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1. Indledning 

1.1 Introduktion 

Denne hovedopgave omhandler en værdiansættelse af TORM A/S. Jeg har deltaget i 

valgfaget M & A på studiet og har gennem hele studiet fundet det man kan få ud af en 

årsrapport fra et selskab meget interessant.  En værdiansættelse af et selskab bliver fulgt 

meget nøje og når det handler om et børsnoteret selskab er det også med til, at sætte 

prisen på selskabets aktie.  En værdiansættelse er med til, at bestemme om en investor 

skal investere i et selskab frem for et andet.  

 

At det netop blev et rederi skyldes, at jeg tidligere har arbejdet i en fagforening for 

officerer i den danske handelsflåde. Her blev min interesse for det maritime område 

skabt. At det netop blev TORM er nok lidt af en tilfældighed og måske ikke alligevel, 

man hører jo en masse når man sidder i en fagforening, også de sejlendes holdninger til 

et selskab og TORM var bl.a. et af de selskaber som man hørte meget om, både godt og 

dårligt, men nok mest godt. Derfor syntes jeg det kunne være interessant, at se nærmere 

på selskabet.  

 

Rederi er en betegnelse for et selskab som på en forretningsmæssig basis ejer eller 

driver et skib/flere skibe. Et rederi kan organiseres som enkeltpersonsforetagende, 

aktieselskab eller partrederi.  Et rederi er en servicevirksomhed som lever af, at fragte 

varer/gods ad søvejen mellem to eller flere destinationer. Der findes to måder, at gøre 

dette på, den ene måde er liniefart og den anden måde er trampfart. Liniefart svarer til 

en buslinje som kører i fast rute mellem punkt A og B. Liniefarten sejler for det meste 

med stykgods i containere, hvorfor der primært menes containerskibe, når der refereres 

til liniefart. Trampfart kan bedre beskrives som en taxa, her charter man skibet når man 

har behov for det, dvs. der sejles der hvor der er efterspørgsel, det betyder, at der 

primært sejles i spotmarkedet hvilket betyder, at det i højere grad er markedskræfterne 

der gør sig gældende, det betyder igen at markedet er meget konkurrence intenst.  
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Dette er den simple beskrivelse af et rederi, i virkeligheden findes der en vifte af 

serviceydelser som rederierne tilbyder, det kan være hjælp til at få varerne gennem 

tolden, transport til og fra havnen, måske skal varerne flyttes mellem to skibe for at få 

dem frem til destinationen. Alt dette kan rederierne være behjælpelig med, det er kun et 

spørgsmål om hvad kunden er villig til at betale for servicen. Rederierne kan have 

forskellige service ydelser.  

      

1.2 Problemformulering     

Der ønskes udarbejdet en værdiansættelse af TORM A/S, det overordnede spørgsmål er 

derfor: 

Hvad er værdien af TORM A/S? 

For at kunne vurdere dette er jeg nødt til at lære selskabet at kende, dvs. jeg er nødt til at 

kende den branche som TORM agere i og hvilket selskab TORM er. For at lære TORM 

at kende, er jeg nødt til at foretage en strategisk analyse, en regnskabsanalyse og gøre 

mig nogle forudsætninger for fremtiden. Disse oplysninger skulle gerne udmunde i en 

værdiansættelse af selskabet.   

Derfor bliver spørgsmålet delt op i 3 kategorier med tilhørende underspørgsmål. De 3 

kategorier er strategisk analyse, regnskabsanalyse og værdiansættelse.  

 

Delspørgsmål vedrørende den strategiske analyse: 

• Hvilke makroforhold har indvirkning på selskabet TORM   

• Hvorledes ser TORMs konkurrencemæssige situation ud? 

• Hvilke konkurrencestrategier forfølger/benytter TORM?   

 

Delspørgsmål vedrørende regnskabsanalyse: 

• Hvordan har den historiske økonomiske udvikling været i TORM? 

• Hvordan kan den historiske økonomiske udvikling i TORM forklares ved hjælp 

af en nøgletalsanalyse? 
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Delspørgsmål vedrørende værdiansættelsen: 

• Hvilke fordele og ulemper er der ved anvendelse af modellerne DCF- og 

Residualindkomstmodellen. 

• Hvad er TORMs kapitalomkostninger – WACC? 

• Hvilken værdi estimeres ved DCF- og Residualindkomstmodellen? 

• Hvor følsom er den estimerede værdi overfor ændringer i input til 

værdiansættelsesmodellerne? 

• Hvordan påvirkes den estimerede værdi ved en scenarieanalyse? 

 

1.3 Metode- og modelvalg 

Dette afsnit skal belyse opgavens opbygning. Det er meningen at opgaven skal læse 

kronologisk.   

 

Kapitel 1 

Dette kapitel er indledningen til opgaven. I dette kapitel vil spørgsmålene til 

problemformuleringen blive præsenteret, og jeg vil gennemgå den måde opgaven er 

opbygget på.  

 

Kapitel 2 

Her gives en gennemgang af TORM. Der er noget om TORMs historie, deres mission 

og vision. Deres forretningsområde gennemgås herunder deres pool-samarbejde som er 

en vigtig del af selskabets forretning.  Selskabets ejerstruktur gennemgås og der gives et 

indblik i selskabets direktion og bestyrelse. Dette kapitel er et beskrivende kapitel. 

 

Kapitel 3 

Kapitel 3 er en strategisk analyse. Til den strategiske analyse benyttes de modeller som 

vi har lært på studiet, bl.a. PESTEL som fortæller noget om TORMs macro forhold, 

altså hvilke forhold der påvirker TORM i omverden. Der vil også blive benyttet en 

Porters Five Forces, som er en analyse af branche- og de konkurrencemæssige forhold. 

Endelig vil kapitlet blive afsluttet med en SWOT analyse, til at samle oplysningerne fra 
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de enkelte modeller. I kapitlet vil der være en kort gennemgang af de enkelte modeller. 

Kapitlet afsluttes med en delkonklusion. 

 

Kapitel 4 

Kapitel 4 er en gennemgang af de risikofaktorer som kan påvirke TORM og hvordan 

TORM tager højde for disse faktorer. Kapitlet indeholder derudover en beregning af 

NAV samt en beskrivelse af NAV. 

 

Kapitel 5 

Kapitel 5 indeholder en regnskabsanalyse. Regnskabsanalysen bygger på årsrapporterne 

for 2005 til 2009. Der tages ikke højde for investorernes skatteforhold. Jeg vil foretage 

en reformulering af resultatopgørelsen, balancen og egenkapitalopgørelsen. Disse 

reformuleringer skal benyttes til en nøgletalsanalyse og rentabilitetsanalyse. Jeg vil også 

kigge på egenkapitalforrentningen samt en dekomponering af SPREAD, FGEAR, og 

AG (ROIC). Kapitlet der omhandler regnskabsanalysen vil blive afsluttet med en 

delkonklusion. 

 

Kapitel 6 

Kapitel 6 er en værdiansættelse. Der vil være en introduktion til de to modeller der 

benyttes til at foretage værdiansættelsen nemlig DFC og residualindkomstmodellen. 

WACC vil blive estimeret og der vil blive opsat nogle forudsætninger for budgettet. 

Budgetteringsperioden er fastlagt til 10 år, dvs. for perioden 2010 til 2019. 

Begrundelsen for budget perioden er at TORM befinder sig i et meget 

konjunkturfølsomt markedet og der lige har været en verdensomspændende recession 

som vi måske, måske ikke er på vej ud og derfor vil budgettets længde være 10 år. 

Kapitlet om værdiansættelsen afsluttes ligeledes med en delkonklusion.  

 

Kapitel 7 

Dette kapitel skal ses som en afslutning på hovedopgaven. Kapitlet vil indeholde en 

hovedkonklusion og skal besvare de stillede spørgsmål i problemformuleringen samt 

benyttes til at samle de fundne delkonklusioner. 
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1.4 Afgrænsninger 

De modeller der benyttes i opgaven, til at analysere TORMs strategiske position, er 

modeller der i vid udstrækning benyttes i undervisningen på CBS. Der er ved de enkelte 

modeller givet en kort forklaring af modellerne. Med hensyn til selve værdiansættelsen 

benyttes der en DCF model samt en RIDO model, disse modeller er der ligeledes givet 

en kort forklaring til under de respektive afsnit.  

 

Der er ikke taget højde for investorernes skatteforhold i opgaven da dette ville betyde 

indgående kendskab til både indenlandske og udenlandske skatteforhold.  

 

Regnskabsanalysen bygger på årsrapporterne for 2005 til 2009. Værdiansættelsen vil 

blive foretaget på baggrund af en budgetperiode på 10 år. Begrundelsen for 

budgetperioden er at TORM befinder sig i et meget konjunkturfølsomt markedet og der 

lige har været en verdensomspændende recession som vi måske, måske ikke er på vej 

ud og derfor vil budgettets længde være 10 år.  

 

Værdiansættelsen vil blive foretaget ud fra en ekstern investors synsvinkel og TORM 

har ikke været kontaktet i forbindelse med udarbejdelsen af denne hovedopgave. 

      

1.5 Kildekritik  

Til denne opgave har jeg benyttet mig af kvalitative sekundære data. Jeg har bl.a. 

benyttet mig af TORMs hjemmeside, en bog udgivet i forbindelse med TORMs 115 års 

jubilæum samt TORMs Årsrapporter. Disse data må siges at være noget farvede og der 

kan stilles spørgsmålstegn ved objektiviteten hvilket betyder, at man er nødt til at have 

en mere eller mindre kritisk tilgang til disse data.  

Jeg har ligeledes benyttet mig af tidligere skrevet hovedopgaver som igen er 

oplysninger indhentet og analyseret af andre, derfor skal disse oplysninger også 

behandles kritisk. Jeg har derudover benyttet mig af forskellige hjemmesider som kunne 

have relevante oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af opgaven, herunder 

Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen. Jeg har indhentet nogle analyser 

udarbejdet af Standard & Poor’s, Jyske Bank, Carnegie Securities Research og SEB 

Enskilda. Der er også benyttet avisartikler til udarbejdelse af denne hovedopgave. 
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2. Præsentation af TORM A/S 

I dette kapitel vil jeg give en præsentation af TORM. Jeg vil først beskrive nogle af de 

historiske højdepunkter i TORM, for at skabe et overblik over selskabet. Selskabets 

vision og mission vil blive gennemgået. Jeg vil ligeledes lave en gennemgang af 

selskabets forretningsområder. 

Derudover vil ejerstrukturen, selskabets direktion og selskabets bestyrelse blive 

gennemgået. 

    

2.1 Historie1 

TORM er grundlagt af kaptajn Ditlev E. Torm og Christian Schmiegelow 14. januar 

1889. Da de to ikke selv kunne skaffe alle pengene til at købe det første skib, måtte de 

ud og opsøge investorer. De bestilte deres første skib S/S Alice fra Howaldtswerke 

Shipyards i Kiel og betalte kontant.  

 

Kaptajn Torm drev selskabet mens Schmiegelow forberedte S/S Alice på sin 

jomfrurejse. En nedgang i skibsfarten gjorde, at det gik langsomt i starten, men som 

situationen forbedres købte TORM flere skibe, og efter 10 år ejede de 4 skibe.  

I 1905 blev TORM noteret på fondsbørsen i København. Det var også det år hvor 

Kaptajn Ditlev Torm sammen med 112 kollegaer fra shipping industrien startede hvad 

der nu er kendt som BIMCO (the Baltic and International Maritime Council) som er en 

international rederiorganisation 

 

Under 1. og 2. verdenskrig mistede TORM henholdsvis 4 og 13 skibe. Genopbygningen 

af flåden efter 2. verdenskrig førte bl.a. til, at TORM fik etableret international linjefart 

fra bl.a. USA's østkyst til Latinamerika. Denne linjefart blev afhændet i 2002 hvor 

TORM solgte sine linjeskibe til A.P. Møller-Gruppen. 

 

I 1974 fusionerede TORM med Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 og det 

betyder, at TORM får en ny bestyrelsesformand nemlig Kai Engell-Jensen. Den nye 

bestyrelsesformand bestilte nybygninger fra danske skibsværfter frem for fra japanske 

                                                 
1 Eriksen, Erik: ”TORM i 115 år – Fra dampskibsselskab til globalt rederi 
   www.torm.com 
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skibsværfter. I 1976 modtog TORM sine første to produkttankskibe. I 1985 får TORM 

leveret deres første dobbeltskrogede produkttankskib fra Odense Staalskibsværft.  

 

TORM indgår deres første poolsamarbejde i 1991 (senere LR 1) med BurWain Tankers 

I/S. I 1998 etableres MR poolen med skibe fra TORM, Pacific Carriers og Primorsk. I 

2001 etablerer Torm og A.P. Møller pool samarbejdet LR2 Management.  

I 2000 meddeler investorerne American Investors og Sanyo Hellas, at de ejer 

henholdsvis 22 og 17 % af TORMs aktier. På den ordinære generalforsamling træder 

den siddende bestyrelsen af.  

 

TORMs aktier bliver i 2002 optaget på NASDAQ-børsen i New York sideløbende med 

noteringen på NASDAQ OMX København. Ligeledes i 2002 forsøger Torm, at 

overtage D/S Norden for at udvide kerneområdet. TORM ejer således 31,35 % og 

tilbyder at købe resten af aktierne i D/S Norden men afvises.  

 

I marts 2007 sælger TORM sin aktiepost i D/S Norden og kan indkassere en gevinst på 

DKK 3.987 mio.2, i september udbetalte de halvdelen af provenuet som et 

ekstraordinært udbytte.  

 

I juni 2007 overtog TORM sammen med Teekay Shipping det amerikanske rederi OMI. 

TORM overtager således halvdelen af OMI og deres skibe, hvilket forøger TORMs 

flåde med 26 produkttankskibe.3  

I marts 2008 købte TORM 50 % af rederiet FR8 for USD 125 mio.4  

 

2.2 Mission og vision 

TORMs mission er: 

To connect the world through safe, responsible and efficient sea transport.5 

 

 

                                                 
2 TORMs Årsrapport 2007, s. 11 
3 TORMs Årsrapport 2007, s. 11 
4 TORMs Årsrapport 2008, s. 9  

 
5 www.torm.com 
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TORMs Vision er:  

To be the leading, most profitable player in our core businesses through the quality of 

our people, ships and practices. 

 

Til at opfylde deres vision og mission har TORM udarbejdet en strategi “Greater 

Earnings Power 2.06”.  

 

Hovedpunkterne i strategien er følgende: 

• Sikre et solidt afkast af den investerede kapital. 

• Sikre en markedsmæssig optimal position inden for produkttank, der muliggør 

en optimal indtjening gennem alle industriens cykliske faser. 

• Udnytte faldet i fragtraterne på skibe med lange tidscertepartier ved at øge 

antallet af indchartrede skibe med købsoptioner. 

• Udbygge og videreudvikle samarbejdet med poolpartnere for derved at øge 

fleksibiliteten i flådestørrelse.  

• Skabe en betydelig vækst primært inden for produkttank, når timingen er 

optimal. 

• Reducerer kapitalbindingen og øge fleksibiliteten gennem en optimal 

sammensætning af flåden med ca. 50 - 70 % egne skibe. 

• Udnytte TORMs globale tilstedeværelse både i forhold til skalafordele forbundet 

med størrelse og nærheden til de væsentligste markeder og kunder samt gennem 

et bredere rekrutteringsgrundlag.  

• Videreudvikle den interne analyse og forretningsudvikling for yderligere at 

styrke selskabets evne til at reagere hurtigt på muligheder og trusler. 

• Styrke rekruttering, udvikling og fastholdelse af medarbejdere gennem et 

konstant fokus på ledelsesudvikling, medarbejderhåndtering m.v. 

 

2.3 Forretningsområder – Poolsamarbejde 

TORM er opdelt i to divisioner nemlig tankdivisionen og tørlastdivisionen. 

Tankdivisionen tager sig af produkttankerne men tørlastdivisionen tager sig af bulk 

                                                 
6 TORMs Årsrapport 2008, s.28 
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skibende. TORMs skibe sejler udelukkende i trampfart da linjefarten blev frasolgt i 

2002.  

 

Poolsamarbejde betyder at kunderne kun skal ”handle” et sted. Da TORM startede var 

der mange der sagde, at det ikke kunne lade sig gøre men i dag er det normal praksis 

indenfor industrien. Dette poolsamarbejde gør, at der næsten altid er et skib det rigtige 

sted på det rigtige tidspunkt. På den ene side betyder det, at kunderne modtager en bedre 

og mere fleksibel service og på den anden side, at skibsejerne har fordelen af economies 

of scale som er indbygget i arrangementet.  

 

2.3.1 Tankdivisionen 

TORM er ledende på verdensmarkeder7 i transport af raffinerede olie produkter så som 

benzin, flybrændstof, naphta og dieselolie. TORMs produkttanksskibe består 

udelukkende af dobbeltskrogede skibe, det sidste enkeltskrogede produkttankskib blev 

allerede solgt i 1995.8  

 

TORM kontrollerer en flåde på over 115 produkttankere9, fordelt på 410 skibstyper 

nemlig LR1 (Long Range), LR2 (Long Range), MR (Medium Range) og SR (Short 

Range). Størrelsen på produkttanksskibende svinger mellem 35.000 – 110.000 dtw11. 

Størstedelen af skibene er MR som svinger mellem 35.000 – 53.000 dtw, de har stort set 

lige mange af LR1 som svinger mellem 69.000 – 84.000 dtw og LR 2 som ligger 

mellem 84.000 og 110.000 dtw. 

 

TORM administrerer den største pool mht. produkttanker.  

Tankdivisionens poolpartnere er: 

 

 

 

 

                                                 
7 www.torm.com 
8 Eriksen, Erik: ”TORM i 115 år – Fra dampskibsselskab til globalt rederi 
9 www.torm.com 
10 Torm Årsrapport 2008, s. 110 
11 Death total weight (dødvægtstotal) 
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Figur 2.1 Pooloversigt 

MR Pool LR1 Pool LR2 Pool 

- Primorsk Shipping Corp. 

- Rederi AB Gotland 

- Sanmar Shipping Ltd. 

- LGR Navigazione 

- TORM 

- Nordic Tankers  

- Reederei “NORD” Klaus        

E. Oldendorff  

- Skagerak Invest Ltd. 

- Difko  

- Rederi AB Gotland    

- TORM 

- A.P. Møller – Mærsk 

- Rederi AB Gotland  

- Sanmar Shipping Ltd. 

