafkastkrav 

rf = Risikofri rente 

β = Beta (systematisk risiko) 

E(rm) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

Som det fremgår af ligningen, afhænger afkastkravet af den risikofri rente og afkast på markedsporteføljen. 

De enkelte enheder vil blive gennemgået nedenfor. 

Der er i beregningen ikke taget højde for illikviditet, da dette på baggrund af kapitalstrukturen i OW Bunker 

ikke vurderes at være en reel risiko, som investor vil kræve tillæg for. Det er i opgaven derfor ikke sammen-

holdt med likviditeten af øvrige aktier i C20 indekset eller typen af aktier, som OW Bunker udsteder i for-

bindelse med børsnoteringen. 

                                                 
106

 FSR notat side 53 
110

 FSR notat side 54 



67 

 

7.2.3.1 Den risikofri rente 

Den risikofri rente er et udtryk for den kompensation, som långiver kræver for at investere i et risikofrit ak-

tiv. Teorien vil derfor lede til brugen af nul-kuponobligationer, hvor der ikke er nogen risiko for konkurs 

eller reinvestering. Praktisk estimeres renten dog typisk på baggrund af en risikofri obligation med lang va-

righed. Varigheden på obligationen matches således med varigheden på aktiemarkedet, forskellen til budget-

teringsperioden på 5 år vurderes ikke væsentligt. Estimeringen af den risikofri rente foretages derfor på bag-

grund af en 10-årig amerikansk statsobligation, da denne vurderes at være mest retvisende for OW Bunkers 

aktiviteter. 

Gennemsnitsrenten på en 10-årig amerikansk statsobligation i 2013 er 2,35 %.
111

  

Som det fremgår af ovenstående fremkommer en forholdsvis lav rente, idet renten på statsobligationerne er 

historisk lav på verdensplan. Det må forventes, på baggrund af kendskab til den økonomiske udvikling i 

verdensøkonomien, at renteniveauet vil stige efterhånden som den globale finanskrise aftager. Der er derfor 

beregnet et gennemsnit af renten på en 10-årig amerikansk statsobligation, set over en periode på 10 år fra 

2003-2013, da denne vurderes at afspejle et mere realistisk billede af det fremtidige renteniveau. Gennem-

snitsrenten for perioden er på 3,91 %, hvilket er den rente, som er anvendt i opgørelsen af WACC. 

7.2.3.2 Estimering af beta 

Beta kan defineres som den systematiske risiko i forhold til markedsporteføljen. Grundideen i modellen er, at 

investorerne kun vil betale for den risiko, som ikke kan spredes ud, og således ikke de usystemati-

ske/tilfældige risici. Følsomheden omkring betaværdien vil også blive gennemgået i forbindelse med føl-

somhedsanalysen senere i opgaven. 

Beta kan opgøres ud fra historiske aktiekurser eller de tidligere i opgaven opgjorte fundamentale faktorer. 

Idet OW Bunker på tidspunktet for opgaveskrivningen kun har været børsnoteret i en meget begrænset peri-

ode, vurderes der ikke at være tilstrækkelig historik til at estimere en repræsentativ beta-værdi ud fra aktie-

kurser.  

Idet der som beskrevet under den strategiske analyse er en del forskelle mellem OW Bunker og dens børsno-

terede konkurrenter, er det heller ikke vurderet repræsentativt at anvende den historiske aktiekurs for en kon-

kurrent. 
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Der er i stedet taget udgangspunkt i de fundamentale faktorer, som de driftsmæssige og finansielle risici, som 

tilsammen danner virksomhedens samlede risikoprofil. Beta kan således udtrykkes som:
112

 

  

βek = βu + (βu - βd) * D/EK  

 

βu = Ugearet risiko (aktivernes systematiske risiko/driftsmæssig risiko) 

βek = Gearet beta (egenkapitalens systematiske risiko) 

βd = Gældens systematiske risiko 

D/EK = Virksomhedens kapitalstruktur (markedsværdi af nettogæld i forhold til markedsværdi af egenkapi-

tal)  

 

For beta gælder følgende definitioner: 

β = 0 Risikofri investering 

β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β = 1 Investering med samme risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Ligningen måler henholdsvis den driftsmæssige risiko og den finansielle risiko, som beskrevet tidligere. 

Vurderingen af disse risici er foretaget i afsnit 5.3.1 og 5.3.2 under regnskabsanalysen, hvorfor nedenstående 

kun indeholder en kort opridsning af de identificerede forhold. 

I risikoanalysen blev OW Bunkers driftsmæssige og finansielle risiko vurderet middel, hvilket. ifølge FSR 

notatet vil resultere i en beta på 0,85 - 1,15.
113

 Udsnit af notat kan ses af bilag 7. 