- TORM 

Kilde: TORMs årsrapport 2009, s. 15 og egen tilvirkning 

 

2.3.2 Tørlastdivisionen 

TORMs tørlastdivision består af 16 Panamax skibe12. Størrelsen på disse skibe svinger 

mellem 70.000 – 84.000 dtw. Disse skibe transporterer bl.a. jernmalm og kul til energi 

og stålindustrien, derudover transporterer skibene varer som korn, bauxit og gødning. 

Dette marked er meget konjunkturfølsomt og derfor består TORMs flåde af både egne 

skibe og indchartrede skibe. Dette sikrer operationel fleksibilitet og konkurrence 

dygtige priser. TORM har mere end 100 års erfaring med denne type fragt. 

 

2.4 Ejerstruktur 

Her skal vi se på hvordan TORMs ejerstruktur er sammensat. Aktiekapitalen i TORM 

består af 72,8 mio. aktier á DKK 513. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX 

København og på NASDAQ i New York i form af American Depositary Receipts 

(ADR’er)14. TORM havde ved udgangen af 2009 ca. 17.000 navnenoterede aktionærer, 

der repræsenterede 89,4 % af aktiekapitalen. Ved årets udgang var ca. 3 % af 

aktiekapitalen konverteret til ADR'er. 

 

                                                 
12 www.torm.com 
13 Torm Årsrapport 2009, s.47 
14 ADR. Et aktiebevis, som i TORMs tilfælde giver retten til én aktie pr. bevis. Aars kan benyttes, når 
selskaber uden for USA ønsker at notere værdipapirer i USA. 
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 Ifølge Lov om værdipapirhandel § 29 skal en aktionær oplyse hvis der ejes mere end 5 

% af et selskabs aktiekapital. Der er 3 aktionærer som ejer mere end 5 % af selskabets 

aktiekapital, det er: 

 

Beltest Shipping Company Ltd., Cypern   32,3 % 

Menfield Navigation Company Limited, Cypern  20,0 % 

A/S Dampskibsselskabet TORMs Understøttelsesfond  6,3 % 

Herudover ejer TORM 4,9 % egne aktier.  

 

TORMs understøttelsesfond er en pensionsfond for de ansatte. Beltest Shipping 

Company er et familieejet selskab med skibsreder Gabriel Panayotides i spidsen. Han 

har dog også indirekte en finger med i Menfield Navigation Company. Her er den 

næststørste aktionær nemlig Eirini Nomikou som er hans svigerinde. Det betyder at med 

hans egne aktier samt den indirekte aktieandel ja så har han faktisk over 50 % af 

stemmerne i TORM.  

 

Ifølge Lov om værdipapirhandel § 31 kunne Panayotides, hvis han alene kunne udøve 

bestemmende indflydelse eller ejede mere end 1/3 være nødt til, at komme med et 

købstilbud til de resterende aktionærer på identiske betingelser, det undgår han nu med 

denne konstellation. Dette er en forenkling af § 31.  

 

2.5 Selskabets direktion15 

Selskabets direktion består af CEO Mikael Skov og Chief Financial Officer Roland M. 

Andersen. Mikael Skov blev CEO i september 2008. Fra 2000 til 2007 var Mikael Skov 

Executive Vice President for TORMs Tankdivision og fra 2007 til 2008 Chief 

Operation Officer. Mikael Skov har været ansat i TORM siden 1984. Det var meningen, 

at Mikael Skov skulle genindtræde som COO pr. 1.april 2010 når den nye CEO Jacob 

Meldgaard tiltræder, men det har han ikke ønsket og han forlader rederiet efter 

regnskabsaflæggelsen. 

 

                                                 
15 Torm Årsrapport 2009, s100 og http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7268 
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Roland M. Andersen blev CFO i maj 2008. Fra 2005 til 2008 var Roland M. Andersen 

CFO for den danske mobil- og bredbåndsoperatør Sonofon/Cybercity. Fra 2000 til 2005 

var han CFO for det private equity ejede Cybercity. Før dette havde han forskellige 

stillinger i A.P. Møller – Mærsk, senest som CFO for A.P. Møller-Mærsk Singapore.  

Ud over sin professionelle karriere er Roland M. Andersen cand-merc. og har 

gennemgået Executive Programme på London Business School.  

 

2.6 Selskabets bestyrelse16 

Bestyrelsens formand er advokat Niels Erik Nielsen. Han blev valgt som formand for 

TORMs bestyrelse i april 2002, men har været medlem af bestyrelsen siden september 

2000. N. E. Nielsen er partner i advokatfirmaet Bech-Bruun og er cand.jur. fra 

Københavns Universitet. Han deltager i TORMs vederlagskomité.  

 

Christian Frigast blev valgt til bestyrelsen i september 2000, i 2002 blev han 

næstformand. Christian Frigast er adm. Direktør i Axcel A/ S og er cand.polit. fra 

Købehavns universitet. Christian Frigast deltager i TORMs revisionskomité og 

vederlagskomité.  

 

Peter Abildgaard har været medlem af TORMs bestyrelse siden april 2007. Han 

repræsenterer medarbejderne. Peter Abildgaard er ansat af TORM som General 

Manager for Quality and Vetting og har været i selskabet siden 1987. 

 

Lennart Arrias er ligeledes medarbejderrepræsentant og har siddet i bestyrelsen siden 

april 2003. Lennart Arrias er ansat af TORM som kaptajn og har været i selskabet siden 

1992. 

 

Margrethe Bligaard er også medarbejderrepræsentant og har siddet i bestyrelsen siden 

april 2007. Hun er ansat af TORM som General Manager, HR-projekter og har været i 

selskabet siden 1989. 

 

                                                 
16 Torm Årsrapport 2009, s.98 
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 Bo Jagd har været medlem af bestyrelsen siden april 2008. Bo Jagd er medlem af 

TORMs revisionskomité. 

 

Jesper Jarlbæk har været medlem af bestyrelsen siden april 2009. Jesper Jarlbæk er 

medlem af TORMs revisionskomité. 

 

Gabriel Panayotides har været medlem af bestyrelsen siden september 2000. Gabriel 

Panayotides har været involveret i ejerskab og drift af skibe siden 1978. Gabriel 

Panayotides har en bachelor degree fra Piraeus University of Economics. Gabriel 

Panayotides er medlem af TORMs vederlagskomité. Panayotides er som tidligere nævnt 

en del af familien bag Beltest Shipping Company Ltd. som ejer 32,3 % af TORMs 

aktier. 

 

Stefanos-Niko Zouvelos har været medlem af bestyrelsen siden april 2006. Stefanos-

Niko Zouvelos er direktør for Beltest Shipping Company Ltd. og har en eksamen i 

kvantitativ økonomi fra University of Stirling i Skotland. Stefanos-Niko Zouvelos er 

medlem af TORMs revisionskomité. Beltest Shipping Company Ltd. ejer 32,3 % af 

TORMs aktier 
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3. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse skal belyse selskabets fremtidige indtjening, dette sker bl.a. ved 

at se på selskabets placering i forhold til konkurrenterne, samt se på de forhold som 

påvirker selskabet, både de påvirkninger som selskabet selv har kontrol over, samt de 

påvirkninger som selskabet ikke har indvirkning på.  

Kapitlet er inddelt på den måde, at der først ses på selskabets omverden dette sker med 

en PESTEL model som er på samfundsniveau, derefter med en Porters Five Forces 

model som er på brancheniveau. Derefter ses der på konkurrence- og vækst strategier, 

samt på selskabets interne kompetencer.  

 

3.1 PESTEL 

Figur 3.1 PEST model 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 83 
 

PEST-modellen er en omverdensanalyse, dvs. den omfatter de faktorer som har 

indflydelse på selskabets værdiskabelse på samfundsniveau. PESTEL-modellen er en 

  

 
Økonomi 

og 
demografi 

 
 

Virksomheden 

Teknologi 
og 

miljø 

Sociale og 
kulturelle 
forhold 

Politik 
og 

lovgivning 



Værdiansættelse af TORM A/S 

 18 

videreudvikling af PEST-modellen. Her er teknologi og miljø ikke sammenlagt og 

politik og lovgivning er ikke sammenlagt. Der vil blive benyttet en PESTEL-model i 

denne opgave. 

3.1.1 Politiske forhold 

TORM hører hjemme i Danmark og er som sådan underlagt den danske lovgivning. 

TORM foretager sejlads mellem kontinenterne i konkurrence med rederier fra hele 

verden. Dette betyder at de danske rammevilkår skal være konkurrencedygtige i forhold 

til andre europæiske lande og internationalt. De typiske konkurrenter opererer under 

meget konkurrencedygtige rammevilkår. Der er på myndighedssiden i Danmark en god 

forståelse for de internationale vilkår, som dansk skibsfart arbejder under.17  

I 2006 gav regeringen deres foreløbige bidrag til EU Kommissionens grønbog. 

Grønbogen er Kommissionens arbejde mod en fælles maritim politik for EU-landene. 

Danmarks bidrag hertil var dette:18 

 

Princip 1: Øget værditilvækst 

Den overordnede målsætning er øget økonomisk aktivitet, forbedret konkurrenceevne, 

fri global markedsadgang og øget beskæftigelse – baseret på kvalitetsskibsfart og 

miljøhensyn. 

 

Princip 2: Søfart er miljøvenlig 

Søtransport skal anerkendes som en miljøvenlig og vigtig katalysator for økonomisk 

vækst i en tid med øget globalisering og afhængighed af international handel.  

 

Princip 3: Fremme af kvalitetsskibsfart 

Fremme af kvalitetsskibsfart er den bedste garanti mod skibsrelateret forurening af 

havet – og tillige den bedste beskyttelse af såvel de søfarende som passagererne om 

bord på skibene. 

 

Princip 4: Søfart er et globalt erhverv med behov for globale regler 

                                                 
17 http://www.shipowners.dk/danskskbsfartogoffshore/rammevilkaarfordanskskibsfart/ 
 
18 Økonomi- og Erhvervsministeriet: Danmark som Europas førende søfartsnation, marts 2006 s. 25 
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En maritim politik skal afspejle, at søfart er et globalt erhverv, der har brug for globale 

regler. Over 90 % af den danske handelsflådes indtjening kommer fra sejlads mellem 

ikke-danske havne. Regionale eller ensidige danske tiltag vil mindske søfartserhvervets 

konkurrenceevne og dermed også forringe mulighederne for vækst, innovation og 

beskæftigelse.  

 

Princip 5: Proportionalitet og prioritering af fors kellige hensyn 

Nye regler og tiltag på området skal have en reel merværdi. Midler og mål skal stå i 

rimeligt forhold til hinanden. Indførelsen og omfanget af et nyt tiltag skal ske under 

hensyntagen til dels den enkelte sektors bidrag til økonomisk vækst og beskæftigelse, 

dels de positive virkninger, som tiltaget forventes at have. 

Udover disse tiltag til EU regler findes der allerede regler i Danmark som skal fremme 

Danmarks konkurrenceevne, det er Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og 

Tonnageskatten.  

 

Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) blev indført i 1988 og er gældende for alle 

skibe som er dansk indregistrerede. Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) betyder at 

lønomkostningerne, som er en af de få variable omkostninger som er forskellige fra 

flagstat til flagstat, ikke beskattes i Danmark. Det betyder at søfarende, såvel danske 

som udenlandske, får udbetalt nettohyre. Dette betyder en betydelig reduktion i 

lønomkostningerne for rederierne.  

 

I 2002 blev tonnageskatteordningen indført. Lignende ordninger er indført i en række 

andre EU lande. TORM har valgt at benytte sig af tonnageskatteordningen med 

tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2001. Valget betyder at de er bundet til at benytte 

denne ordning i en periode på 10 år. Ordningen er gældende for rederier der er 

registreret i Danmark, EU rederier med fast driftssted i Danmark og alle 

rederivirksomheder hvor ledelsen er hjemmehørende i Danmark under forudsætning af, 

at selskabet er skattepligtigt i Danmark. Ordningen betyder, at den skattepligtige 

indkomst ikke beregnes som forskellen mellem skattepligtige driftsindtægter og 

fradragsberettigede driftsudgifter, men derimod på grundlag af den anvendte tonnage i 
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regnskabsåret. Ordningen er kun gældende for tonnage, renter beskattes efter normal 

selskabsbeskatning.  

 

I januar 2009 lancerede Europa-Kommissionen en ny maritim strategi for perioden frem 

til 2018. Strategien har bl.a. fokus på konkurrenceevne, arbejdskraft og 

kvalitetsskibsfart. Dette betyder at Kommissionen fortsat vil fokusere på, at sikre 

erhvervets konkurrenceevne ved gode rammevilkår, fremme af nærskibsfarten og 

international regulering af miljø- og sikkerhedsspørgsmål. Kommissionen vil samtidig 

arbejde for, at den finansielle krise ikke fører til protektionistiske tiltag til skade for 

verdenshandlen.  

 

3.1.2 Økonomiske forhold 

Rederibranchen er meget konjunkturfølsom og som sådan rammes den af op- og nedture 

i den internationale økonomi. Behovet for fragt af gods vil altid være der men mængden 

af gods der skal fragtes kan svinge voldsomt. Dette har stor betydning for rederierne, da 

de ikke bare kan skille sig af med tonnagen. Da rederiernes indtjening er bestemt af 

udbud og efterspørgsel, kan en faldende efterspørgsel være et stort problem for selv det 

mest velkonsolidere rederi. Det betød at der i 2009 var yderst vanskelige 

markedsforhold for branchen, og det er formentligt ikke overstået endnu, da det meste 

af verden stadig befinder sig i en eller anden form for recession. 

 

 I en situation med højkonjunktur, som vi har haft frem til midten af 2008, har vi set en 

stærk efterspørgsel på ny tonnage, hvilket har været med til at hæve prisen på en 

nybygning. Den store efterspørgsel på tonnage som der har været i de foregående år har 

også betydet, at brugte skibe er steget i pris. Disse prisstigninger skal ses i sammenhæng 

med at der er bestilt så mange skibe, at skibsværfterne ikke kan følge med og der derfor 

er leveringstid på 3-4 år på en nybygning. Det udgør endnu et problem for branchen at 

der er så lang leveringstid på skibene, det har nemlig betydet, at man har købt dyrt og nu 

ikke kan få de høje fragtrater som da man bestilte skibene, samt at markedspriserne på 

brugt tonnage er faldet.  
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En anden vigtig faktor er prisen på olie og dermed også udbuddet af olie. Det forventes 

at verdens olieforbrug vil stige med 1,3 % i 2010 mod et fald på 1,9 % i 2009.19 

Udvidelsen af raffinaderikapaciteten i Mellemøsten og Indien overgår den umiddelbare 

forbrugsvækst i disse områder, og der forventes derfor en kraftig vækst i eksporten – og 

dermed transporten – af raffinerede olieprodukter fra disse områder.20  

 

I 2009 har verdensøkonomien stadig været hårdt ramt af den økonomiske tilbagegang 

og det har som tidligere nævnt betydet et fald i det globale olieforbrug. Derudover har 

der været en stor tilgang af nybyggede produkttanksskibe, hvilket førte til et overudbud 

af tonnage. Disse to faktorer betød at de gennemsnitlige fragtrater faldt voldsomt. Ifølge 

TORMs årsrapport for 2009, lå fragtraterne i 2009 gennemsnitligt 60 % under 

fragtraterne for 2008. Det store udbud af tonnage gjorde også at priserne på skibene 

faldt. Markedspriserne på fem år gamle produkttankskibe faldt i gennemsnit med 25 % i 

2009. Se nedenstående figurer: 

 

Figur 3.2 Fragtrater for Produkttankskibe i 200921  Figur 3.3 Priser på fem år gamle 

produkttankskibe i 200922 

Kilde: Clarksons   Kilde: TORM 
 

 

 

                                                 
19 Kilde: EIA (Energy Information Administration)står i TORMs Årsrapport for 2009, s. 10 
20 TORMs årsrapport 2009, s. 10 
21 TORMs årsrapport 2009, s. 14 
22 TORMs årsrapport 2009, s. 14 
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Der var i 2009 kraftige udsving i fragtraterne for tørlast med Panamax skibe. Ved årets 

start lå fragtraterne på USD/dag på 4.300 for derefter, at stige til USD/35.000 i oktober 

og november for ved året udgang, at være faldet til USD/dag 28.600. De kraftige 

udsving i fragtraterne fik betydning for priserne på brugt tonnage.  

Se nedenstående figurer: 

Figur 3.4 Fragtrater for Panamax tørlastskibe i 200923  Figur 3.5 Priser på fem år gamle Panamax tørlastskibe i 200924 

 

 

3.1.3 Sociokulturelle forhold 

Rederibranchen er en international branche og dette er også gældende for TORM. Det 

betyder at man som rederi er nødt til at forholde sig til de kulturelle forskelle, der er i 

forbindelse med kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst medarbejdere. Danmark er 

et lille land og som følge heraf er det nødvendigt for et selskab som TORM, at ansætte 

medarbejdere af anden nationalitet end dansk. Dette er dog ikke nødvendigvis en 

ulempe da man på denne måde kan drage fordel af, at have medarbejdere med lokalt 

kendskab, som kender kunderne og samarbejdsparternes skikke og værdier, og derved 

nemmere vil have mulighed for, at skabe tillid til enten kunder eller samarbejdsparterne.  

 

Der er også spørgsmålet om kunderne og samarbejdsparternes større fokus på 

bæredygtighed. Altså tages der hensyn til miljø og arbejdes der under ordnede forhold. 

Dette gælder også for rederierne og ser man på TORM er det vigtigt for dem, at de 

fremstår som socialt ansvarlige det ses bl.a. ved, at de har vedtaget en CSR-Strategi 

                                                 
23 TORMs årsrapport 2009, s. 23 
24 TORMs årsrapport 2009, s. 23 
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(Corporate Social Responsibility) som skal være en integreret del af forretningen, både i 

den daglige drift, i personalepolitikken og i forhold til omverden.   

 

Ser man på befolkningstilvæksten er den næsten gået i stå i den vestlige verden, men 

specielt Asien og Afrika oplever en befolkningstilvækst. Dette betyder at disse 

kontinenter i fremtiden vil efterspørge flere varer og derfor skaber nye vækstmuligheder 

for rederierne. Dertil kommer at mindre velstående lande i disse år får en større og 

større middelklasse med dertil hørende købekraft. Denne udvikling er ligeledes vigtig 

for den fortsatte vækst i rederibranchen.  

 

3.1.4 Teknologiske forhold 

Der er mange ting som er med til at forbedre et skib. Der sker udvikling i motorerne, 

skroget, malingstype – som omtalt senere – og propeller. En skibsmotor i dag er den 

mest energieffektive motor, som bruges til transport. Teknologisk må det imidlertid 

også erkendes, at skibsfarten ikke umiddelbart vil have noget alternativ til de nuværende 

motortyper og fossile brændstoffer. Fokus vil derfor være på at udnytte og udvikle 

eksisterende teknologier endnu mere. På længere sigt kan andre teknologier blive 

relevante, f.eks. brændselsceller, men det ligger ude i fremtiden.25  

 

Skibene er blevet mere miljørigtige og mere økonomiske over tid, bl.a. er energieffekten 

for et skib blevet forbedret med over 20 % siden oliekrisen i 70’erne. 

 

3.1.5 Miljømæssige forhold 

De miljømæssige forhold har stor betydning for skibsfarten. Der er så meget fokus på 

miljø, både international og nationalt, at skibsfarten er nødt til at lytte.  

 

Ifølge IMO (International Maritime Organisation), som er FN’s søfartsorganisation, 

bliver 90 % af verdens transport af varer fragtet med skib, men på trods af dette høje tal 

udleder skibsfarten kun ca. 2,7 % af den globale co2 udledning.26  

 

                                                 
25 www.maritimedanmark.dk 
26 TORMs Environment rapport 2008 s. 5 
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I 1990 vedtog USA, Oil Pollution Act (OPA) som siger, at alle skibe over 20.000 dwt. 

der sejler i amerikansk farvand skal være dobbeltskroget. Endvidere står der i OPA, at 

omkostninger vedrørende oprydning efter olieudslip skal afholdes af det pågældende 

skibs rederi. I spansk og fransk farvand er det forbudt at sejle med enkeltskrogede 

skibe.27 IMO har også besluttet at fremskynde udfasningen af enkeltskroget skibe. De 

enkeltskroget skibe skulle være udfaset i perioden 2010-2015 men nu skal de være 

udfaset med udgangen af 2010.28 

 

IMO har ligeledes vedtaget nogle internationale konventioner som omhandler 

ballastvand og bundmaling af skibe. Tidligere benyttede skibene bundmaling som 

indeholdt det skadelige stof TBT (Tributyltin) denne maling skulle forhindre at skroget 

ikke blev begroet med mikroorganismer. Det har efterfølgende vist sig at det er muligt, 

at fremstille en maling som ikke indeholder dette skadelige stof, og som samtidig kan 

holde skibsskroget rimeligt fri for begroning og stadig mindske vandmodstanden.29 Der 

er ligeledes fastsat regler for hvordan skibene skal håndtere affald og kloakvand.30  

IMO har ligeledes besluttet at reducere udledningen af SOx og NOx. Frem til 2015 skal 

svovlindholdet i skibsbrændstof falde til 0,1 % i Nordsøen og Østersøen i særlige 

”emissions-kontrol” områder (ECA). Det er en reduktion på mere end 90 procent i 

forhold til 2009. Det forventes at USA og Canada vil indføre lignende ECA områder.  

Der er altså mange miljømæssige hensyn som rederierne skal forholde sig til.  

 

3.1.6 Lovgivningsmæssige forhold 

Jeg har allerede været inde på nogle af de lovgivningsmæssige forhold i de ovenstående 

afsnit. Der er bl.a. de miljømæssige krav som skal overholdes, samt reglerne om 

tonnageskat, og DIS som gør at der udbetales nettohyre til det sejlende personel. 

 

 

 

 

                                                 
27 Petersen Juul Claus: ”Værdiansættelse af D/S Torm”, kandidatafhandling Cand.merc. Finansiering og 
Regnskab, marts 2006, s. 33 
28 www.imo.org 
29 http://www.shipowners.dk 
30 http://www.shipowners.dk 
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3.2 Porters Five Forces 

 
Figur 3.6 Porters Five Forces 

 
 

 
       (Adgangsbarrierer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 87 
 
Porters Five Forces er en analyse på brancheniveau. Som man kan se af figuren 

ovenover indgår der styrkeforhold fra leverandørerne og kunderne samt truslen fra 

konkurrenterne og konkurrence fra substituerende produkter.  

 

3.2.1 Adgangsbarrierer/Truslen fra nye konkurrenter 

Umiddelbart er der høje adgangsbarrierer og det er ikke nemt fra en konkurrent at 

komme ind på markedet, det er hvis man ser på et selskab som kunne konkurrere med 

TORM. Hvis det er et spørgsmål om at komme ind på markedet kan man sige, at 

adgangsbarriererne ikke behøver at være så høje eksempelvis hvis man indcharter et 

eller to skibe. I et sådan tilfælde er det ikke en selv der ejer skibet og derfor heller ikke 

en selv der har haft udgifterne til skibet, men ”kun” til driften af skibet. Der er også den 

mulighed, at man køber et skib og ser om der er mulighed for, at komme med i en af 

poolene, og derved behøver adgangsbarriererne heller ikke at være så store.  

 

Skal man se på direkte konkurrenter til TORM vil der dog være store adgangsbarrierer. 

Hvis man skal købe nye skibe skal man være opmærksom på at der en leveringstid og at 
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denne i den sidste tid har været på mellem 3-4 år – er nok faldet lidt på det sidste i 

forbindelse med annullering af mange af de bestilte nybygninger. Man kan dog købe 

brugte skibe men disse har også været meget dyre i den seneste tid og samtidig gør det 

sig gældende hvad man skal fragte. Er det f.eks. olie stilles der nogle skrappe krav til 

skibene. Det er ikke kun i form af kapital, at der er store adgangsbarrierer, men også i 

form af kendskab til branchen og gode kontakter til kunderne. Specielt på tankområdet 

er der stort behov for ekspertise og know how. Det er et krav fra kunderne.  

 

3.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Kunderne er dem der benytter sig af tankskibene og tørlastsegmentet til at få fragtet 

deres gods rundt om i verden. Der er dog tale om to meget forskellige kunder indenfor 

de to områder. Indenfor tankskibssegmentet er det primært store olieselskaber og 

skibsmæglere. På dette område er det primært spotmarkedet der er herskende. Det 

betyder at så længe udbud og efterspørgsel ligge i samme leje, ja så har hverken 

kunderne eller rederierne en fordel. Hvis det skulle vise sig at der er overkapacitet, ja så 

har kunderne en fordel, og er der ikke nok tonnage, ja så har rederierne en fordel.  

 

Ser man på tørlastsegmentet er det lidt det samme, det handler igen om udbud og 

efterspørgsel. Torm har dog valgt at indgå timecharter af længe varighed – typisk 1-2 år 

- for at mindske risikoen for udsvingene i fragtraterne. Den umiddelbare konklusion må 

være at over længere tid har kunderne hverken styrker eller svagheder, men kan have 

begge dele på kort sigt.  

 

3.2.3. Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Der er en tæt sammenhængen mellem en række leverandører og rederierne.  

Rederierne har behov for bunkers for at drive deres skibe. Prisen på bunker er bestemt 

udefra og følger udviklingen i råoliepriserne. Det betyder at der ikke er den store 

forhandlingsstyrke på dette område, hverken fra leverandørernes side eller fra 

rederiernes side.  

 

Havnene er også en vigtig leverandør. Forhandlingsstyrken kommer an på, om der er 

mange store havne i området eller, om der er monopollignende tilstande i området. I 
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områder med monopollignende tilstande vil havnen står stærkere end der hvor der er 

mange store havne i et område. Der er dog også et indbyrdes afhængighedsforhold 

rederierne og havnene imellem, ingen skibe ingen aktivitet i havnen. På 

tankskibsområdet har TORM formentlig en lille fordel med deres poolsamarbejde.  

 

En anden vigtig leverandør er arbejdskraften. Der er en stor efterspørgsel efter 

kvalificeret arbejdskraft, det gælder både for personel på land og til søs. Arbejdskraften 

har en forholdsvis stor forhandlingsstyrke da den er en knap ressource. 

 

Skibsværfterne er også en vigtig leverandør, de leverer nye skibe samt vedligeholder de 

gamle. I den seneste tid er deres forhandlingsstyrke faldet, da vi er lige midt i en 

recession, og mange rederier ikke kontraherer nybygninger og forsøger, at udskyde 

allerede bestilte skibe eller helt annullere ordren. Men i perioden med opsving har 

forhandlingsstyrken været større da skibsværfterne har haft så meget at lave, at 

leveringstiden på et skib steg kraftigt.  

 

3.2.4 Substituerende produkter 

Der er ikke umiddelbart nogen substituerende produkter. Skal man have fragtet gods 

over en hvis volumen er der ganske enkelt ikke noget alternativ. Ja man kan fragte gods 

med lastbil, tog og skib men det er langt mere miljøvenligt at benytte skibsfart. Se 

nedenstående figur. 

Figur 3.7 CO2 udledning pr. ton transporteret gods  

 
Kilde: TORMs miljørapport for 2008 
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3.2.5 Konkurrenceintensiteten 

Da der næsten er fuldkommen konkurrence på både markedet for produkttankskibe og 

tørlastskibe er konkurrenceintensiteten høj. Det betyder også at det er markedet der 

sætter priserne og at rederierne er mængde tilpasser. Det afspejler sig ligeledes i 

kundernes forhandlingsstyrke. TORM har dog differentieret sig en smule ved, at have 

en meget ung flåde samt, at have et meget kompetent personale.  

 

3.3 Porters generiske strategier 

Figur 3.8 Porters konkurrencestrategier (generiske strategier) 
 Konkurrencefordel 
  Lave omkostninger Differentiering 
Konkurrencemæssigt 
sigte  

Stor andel af  
totalmarked 

Omkostningsleder Differentiering 

 Lille andel af 
totalmarked 

Omkostnings-
leder/fokus 

Differentiering/ 
fokus 

Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 106 
 
Med denne model kan man placere selskabet og dermed sige noget om hvilken strategi 

selskabet har valgt, i dette tilfælde TORM. TORM kan umiddelbart virke som nem at 

placere, nemlig i differentieringsboksen, men så alligevel ikke. TORM benytter sig 

nemlig også af omkostningsminimering.  

 

Differentieringen sker bl.a. på tankområdet hvor TORM har sejlet med dobbeltskroget 

tonnage. Denne differentiering forsvinder dog med udgangen af 2010 hvor al 

enkeltskroget tonnage skal være udfaset. Men det at TORM har gjort det i mange år gør 

at de har en fordel frem for konkurrenterne ved, at de har været på forkant med 

udviklingen. De gør også et stort nummer ud af, at være miljøvenlige hvilket kan være 

en fordel når kunderne er de store olieselskaber som ikke kan tåle, at deres produkter 

bliver fragtet rundt i på verdenshavene i noget som kunne resultere i en større 

forurening. TORM ligger da også højt på de store selskabers interne lister over ”best 

practice” tankskibsoperatører. 

 

I forbindelse med deres poolsamarbejde har TORM dog også bevæget sig ind på 

området for omkostningsminimering. Her har de stordriftsfordele idet de er i hele 
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verden og der derved næsten altid er et skib i nærheden. De har også erfaringsfordele 

ved dette samarbejde, hvilket kun er et ekstra plus overfor kunderne. 

  

Man skal bare huske på, at fragtraterne er præget af udbud og efterspørgsel, så det er 

formentlig ikke på prisen der sker den store ændring, men snarere på hvor tit TORM 

bliver valgt frem for et af de konkurrerende rederier.  

 

3.4 Anshoffs vækstmatrix 

Figur 3.9 Anshoffs fire vækststrategier (vækstmatrice) 
Produkt  

Nuværende produkt Nyt produkt 
 

Nuværende 
marked 

 

Markedspenetrering Produktudvikling 

Marked 

Nyt marked Markedsudvikling 

Diversifikation  
• Relateret 
• Konglomerat 

 
Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 112 
 
Vækststrategier inddeles ofte i hovedkategorier som, intensivering, diversifikation og 

integration. Anshoffs vækstmatrice præsenterer de alternative vækststrategier under 

intensivering og diversifikation, matricen sondrer mellem nuværende og nye produkter.  

 

TORM benytter sig af intensivering og af integration i deres vækststrategi. Grundet 

situationen i 2009 fokuserede TORM på at styrke den eksisterende forretning. Dette 

betød at intensiveringen sker ved udnyttelse af skalafordele gennem den globale 

tilstedeværelse og poolsamarbejdet. Poolsamarbejdet betyder bedre udnyttelse af 

flådekapaciteten, øget markedsindsigt, adgang til store ”fragtbaser” og 

stordriftsfordele.31  

 

TORM benytter sig også af integration, nemlig horisontal integration, dette ses bl.a. ved 

at TORM i samarbejde med det canadiske rederi Teekay opkøbte amerikanske OMI i 

2007. TORM benytter sig både af organisk vækst samt af opkøb. Organisk vækst i 

                                                 
31 TORMs Årsrapport 2009, s. 29 
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samarbejde med deres poolpartnere og opkøb som da de i 2007 opkøbte OMI. Ifølge 

TORM selv skete integrationen af OMI på en fornuftig måde, dette er ellers en af de 

ting som kan være et problem ved opkøb.  

 

3.5 Porters Værdikædeanalyse 

Figur 3.10 Porters værdikæde 

Støtteaktiviteter 

Virksomhedens infrastruktur 
 Ledelse af personelle ressourcer 
Teknologisk udvikling 
Indkøb til værdikæden 
Indgående 
logistik 
 

Produktion Udgående  
logistik 

Marketing  
og salg 

Service 

Primære aktiviteter 
Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 94 

 

Porters værdikædeanalyse benyttes til en intern analyse af TORM, der er dog nogle 

begrænsninger da der kun benyttes offentligt tilgængeligt materiale i denne opgave. 

Værdikæden belyser TORMs ressourcer og kompetencer. I værdikæden indgår primære 

aktiviteter samt støtte aktiviteter som, hvis disse aktiviteter fungerer optimalt skal 

hjælpe til at øge TORMs profit.  

 

3.5.1 Primære aktiviteter 

3.5.1.1 Indgående logistik 

Her er der tale om lastning af skibet. Der er i kontrakten aftalt en bestemt tid til dette, 

hvis skibet bliver forsinket som følge af forsinkelser i lastningen skal befragteren, 

afskiber eller modtager betale demurrage, som er en kompensation der skal betales pr. 

døgn eller pro rate, til TORM.  

 

3.5.1.2 Produktion 

Produktionen er forløbet fra lastning til losning. Her er det et samarbejde mellem skib 

og rederiets operationsafdeling. Når der er indgået en kontrakt, kontaktes skibets 

kaptajn med instrukser om hvor skibet skal sejle fra og til. Herefter er det kaptajnens 

opgave, at sikre, at dette bliver udført i overensstemmelse med den indgåede kontrakt. 
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Operationsafdelingen har kontakt til de lokale havneagenter og skal bestille bunkers til 

skibene. Skulle der ske skader eller havari er operationsafdelingen ligeledes behjælpelig 

med de juridiske problemstillinger.  

 

3.5.1.3 Udgående logistisk 

Den udgående logistik er losningen af skibet. Sker der forsinkelser her gør det samme 

sig gældende som under den indgående logistik.  

 

3.5.1.4 Marketing og salg 

Her er det en stor fordel at TORM er en del af et poolsamarbejde, det giver nemlig 

selskabet en fleksibilitet i forbindelse med indgåelse af kontrakter. TORM fokuserer 

meget på sikkerhed og kvalitet og det ses bl.a. i deres unge flåde, samt deres 

dobbeltskroget tankskibe. TORM har også oprettet kontorer i flere dele af verden som 

de identificere som knudepunkter, dette da det 24 timer i døgnet skal være muligt at 

komme i kontakt med TORM og få en ensartet service.  

 

3.5.1.5 Service 

TORMs service er at fragte gods sikkert fra punkt A til punkt B. 

 

3.5.2 Støtteaktiviteter 

3.5.2.1 Indkøb til værdikæden  

I 2005 etablerede TORM en ”Shipowning and Sale & Purchase Division” som varetager 

TORMs investeringer i nybygninger, køb og salg af brugt tonnage, samt projekter for 

TORM og i nogen grad for deres samarbejdspartnere.32 Her indkøbes der også bunkers 

til skibene.  

 

3.5.2.2 Teknologisk udvikling 

Torm benytter sig i stor udstrækning af IT, der findes udover de gængse systemer som 

mail, regnskab, aftaler indgået i markedet også et system som registrerer oplysninger 

om skibenes position, dette er af afgørende betydning i forbindelse med, at levere 

ydelser til kunderne og drive flåden.  

                                                 
32 TORM årsrapport 2005, s. 14 
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TORMs flåde indenfor tankskibssegmentet består af moderne, dobbeltskrogede skibe. 

Torm har konstant fokus på sikkerheden om bord på skibene, og det er med til at 

forhindre hændelser og ulykker. Igennem længere tid har TORM opbygget en database 

over hændelser, der kunne have udviklet sig til en ulykke, disse hændelser bliver 

undersøgt af Sikkerheds- og Kvalitetsafdelingen der undersøger hvad man kan lære af 

hændelsen.33 

 

3.5.2.3 Human ressource management 

TORM gør meget ud af at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. De sejlende 

medarbejdere deltager løbende i kurser samt personlige og virksomhedsmæssige 

udviklingsaktiviteter.34 

Medarbejderne på land bliver ligeledes løbende tilbudt diverse muligheder for 

udvikling, det er både de ansatte som har været der længe, samt de nyansatte, som bl.a. 

tilbydes et toårigt traineeforløb med ”indbygget” HD, samt mulighed for efterfølgende 

MBA-overbygning.35 

 

3.5.2.4 Virksomhedens infrastruktur 

TORMs hovedkontor ligger i Danmark. I Danmark er der en service telefon således, at 

kunderne kan komme i kontakt med rederiet 24 timer i døgnet 365 dage om året. 

Udover dette initiativ har TORM også i kraft af, at de ønsker en ensartet behandling af 

kunderne verden over oprettet kontorer i Indien, Filippinerne, Singapore og USA. 

Kvalitet og sikkerhed er vigtige for TORM.  

 

3.6 SWOT – Delkonklusion 

SWOT-analysen benyttes til at samle op på det som er fundet i de foregående analyser. 

Modellen benytter sig af stærke og svage sider som er noget indefra kommende og af 

muligheder og trusler som er noget udefra kommende. Efterfølgende vil jeg 

kommentere på analysen. 