Denne beta er sammenlignet med beta angivet for OW Bunkers største konkurrenter, som nævnt tidligere i 

opgaven. For at nævne en række hovedtal, så ligger skibssektoren med en beta på 0,96, World Fuel Services 

på 0,97, Chemoil på 0,72 og Aegean på 2,26. Bunker Holding er ikke børsnoteret, hvorfor der ikke er oplyst 

en betaværdi.
114

 

På baggrund af ovenstående fastsættes en beta på 1,05 for OW Bunker. Betaen er en middelbetragtning ud 

fra risikovurderingen og vurderes rimelig i forhold til sammenlignelige virksomheder og en common sense 

betragtning af et forholdsvist risikofyldt marked. Som beskrevet under risikogennemgangen er der ikke iden-

                                                 
112

 FSR notat side 57 
113

 FSR-notat side 59 

114
 Reuters 



69 

 

tificeret forhold, som gør, at risikoen vil ændre sig markant i fremtiden, hvorfor beta-værdien vurderes an-

vendelig i opgørelsen af WACC. 

7.2.3.3 Estimering af afkast ved investering i markedsporteføljen 

Markedsporteføljens afkast består af den risikofri rente, som er gennemgået tidligere i opgaven, tillagt en 

risikopræmie. Der er typisk to måder at fastlægge risikopræmien, ex-post og ex-ante metoden. Ex-post meto-

den tager udgangspunkt i en historisk risikopræmie, med den forudsætning, at den er en rimelig indikator på 

den forventede, fremtidige risikopræmie. Ex-ante metoden anvender forecasts fra analytikere om virksomhe-

dens fremtidige økonomiske udvikling som grundlag for fastlæggelse af risikopræmien. Undersøgelser og 

opgørelser udarbejdet over de forskellige metoder giver dog store udsving i estimeringen.
115

  

Til estimering af risikopræmien for OW Bunker er der taget udgangspunkt i PWC's opsamlingsnotat omkring 

prisfastsættelse på aktiemarkedet, som dækker perioden 2005 - 2010. Undersøgelsen er udarbejdet på bag-

grund af svar fra en række førende aktører på markedet (investeringsbanker, rådgivere m.fl.) og vurderes på 

baggrund heraf anvendelig for OW Bunker.  
116

 Det fremgår af notatet, at risikopræmien er forhøjet en anelse 

under finanskrisen. Derudover er der i 2009 en yderligere forhøjelse, hvor der er tvivl om, hvorvidt forhøjel-

sen er udtryk for et ændret niveau generelt eller blot et enkelt års afvigelse. 

Den gennemsnitlige risikopræmie for 2009 er ifølge PWC's notat på 4,9 %, hvilket må vurderes at være det 

højeste niveau set over en 10-årig periode.   

Derudover skal der også tages højde for, at den sidste del af gennemsnitværdierne over den 10-årige periode 

1999 - 2009 er fastsat i en finansiel krise periode. Ifølge respondenterne bør denne faktor dog ikke have haft 

en væsentlig indflydelse på udviklingen i niveauet. 

På baggrund af ovenstående og en common sense betragtning fastsattes markedsrisikopræmien til 4,5 %. 

Dette fastsættes ud fra gennemsnitsniveauet i den tidligere nævnte 10-årige periode kombineret med en for-

ventning om, at finanskrisen har haft en vis påvirkning på niveauet, men at det på trods heraf ikke vil falde 

tilsvarende efter den finansielle krise. 

7.2.3.4 Estimering af ejerafkastkrav 

Ejerafkastkravet kan ud fra de opgjorte værdier fastsættes til: 

ke = rf + β [E(rm) - rf] 

ke = 3,91 % + 1,05 * (8,41 % - 3,91 %) = 8,64 % 
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7.2.4 Estimering af WACC 

Som beskrevet tidligere vurderes OW Bunker at være 100 % egenkapitalfinansieret, hvorfor WACC'en er lig 

med ejernes afkastkrav, se nedenfor: 

WACC = GA ⋅ kd ⋅ (1-t) + EKA ⋅ ke 

WACC = 0 + 100 % * 8,64 %  = 8,64 % 

7.3 Vækst i terminalperioden 

Som det fremgår i udledningen af RIDO, skal vækstraten g afspejle den forventede, konstante vækst i termi-

nalperioden. Vækstraten skal således estimeres ud fra den tidligere udarbejdede strategiske analyse og en 

vurdering af det langsigtede vækstpotentiale for virksomheden og i branchen. 

Som fortaler for en fortsat høj vækst i terminalperioden kan nævnes en bred produktportefølje, mulighed for 

fortsat udvidelse gennem markedspenetrering, overtagelse fra olieselskaberne og en stigende globalisering, 

som ikke forventes mindsket i fremtiden. Af trusler mod væksten for OW Bunker kan nævnes konjunkturføl-

somheden og  øgede miljøkrav og lovgivninger på området. 

Sammen med ovenstående skal der også tages højde for væksten i verdensøkonomien, heriblandt inflations-

niveauet.  

Inflationsniveauet på verdensplan har grundet den økonomiske krise ligget forholdsvist lavt i de senere år og 

er faldet meget på langt de fleste af verdensmarkederne med undtagelse af eksempelvist Japan, som har for-

mået at øge niveauet.
117

 Denne tendens forventes dog ikke at være dækkende for terminalperioden, blandt 

andet på grund af den nuværende økonomiske krise.  