 

                                                 
33 TORMs årsrapport 2005, s. 28 
34 TORMs årsrapport 2009, s. 27 
35 TORMs årsrapport 2008, s. 26 
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Figur 3.11 SWOT-analyse 
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Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 118 og egen 

tilvirkning 

 

En delkonklusion på den foretagne analyse kan opsummeres som følgende: 

Der er i Danmark politisk velvilje for skibsfarten som er Danmarks næststørste eksport 

erhverv.36 Dette ses bl.a. også i forbindelse med indførslen af Tonnageskatteordningen 

samt DIS ordningen. Disse er indført for at forbedre danske rederiers 

konkurrenceforhold.  

                                                 
36 www.shipowners.dk 
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Shippingbranchen er meget konjunkturfølsom, hvilket man også kan se over de seneste 

år. Fragtraterne er meget volatile og følger udbud og efterspørgsel på markedet. 

Markederne i Kina og Inden må forventes, at kunne udbygges i fremtiden. Disse lande 

er i gang med en fortsat industrialisering, og derved bliver middelklassen i disse lande 

større, og der vil være større efterspørgsel efter basale varer og energikilder til at 

producere egne varer.  

 

Der er også tendenser til at raffinaderierne flytter tættere på råolieproducenterne og 

derved længere væk fra forbrugerne, dette må siges at være et plus for TORM da de 

endelige produkter skal transporteres over længere afstande.  

 

Konkurrencen på tank- og tørlastmarkedet er meget hård, det er det tætteste man 

kommer på fuldkommen konkurrence. TORM er ikke store i tørlastmarkedet men er 

bedre repræsenteret i tankmarkedet. TORM sejler udelukkende med dobbeltskroget 

tonnage hvilket er en fordel da nogle lande ikke tillader, at der sejles med enkeltskroget 

tonnage i deres farvande. Denne fordel forsvinder dog da den enkeltskrogede tonnage 

skal udfases i løbet af 2010. TORM har dog den fordel at de har sejlet med 

dobbeltskroget tonnage i længere tid og har stor fokus på sikkerhed, kvalitet og miljø og 

det må forventes at kunderne er klar over dette.   

 

En vigtig del af TORMs strategi er deres poolsamarbejde som giver dem råderet over 

mere tonnage og dermed en større fleksibilitet. Som tidligere nævnt under Anshoffs 

vækstmatrice er strategien, at vinde markedsandele med eksisterende produkter samt, at 

opkøbe konkurrenter.  

 

Porters generiske strategier peger på at TORM både benytter sig af differentiering og af 

omkostningsminimering. Der sker både differentieringen og omkostningsminimering på 

tankskibsområdet, mens omkostningsminimeringen sker på tørlastområdet hvor TORM 

bortchartre deres skibe i perioder på 1 til 2 år.  
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4. Risikostyring og NAV pr. aktie 

4.1 Risikostyring 

TORM opererer som tidligere nævnt i et globalt marked og er som sådan eksponeret 

mod forandringer i økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige forhold. 

Rederierhvervet er meget konjunkturfølsomt hvilket medfører en række risici for 

branchens aktører. Disse risici kan opdeles i branche- og markedsrisici, operationelle 

risici og finansielle risici.37 

 

Figur 4.1 Risici forbundet med TORMs aktiviteter. 
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Terrorisme og pirateri 
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Valutarisiko 

Renterisiko 

 

Kilde: TORMs Årsrapport 2009, s. 38 

Jeg vil i dette kapitel se på risiciene og hvad TORM gør for at afdække disse risici.  

 

4.1.1 Branche- og Markedsrelaterede Risici 

Branche- og markedsrelaterede risikofaktorer vedrører markedsændringer og ændringer 

i det politiske, økonomiske og fysiske klima, som selskabet ikke kan kontrollere og kun 

i begrænset omfang kan påvirke.38  

 

4.1.1.1. Politiske og økonomiske risici. 

Da TORM er i en meget konjunkturfølsom branche er det naturligt af selskabet 

overvåger de overordnede tendenser indenfor verdensøkonomien. TORM holder bl.a. 

øje med markedstendenserne indenfor deres to forretningsområder produkttank og 

                                                 
37 TORMs Årsrapport 2009 s. 38 
38 TORMs Årsrapport 2009 s. 38 
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tørlast. Dette da ændringer i efterspørgslen har indvirkning på fragtraterne og dermed på 

indtjeningen. Med hensyn til de politiske risici er det bl.a. på miljøområdet, der i 

øjeblikket er stor usikkerhed om fremtiden. Det må forventes at der kommer skærpede 

regler på dette område enten i IMO-regi eller i form af regional eller lokal lovgivning. 

Ændringer i lovgivningen på miljøområdet kan også ende med, at påvirke selskabets 

indtjening.  

 

4.1.1.2. Udsving i fragtrater. 

Da størstedelen af TORMs indtjening kommer fra, at fragte gods er de naturligvis meget 

eksponeret overfor udsving i fragtraterne. TORMs strategi i tankskibssegmentet er, at 

acceptere en hvis del af denne risiko da volatiliteten også skaber muligheder. Historisk 

har indtjeningen været højere på spotmarkedet end på timecharters.39 TORM ønsker dog 

også at reducere følsomheden overfor udsving i fragtraterne og det forsøges bl.a. ved, at 

opnå stordriftsfordele, ved aktivt at finde den bedste geografiske positionering af flåden 

(der kan være udsving i fragtrater alt efter geografisk område) og ved at optimere det 

produkt som tilbydes kunderne.  

I tankskibspools forsøger TORM at afdække risikoen ved, at indgå lastekontrakter og 

timecharterkontrakter med en varighed på 6-24 måneder. Udover dette benytter TORM 

sig også af finansielle instrumenter som FFA40 og papirbaserede timecharterkontrakter 

med en varighed på 6-12 måneder.  

For FFA-handel og andre fragtrelaterede derivater gælder specifikke risikopolitikker og 

retningslinjer godkendt af bestyrelsen, herunder handelsbegrænsninger, stop-loss 

politikker, funktionsadskillelse og andre interne kontrolprocedurer. Transaktionerne 

registreres i et brancheudviklet it-system, som giver ledelsen rapporter om 

markedsværdi og oplysninger til brug for regnskabsaflæggelsen.41  

 

 

 

 

                                                 
39 TORMs Årsrapport 2009 s. 88 
40 FFA: Forward Freight Agreement. En terminsaftale om køb/salg af fremtidige fragtrater til en forud 
aftalt pris. 
41 TORMs Årsrapport 2009 s. 88 
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4.1.1.3 Udsving i salgs- og købspriser 

TORM har et højt finansielt beredskab som gør dem i stand til, at købe og sælge 

tonnage når det forekommer mest gunstigt. Dette gjorde sig bl.a. gældende i 2009 hvor 

TORM ikke var nødt til at sælge tonnage.  

 

4.1.1.4 Udsving i bunkerpriser 

TORM påvirkes meget af udsving i bunkerpriserne (skibenes brændstof), i 2009 stod 

bunkeromkostningerne for 53 % af de samlede rejseomkostninger og er dermed den 

største enkeltomkostning i forbindelse med rejser. Indenfor poolsamarbejdet sikres 

bunkerbehovet i henhold til fastsatte politikker ved indgåelse af sikringsaftaler, og disse 

aftaler løber som regel for en periode på 12 måneder. På tørlastområdet sikres 

bunkerbehovet ligeledes, men er generelt mindre da størstedelen af indtjeningen på dette 

område kommer fra skibe som er udlejet på charterbasis og her er det indbefragteren der 

bærer bunkeromkostningen. 

 

4.1.2 Operationelle Risici 

Operationelle risici er de risici, som er forbundet med den løbende drift af 

virksomheden, herunder især skibene.42 

 

4.1.2.1 Udnyttelse af flåden 

TORM består som tidligere nævnt på tankskibsområdet udelukkende af dobbeltskroget 

tonnage og opererer primært på spotmarkedet. Dette betyder at der er en betydelig risiko 

for, at flåden ikke bliver udnyttet optimalt. For at imødekomme dette deltager TORM i 

pools sammen med andre rederier, disse pools betyder, at ved omhyggelig planlægning 

kan risikoen mindskes ved, at opnå en optimal geografisk spredning og 

markedsrepræsentation og minimering af ballasttid og ventedage. Dette gør TORM i 

stand til at optimere udnyttelsen af flåden. 

På tørskibsområdet er problemet ikke så stort da disse skibe som regel er udlejet på 

timecharter basis som gør, at der er mere tid til at planlægge den efterfølgende 

beskæftigelsesperiode.  

 

                                                 
42 TORMs Årsrapport 2009 s. 38 
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4.1.2.2 Sikker drift af skibe 

Det er meget vigtigt for TORM at der sker en sikker drift af skibene. Hvis dette ikke er 

tilfældet kan det på kort sigt betyde tab i indtjeningen, bøder, erstatninger m.m. og på 

længere sigt tab af omdømme samt kunder. TORM er derfor meget opmærksom på 

dette og opfylder og er på forkant med de lovmæssige krav, og de særlige krav som 

kunderne stiller.  

  

4.1.2.3 Adgang til erfarne søfolk og medarbejdere 

TORM rekrutterer søfolk fra fire forskellige geografiske områder for at kunne udvælge 

de medarbejdere, der har de bedste kvalifikationer, og undgå afhængighed af en bestemt 

bemandingskilde. TORM arbejder målrettet med uddannelse og udvikling af søfolk og 

landbaseret medarbejdere, og det er selskabets målsætning, at være et førsteklasses 

rederi at arbejde for.43 

 

4.1.2.4 Terrorisme og pirateri 

Terrorisme er en konstant risiko men med tiden er pirateri blevet et stort problem for 

skibe som sejler i Aden bugten og udfor Somalias kyst. TORM sørger for, at skibene 

hele tiden er opdateret med udviklingen i området, samt instruerer besætningen om 

hvordan de skal håndtere farlige situationer, derudover findes der pigtråd, skudsikre 

jakker og veste ombord på skibene. TORM tror ikke på at udstyre besætningen med 

våben de mener det vil medvirke til en eskalering af problemet.   

 

4.1.2.5 Forsikringsdækning 

TORM har en bred udbygget forsikringsdækning som dækker risici der er forbundet 

med drift af skibe og transport af last, tredjemandsskader, skader på skrog og motor, 

forlis samt krigsrisiko. TORMs skibe er endvidere forsikret til markedsværdi plus et 

tillæg der skal dække eventuelle udsving på skibspriser. TORMs ansvarsrisici er dækket 

i henhold til internationale standarder, og derudover er skibene forsikret mod tab af 

indtjening i op til 90 dage i tilfælde af havari.  

 

 

                                                 
43 TORMs Årsrapport 2009 s. 89 
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4.1.2.6 IT-systemernes stabilitet 

TORMs it-systemer overvåges og administreres i overensstemmelse med selskabets 

interne kontrolsystem. Det betyder bl.a. at der er en it-beredskabsplan som beskriver 

hvordan medarbejderne skal forholde sig i tilfælde af, at systemerne sættes ud af drift og 

hvordan systemernes genetableres.  

 

4.1.2.7 Modpartsrisiko 

I tankskibsmarkedet stammer TORMs indtjening fra få kunder. Det betyder at TORM 

skal være ekstra opmærksom på en eventuel kreditrisiko. Kunderne er i dette segment 

stort set påvirket af de samme risikofaktorer som TORM. Det betyder at TORM 

løbende foretager kreditvurdering af deres kunder. For TORMs eksisterende kunder er 

det som regel sådan, at der skal betales når fragten er blevet losset. For nyere kunder er 

det som regel således, at det er en betingelse for udlevering af lasten, at fragten er betalt 

eller der er stillet passende bankgaranti.  

På tørlastmarkedet er det anderledes her indgår TORM kun charteraftaler med store 

kunder med et godt omdømme og kunder som TORM kender godt.  

TORMs FFA’er indgås kun med større banker med høj rating og størstedelen af disse 

FFA’er bliver handlet gennem et clearinghus. Der indgås kun FFA’er på 

tankskibsområdet. 

I forbindelse med nybygninger har værfterne stillet garantier for de forudbetalinger som 

TORM har foretaget. For tankskibsområdet er alle garantier stillet gennem statsbanker 

mens garantierne på tørlastmarkedet er stillet af Tsuneishi Holdings.  

 

4.1.2.8 Besvigelser 

TORM har interne kontroller der skal forhindre besvigelser. Disse kontroller omhandler 

funktionsadskillelse, autorisationsrammer for handel, køb og godkendelse, regler for 

god og etisk adfærd, tæt overvågning af selskabets finansielle stilling samt en 

whistleblower-funktion. 
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4.1.3 Finansielle Risici 

Finansielle risici vedrører Selskabets finansielle stilling, finansieringsforhold og de 

pengestrømme forretningen genererer.44  

 

4.1.3.1 Finansieringsrisiko 

Grundet den konjunkturfølsomme branche som TORM opererer i kan pengestrømmene 

varierer meget fra år til år. TORM ønsker at reducere følsomheden overfor dette og 

derved, at opretholde en stærk finansiel stilling uanset hvilket marked de befinder sig i. 

Det er selskabets politik at de til hver en tid har en egenkapital på over 30 %. Derudover 

tager de helst lån med lange løbetider og med færrest mulige finansielle klausuler. Pr. 

31. december 2009 havde TORM uudnyttede lånefaciliteter på USD 700 mio. mens 

TORM forpligtigelser i forbindelse med nybygninger udgjorde USD 455 mio.45 

 

4.1.3.2 Valutarisiko 

TORM benytter USD i de fleste af deres transaktioner, det betyder at risikoen er 

vedrørende pengestrømme som ikke er i USD så som administrations- og 

driftsomkostninger. For at reducere denne risiko er det TORMs politik, at afdække 

valutarisikoen med valutaterminskontrakter som typisk løber i et år ad gangen.  

 

4.1.3.3 Renterisiko 

TORMs primære renterisiko knytter sig primært til den rentebærende prioritetsgæld, da 

denne gæld forrentes med en variabel rente. For at afdække denne risiko benytter 

TORM sig af renteswaps med løbetid på op til fem år (gerne 2-3 år), for kortere 

perioder benyttes der FRA’er. De finansielle instrumenter har altid en profil der matcher 

profilen på lånet.  

 

4.1.4 Delkonklusion 

TORM er meget opmærksom på de risici der findes i de markeder de opererer i, det 

gjorde bl.a. at de i 2009 besluttede at have yderligere fokus på disse risici. Der blev 

                                                 
44 TORMs Årsrapport 2009 s. 38 
 
45 TORMs Årsrapport 2009 s. 91 
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indført en mere intensiv overvågning af alle risikoområder, ansvaret for det overordnede 

risikobillede og risikostyringen blev centraliseret, der blev etableret en formel proces til 

afdækning af selskabets globale risikobillede, samt en formel proces til vurdering af nye 

risici.  

TORM har konstrueret en figur som viser hvilke ti risici de betragter som de største. 

Figuren viser hvilke sandsynligheder der er for de enkelte risici samt hvad 

konsekvensen ville være for selskabet. Se nedenstående figur.  

 

Figur 4.2 De ti største risici i TORMs risikobillede. 

 
Kilde: TORMs Årsrapport 2009, s. 39 

 

TORM er med tiden blevet mere opmærksom på de risici der kan true selskabet, som 

man kan se af figur 4.2 er de to risici med de største konsekvenser udsving i fragtraterne 

på tankskibsområdet og en substitution til olie. Der er dog lav sandsynlighed for, at 

substitution til olie bliver en reel trussel som verden ser ud i øjeblikket. Fragtraterne 

beskrives som en 50/50 sandsynlighed, og ser man over de sidste år kan man også se at 

raterne har svinget meget. De resterende risici vurderes til at have en mellem til lav 

konsekvens på selskabet, og en sandlighed for at det sker fra lige under mellem og til 

høj.  

 

Som tidligere nævnt er TORM meget opmærksom på deres risici og er blevet mere 

opmærksomme på det over tid. Der bliver også gjort mere ud af at fortælle omverden 

dette, det ses bl.a. af deres årsrapporter hvor risikostyringen fylder mere og mere. Det er 

fornuftigt at TORM er så opmærksomme på risiciene, da de kan have store 
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indvirkninger på selskabets indtjening og som helhed. Det skal dog nævnes at TORM 

ikke er et enestående tilfælde i henhold til risikostyring. De rederier jeg har kigget på for 

at se hvordan de håndtere risikoscenariet er lige så opmærksomme som TORM. Men en 

ting er at være opmærksom, en anden er at handle, og der må det siges at TORM har 

gjort hvad de kunne for at afdække de risici de står overfor uden at det bliver for meget, 

sådan at de rent faktisk kommer til at miste indtjeningen fordi de har afdækket for 

meget risiko og derved ikke kommer med ved et eventuelt opsving i fragtraterne. Det 

viste de bl.a. ved at da timecharter kontrakterne på tørlastområdet udløb lod de skibene 

indgå i spotmarkedet, da det ikke var muligt at få nogle fornuftige kontrakter på 

tidspunktet for udløbet af de eksisterende kontrakter. Da markedet rettede sig igen 

indgik TORM igen timecharter kontrakter.   

 

4.2 NAV pr. aktie 

Net Asset Value (NAV) er et begreb, der anvendes til at beskrive værdien af en 

virksomheds aktiver fratrukket værdien af dens gæld.  I bogen Wall Street Words46 

defineres NAV således: 

A valuation of an investment company’s shares calculated by subtracting any liabilities 

from the market value of the firm’s assets and dividing the difference by the number of 

shares outstanding. This factor illustrates the amount a shareholder would receive for 

each share owned if the fund sold all its assets (stock, bonds, and so forth) at their 

current market value, paid off any outstanding debts with the proceeds, and then 

distributed the remainder to the stockholders. In general, net asset value per share is 

the price an investor would receive when selling a fund’s shares back to the fund. Net 

asset value per share is similar in concept to book value per share for other types of 

firms. 

 Der er mange måder at beregne NAV på og små ændringer kan have stor indflydelse på 

NAV pr. aktie. Carnegie Securities Research har et eksempel hvor der er estimeret 

priser for de sidste 3 år på timecharter rater og på skibene, og et eksempel hvor der er 

estimeret priser for perioden 1998-2011 og alt efter hvilke tal man benytter fås der en 

NAV pr. aktie på DKK 38 eller DKK 105, det må sige at være et stort udsving.47 

                                                 
46 Scott, David L., “Wall Street Words – An Essential A to Z Guide for Today’s Investor”, s. 247 
47 Carnegie Securities Research: Company update TORM, Ice will melt, 18. januar 2010 
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Jeg har valgt at beregne NAV med tre forskellige eksempler. Beregningsmåden er ens i 

alle tre eksempler det der er ændret er hvor meget eller hvor lidt der er medtaget i 

beregningerne. Se nedenstående tabel 4.1 

Tabel 4.1 NAV beregninger 

NAV pr. 31.12.2009 USD i mio.   
    
Værdi af skibe og dokningsaktiver  2.390,4 
Netto finansielle forpligtigelser  1.670,4 
NAV i USD  720,0 
    
NAV i USD pr. aktie 9,9  
    
    
NAV pr. 31.12.2009 USD i mio.   
    
Værdi af skibe og dokningsaktiver 2390,4 
Skibe u. bygning og forudb.for skibe 273,9 
Udestående fragter m.v. 62,1 
Netto Finansielle Forpligtigelser 1670,4 
NAV i USD 1.056,0 
    
NAV i USD pr. aktie 14,5  
    
    
NAV pr. 31.12.2009 USD i mio.   
    
Netto Driftsaktiver 2.917,1 
Netto Finansielle Forpligtigelser 1.670,4 
NAV i USD 1.246,7 
    
NAV i USD pr. aktie 17,1  
Kilde: TORMs Årsrapport 2009 og egen tilvirkning 

 

Som tabellen viser, er der stor forskel på NAV tallene alt efter hvilke oplysninger man 

indregner. I første beregning er der kun benyttet værdien af skibene fratrukket NFF. I 

anden beregning er der medtaget aktiver som ligeledes knytter sig til skibene og deres 

indtjening, men som endnu ikke er realiseret aktiver, i den sidste beregning er der 

benyttet alle TORMs aktiver fratrukket de NFF.  

 

De aktieanalyser jeg har set af TORM (de er gældende for 3. kvartal 09), der ligger 

NAV pr. aktie fra DKK 38 til DKK 58. Men som allerede omtalt sker der store 

ændringer i beregningerne alt efter hvilke tal der benyttes og hvor meget eller hvor lidt 

der medtages, som ovenstående tabel ligeledes viser.  
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Når man ser på værdien af et selskab kan man som investor se på nøgletallet 

price/earning (P/E) men det vil ikke give et retvisende billede i rederibranchen. Der 

kunne i stedet benyttes pris/bogført værdi (P/BV) da dette nøgletal giver et bedre 

billede. Dette nøgletal er dog historisk og siger ikke noget om den aktuelle 

markedsværdi af flåden. I tider hvor fragtraterne er høje vil værdien af flåden øges og 

omvendt når fragtraterne er lave. Nøgletallet NAV tager højde for dette problem, da 

dette nøgletal tager højde for den aktuelle markedsværdi af flåden. Dette gør at NAV 

nøgletallet er det mest passende for et rederi.  
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5. Regnskabsanalyse 

Dette kapitel er en analyse af TORMs årsrapporter for perioden 2005-2009. Dette sker 

for at danne sig et historisk overblik over TORMs økonomiske udvikling. 

Regnskabsanalysen skal danne det økonomiske grundlag for den senere budgettering.  

I perioden 2005-2009 har hverken revisor eller ledelsen haft bemærkninger eller 

forbehold til årsrapporterne. 

 

Dette kapitel starter med en kort gennemgang af den anvendte regnskabspraksis, 

derefter ser jeg på reformuleringerne af resultatopgørelse, balancen og 

egenkapitalopgørelsen. Derefter følger en nøgletalsanalyse hvor der bliver set på 

TORMs rentabilitet og kapitlet afsluttes med en delkonklusion. 

 

5.1 Ændringer i anvendt regnskabspraksis og præsentation 

Her følger en kronologisk fremstilling af de ændrede regnskabsprincipper og 

præsentation i analyseperioden 2005-2009. 

 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis og præsentation i 2005 

TORM har i 2005 implementeret alle de International Financial Reporting Standards 

(IFRS) og de tilhørende fortolkninger, som var godkendt af EU pr. 31. december 2005 

overgangsdatoen er den 1. januar 2004. Implementeringen af disse standarder og 

fortolkninger har resulteret i ændringer i Koncernens regnskabspraksis på følgende 

områder:48 

• Urealiserede gevinster og tab på aktier og obligationer 

• Udskudte skatteaktiver og – forpligtigelser  

• TORMs aktieoptionsordning 

• Akkumulerede valutakursreguleringer 

• Anlægsaktiver bestemt for salg 

• Likvide obligationer 

• Terminskontrakter vedrørende køb af bunker 

                                                 
48 TORMs Årsrapport 2005, s.44 
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Den eneste væsentlige ændring er indregningen af udskudt skat som har reduceret årets 

resultat i 2004 med USD 9 mio. og reduceret egenkapitalen pr. 31. december 2004 med 

USD 73 mio. 

 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis og præsentation i 2006 

I årsrapporten for 2006 har TORM implementeret følgende standarder og ændringer til 

standarder:49 

• IFRS 7 ”Financial Instruments: Disclosures” – nye oplysningskrav om 

finansielle instrumenter 

• Ændring til IAS 1 ”Presentation og Financial Statements” – ændringen indfører 

oplysningskrav om egenkapitalens størrelse og kapitalstyring 

• IFRIC 8 ”Scope of IFRS 2 Share-based Payment” og IFRIC 9 ”Reassessment of 

Embedded Derivatives” 

Disse ændringer og implementeringer har ikke påvirket TORMs regnskab. Derudover er 

der sket følgende ændringer, nettoomsætning i 2005 er reduceret med USD 1,4 mio. og 

havneomkostninger, bunkers og kommissioner er forøget med USD 1,8 mio. dette 

skyldes at der er indført en linje der hedder afledte finansielle instrumenter vedrørende 

fragt og bunkers. Derudover er der ændret i leasingforpligtigelserne de er blevet forøget 

med USD 228 mio. i 2005 som følge af, at TORM nu også indregner forpligtigelserne 

for endnu ikke leverede skibe. Ændringen har ingen effekt på resultatopgørelse, balance 

og resultat pr. aktie i 2005. 

 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis og præsentation i 2007 

TORM har implementeret IFRS 8 ”Operating Segments” i årsrapporten for 2007. 

Standarden erstatter IAS 14 og tilpasser segmentrapporteringen med kravene i SFAS 

131 under US GAAP.50 

Derudover har TORM implementeret IFRIC 10 ”Interim Financial Reporting and 

Impairment” og IFRIC 11 ”IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions”. 

Disse ændringer har ikke påvirket TORMs regnskab. 

 

                                                 
49 TORMs Årsrapport 2006, s.50 
50 TORMs Årsrapport 2007, s.72 
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Ændringer i anvendt regnskabspraksis og præsentation i 2008 

TORM har implementeret følgende standarder, ændringer til standarder og 

fortolkningsbidrag i 2008:51 

• Ændring til IFRS 2 ”Share-based payment: Vesting conditions and 

cancellations”  

• Ændring til IAS 39 og IFRS 7: “Reclassification of financial instrument”. 

Ændringen er ikke relevant for TORM 

• Fortolkningsbidrag til IAS 19, IFRIC 14 ”The limit on a defined benefit asset, 

minimum funding requirement and their interaction”. Fortolkningen er ikke 

relevant for TORM.  

Derudover har TORM ændret regnskabspraksis for indregning af kapitalandele i fælles 

kontrolledere virksomheder, disse indregnes nu efter indre værdis metode. Ændringen 

har ikke betydning for årets resultat eller egenkapital men for 2007 har det betydet 

følgende ændringer: resultat af primær drift og pengestrømme er reduceret med USD 

5,9 mio. og USD 11,6 mio. og investeret kapital pr. 31. december 2007 blev forøget 

med USD 12,5 mio. 

 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis og præsentation i 2009 

TORM har implementeret følgende ændringer til standarder og fortolkningsbidrag 

i årsrapporten for 2009:52 

• Ændring til IFRS 7 ”Financial Instruments: Disclosures”. Ændringen 

forøger oplysningskravene vedrørende dagsværdi og likviditetsrisiko. 

• Ændring til IAS 1 ”Presentation of Financial Statements”.  

• Ændring til IAS 23 ”Borrowing Costs”. Ændringen fjerner muligheden 

for straks at omkostningsføre låneomkostninger vedrørende 

kvalificerende aktiver. 

• Ændring til IAS 27 ”Consolidated and Separate Financial 

• Statements” vedrørende kostprisen for en investering ved 

førstegangsanvendelse. 

 

                                                 
51 TORMs Årsrapport 2008, s.64 
52 TORMs Årsrapport 2009, s.61 
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TORM har derudover implementeret en række mindre ændringer eller 

præciseringer til forskellige standarder udstedt af IASB i løbet af 2008, 

herunder ændringer vedrørende IFRS 5, IAS 16, IAS 20, IAS 40 og IFRIC 

12-18. 

Implementeringen af ændringerne til standarder samt fortolkningsbidrag 

har ikke ændret TORMs regnskabspraksis. Selskabet har dog ændret 

præsentationen af regnskabet og noter som følge af ændringerne til IAS 

1 og IFRS 7. 

 

5.2 Reformuleringer 

 Inden der kan foretages en nøgletalsanalyse er det nødvendigt, at reformulere 

egenkapitalopgørelsen da den siger noget om ejernes transaktioner med selskabet samt 

noget om totalindkomsten.  

Der foretages ligeledes en reformulering af resultatopgørelsen og balancen. Dette gøres 

for at adskille driftsposter fra finansielle poster. Det primære formål med at reformulere 

balancen og resultatopgørelsen er, at spore driverne bag ROE og vækst som optakt til 

budgettering og værdiansættelse.53 

 

5.2.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Som tidligere nævnt siger egenkapitalopgørelsen noget om selskabets transaktioner med 

ejerne samt noget om totalindkomsten. Dette ses også i bilag 5.1 som er en 

reformulering af egenkapitalopgørelsen.  

 

I totalindkomsten indgår egenkapitalen primo, årets resultat samt dirty surplus.  

 

Postering af indtægter og omkostninger samt gevinster og tab uden om 

resultatopgørelsen kaldes dirty surplus accounting.54 Dirty surplus består her af 

opskrivningshenlæggelser, reserve for sikringstransaktioner og valutakurstransaktioner, 

da disse poster er indregnet direkte på egenkapitalen. Opskrivningshenlæggelser er 

værdireguleringer af værdipapirer og består af en post ved årets begyndelse og ved årets 

                                                 
53 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 178 
54 Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 158 
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slutning det samme gør sig gældende for reserve for sikringstransaktioner. For 

valutatransaktionerne er der tale om en valutakursregulering ved omregning af enheder 

som ikke er i USD.  

 

Selskabets transaktioner med ejerne består her af handel med egne aktier samt betalt 

udbytte i året det være sig ordinært og ekstraordinært.  

 

5.2.2 Reformulering af balancen 

Balancen er reformuleret således at denne ene side består af driftsaktiver - både kerne 

og ikke kerne driftsaktiver - og driftsforpligtigelser og danner dermed netto driftsaktiver 

se bilag 5.2. Den anden side består af egenkapitalen og finansielle aktiver og 

forpligtigelser se bilag 5.3.  

Reformulering sker for at give et retvisende billede af afkastningsgrader fra både driften 

og finansieringen.  

 

5.2.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen skal ligeledes reformuleres. Den officielle resultatopgørelse viser 

det overskud som netto driftsaktiver og netto finansielle aktiver har skabt. Den 

reformulerede resultatopgørelse er opgjort på totalindkomstbasis. Det betyder at der 

også er taget højde for de dirty surplus poster, som er fundet ved at reformulere 

egenkapitalopgørelsen. Dirty surplus posterne indgår i det endelige driftsoverskud og de 

netto finansielle omkostninger identificeres. Driftsresultatet og de netto finansielle 

omkostninger efter skat benyttes til at finde totalindkomsten. Se bilag 5.4 for den 

reformulerede resultatopgørelse.  

 

5.3 Nøgletalsanalyse 

I de følgende afsnit vil jeg se nærmere på TORMs historiske rentabilitet, herunder 

rentabiliteten fra driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten.  
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5.3.1 Rentabilitetsanalyse 

Som udgangspunkt for rentabilitetsanalysen benyttes egenkapitalforrentningen, ROE og 

dens underliggende finansielle drivere. Der benyttes en udvidet DuPont-model. Se 

nedenstående figur. 

 

Figur 5.1 Referenceramme for analyse af egenkapitalforrentningen, ROE. 

 
Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 255 og egen 
tilvirkning. 
 

 

Der er i 2007 korrigeret for salget af aktierne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S 

således, at indtægterne herfra indgår som en del af opskrivningshenlæggelser og ikke 

under finansielle indtægter i resultatopgørelsen. 

 

5.3.1.1. Egenkapitalforrentningen ROE 

ROE er forrentningen af egenkapitalen og den viser afkastet af de penge som 

aktionærerne har investeret i TORM. ROE består af ROIC, FGEAR og SPREAD, dvs. 

at ROE er relationen mellem afkastet på den investerede kapital (ROIC), den finansielle 

gering (hvor meget TORM har lånt i forhold til egenkapitalen) og forskellen mellem 

afkastet på den investerede kapital og lånerenten (SPREAD). 

 

Egenkapitalforrentning 

Afkast på driftsaktiviteter Afkast på 
finansieringsaktiviteter 

Afkast på netto driftsaktiver Finansiel gearing 

Overskudsgrad Aktivernes 
omsætnings-

hastighed 

Finansiel gearing x spread 

X X 
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Tabel 5.1 TORMS egenkapitalforrentning (ROE) 

Return on equity 2005 2006 2007 2008 2009 
ROE 34,74% 47,67% 62,92% 30,14% 3,51% 
Procentvis ændring i ROE   37,22% 32,00% -52,10% -88,35% 
Kilde: TORMs Årsrapporter samt egne beregninger 

 

Som det fremgår af tabellen har TORM en pæn forrentning af egenkapitalen som dog 

faldt drastisk i 2009. At forrentningen er så stor i 2007 skyldes bl.a. salget af aktierne i 

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Da dette nøgletal består af flere forskellige drivere 

er det nødvendigt at dekomponere ROE for at sige noget om udviklingen. Det er 

nødvendigt at se på de underliggende drivere for at sige noget om hvorfor ROE bevæger 

sig som den gør. Som en konsekvens af dette vil der nu følge en dekomponering af de 

tre underliggende drivere som udgør ROE. 

 

5..3.1.2 Dekomponering af SPREAD og FGEAR 

SPREAD er en del af ROE og siger noget om rentemarginalen, forskellen mellem 

afkastet på den investerede kapital og lånerenten.  

 

Tabel 5.2 Dekomponering af TORMs SPREAD 

  2005 2006 2007 2008 2009 
SPREAD 28,52% 41,65% 36,08% 11,38% 0,11% 
Procentvis ændring i SPREAD   46,04% -13,36% -68,46% -99,00% 
            
ROIC 31,67% 42,17% 39,87% 15,70% 3,37% 
Procentvis ændring i ROIC   33,15% -5,45% -60,62% -78,55% 
            
r 3,15% 0,52% 3,79% 4,32% 3,25% 
Procentvis ændring i r   -83,43% 624,65% 14,08% -24,67% 
Kilde: TORMs Årsrapporter samt egne beregninger 

 

FGEAR er ligeledes en del af ROE og er udtryk for den finansielle gearing, dvs. i 

hvilken grad den investerede kapital er finansieret med nettorentebærende gæld eller 

egenkapital.  
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Tabel 5.3 Dekomponering af TORMs FGEAR 

  2005 2006 2007 2008 2009 
FGEAR 0,11 0,13 0,64 1,27 1,26 
Procentvis ændring i FGEAR   22,66% 383,78% 98,53% -0,96% 
Kilde: TORMs Årsrapporter samt egne beregninger 

 

Som tabellerne viser, har der været et faldende SPREAD fra 2006 til 2009. ROIC er i 

samme periode faldet, mens r er steget fra 2006 til 2008 for derefter at falde igen i 2009.  

Den finansielle gearing er steget i perioden fra 2005 til 2008 for at falde marginalt i 

2009. Det hænger meget godt sammen. Det virker meget fornuftigt at r er steget 

samtidig med at FGEAR er steget, det er en konsekvens af at det bliver dyrere at låne 

penge jo mere gæld et selskab har. SPREADET er i denne periode også faldet som 

tidligere omtalt men det hænger meget godt sammen med ROIC er faldet og r er steget i 

perioden. I det følgende vil ROIC blive gennemgået nærmere, det sker ved en 

dekomponering. 

 

5.3.1.3 Dekomponering af ROIC 

ROIC også kaldet afkastningsgraden (AG) består af overskudsgraden (OG) og af 

aktivernes omsætningshastighed (AOH). Overskudsgraden måler overskuddet fra en 

krones salg fra selskabets driftsaktivitet og aktivernes omsætningshastighed måler salget 

fra en krone investeret i selskabets netto driftsaktiver. En forbedring af ROIC sker ved 

at forbedre overskudsgraden (OG) eller aktivernes omsætningshastighed (AOH) eller 

begge. 

 

Tabel 5.4 Dekomponering af TORMs ROIC 

  2005 2006 2007 2008 2009 
ROIC (AG) 31,67% 42,17% 39,87% 15,70% 3,37% 
Procentvis ændring i ROIC (AG)   33,15% -5,45% -60,62% -78,55% 
            
Overskudsgrad (OG) 48,52% 86,41% 99,75% 35,51% 11,13% 
Procentvis ændring i (OG)   78,08% 15,44% -64,40% -68,66% 
            
Aktivernes omsætningshastighed 0,65 0,49 0,40 0,44 0,30 
Procentvis ændring i (AOH)   -25,23% -18,10% 10,63% -31,56% 
Kilde: TORMs Årsrapporter samt egne beregninger 
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TORM har pæne ROIC tal i 2005 til 2007 mens de falder drastisk i 2008 og 2009. 

Forklaringen på udviklingen i ROIC skal findes i overskudsgraden og aktivernes 

omsætningshastighed som tidligere nævnt.  

 

Det er som regel således at brancher med høje overskudsgrader har lave 

omsætningshastigheder og omvendt. Kapitalintensive selskaber med store faste 

omkostninger hvor en udvidelse af kapaciteten er tidskrævende opererer ofte under en 

kapacitetsgrænse.  

 

TORM er et sådan selskab, det betyder også at der er en øvre grænse for hvor stor 

omsætningshastigheden kan blive. Det betyder at selskaber som TORM er nødt til at 

generere store overskudgrader for at kunne tiltrække nødvendig kapital. De høje 

overskudgrader opnås som regel gennem adgangsbarriere i dette tilfælde store 

kapitalkrav. Det er således at i konkurrencestrategierne fokusere 

differentieringsstrategien på høje overskudsgrader, mens 

omkostningsminimeringsstrategien fokuserer på høje omsætningshastigheder. I kapitel 

3 så jeg på TORMs konkurrencestrategi og den gik bl.a. ud på at differentiere sig fra 

sine konkurrenter og det er meget godt i tråd med at differentieringsstrategien fokusere 

på høje overskudsgrader. 