På baggrund af OW Bunkers identificerede styrker og forventningen til en stigende inflation i fremtiden på 

mellem 2-3 %, fastsættes vækstraten for terminalperioden til 3 %. Årsagen til det forholdsvise lave, fastsatte 

niveau for væksten sammenlignet med budgetteringen er en forventning om, at konkurrencen på lang sigt vil 

eliminere atypiske afkast, hvilket understøttes af empirien.
118

  

7.4 RIDO-modellen og værdiansættelse 

Efter fastlæggelse af WACC og budgettering kan der nu udarbejdes en værdiansættelse af OW Bunker efter 

RIDO-modellen pr. 31. december 2013, som beskrevet tidligere i afsnittet. 
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Nedenfor er oplistet da faktorer, som er udarbejdet i budgetteringsfasen, og som ligger til grund for værdian-

sættelsen: 

Tabel 7.1 – RIDO faktorer 

 
R2013 E2014 E2015 E2016 E2017 

Terminal-

periode 

Nettodriftsaktiver 728.391 1.095.014 1.242.491 1.304.616 1.369.846 1.410.942 

WACC 62.897 94.554 107.289 112.654 118.286 121.835 

Driftsoverskud efter skat 78.035 87.213 100.771 110.729 118.104 123.067 

RIDO 15.138 -7.341 -6.518 -1.924 -182 1.232 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af formlen for RIDO øverst i afsnittet skal nutidsværdien af residualindkomsten i budgetpe-

rioden og terminalperioden opgøres. Tilbagediskonteringen foretages ved hjælp af den beregnede WACC og 

med udgangspunkt i den fastsatte vækstrate på 3 %. Nettodriftsaktiver, nettofinansielle forpligtelser og mino-

ritetsinteresser er hentet fra den reformulerede balance for 2013. Som det fremgår af nedenståend,e er kapi-

talforhøjelserne, som er foretaget i marts 2014, ikke medtaget i opgørelsen, idet der foretages sammenholdel-

se med den faktiske markedsværdi ud fra værdien pr. aktie.  

 

Tabel 7.2 – Værdiansættelse 

 
t.USD t.DKK 

Nutidsværdi af budgetperioden -13.913 -75.306 

Nutidsværdi af terminalperioden 14.885 80.568 

   Nettodriftsaktiver 2013 728.391 3.942.561 

   Virksomhedsværdi 729.363 3.947.823 

   Netto finansielle forpligtelser 505.576 2.736.530 

   Værdi af egenkapitalen 223.787 1.211.293 

   Værdi af minioritetsinteresser -490 -2.652 

   Værdi af egenkapitalen (moder) 223.297 1.208.640 

   Antal aktier (hele stk.) 6.892.477 
 

   Værdi pr. aktie (hele værdier) 32,40 175,36 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det fremgår af ovenstående er værdien pr. aktie fastsat til 175,36 kr. Beløbene er opgjort i danske kr. i 

henhold til kursværdien 31. december 2013, idet OW Bunker er børsnoteret på den danske børs, og værdier-

ne derfor fremgår i danske kroner. 

I næste afsnit udarbejdes en følsomhedsanalyse, for at identificere de væsentligste parametre i ovenstående 

værdiansættelse og dermed deres påvirkning på den estimerede værdi.  

7.5 Følsomhedsanalyse 

Værdiansættelsen er foretaget på baggrund af et forventet 'normal'-scenarie. Det vil sige, at resultatopgørelse, 

balancer og WACC er estimeret ud fra historiske tal fra regnskabsanalysen kombineret med de forventnin-

ger, der er til fremtiden, som beskrevet tidligere i opgaven. Der er således ikke forventninger til, at markedet 

udvikler sig i markant opadgående eller nedadgående retning. 

Idet der er store usikkerheder tilknyttet ovenstående er det relevant at analysere, hvorledes ændringer i de 

centrale værdidrivere påvirker den estimerede værdi i OW Bunker, og dermed værdiansættelsen.  

Tabel 7.3 nedenfor viser aktiekursens følsomhed overfor ændringer i henholdsvis WACC og væksten i ter-

minalperioden. Ifølge ovenstående værdiansættelse blev WACC fastsat til 8,64 % og væksten til 3 %. Som 

det fremgår af aktiekurserne nedenfor er disse særligt følsomme over for ændringer i WACC'en og mindre 

følsomme over for væksten. Det betyder, at risikovurderingen af OW Bunker, og hermed ejernes afkastkrav, 

er af stor betydning for den estimerede aktieværdi. 

Tabel 7.3 – Følsomhed over ændringer i WACC’en og væksten 

  
Vækst i terminalperioden 

  
2,00 % 2,50 % 3,00 % 3,50 % 4,00 % 

WACC 

7,64 %           346,07            361,48            380,20      403,46      433,10  

8,14 %           252,03            258,85            266,98      276,88      289,16  

8,64 %           172,77            173,57            175,36      175,65      177,02  

9,14 %           105,13            101,69              97,69        92,98        87,36  

9,64 %             46,81              40,36              32,94        24,31        14,15  

 Kilde: Egen tilvirkning 

En anden væsentlig faktor i værdiansættelsen af OW Bunker er omsætningshastighederne på henholdsvis 

anlægskapitalen og arbejdskapitalen, som det fremgår af tabel 7.5.2 nedenfor. Den gennemsnitlige omsæt-

ningshastighed for arbejdskapitalen er i værdiansættelsen fastsat til 0,27, mens den for anlægskapitalen er 

1,18. Som beskrevet under rentabilitetsanalysen fremgår omsætningshastighederne som værende meget lave, 

hvilket skyldes, at de er beregnet på baggrund af bruttofortjenesten i stedet for omsætningen, grundet 

cashflowet i virksomheden. Det afspejler sig tilsvarende i nedenstående tabel, hvor de i forvejen lave omsæt-



73 

 

ningshastigheder er meget følsomme overfor ændringer, særligt i arbejdskapitalen. Den fremtidige håndte-

ring af denne faktor hos OW Bunker er således også meget vigtig. 