For at få en bedre forståelse for ROIC er det nødvendigt at analysere overskudsgraden 

og aktivernes omsætningshastighed nærmere, det sker ved en dekomponering af de to 

tal. 

 

5.3.1.4 Dekomponering af overskudsgraden 

Overskudsgraden består af driftsresultatet efter skat i forhold til nettoomsætningen. 

Overskudsgradens elementer er opsummeret i nedenstående tabel.  
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Tabel 5.5 Dekomponering af overskudsgraden 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Omsætning 100% 100% 100% 100% 100% 
Omk. Ved skibenes drift/omsætning -46,22% -55,04% -56,84% -54,56% -71,88% 
Dækningsgrad DG 53,78% 44,96% 43,16% 45,44% 28,12% 
Res. Ved salg af skibe/oms 9,35% 9,00% 0,00% 7,00% 3,84% 
Res. Fællesledede virksomheder/oms. 0,00% 0,00% -0,78% 2,29% -2,58% 
Adm.omk/omsætning -5,32% -5,73% -7,10% -7,60% -9,07% 
Andre driftsindtægter/omsætning 2,15% 1,63% 1,96% 1,22% 0,85% 
Afskrivninger/omsætning -8,18% -9,76% -11,52% -10,65% -15,40% 
Kilde: TORMs Årsrapporter samt egne beregninger 

 

Som tabellen viser, er der i næsten hele perioden en faldende dækningsgrad på trods af 

at overskudsgraden er stigende indtil 2007 for derefter at falde i 2008 og 2009.  

I 2006 skyldes den stigende overskudsgrad bl.a. at der blev solgt skibe for 54,7 mio. 

USD samt opskrivningshenlæggelserne på 283,4 mio. USD under dirty surplus 

posterne.  

 

I 2007 skyldes den stigende overskudsgrad primært at aktieposten i Dampskibselskabet 

NORDEN A/S blev solgt med fortjeneste, samt en forholdsmæssig større stigning i 

omsætningen end i omkostningerne ved skibenes drift. 

I 2008, som det eneste år i perioden, er der en stigende dækningsgrad dette skyldes at 

der igen i 2008 var en større forholdsmæssig stigning i omsætningen end i 

omkostningerne ved skibenes drift. Når der så er en faldende overskudsgrad skyldes det 

bl.a. at der i 2007 var den ekstraordinære post med salget af aktierne i 

Dampskibselskabet NORDEN A/S.  

 

I 2009 går det så helt galt her falder omsætningen hvilket primært må skyldes den 

recession som verden befandt sig i, som endnu en følge heraf stiger omkostningerne i 

forbindelse med driften af skibene og samtidig må TORM tage et tab på 20 mio. USD 

på deres fællesledede virksomhed FR8. Overskudgraden bærer en del af skylden for den 

faldende ROIC men den viser ikke det fulde billede derfor inddrages en dekomponering 

af aktivernes omsætningshastighed da denne også har indvirkning på den faldende 

ROIC. 
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5.3.1.5 Dekomponering af aktivernes omsætningshastighed 

Nedenstående tabel viser omsætningshastighederne for materielle anlægsaktiver, 

varebeholdninger og tilgodehavender.  

 

Tabel 5.6 Dekomponering af aktivernes omsætningshastighed 

  2005 2006 2007 2008 2009 
AOH Omsætning/investeret kapital 0,65 0,49 0,40 0,44 0,30 
Omsætning/Materielle anlægsaktiver 0,63 0,48 0,41 0,47 0,33 
Omsætning/Varebeholdninger 70,16 52,49 48,56 62,25 40,18 
Omsætning/Tilgodehavender 10,03 8,67 7,81 7,42 6,36 
Kilde: TORMs Årsrapporter samt egne beregninger 

 

Tabellen viser at de materielle anlægsaktiver udgør den væsentligste del af 

omsætningshastigheden og derved også den investerede kapital. Dette hænger meget 

godt sammen med TORMs store investeringer i nybygninger i denne periode. Disse 

store investeringer i nybygninger er en væsentlig del af faldet i aktivernes 

omsætningshastighed.  

Omsætningshastigheden for varebeholdninger er faldet i perioden med undtagelse af 

2008 hvor omsætningshastigheden steg, mens omsætningshastigheden for 

tilgodehavender er faldet over hele perioden. Dette er et tegn på at TORM har 

pengebindinger i længere perioder.  

 

Efter dekomponering af overskudsgraden og omsætningshastigheden kan vi se at begge 

nøgletal falder og at de derfor begge er ”skyld” i den faldende ROIC. 

 

5.4 Delkonklusion 

Der er nu foretaget en regnskabsanalyse af TORM. Kapitlet starter med en gennemgang 

af de ændringer der har været i regnskabspraksis og præsentation i perioden 2005-2009.  

 

Derefter følger en rentabilitetsanalyse som tager udgangspunkt i nøgletallene ROE og 

ROIC. Der var i perioden 2005 til 2007 en pæn forrentning af egenkapitalen, mens 2008 

og 2009 bød på fald i forrentningen. I 2008 var faldet på over 50 % mens faldet i 2009 

var på næsten 90 %. 
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I 2008 stiger den finansielle gearing og som følge heraf sker der også en stigning i r, 

sammenholdt med at afkastet på investerede kapital falder, betyder dette at SPREADET 

bliver mindre og ROIC er ligeledes faldet, da de ovennævnte tal alle har indflydelse på 

ROE betyder disse sammenholdt en forringelse af ROE.  

 

Afkastet på den investerede kapital ROIC består af overskudsgraden og aktivernes 

omsætningshastighed. Ved en dekomponering af ROIC finder man at aktivernes 

omsætningshastighed er faldende over næsten hele perioden, det betyder at TORM har 

pengebindinger i længere tid end tidligere. Overskudsgraden stiger i både 2006 og 2007 

mens den falder med mere end 60 % i årene 2008 og 2009. Da overskudsgraden og 

aktivernes omsætningshastighed udgør ROIC ser vi en faldende ROIC fra og med 2007. 

Faldet i overskudsgraden i 2008 skyldes formentlig den ekstraordinære overskudsgrad i 

2007 som følge af at TORM i 2007 solgte deres aktiepost i Dampskibselskabet 

NORDEN A/S.  I 2008 var der en stigende dækningsgrad dette skyldes at omsætningen 

steg forholdsmæssigt mere end omkostningerne. I 2009 kan man rigtigt se at TORM 

opererer i et meget konjunkturfølsomt marked. Her falder ROIC kraftigt drevet af et fald 

i overskudsgraden samt i aktivernes omsætningshastighed. Dette skyldes at verden 

befinder sig i en recession og omsætningen falder som en konsekvens af faldende 

fragtrater og formentlig er der mindre gods der skal fragtes og omkostningerne ved at 

drive skibene stiger.   
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6. Værdiansættelse  

Dette kapitel indeholder en værdiansættelse af TORM. Der er flere måder at foretage en 

sådan værdiansættelse.  

 

Der skelnes mellem relative og absolutte værdiansættelsesmodeller. Relative modeller 

benytter ikke budgettering og der benyttes kun et begrænset informationsniveau. 

Absolutte modeller benytter sig af budgettering på baggrund af tilgængelige 

informationer. I denne opgave vil der blive benyttet absolutte modeller.  

 

Udover det overordnede valg af model, som beskrevet ovenfor, skal der også tages 

stilling til om man ønsker, at benytte sig af en direkte eller indirekte model. Direkte 

modeller beregner aktionærværdien direkte ved at diskontere pengestrømme, der 

tilfalder aktionærerne. Indirekte modeller beregner først virksomhedsværdien ved at 

diskontere pengestrømme, der er til fordeling mellem virksomhedens forskellige 

kapitalindskydere (ejere og långivere), og fratrækker herefter markedsværdien af 

gælden for at komme til aktionærværdien.55 Der vil i opgaven blive benyttet indirekte 

modeller til værdiansættelsen, nemlig DCF-modellen samt residualindkomstmodellen.  

 

6.1 DCF-modellen  

DCF-modellen er den ene af de to værdiansættelsesmodeller, denne model tager 

udgangspunkt i det frie cash flow som er forskellen mellem pengestrømme fra løbende 

drift og pengestrømme fra investeringer i den løbende drift. Frit cash flow er den skabte 

nettopengestrøm fra driften, der bestemmer virksomhedens evne til at servicere gælden 

og foretage udbetalinger til ejerne.56 Til denne model benyttes følgende formel:57 

 

hvor,  

                                                 
55 Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 26 
56 Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 228 
57 Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 36 
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FCFF = det frie cash flow til ejere og långivere 

rWACC = de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

g = vækst 

Der vælges en budgetperiode hvor der opstilles forecasts for den forventede omsætning 

m.m., budgetperioden opstilles indtil der opnås ”steady state”. Terminalværdien 

indtræffer når budgetperioden opnår ”steady state”, dvs. når alle posterne i budgettet 

følger en konstant vækstrate (g). 

 

6.2 Residualindkomstmodellen  

Residualindkomstmodellen tager udgangspunkt i den bogførte værdi af netto 

driftsaktiver (NDA), og tilbagediskonterer residualindkomsten, der nu defineres som 

virksomhedens driftsoverskud (på totalindkomstbasis) med fradrag af 

kapitalomkostningerne af netto driftsaktiviteter (RIDO).58 Til denne model benyttes 

nedenstående formel.59 

 

 

 

Denne model er ligeledes opdelt i to perioder nemlig budgetperioden og 

terminalperioden.  

 

6.3 Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger – WACC  

Estimering af WACC er vigtig, når et selskab skal værdiansættes, da det er WACC’en 

der benyttes til at tilbagediskontere de fremtidige cash flows. Selv små ændringer i 

WACC’en har stor indflydelse på værdiansættelsen af selskabet. Er WACC’en for lavt 

sat bliver selskabet overvurderet og er den for højt sat vil selskabet være undervurderet.  

Et selskabs kapital består grundlæggende af to former for kapital, nemlig egenkapital og 

fremmedkapital. Indskydere af kapitalen, både indskydere af egenkapitalen og 

fremmedkapitalen, har krav til afkast af deres indskudte kapital. Indskydere af 
                                                 
58 Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 37 
59 Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 36 
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egenkapital forventer højere afkastkrav end indskydere af fremmedkapital, dette skyldes 

den højere risiko som indskydere af egenkapital påtager sig. I tilfælde af en konkurs vil 

egenkapitalen nemlig være efterstillet fremmedkapitalen. Derfor vægtes de to former for 

kapital når der beregnes WACC. WACC beregnes efter nedenstående formel. 

 

WACC = (WEK*REK) + (WFK*RFK*(1-t)) 

 

Der er skattefradrag for renteudgifter, dvs. der korrigeres for nettolånerenten det 

såkaldte skatteskjold. Da TORM hører ind under tonnageskatteloven har skatteskjoldet 

kun ringe effekt, derfor er skattesatsen sat til 0 % i værdiansættelsen og formlen for 

WACC vil i stedet se således ud: 

 

WACC = (WEK*REK) + (WFK*RFK) 

 

6.3.1 Fastlæggelse af kapitalstrukturen - markedsværdier  

Kapitalstrukturen bestemmes ud fra den rentebærende gæld og egenkapitalen. Det er 

markedsværdien af disse størrelse der skal benyttes. Der kan være forskel på den 

bogførte værdi og markedsværdien af gælden, men i denne opgave benyttes den 

bogførte værdi af gælden. For egenkapitalens vedkommende gør det sig gældende, at 

det ikke er den bogført værdi der benyttes da der kan være store forskelle mellem 

bogført værdi og markedsværdi. For at finde værdien af egenkapitalen ganges antallet af 

aktier pr. 31. december 2009 med kursen pr. 31. december 2009. Nedenfor vises en 

tabel med TORMs kapitalstruktur over de seneste 5 år. 

 

Tabel 6.1 Forholdet mellem gæld og egenkapital 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Gældsandel  31,0% 22,5% 39,3% 69,2% 71,3% 
Egenkapitalandel 69,0% 77,5% 60,7% 30,8% 28,7% 
Kilde: TORMs Årsrapporter og egen tilvirkning  

Som ovenstående tabel viser, har TORM haft en meget omskiftelig kapitalstruktur over 

de sidste fem år. TORM går fra at have ca. 70/30 i egenkapitalens favør til nu at have 

ca. 70/30 i gældens favør. Til værdiansættelse vil jeg benytte kapitalstrukturen 65 % 

gæld og 35 % egenkapital, disse tal benyttes da det er TORMs hensigt til hver en tid at 



Værdiansættelse af TORM A/S 

 60 

have en egenkapital på over 30 %. Ser man på gennemsnittet over de sidste 5 år har 

dette lykkedes til fulde kun i 2009 var egenkapital under 30 %.  

 

6.3.2 Fremmedkapitalens afkastkrav 

Afkastkravet på fremmedkapitalen består af den risikofrie rente samt et 

selskabsspecifikt/branchespecifikt risikotillæg.  

Den risikofrie rente er normalt en dansk statsobligation. Der kan benyttes den 

toneangivende danske 10-årige statsobligation til fastsættelse af den risikofrie rente.  

Den toneangivende 10-årige danske statsobligation havde en effektiv rente på 3,5872 %, 

hvis man ser på årsgennemsnittet ultimo året 2009.60 

 

Det selskabsspecifikke/branchespecifikke risikotillæg fastsættes normalt af kreditrating 

bureauer, det har dog ikke været muligt at finde sådanne vurderinger for TORM.  

Det har i perioden med højkonjunktur været således at det ikke har været et problem at 

låne penge, det har været muligt at låne med et risikotillæg på 2-3 % med en egenkapital 

på ca. 33 %. Det sluttede da bankmarkedet frøs og det næsten ikke var muligt at låne 

mere. Nu ser det således ud at der helst skal være en egenkapital på ca. 50 % også kan 

man låne med et risikotillæg på 4-5 %.  TORM har en kapitalstruktur der hedder 35 % 

egenkapital og 65 % fremmedkapital.  

 

Hvis man skal tage ovenstående for troende må det formodes at TORM har et 

risikotillæg der ligger et eller andet sted mellem to og fem % for perioden.  Da TORMs 

kapitalstruktur ser ud som den gør og har gjort det de sidste to år må det antages, at 

TORMs risikotillæg er i den høje ende. Det antages i denne opgave, at TORM har et 

risikotillæg på 4,5 %. Afkastkravet til fremmedkapitalen for TORM estimeres derfor 

således: 

RFK = 3,5872 + 4,5 = 8,08 % 

 

 

 

 

                                                 
60 Kilde:http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/98226 
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6.3.3 Egenkapitalens afkastkrav 

Egenkapitalens afkastkrav estimeres ved hjælp af Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

CAPM repræsentere det forventede afkast investor kunne få ved en anden investering 

med samme risiko. Formlen for CAPM er således: 

REK = rf + β*(E(rm) – rf)  

hvor,  

REK = ejernes afkastkrav 

rf = den risikofrie rente 

β = beta (systematisk risiko) 

(E(rm) – rf) = markedets risikopræmie 

 

6.3.3.1 Den risikofrie rente 

Som omtalt tidligere benyttes der normalt en statsobligation til at fastsætte den risikofrie 

rente. Der er reelt ikke noget aktiv der er uden risiko men en statsobligation er det der 

kommer tættest på, da risikoen for at staten ikke lever op til sine forpligtigelser og 

derved går konkurs er forsvindende lille.  

Der benyttes som tidligere den toneangivende 10-årige danske statsobligation som 

havde en effektiv rente på 3,5872 %, hvis man ser på årsgennemsnittet ultimo året 2009. 

Den risikofrie rente er 3,59 %. 

 

6.3.3.2 Beta 

Beta benyttes som måling for aktiens volatilitet (risiko) i forhold til markedet. Beta er et 

relativt risikomål, som tolkes på følgende måde: 

Figur 6.1 Tolkning af beta 
β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

β = 1 Risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 53 
 
Da TORM er i et meget konjunkturfølsomt marked må betaen formodes at ligger over 1.  

Jeg har set analyser af TORM hvor betaen ligger mellem 1,16 og 1,9 spørgsmålet er så 

bare hvilken beta der er mest fornuftig.  
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Måden at beregne beta på er:61 

Βi = σ (rim) / σ2 (rm) 

 

Det kan dog være svært at vælge hvilket indeks der skal benyttes som markedsindeks, 

skal det være det danske C20 indeks, hele det danske indeks, eller skal det være et 

indeks for branchen eller noget helt andet. Jeg har besluttet, at benytte mig at et 

gennemsnit, af betaestimater, som jeg har fundet, se nedenstående tabel. 

 

Tabel 6.2 Beta for TORM  
Beta for TORM    
www.reuters.com 1,16 
www.dailyfinance.com 1,29 
www.dividendeinformation.com 1,45 
http://quotes.nasdaq.com 1,48 

Standard & Poor’s Equity Research 1,90 
Gns. Beta 1,456  
Kilde: ovenstående kilder 

Der vil blive benyttet en estimeret beta på 1,46 i opgaven. 

 

6.3.3.3 Risikopræmie 

Risikopræmien er det tillæg som investor kræver for, at investerer i aktier frem for, at 

investere i risikofire aktiver. Der findes flere måder at beregne risikopræmien.  

Risikopræmien kan estimeres ud fra historiske data (ex post). Det betyder at investor 

formoder, at den forventede risikopræmie er den samme som den historiske 

risikopræmie. En anden mulighed er at beregne risikopræmien ud fra de nuværende 

aktiekurser ved hjælp af f.eks. residualindkomstmodellen (ex ante). 62 

PriceWaterhouseCoopers foretager jævnligt en henvendelse til investorer for at høre 

deres skøn over risikopræmien. Herefter benyttes gennemsnittet af investorernes 

vurderinger som et estimat over risikopræmien. I den seneste undersøgelse (2008) 

svarede investorerne, at de anvender en markedsrisiko på 4,7 %. Det vil være den 

markedsrisiko der vil blive benyttet i denne opgave.  

 

                                                 
61 Kilde: Christensen, Michael og Pedersen, Frank: Aktieinvestering s. 101 
62 Kilde: Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 52 
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Afkastkravet kan derefter beregnes således: 

REK = 3,59 + 1,46*4,7 = 10,45 % 

Ejernes afkastkrav er derfor 10,45 %. 

 

6.4 Beregning af WACC 

Efter at have estimeret kapitalstrukturen, afkastkravet for fremmedkapitalen og for 

egenkapitalen kan TORMs vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger nu beregnes 

efter den tidligere omtalte formel. 

 

WACC = (0,35*0,1045) + (0,65*0,0808) = 0,0891  

 

Den WACC der vil blive benyttet i værdiansættelsen er altså 8,91 %.  

 

6.5 Budgettering 

I denne del af kapitlet vil selve budgetteringen blive foretaget, der vil blive taget stilling 

til længden af budgetperioden samt til hvilke variabler der skal indgå i budgettet.  

 

6.5.1 Budgetlængde 

Da TORM som tidligere omtalt befinder sig i et meget konjunkturfølsomt markedet og 

der lige har været en verdensomspændende recession som vi måske, måske ikke er på 

vej ud af vil budgettets længde være 10 år. Det må formodes at der indenfor en periode 

på 5 år kommer nogle ”gode” år med overnormale afkast, og at der går nogle år 

derudover inden der nås en steady state. Dette er begrundelsen for en budgetlængde på 

10 år.  

 

6.5.2 Budgetvariable 

Her følger en gennemgang af de variable som der tages højde for i budgettet. 

 

6.5.2.1 Omsætning 

Væksten i omsætningen er et af hovedelementerne i budgetteringen. Her skal, specielt i 

shippingbranchen, tages højde for de makroøkonomiske forhold. Som nævnt tidligere er 

verdensøkonomien ved at komme sig ovenpå en recession. Spørgsmålet er så hvor langt 
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er vi nået, er der stadig tilbageholdenhed eller vil vi begynde at se stigninger i væksten. 

Da TORM er meget konjunkturfølsomt vil det have stor betydning for den fremtidige 

omsætning.  

Det forventes at den samlede transport ad søvejen af råolie og raffinerede olieprodukter 

vil stige med 2,6 % i 2010 mod et fald i 2009 på 2,8 %. Der forventes ligeledes en 

kraftig vækst i transporten af raffinerede olieprodukter fra Inden og Mellemøsten.63 

 

Omsætningsvæksten er sat til 0 % i 2010 dette da TORM selv forventer et underskud på 

størrelse med det i 2009 eller større. Derefter stiger omsætningen med 20 % i de næste 

par år da det formodes at vi endelige er ude af recessionen i løbet af 2011 og der igen 

kommer gang i hjulene og dermed i transporten. Derefter falder omsætningsvæksten 

fremadrettet, i 2019 er omsætningsvæksten sat til 0 % dette for at tilpasse væksten i 

økonomien. 

 

6.5.2.2 Overskudsgrad  

Overskudsgraden var i 2009 på 7,96 % og da omsætningen fastholdes i 2010 men 

TORM forventer, at omkostningerne falder med USD 50 mio. i forbindelse med 

indførelse af et effektiviserings program, vil det medføre en stigning i driftsoverskuddet 

og dermed en stigning i overskudsgraden. Jeg har lidt forenklet valgt at forhøje det 

primære driftsoverskud efter skat med USD 50 mio., det medfører en overskudsgrad på 

13,76 %. TORMs overskudsgrad har i perioden 2005-2009 været meget svingende men 

gennemsnittet af årene 2005-2009 er på 32,79 %, jeg har derfor valgt at fastsætte 

overskudsgraden til 30 % fremover. Dette på trods af at TORM indfører et 

effektiviseringsprogram, som skal sænke omkostningerne. 

 

6.5.2.3 Netto driftsaktiver  

TORM har i 2009 fået leveret en del skibe og deres sidste nybygning, indtil videre, 

forventes leveret i 2013. Der forventes leveret et stort antal i 2010 og da TORM er 

meget opmærksom på udskiftningen af deres flåde må det formodes, at der vil blive 

kontraheret flere nybygninger i fremtiden også udover 2013. I 2009 havde TORM en 

AOH på 0,30 og den har stort set været faldende siden 2006, hvilket skyldes TORMs 

                                                 
63 TORMs Årsrapport 2009 s. 10 
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store investeringer i nybygninger. Den gennemsnitlige omsætningshastighed for 

perioden er på 0,46. Da det er min overbevisning, at TORM ikke vil bryde deres 

tidligere mønstre med nybygninger og stadig ønsker en ung og tidssvarende flåde så vil 

omsætningshastigheden ikke stige. Omsætningshastigheden for 2010 sættes til 0,30 

ligesom i 2009 da der forventes at blive leveret et stort antal nybygninger og 

omsætningen ikke forventes at ændre sig i 2010. Omsætningshastigheden fastsættes til 

0,35 fremover.  

 

6.5.3 Budget 

På baggrund af ovenstående er det nu muligt at opstille det budget, der skal ligge til 

grund for værdiansættelsen. Budgettet kan ses i bilag 6.1. 

 

6.6 Værdiestimater med DCF- og Residualindkomstmodellerne. 

På baggrund af det opstillede budget kan værdiansættelsen af TORM nu foretages. 

Resultatet ses i tabel 6.3 Værdien af TORM kan med begge modeller estimeres til 28,97 

USD pr. aktie. Når forudsætningerne er ens i begge modeller ja så skal begge modeller 

give det samme resultat, som det gør her. Det er også i overensstemmelse med teorien.64 

 

Da cash flowet falder løbende gennem året, ville jeg normalt have tilbagediskonteret 

med halve WACC f.eks. 0,5 frem for 1. Det har ikke været muligt at få 

værdiansættelsen til at hænge sammen med den metode derfor har jeg i stedet ganget 

den fundne kurs med kvadratroden af (1+WACC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Sørensen, Ole, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 37 
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Tabel 6.3: Værdiansættelse af TORM med DCF og RIDO i USD 1000 

DCF værdiansættelse   RIDO værdiansættelse   
NPV af DCF i 
budgetperioden 1.106.739 

NVP ad RIDO i 
budgetperioden  382.640 

NVP af DCF i 
terminalperioden  2.584.364 

NVP af RIDO i 
terminalperioden 391.347 

        
    NDA  2.917.117 
NFF 1.670.418 NFF  1.670.418 
  2.020.685   2.020.685 
        
Stk. størrelse aktier 5 Stk. størrelse aktier 5 
Antal udestående aktier i 
1000 72.800 Antal udestående aktier i 1000 72.800 
        
Pris pr. aktie i USD 28,97 Pris pr. aktie i USD 28,97 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af tabellen er der stor forskel på terminalperiodens vægt i selve 

værdiestimatet i de to modeller. Som man kan se er DCF-modellen meget afhængig af 

terminalværdien i værdiestimatet, mens det hovedsagligt er de nuværende netto 

driftsaktiver der skaber værdien i værdiestimatet i RIDO-modellen. 

 

TORM blev ultimo december handlet til DKK på 50,68 på NASDAQ OMX 

København. Benytter jeg ultimo valutakursen fra TORMs egen årsrapport giver det en 

estimeret kurs på 28,97*5,19 = DKK 150,35, det svarer til at den estimerede kurs ligger 

196,67 % over handelsværdien. Der kan være flere årsager til den store difference, men 

differencen skyldes formentlig forudsætningerne for værdiansættelsen herunder 

budgettet og WACC. Der vil derfor blive udarbejdet en følsomhedsanalyse for at se 

hvor følsom kursen er overfor ændringer i budgettet og WACC. 

 

6.6.1 Følsomhedsanalyse 

Nedenstående tabel viser hvad værdien af TORM aktien ændres til, ved en ændring i 

WACC’en for både budget- og terminalperioden kombineret med en ændring i væksten 

i terminalperioden.  

Der er valgt en vækst på mellem -2 % point og +2 % point i terminalperioden, og en 

WACC på mellem 6,91 % og 10,91 % i budget- og terminalperioden. I værdi-

ansættelsen blev der benyttet nul vækst i terminalperioden og en WACC på 8,91 %.  
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Tabel 6.4 Tovejstabel med WACC og vækst i terminalperioden 

    Vækst i terminalperioden   
  -2% point -1% point 0% 1% point 2% point 

6,91% 41,18 46,42 51,66 56,90 62,14 
7,91% 30,34 34,54 38,75 42,96 47,17 

WACC  8,91% 22,09 25,53 28,97 32,41 35,85 
9,91% 15,64 18,49 21,34 24,18 27,03 

10,91% 10,49 12,87 15,25 17,64 20,02 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

En ændring på -2 % point i væksten i terminalperioden og en WACC på 10,91 % vil 

give en kurs på TORM aktien på 10,49 USD hvilket med den tidligere benyttede 

valutakurs vil give en pris på aktien på DKK 10,49*5,19 = 54,45, det er stadig højere 

end den observerede pris ultimo december 2009 på DKK 50,68, dog ikke så meget. Af 

tabellen kan man se at kursen har en større følsomhed overfor ændringer i WACC frem 

for ændringer i væksten i terminalperioden. Dette er en god indikator for hvor stor 

indflydelse WACC har på værdiansættelsen.  

 

6.6.2 Scenarieanalyse 

Da værdiansættelsen er udarbejdet efter nogle specifikke forudsætninger kan det være 

værdifuldt, at udarbejde en scenarieanalyse der ser på hvad der sker hvis nogle af 

forudsætningerne ændrer sig. Vi så jo i følsomhedsanalyse at ændringer i WACC har 

stor indflydelse på værdiansættelsen. 

 

Den ovenstående værdiansættelse der fremkom med kursen USD 28,97 pr. aktie 

betegnes base case. Der udarbejdes derefter en worst case som viser hvad der sker hvis 

forudsætningerne ændres i negativ retning, og en best case som viser hvad der sker med 

værdiansættelsen hvis forudsætningerne ændres i positiv retning.  

 

Antagelserne bag worst case er: 

• Nettoomsætningen sænkes med 5 % point i perioden 2011-2014 og der opstår 

nulvækst i 2015. 

• Overskudsgraden sættes til 25 % i stedet for 30 % i perioden 2011-2019. 

• Dette medfører at ROIC er mindre end WACC fra 2015 og fremefter. 
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Antagelserne bag best case er: 

• Nettoomsætningen fastholdes som i base case scenariet  

• Overskudsgraden stiger til 35 % i stedet for 30 % i perioden 2011-2019  

 

Budgetterne for worst og best case kan ses i bilag 6.2 og 6.3. 

Tabel 6.5 Scenarieanalyse USD 
  Worst case Base case Best Case 
Kursen ved de enkelte scenarier 15,97 28,97 41,08 
Sandsynlighedsvægte 25 % 50 % 25 % 
Den vægtede kurs   28,75   
Kilde: Egen tilvirkning   

TORM befinder sig som tidligere omtalt i et meget volatilt marked og det afspejler sig 

også på aktiekursen. Ser man på højeste og laveste aktiekurs i 2009 er den højeste 

gennemsnitlige aktiekurs på USD 71,77/5,19 = 13,83 mens den laveste er på USD 

42,40/5,19 = 8,17. Disse observerede kurser er under de estimerede værdier i alle tre 

scenarier.  

 

Som tidligere omtalt mener jeg ikke, at base case scenariet er urealistisk selvom kursen 

ligger over den observere markedspris. Det er min overbevisning, at lige så snart der 

igen kommer gang i hjulene, vil TORM have de bedste muligheder for, at opfylde de 

forudsætninger som er opstillet for best case scenariet, og dermed for værdiansættelsen. 

Spørgsmålet er så bare om jeg er for optimistisk med hensyn til hvornår der igen 

kommer gang i hjulene.  

 

Jeg har benyttet 25 % som sandsynlighedsvægte for både worst case samt for best case 

scenariet, dette skyldes at jeg mener at der er lige stor sandsynlighed for at et af disse 

scenarier indtræffer. Hvis der ikke kommer gang i hjulene så hurtigt som jeg 

forudsætter i base case ja så er muligheden for worst case scenariet ikke usandsynligt, 

på den anden side ser jeg også muligheder i best case, her fastholdes omsætnings-

væksten mens overskudsgraden stiger det skyldes muligheden for, at TORM får held til 

at gennemføre deres effektiviseringsprogram og det udmønter sig i en bedre 

overskudsgrad.  
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6.7 Delkonklusion 

Til værdiansættelsen af TORM blev der benyttet DCF-modellen samt 

residualindkomstmodellen. DCF-modellen tager udgangspunkt i det frie cash flow. Det 

frie cash flow defineres som den nettopengestrøm fra driften, der bestemmer 

virksomhedens evne til at servicere gælden og foretage udbetalinger til ejerne. 

Residualindkomstmodellen tager udgangspunkt i den bogførte værdi af netto 

driftsaktiverne, og tilbagediskonterer residualindkomsten, der defineres som 

virksomhedens driftsoverskud (på totalindkomstbasis) med fradrag af 

kapitalomkostningerne af netto driftsaktiviteterne. 

 

TORMs kapitalomkostninger blev estimeret ved hjælp af WACC-metoden. Til at 

estimere ejernes afkastkrav benyttede jeg Capital Asset Pricing Model, CAPM. Herefter 

blev WACC estimeret til 8,91 % hvilket stemmer meget godt overens med TORMs 

egen vurdering af WACC som er 9 %65. 

 

Både med RIDO og DCF modellen blev kursen estimeret til USD 28,97, dette indikere 

at modellerne er korrekt opstillet, idet teorien forskriver at modellerne skal give samme 

værdi, når de bagved liggende antagelser og forudsætninger er de samme som omtalt 

tidligere.  

 

Kursen blev testet for følsomhed overfor WACC og vækst i terminalleddet. Her viste 

det sig at kursen udviste størst følsomhed overfor ændringer i WACC. Derudover blev 

der foretaget et worst case og best case scenarie. I worst case blev kursen fastsat til USD 

15,97 og i best case til USD 41,08.  

 

Forskellen mellem den estimerede kurs og markedskursen skyldes med stor 

sandsynlighed, at de forudsætninger der ligger til grund for den estimerede kurs er 

forskellige fra markedets forudsætninger. 

 

 

 

                                                 
65 TORMs årsrapport 2009, s. 76 
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7. Konklusion  

Formålet med denne opgave var en værdiansættelse af TORM pr. 31. december 2009. 

For at finde værdien af TORM er der udarbejdet en strategisk analyse og en 

regnskabsanalyse, som skal hjælpe med at understøtte selve værdiansættelsen af 

selskabet.  

 

I den strategiske analyse så vi på de forhold på samfundsniveau som påvirker TORM og 

til dette blev der benyttet en PESTEL model. TORM opererer internationalt og skal som 

sådan kunne konkurrere med selskaber ude i verden. Der er fra dansk side derfor indført 

tonnageskat, som ligner den de udenlandske konkurrenter opererer under, og der er 

indført en nettoløn ordning (DIS) for at forbedre konkurrenceforholdene. 

TORM opererer i et meget konjunkturfølsomt marked og er derfor stærkt påvirket af 

den globale økonomi. Dette kunne specielt ses i 2009 hvor fragtraterne var meget 

svingene og derfor påvirkede TORMs indtjening. TORM har en meget ung flåde og 

derfor er de godt med indenfor den teknologiske udvikling samt på de miljømæssige 

forhold som bl.a. er en fordel i forbindelse med samarbejdet med de store olieselskaber.  

 

Til at identificere TORMs konkurrencemæssige situation er der benyttet Porters Five 

Forces. Konkurrenceintensiteten er høj i branchen og konkurrencen må beskrives som 

tæt på fuldkommen konkurrencen. Det er udbud og efterspørgsel der styrer markedet. 

TORM har en lille fordel i forbindelse med deres poolsamarbejde som gør at selskabet 

er meget fleksibelt, derudover har TORM en meget ung flåde samt et meget kompetent 

mandskab. Disse kompetencer gør, at TORM rangerer højt på de store olieselskabers 

liste over ”best practice” tankskibsoperatører.  

 

En vigtig del af TORMs strategi er deres poolsamarbejde. Poolsamarbejdet gør at 

TORM råder over en stor del tonnage, samt at denne tonnage er meget fleksibel.  

TORMs strategi er at vinde markedsandele med eksisterende produkter, samt at opkøbe 

konkurrenter. Dette ses med opkøbet af OMI i 2007 og købet af FR8 i 2008. 

Porters generiske strategier peger på, at TORM både benytter sig af differentiering og af 

omkostningsminimering. På tankskibsområdet benytter TORM sig af både 

differentieringen og omkostningsminimering. Differentieringen i form af at alle deres 
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tankskibe er dobbeltskroget, flåden er ung i forhold til gennemsnittet af verdensflåden 

og derudover råder TORM over et meget kompetent mandskab. På tørlastområdet 

benytter TORM sig af omkostningsminimering ved at bortchartre deres skibe i perioder 

på 1 til 2 år.  

 

Regnskabsanalysen benyttes til at danne et historisk perspektiv på hvordan TORM har 

klaret sig i de foregående år (2005-2009). TORM er med tiden blevet meget 

opmærksom på, at afdække eventuelle risikofaktorer som kan påvirke selskabets 

indtjening. TORM har opstillet et risikobillede for selskabet som identificerer de risici 

selskabet er udsat for. TORM har taget højde for disse risici og afdækket dem så godt 

som selskabet nu mener det er nødvendigt.  

 

TORMs historiske udvikling ser rigtig flot ud med stigende forrentning af egenkapitalen 

(ROE) indtil 2008 hvor ROE begynder at falde. I 2008 falder ROE med ca. 50 % for i 

2009 at falde med næsten 90 % i forhold til 2008. Afkastet på den investerede kapital 

(ROIC) ser flot ud indtil 2007 hvorefter den begynder at falde. I 2007 falder ROIC med 

små 5 % i forhold til 2006, for derefter i 2008 at falde med ca. 60 % i forhold til 2007 

og i 2009 falder ROIC så med ca. 80 % i forhold til 2008. 

 

En dekomponering af ROE viser, at der har været et faldende SPREAD fra 2006 til 

2009. ROIC er i samme periode faldet, mens r er steget fra 2006 til 2008 for derefter at 

falde igen i 2009.  

Den finansielle gearing er steget i perioden fra 2005 til 2008 for at falde marginalt i 

2009. Det hænger meget godt sammen. Det virker meget fornuftigt at r er steget 

samtidig med at FGEAR er steget, det er en konsekvens af at det bliver dyrere at låne 

penge jo mere gæld et selskab har. SPREADET er i denne periode også faldet som 

tidligere omtalt men det hænger meget godt sammen med ROIC er faldet og r er steget i 

perioden. 

 

 Ved en dekomponering af ROIC finder man at aktivernes omsætningshastighed er 

faldende over næsten hele perioden, mens overskudsgraden stiger i både 2006 og 2007 

mens den falder med mere end 60 % i årene 2008 og 2009. Da overskudsgraden og 
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aktivernes omsætningshastighed udgør ROIC ser vi en faldende ROIC fra og med 2007. 