Tabel 7.4 – Følsomhed i omsætningshastigheder 

  
Arbejdskapitalens omsætningshastighed 

  
              0,17                0,22                0,27         0,32         0,37  

Anlægs-

kapitalens 

omsætnings-

hastighed 

                                         

1,08           -491,18             -79,24            151,96      358,45      488,57  
                                         

1,13           -478,55             -66,61            164,59      371,07      501,19  
                                         

1,18           -467,00             -55,06            175,36      382,63      512,75  
                                         

1,23           -456,38             -44,44            186,75      393,24      523,36  
                                         

1,28           -446,60             -34,66            196,54      403,03      533,15  

Kilde: Egen tilvirkning 

Der er ikke foretaget analyse af forholdet mellem egenkapitalandelen og fremmedkapitalandelen samt deres 

indirekte betydning på WACC, da dette, som beskrevet tidligere, ikke vurderes at være væsentligt for OW 

Bunker fremadrettet grundet den langsigtede kapitalstruktur.  

7.6 Delkonklusion på værdiansættelsen 

RIDO-modellen vurderes bedst egnet til at værdiansætte virksomheden grundet koblingen mellem den histo-

riske rentabilitet og risikoanalyse sammenholdt med de historiske og forventede fremtidige værdiskabende 

aktiviteter. 

OW Bunker vurderes, på baggrund af kapitalforhøjelser i marts 2014 og gennemgang af kapitalstrukturen 

hos de største konkurrenter, at være 100 % egenkapital finansieret i fremtiden, hvorfor WACC udelukkende 

tager udgangspunkt i ejernes afkastkrav, som er estimeret til 8,64 %. 

Som følge af de budgetterede forventninger til fremtiden estimeres egenkapitalen at udgøre 224 mio. USD 

svarende til ca. 1.211 mio. kr. Det svarer til en teoretisk aktiekurs pr. stk. på 175,36 kr. sammenlignet med 

lukkekursen den 1. maj 2014, som var på 178,00 kr. Dermed vurderes det, at den faktiske markedsværdi er 

overvurderet med 1,5 %.  

Aktiekursens følsomhed overfor udvalgte værdidrivere er analyseret i følsomhedsanalysen. Det kan herudfra 

konkluderes, at virksomhedsværdien er særlig følsom overfor ændringer i ejernes afkastkrav og omsætnings-

hastigheden for arbejdskapitalen.  
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Værdiansættelsen af OW Bunker ved brug af RIDO-modellen, vil nedenfor blive sammenholdt med værdien 

estimeret ud fra en multipelanalyse.  

 

8. Multipelanalyse 

Brugen af relative værdiansættelsesmodeller, hvor man anvender multipler som grundlag for en værdiansæt-

telse, er forholdsvis stor i praksis. Anvendelsen af multipler er en mere simpel metode til at værdiansætte en 

virksomhed på, i forhold til en værdiansættelse baseret på en fundamentalanalyse.  

Der henvises til metodeafsnittet, hvor det beskrives, at det som udgangspunkt ikke er opgavens hovedformål 

at teste anvendelsen af værdiansættelsesmodeller. Multipelanalysen udarbejdes derfor for at teste den estime-

rede værdi ved hjælp af RIDO-modellen. Analysen vil af samme grund kun blive foretaget på overordnet 

niveau med fokus på price/earning multiplen.  

Ved værdiansættelse af børsnoterede virksomheder med udgangspunkt i en relativ værdiansættelsesmodel 

sammenlignes selskaber inden for samme branche (peer-gruppe). Ved at foretage en peer-gruppe analyse kan 

man derigennem udlede, hvilke forskelle der bør være imellem de enkelte selskabers multiple, og dermed 

hvilke forhold, der skal tages højde for i sammenligningen.  

I praksis eksisterer der ikke to identiske virksomheder, hvorfor det kan være svært at finde sammenlignelige 

virksomheder, hvilket også er modellens største kritikpunkt. Der skal derfor i værdiansættelsen typisk tages 

højde for forskelle i forbindelse med den fremtidige omsætning- og indtjeningsvækst, likviditeten i aktien, 

regnskabsprincipper, kapitalstruktur mv.
119

 

Værdiansættelse med udgangspunkt i multipler kræver generelt et grundigt forarbejde i relation til virksom-

heden, som der ønskes værdiansat, og ikke mindst, dennes peer-gruppe, da der ellers er en stor risiko for, at 

værdiansættelsen afviger betydeligt fra en fundamentalanalyse og den faktiske markedsværdi. I bilag 8 frem-

går en kort beskrivelse af OW Bunkers største og samtidig mest sammenlignelige konkurrenter, men idet 

multipelanalysen ikke er den primære værdiansættelsesmetode, er der ikke foretaget en nærmere analyse af 

konkurrenterne. 

I nedenstående afsnit vil værdiansættelsen tage udgangspunkt i den gennemsnitlige beregnede P/E fra peer-

gruppen. De sammenlignelige konkurrenter er World Fuel Services, Chemoil og Aegean, som alle er børsno-

terede. Som nævnt tidligere, forekommer der dog stadig forskelle mellem de forskellige virksomheder og 

deres kerneaktiviteter. 
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Der anvendes P/E multipler oplyst fra Reuters for de udvalgte konkurrenter. Værdierne antages at være til-

strækkeligt valide, da det må forudsættes, at værdierne er opgjort på en ensartet og sammenlignelig måde. De 

kan i den forbindelse anvendes som et estimat af værdien af egenkapitalen for OW Bunker.  

8.1 P/E 

P/E-multiplen kan grundlæggende beregnes som værdien af selskabets aktier sat i forhold til selskabets resul-

tat efter skat og minoriteter. P/E afspejler hermed prisen for at få del i én indtjeningskrone efter skat hos 

virksomheden.
120

 

Som det kan ses nedenfor er de respektive virksomheders multipel for P/E. 

Tabel 8.1 viser P/E multipler for konkurrenter 

Navn P/E 

World Fuel Services 15,77 

Chemoil 5,10 

Aegean 17,89 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående figur, skiller Chemoil sig ud fra de andres multipler. Den primære årsag 

hertil er, at Chemoil, som den eneste af de tre virksomheder, ikke er 100 % egenkapitalfinansieret, men 

nærmere 50 %. Det vil sige, at egenkapitalen er forholdsvis lille sammenlignet med de andre, hvorfor P/E 

multiplen også nødvendigvis må være mindre. 

Nedenfor estimeres værdien af OW Bunkers egenkapital med udgangspunkt i den gennemsnitlige multipel 

for konkurrenter og den budgetterede indtjening et år ud i fremtiden. 

Den budgetterede indtjening anvendes, idet den vurderes at være et bedre estimat for den fremtidige udvik-

ling end den historiske, da resultatet i nævneren udtrykker markedets forventninger til den fremtidige indtje-

ning. I nedenstående illustration vil det derfor være det budgetterede resultat efter skat i år 1, som er anvendt 

i opgørelsen.   

Tabel 8.2 - gennemsnitlig P/E for konkurrenterne og værdien af OW Bunker 

Navn/USD P/E 

World Fuel Services 15,77 

Aegean 17,89 

Chemoil 5,10 

Gennemsnit 12,92 

  Resultat efter skat for budgetår 1 116 904 

Estimeret værdi af EK 1 510 400 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figur 8.2 er den estimerede værdi af egenkapitalen betydelig højere end egenkapitalen, 

som blev beregnet ved hjælp af RIDO-modellen til 223.787 t.USD. En af årsagerne hertil er, at OW Bunker, 

ligesom Chemoil, på værdiansættelsestidspunktet ikke er 100 % egenkapitalfinansieret. OW Bunker er på 

værdiansættelsestidspunktet kun 1/3 egenkapitalfinansieret, hvorfor indtjeningen udgør en forholdsvis stor 

del af egenkapitalen. P/E værdien bliver som resultat heraf meget lille, som det også er gældende for Chemo-

il. Tages der kun udgangspunkt i Chemoils P/E værdi bliver OW Bunkers estimerede egenkapital 584.520 

t.USD, som må vurderes at være væsentligt tættere på den estimerede værdi, som blev fundet ved hjælp af 

RIDO-modellen. Det skal til ovenstående tilføjes, at OW Bunker i marts 2014 har foretaget en række kapital-

forhøjelser, som beskrevet tidligere, hvilket øger egenkapitalen væsentligt set i forhold til indtjeningen. OW 

Bunker er herefter 100 % egenkapitalfinansieret, ligesom de to øvrige konkurrenter, og P/E værdien forøges 

derfor væsentligt.  

Følsomhedsanalysen belyste også, at der med forholdsvis små ændringer i variablerne kan forekomme større 

ændringer i egenkapitalen. Grundet ændringerne i kapitalstrukturen, i forbindelse med børsintroduktionen, 

og forskellen i kapitalstrukturen hos de sammenlignelige konkurrenter, kan det derfor være svært at estimere 

egenkapitalværdien på baggrund af multipler og efterfølgende sammenholde i en Peer-gruppe analyse. Det 

vurderes på baggrund af sammenholdelse med Chemoil, der har en lignende kapitalstruktur på værdiansæt-

telsestidspunktet, at den multiple værdiansættelse understøtter værdien fremfundet ved hjælp af RIDO-

modellen. Dog med en indikation på en mindre undervurdering af aktien. 

9. Konklusion 

OW Bunker har i et presset marked formået at skabe vækst og gøre sig bemærket på det globale marked for 

levering af skibsbrændstof til søfartsindustrien. De er i starten af 2014 en af de ledende virksomheder i bran-

chen med en markedsandel på ca. 7 %.  

Tidligere har den primære strategi været baseret på organisk vækst, mens der nu ses et mønster med et øget 

antal selektive opkøb. Et eksempel herpå er købet af Bergen Bunkers i december 2012, som indtil videre har 

resulteret i synergier og øget volumen. 

Der ses hos kunderne en øget efterspørgsel efter en fuldstændig håndtering af køb, distribution og risk mana-

gement håndtering, hvilket har givet OW Bunker mulighed for at udvide produktporteføljen og dermed diffe-

rentiere sig fra sine konkurrenter.  

Høje adgangsbarrierer til markedet har også betydet, at virksomheden har formået at øge volumen og herved 

opnå en række stordriftsfordele. Tilsvarende har OW Bunker også opnået en øget forhandlingsstyrke overfor 

leverandører og kunder.  
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Fremtiden spår om fortsatte lovreguleringer, miljøindskærpelser og risikoen for større konjunkturudsving, 

som nogen af de største trusler. Truslerne kan mærkes i markedet i form af ændringer til forretningsstruktu-

ren i forhold til flådesammensætning, krav til brændstofkvaliteten m.fl. Samtidig resulterer konjunkturføl-

somheden i et behov for sikring af en række risici, som valuta og kredit til kunderne. OW Bunker har som 

resultat af den enorme volumen tilsvarende store tilgodehavender fra salg, som vurderes at indebære en væ-

sentlig risiko for virksomheden, men som samtidig er forsøgt dækket ind via forsikring og pant i skibene.  

De har således ved at fokusere på forretningsmodellen og kundeefterspørgslen differentieret sig på markedet 

og derved formået at øge deres volumen år efter år, hvilket også afspejler sig i virksomhedens nøgletal.  

De officielle årsrapporter er reformuleret for at danne et bedre analytisk grundlag for rentabilitetsanalysen og 

hermed for vurderingen af udviklingen i OW Bunkers værdidrivere i analyseperioden. Virksomhedens fokus 

på rentabiliteten og risikoanalyserne afspejles i rentabilitetsanalysen, som viser at værdidriverne for både 

indtjeningen og kapitaltilpasningen har påvirket egenkapitalens forrentning positivt. Det samme gjorde sig 

gældende for den finansielle gearing.  

En indgående forståelse for, og et kendskab til, virksomhedens interne og eksterne situation, og særligt for-

holdet imellem disse og estimeringen af virksomhedens fremtidige værdiskabelse er central i værdiansættel-

sen.  

Budgetteringen og fastlæggelse af ejernes afkastkrav, som er baseret på de forudgående analyser, er således 

helt central, og meget følsom overfor ændringer i værdidrivere som vurderingen af den systemiske risiko 

beta og ændringer i arbejdskapitalen.  

Budgetteringen er udarbejdet ved at sammenkoble den historiske udvikling i nøgletallene fra rentabilitetsana-

lysen med forventninger til fremtiden baseret på konklusionerne fra den strategiske analyse. Som de væsent-

ligste parametre kan nævnes udviklingen i omsætningen, som fortsat vurderes at have et stort vækstpotentiale 

kombineret med en uændret bruttoavanceprocent. 

Derudover har arbejdskapitalen i en virksomhed som OW Bunker særdeles stor betydning på grund af de 

store pengebindinger relateret til særligt tilgodehavender fra salg. 

Sidst men ikke mindst har en række kapitalforhøjelser forud for børsnoteringen ultimo marts 2014 betydet en 

ændret kapitalstruktur fra 33 % egenkapitalfinansieret til 100 % egenkapitalfinansieret.  
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De værdidrivere, som særligt påvirkes i følsomhedsanalysen er ejernes afkastkrav (WACC'en) og omsæt-

ningshastigheder relateret til arbejdskapitalen. Følsomhedsanalysen viste, at disse drivere er yderst følsomme 

i forhold til den teoretiske aktiekurs. 

På baggrund af den strategiske analyse, regnskabsanalysen og den fremtidige budgettering, bliver OW Bun-

kers teoretiske aktiekurs estimeret, ved brug af RIDO-modellen, til 175,36 kr. pr. aktie. Den faktiske lukke-

kurs den 1. maj 2014 var på 178,00 kr., hvilket svarer til en overvurdering på 1,5 % af den faktiske kurs. 
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Bilag 1 - Koncernopbygning 

Udsnit af årsrapport for 2013 for OW Bunker A/S: 

 

 



Bilag 2 - Flådeoversigt 

Udsnit fra prospekt: 

 

 

 



Bilag 3 – Eksport og import udvikling på den amerikanske betalingsbalance 

 

Figur over udviklingen i eksport fra 2008 til 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur over udviklingen i import fra 2008 til 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: http://da.tradingeconomics.com/united-states/exports 



Bilag 4 – Den udvidet Du-Pont-Model 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Eg
en

ka
p
it
al
 f
o
rr
en

tn
in
g

Afkast på 
nettodriftsaktiver

Overskudsgrad
Bruttoavanceprocent og 
omkostnings drivere

Aktivernes 
omsætningshastighed

Individuelle 
omsætningshastigheder

Finansiel gearing
Finansiel gearing x 

SPREAD
Individuelle netto 

låneomkostningsdrivere

Niveau 1  Niveau 2 Niveau 3 



Bilag 5 - Reformulering af balance og resultatopgørelse 

Reformuleringen er foretaget på baggrund af den beskrevne praksis i opgavens afsnit 5.1.2. 

 

 

 

(t.USD)
2011 2012 2013

Nettoomsætning i alt 11.750.147 14.123.387 16.986.802 
Vareforbrug -11.512.926  -13.876.339  -16.667.232  
Driftsomkostninger -92.512        -82.560        -100.786      
Bruttoresultat 144.709      164.488      218.784      
Andre eksterne omkostninger -32.930        -30.168        -34.570        
Personaleomkostninger -39.388        -50.077        -71.563        
Afskrivninger, nedskrivninger mv. -6.227          -6.291          -7.638          
Driftsoverskud fra salg, før skat 66.164        77.952        105.013      
Skat allokeret til driftsoverskud fra salg -16.878        -14.145        -24.599        
Driftsoverskud fra salg, efter skat 49.286        63.807        80.414        

Andet driftsoverskud
Særlige poster (aflysning og strategiske tiltag) -              -2.500          -3.008          
Engangsomkostninger ved termination -              -8.600          
Andet driftsoverskud før skat -              -11.100       -3.008         
Skat allokeret til andet driftsoverskud -              2.620           629              
Andet driftsoverskud, efter skat -              -8.480         -2.379         

Driftsoverskud i alt, efter skat 49.286        55.326        78.035        

Netto finansielle omkostninger -13.603        -16.546        -18.537        
Skat allokeret til finansielle poster 3.455           3.905           3.874           

Totalindkomst - koncernen 39.138        42.685        63.372        
Minoritetsinteresser 1.764           -362             -490             
Totalindkomst  - aktionærer i moderselskabet 40.902        42.323        62.882        



 

(t.USD)
2011 2012 2013

Driftsaktiver
Goodwill 60.778      65.268      65.179      
Software 2.881       1.788       549          
Andre immaterielle anlægsaktiver -           3.789       4.049       
Driftsmateriel og inventar 5.301       6.029       8.997       
Skibe 41.996      42.189      65.427      
Materielle aktiver under udførelse og 31.979      -           -           
Andre finansielle tilgodehavender 507          861          516          
Udskudte skatteaktiver 5.198       6.881       2.406       
Udskudt skat -4.017      -2.141      -4.785      
Hensatte forpligtelser -330         -575         -668         
Anden gæld, langfristet -           -3.377      -2.846      
Anlægsaktiver netto 144.293  120.712  138.824  

Varebeholdninger 137.652    163.617    201.776    
Tilgodehavender fra salg 1.105.927 1.166.793 1.354.105 
Tilgodehavender fra associerede selskaber 48.598      28.078      -           
Tilgodehavende selskabsskat 8.602       2.926       2.475       
Derivater 17.126      2.732       9.649       
Andre tilgodehavender 5.359       13.090      27.215      
Periodeafgrænsningsposter 9.679       9.274       8.443       
Driftslikviditet 1.447       1.645       2.188       
Hensatte forpligtelser -69 -146 -206
Derivater -19.193    -5.416      -11.602    
Leverandører af varer og tjensteydelser -781.174   -822.584   -947.542   
Gæld til nærtstående selskaber -46           -           -567         
Selskabsskat -18.282    -17.996    -18.284    
Anden gæld -14.770    -19.240    -38.083    
Arbejdskapital netto 500.856  522.773  589.567  

Netto driftsaktiver (NOA) 645.149  643.485  728.391  

Finansielle aktiver og forpligtelser
Likvide beholdninger 12.903      14.483      11.604      
Kreditinstitutter (lang og kort) -457.029   -413.253   -497.955   
Derivater passiv -6.964      -8.362      -288         
Anden gæld (lån) -17.840    -18.112    -18.937    
Netto finansielle forpligtelser (NFO) -468.930 -425.244 -505.576 

Koncernegenkapital 176.219  218.241  222.815  
Minoritetsinteresser (MIN) 1.764       -362         -490         
Egenkapital, moderselskabets aktionærer (CSE) 174.455  218.603  223.305  



Bilag 6 - Budgettering 

 

 

Resultatopgørelse
R2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018

Nettoomsætning 16.986.802 18.685.482 20.554.030 21.581.732 22.660.819 23.340.643
Vareforbrug -16.667.232 -18.333.955 -20.167.351 -21.175.718 -22.234.504 -22.901.539
Driftsomkostninger -100.786 -110.865 -119.477 -125.451 -131.724 -135.675
Bruttoresultat 218.784 240.662 267.202 280.563 294.591 303.428
Andre eksterne omkostninger -34.570 -38.027 -39.549 -38.720 -39.183 -39.449
Personaleomkostninger -71.563 -78.719 -86.599 -90.087 -93.708 -95.609
Afskrivninger, nedskrivninger mv. -7.638 -8.402 -9.328 -9.795 -10.284 -10.593
Driftsoverskud fra salg, før skat 105.013 115.514 131.727 141.960 151.415 157.778
Skatteeffekt -24.599 -28.301 -30.956 -31.231 -33.311 -34.711
Driftsoverskud fra salg, efter skat 80.414 87.213 100.771 110.729 118.104 123.067

Andet driftsunderskud
   Særlige poster (aflysning og strategiske tiltag) -3.008 -            -            -            -            -               
   Engangsomkostninger ved termination 0 -            -            -            -            -               
Skatteeffekt 629 -            -            -            -            -               
Andet driftsoverskud, efter skat -2.379 0 0 0 0 0

Driftsoverskud i alt, efter skat 78.035 87.213 100.771 110.729 118.104 123.067

Netto finansielle omkostninger, før skat -18.537 41.010       40.759       40.500       40.228       40.057          
Skattefordel 25% 3.874 -10.047     -9.578       -8.910       -8.850       -8.812          
Netto finansielle omkostninger, efter skat -14.663 30.962 31.180 31.590 31.378 31.244

Totalindkomst 63.372 118.176 131.951 142.319 149.482 154.311

Balance
R2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018

Anlægskapital 138.824 204.563 227.122 238.478 250.402 257.914
Arbejdskapital 589.567 890.451 1.015.369 1.066.138 1.119.444 1.153.028
Netto driftsaktiver 728.391 1.095.014 1.242.491 1.304.616 1.369.846 1.410.942

Egenkapital, primo 218.241 222.815 5.858.041 5.924.017 5.995.176 6.069.917
Kapitaltilførsel 0 5.576.139 0 0 0 0
Overført resultat 63.372 118.176 131.951 142.319 149.482 154.311
Regulering minioritetsinteresser -1.516
Værdiregulering afledte finansielle instrumenter 6.509
Dividende -63.791 -59.088 -65.976 -71.159 -74.741 -77.156
Egenkapital, ultimo 222.815 5.858.041 5.924.017 5.995.176 6.069.917 6.147.073

Netto finansielle aktiver (NFA) -505.576 4.763.027 4.681.526 4.690.561 4.700.071 4.736.131



Bilag 7 - Vurdering af betaværdi 
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Bilag 8 - Konkurrentbeskrivelser 

Nedenfor er kort oplistet konkurrentbeskrivelser, af de udvalgte konkurrenter i opgaven. 

Oplysningerne er hentet fra de respektive virksomheders årsrapporter og hjemmesider. 

 

World Fuel Services 

World Fuel Services blev stiftet i 1984 og er blandt de ledende virksomheder i verden indenfor køb og salg 

af forskellige typer brændstoffer samt risk management ydelser i forbindelse hermed. Virksomheden 

opererer primært indenfor reselling, da olieleverandørerne typisk distribuerer olien direkte fra raffinaderiet til 

World Fuel Services' kunder. Ved salg af brændstof direkte fra virksomhedens egne lagre anvendes en 

ekstern distributør. 

Virksomheden blev børsnoteret i 1986 på børsen i New York og har således af de 4 konkurrenter den længste 

historik som noteret virksomhed. World Fuel Services har historisk haft en stærk strategisk og økonomisk 

position i markedet, hvilket også afspejler sig i forholdsvis høj aktiekurs sammenholdt med eksempeltvist 

Chemoil og Aegean, som er beskrevet nedenfor. 

 

Bunker Holding 

Hovedaktiviteten i Bunker Holding er også køb og salg af forskellige typer brændstoffer. Bunker Holding ser 

også sig selv som en af de ledende virksomheder i branchen, men erkender samtidig visse begrænsninger i 

den nuværende forretning, som primært er grundet i kreditmæssige årsager. 

Virksomheden er ikke børsnoteret, og har heller ikke udtrykt ønske herom.   

 

Chemoil 

Chemoils forretningsområder er også køb og salg af forskellige typer brændstoffer. Herudover distribuerer 

de også brændstof til søfarts- og luftfartsindustrien samt til transportmidler på land. Det vil sige, at Chemoil, 

ligesom OW Bunker, både opererer indenfor reselling og fysisk distribution. 

Virksomheden blev børsnoteret i 2006 og har i 2014 frivilligt valgt at lade sig afbørsnotere. Aktiekursen pr. 

stk. har været historisk lav fra børsintroduktionen og frem sammenlignet med konkurrenter i branchen. Der 

har ikke været udbetalt dividende fra virksomheden siden 2009, hvilket må ses i sammenhæng med 



udfordringer for virksomheden, dårligere økonomiske resultater og restruktureringer af forretningsområder i 

bl.a. Europa. 1 

 

Aegean 

Aegean Marine er en international brændstoflogistik virksomhed, som distribuerer brændstof til skibe i 

havne og til søs. Udover Aegean Marine opererer koncernen også indenfor distribution af brændstof til 

luftfartsindustrien.  

Virksomheden blev etableret i 1996 og børsnoteret i 2006 ligesom Chemoil. Aegean har ligesom World Fuel 

Services en forholdsvis stærk finansiel position i markedet, særligt i relation til flyaktiviteterne.  

 

 

                                                            
1 Årsrapport for Chemoil for 2013 og Reuters 