Faldet i overskudsgraden i 2008 skyldes formentlig den ekstraordinære overskudsgrad i 

2007 som følge af, at TORM i 2007 solgte deres aktiepost i Dampskibselskabet 

NORDEN A/S.  I 2009 falder ROIC kraftigt drevet af et fald i overskudsgraden samt i 

aktivernes omsætningshastighed. Faldet i overskudsgraden i 2009 skyldes, at verden er i 

en recession og som følge heraf falder fragtraterne, desuden bliver det dyrere at drive 

skibene, omkostningerne hertil stiger i 2009. Omsætningshastigheden falder ligeledes 

meget i 2009, hvilket bl.a. skyldes den store tilgang af nye skibe.  

 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen opstilles der et budget der 

skal danne grundlag for værdiansættelsen. Til selve værdiansættelsen benyttes DCF 

modellen og Residualindkomstmodellen. Fordelen ved disse to modeller er at de kan 

benyttes af eksterne analytikere, de kræver ikke information som kun er kendt af 

selskabet. Skal man finde en ulempe er det at modellen kun er så god som inputtet til 

modellen, dvs. da der er væsentlig usikkerhed forbundet med input kan det resultere i en 

værdiansættelse som er enten for høj eller lav.  

 

TORMs kapitalomkostninger er beregnet som de vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger WACC. WACC udtrykker afkastkravet fra både ejere og långivere. 

Ejernes afkastkrav er fundet ved hjælp af CAPM modellen. TORMs WACC er 

estimeret til 8,91 %. 

 

Både med RIDO og DCF modellen blev kursen estimeret til USD 28,97, dette indikere 

at modellerne er korrekt opstillet, idet teorien forskriver at modellerne skal give samme 

værdi, når de bagved liggende antagelser og forudsætninger er de samme.  

 

Kursen blev testet for følsomhed overfor WACC samt vækst i terminalleddet. Her viste 

det sig at kursen udviste størst følsomhed overfor ændringer i WACC.  

 

Udover en følsomhedsanalyse blev der foretaget en scenarieanalyse med et worst case 

og best case scenarie. I worst case blev kursen fastsat til USD 15,97 og i best case til 

USD 41,08.  
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Forskellen mellem den estimerede kurs og markedskursen skyldes med stor 

sandsynlighed, at de forudsætninger der ligger til grund for den estimerede kurs er 

forskellige fra markedets forudsætninger. 
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Reformulering af egenkapitalen for TORM i perioden 2004-2009        
Beløb i USD i mio. 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
        
Egenkapital, primo koncern 347,9 715,4 904,7 1.280,8 1.081,2 1.278,9  
Egenkapital ultimo koncern 710,3 904,3 1.280,4 1.079,2 1.270,0 1.240,1  
Indeholdt forslag til udbytte, udbetales året efter -99,9 -132,4 -73,9 -64,5 -55,1 0,0  
Stigning i Egenkapital 262,5 56,5 301,8 -137,1 133,7 -38,8  
        
Forklaring        
Årets resultat 186,6 299,4 234,5 791,7 361,4 -17,4  
opskrivningshenlæggelser 200,6 -22,9 283,4 -572,5 -7,4 -2,1  
Reserve for sikringstransaktioner 4,0 2,9 2,3 3,1 -41,4 29,4  
Reserve for valutakursreguleringer 4,0 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,0  
Dirty Surplus i alt 208,6 -20,1 285,8 -569,3 -48,8 27,3  
Totalindkomst 743,1 994,7 1.425,0 1.503,2 1.393,8 1.288,8  
Handel med egne aktier 1,1 0,0 -10,4 0,0 0,0 0,0  

Betalt ekstraordinært udbytte i selskabet i året 0,0 0,0 0,0 -351,3 -58,5 0,0  
Betalt udbytte i selskabet i året -33,9 -90,4 -134,2 -72,7 -65,3 -48,7  
Transaktioner med aktionærer i alt -32,8 -90,4 -144,6 -424,0 -123,8 -48,7  
Egenkapital ultimo 710,3 904,3 1.280,4 1.079,2 1.270,0 1.240,1  
        
Note:        
Ultimo saldoen i den reformulerede egenkapitalopgørelse er 
beregnet        
som følger USD mio.        
Rapporteret saldo 715,4 904,7 1.280,8 1.081,2 1.278,9 1.246,7  
Aktiebaseret vederlag -5,1 -0,4 -0,4 -2,0 -8,9 -6,6  
 710,3 904,3 1.280,4 1.079,2 1.270,0 1.240,1  
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Reformulerede balance for Torm i perioden 2004-2009  
USD i 1000         
 2004 2005 2006 2007 2008 2009   
Driftsaktiver (DA)         
Goodwill 0 0 0 89.184 89.184 89.184   
Andre immaterielle aktiver 0 0 0 7.481 2.451 2.269   
Grunde og bygninger 395 883 374 4.169 3.713 3.687   
Skibe og dokningsaktiver 647.516 1.066.474 1.136.408 2.169.832 2.325.863 2.390.391   
Skibe under bygning og forudbetaling for skibe 37.311 97.397 183.348 259.454 272.731 273.860   
Andre anlæg, driftsmidler og inventar 2.728 2.319 3.575 5.884 9.214 10.734   
Beholdninger af bunker 5.824 10.869 12.134 19.726 18.302 24.618   
Udestående fragter m.v. 36.027 53.890 49.690 89.932 120.166 62.084   
andre tilgodehavender 12.765 14.133 21.500 36.966 72.013 16.825   
Periodeafgrænsningsposter 4.912 2.853 4.546 4.240 14.684 13.558   
Langfristede aktiver bestemt for salg 0 43.358 0 0 0 44.353   
Kerneaktiver (DA) i alt 747.478 1.292.176 1.411.575 2.686.868 2.928.321 2.931.563   
         
Driftsforpligtigelser (DF)         
Hensættelse til udskudt skat 73.261 54.560 62.787 55.588 55.117 54.951   
Overtagne optionsforpligtigelser vedr. skibe 0 0 0 31.642 10.672 1.885   
Overtagne time charter kontrakter 0 0 0 14.654 3.864 61   
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.668 22.918 18.760 42.591 48.960 24.993   
Skyldig selskabsskat 9.357 9.381 4.575 14.471 9.709 5.664   
Anden gæld 23.060 23.592 26.004 44.073 179.823 82.891   
Overtagne optionsforpligtigelser vedrørende skibe 0 0 0 0 0 1.801   
Overtagne time charter kontrakter 0 0 0 17.378 11.150 3.803   
Periodeafgrænsningsposter 7.384 6.022 1.080 3.889 944 131   
Driftsforpligtigelser (DF) 128.730  116.473 113.206 224.286 320.239 176.180   
       

 

 
Kerne netto driftsaktiver (kerne NDA) 618.748  1.175.703 1.298.369 2.462.582 2.608.082 2.755.383   
         
Kapitalandele i fællesledede virksomheder 0 0 0 0 130.468 122.968   
Tilgodehavende hos fællesledede virksomheder 0 0 0 109.974 42.158 38.766   
Ikke-kernedriftsaktiver IKDA 0 0 0 109.974 172.626 161.734   
         
Netto Driftsaktiver (NDA) 618.748  1.175.703 1.298.369 2.572.556 2.780.708 2.917.117 
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Reformulerede balance for Torm i perioden 2004-2009          
USD i 1000         

 2004 2005 2006 2007 2008 2009   

Egenkapital og finansielle forpligtigelser         
         
Egenkapital (EK) 715.407 904.651 1.280.846 1.081.230 1.278.949 1.246.699   
         
Rentebærende forpligtigelser (lange) 333.284 729.088 639.065 884.579 1.505.797 1.629.250   
Rentebærende forpligtigelser (kort) 62.141 59.926 55.902 768.759 212.368 141.520   
Finansielle Leasingforpligtigelser 0 0 0 0 0 33.562   
Finansielle forpligtigelser (FF) 395.425  789.014 694.967 1.653.338 1.718.165 1.804.332   
         
         
Andre finansielle aktiver 58.068 241 0 46.000 41.702 8.900   
Andre kapitalandele 368.492 360.993 644.409 11.029 6.387 3.190   
Likvide beholdninger 65.524 156.728 33.035 104.983 168.317 121.824   
Finansielle aktiver (FA) 492.084 517.962 677.444 162.012 216.406 133.914   
         
Netto finansielle forpligtigelser (NFF) -96.659  271.052 17.523 1.491.326 1.501.759 1.670.418   
         
EK + NFF 618.748 1.175.703 1.298.369 2.572.556 2.780.708 2.917.117   
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Reformuleret resultatopgørelse for Torm i Perioden 2004-
2009        
USD i 1000        
 2004 2005 2006 2007 2008 2009  
Nettoomsætning 433.320 585.611 603.717 773.612 1.183.594 862.251  
 - Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -83.769 -124.968 -148.943 -172.182 -264.050 -217.356  
 - Afledte finansielle instrumenter vedr. fragt og bunkers 0 3.194 620 2.894 -13.586 -11.952  
Bruttofortjeneste 349.551 463.837 455.394 604.324 905.958 632.943  
 - Charterhyre -59.592 -82.139 -106.329 -154.852 -193.829 -220.880  
 - Driftsomkostninger -49.791 -66.744 -77.624 -115.547 -174.333 -169.556  
Primært driftsresultat fra salg 240.168 314.954 271.441 333.925 537.796 242.507  
Administrationsomkostninger -38.637 -31.176 -34.594 -54.960 -89.906 -78.194  
Andre driftsindtægter 13.139 12.570 9.839 15.167 14.493 7.331  
Primært driftsresultat fra salg før afskrivninger o g skat  214.670  296.348 246.686 294.132 462.383 171.644  
Resultatandele i fællesledede virksomheder 0 0 0 -6.058 27.122 -2.256  
Tab ved værdiforringelse af fællesledede virksomheder 0 0 0 0 0 -20.000  
Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -35.181 -47.894 -58.915 -89.083 -126.068 -132.775  
Resultat ved salg af skibe  0 54.731 54.362 0 82.813 33.145  
Primært driftsresultat (før skat) 179.489 303.185 242.133 198.991 446.250 49.758  
Rapporteret skatteomkostning -18.715 -4 -6.574 -12.531 1.279 1.686  
Skattefordel på netto finansielle omkostninger -7.740 1.069 293 9.521 21.545 17.202  
Primært driftsresultat (efter skat) 153.034  304.250 235.852 195.981 469.074 68.646  
Dirty surplus-driftsposter        
opskrivningshenlæggelser 200.600 -22.900 283.400 572.500 -7.400 -2.100  
Reserve for sikringstransaktioner 4.000 2.900 2.300 3.100 -41.400 29.400  
Reserve for valutakursreguleringer 4.000 -100 100 100 0 0  
Samlet driftsresultat (efter skat) 361.634 284.150 521.652 771.681 420.274 95.946  
Netto finansielle omkostninger (før skat)        
Finansielle omkostninger -16.900 -29.822 -40.520 -75.871 -102.354 -74.896  
Finansielle indtægter 42.700 26.004 39.473 37.788 16.175 6.090  
Netto Finansielle omkostninger (før skat) 25.800  -3.818 -1.047 -38.083 -86.179 -68.806  
Skattefordel på netto finansielle omkostninger 7.740 -1.069 -293 -9.521 -21.545 -17.202  
Skattesats 30% 28% 28% 25% 25% 25%  
Netto finansielle omkostninger (efter skat) 18.060  -2.749 -754 -28.562 -64.634 -51.605  
        

B
ilag 5.4 



Værdiansættelse af TORM A/S 

 83 

Totalindkomst  343.574 281.401 520.898 743.119 355.640 44.341  
Balance for Torm i perioden 2004-2009       
Inddata for balancen i perioden 2004-2009 USD i 1000       
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
AKTIVER       
LANGFRISTEDE AKTIVER       
Immaterielle aktiver       
Goodwill 0 0 0 89.184 89.184 89.184 
Andre immaterielle aktiver 0 0 0 7.481 2.451 2.269 
 0 0 0 96.665 91.635 91.453 
Materielle anlægsaktiver       
Grunde og bygninger 395 883 374 4.169 3.713 3.687 
Skibe og dokningsaktiver 647.516 1.066.474 1.136.408 2.169.832 2.325.863 2.390.391 
Skibe under bygning og forudbetaling for skibe 37.311 97.397 183.348 259.454 272.731 273.860 
Andre anlæg, driftsmidler og inventar 2.728 2.319 3.575 5.884 9.214 10.734 
 687.950 1.167.073 1.323.705 2.439.339 2.611.521 2.678.672 
       
Finansielle anlægsaktiver       
Kapitalandele i fællesledede virksomheder 0 0 0 0 130.468 122.968 
Tilgodehavende hos fællesledede virksomheder 0 0 0 109.974 42.158 38.766 
Andre kapitalandele 368.492 360.993 644.409 11.029 6.387 3.190 
Andre finansielle aktiver 0 0 0 46.000 31.002 8.500 
 368.492 360.993 644.409 167.003 210.015 173.424 
       
Langfristede aktiver i alt 1.056.442  1.528.066 1.968.114 2.703.007 2.913.171 2.943.549 
       
KORTFRISTEDE AKTIVER       
Beholdninger af bunker 5.824 10.869 12.134 19.726 18.302 24.618 
Udestående fragter m.v. 36.027 53.890 49.690 89.932 120.166 62.084 
andre tilgodehavender 12.765 14.133 21.500 36.966 72.013 16.825 
Andre finansielle aktiver 58.068 241 0 0 10.700 400 
Periodeafgrænsningsposter 4.912 2.853 4.546 4.240 14.684 13.558 
Likvide beholdninger 65.524 156.728 33.035 104.983 168.317 121.824 
 183.120 238.714 120.905 255.847 404.182 239.309 
       
Langfristede aktiver bestemt for salg 0 43.358 0 0 0 44.353 
Kortfristede aktiver i alt 183.120 282.072 120.905 255.847 404.182 283.662 
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AKTIVER I ALT 1.239.562 1.810.138 2.089.019 2.958.854 3.317.353 3.227.211 
Inddata for balancen i perioden 2004-2009 USD i 100 0       
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
PASSIVER       
EGENKAPITAL       
Selskabskapital 61.098 61.098 61.098 61.098 61.098 61.098 

Egne aktier -7.748 -7.708 -18.118 -18.118 -18.118 -18.118 

Opskrivningshenlæggelser 319.354 296.448 579.852 7.268 -106 -2.242 

overført resultat 238.439 415.306 574.493 953.656 1.209.540 1.205.146 

Foreslået udbytte 99.861 132.382 73.939 64.548 55.100 0 

Reserve for sikringsaktioner 454 3.258 5.589 8.664 -32.637 -3.258 

Reserve for valutakursreguleringer 3.949 3.867 3.993 4.114 4.072 4.073 

Egenkapital i alt 715.407 904.651 1.280.846 1.081.230 1.278.949 1.246.699 
       
FORPLIGTELSER       
Langfristede forpligtigelser       
Hensættelse til udskudt skat 73.261 54.560 62.787 55.588 55.117 54.951 

Prioritetsgæld og banklån 333.284 729.088 639.065 884.579 1.505.797 1.629.250 

Finansielle Leasingforpligtigelser 0 0 0 0 0 31.754 

Overtagne optionsforpligtigelser vedr. skibe 0 0 0 31.642 10.672 1.885 

Overtagne time charter kontrakter 0 0 0 14.654 3.864 61 

Langfristede forpligtigelser i alt 406.545  783.648 701.852 986.463 1.575.450 1.717.901 
       
Kortfristede gældsforpligtigelser       
Prioritetsgæld og banklån 62.141 59.926 55.902 768.759 212.368 141.520 

Finansielle Leasingforpligtigelser 0 0 0 0 0 1.808 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.668 22.918 18.760 42.591 48.960 24.993 

Skyldig selskabsskat 9.357 9.381 4.575 14.471 9.709 5.664 

Anden gæld 23.060 23.592 26.004 44.073 179.823 82.891 

Overtagne optionsforpligtigelser vedrørende skibe 0 0 0 0 0 1.801 

Overtagne time charter kontrakter 0 0 0 17.378 11.150 3.803 

Periodeafgrænsningsposter 7.384 6.022 1.080 3.889 944 131 

Kortfristede gældsforpligtigelser i alt  117.610  121.839 106.321 891.161 462.954 262.611 
FORPLIGTIGELSER I ALT 524.155  905.487 808.173 1.877.624 2.038.404 1.980.512 
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PASSIVER I ALT 1.239.562 1.810.138 2.089.019 2.958.854 3.317.353 3.227.211 
Resultatopgørelse for Torm i Perioden 2004-2009       
Inddata for resultatopgørelser 2004-2009 USD i 1000        
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Nettoomsætning 433.320 585.611 603.717 773.612 1.183.594 862.251 
Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -83.769  -124.968 -148.943 -172.182 -264.050 -217.356 
Afledte finansielle instrumenter vedr. fragt og bun kers 0  3.194 620 2.894 -13.586 -11.952 
       
Timecharterækvivalent indtjening 349.551  463.837 455.394 604.324 905.958 632.943 
       
Charterhyre -59.592 -82.139 -106.329 -154.852 -193.829 -220.880 
Driftsomkostninger -49.791 -66.744 -77.624 -115.547 -174.333 -169.556 
       
Dækningsbidrag (indtjening ved skibsfart) 240.168  314.954 271.441 333.925 537.796 242.507 
       
Resultat ved slag af skibe 0 54.731 54.362 0 82.813 33.145 
Administrationsomkostninger -38.637  -31.176 -34.594 -54.960 -89.906 -78.194 
Andre driftsindtægter 13.139 12.570 9.839 15.167 14.493 7.331 
Resultatandele i fællesledede virksomheder 0  0 0 -6.058 27.122 -2.256 
       
EBITDA 214.670 351.079 301.048 288.074 572.318 202.533 
       
Tab ved værdiforringelse af fællesledede virksomhed er 0 0 0 0 0 -20.000 
Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -35.181  -47.894 -58.915 -89.083 -126.068 -132.775 
       
Resultat af primær drift 179.489 303.185 242.133 198.991 446.250 49.758 
       
Finansielle indtægter 42.700 26.004 39.473 681.088 16.175 6.090 
Finansielle omkostninger -16.900  -29.822 -40.520 -75.871 -102.354 -74.896 
       

Resultat før skat 205.289 299.367 241.086 804.208 360.071 -19.048 
       
Skat -18.715 -4 -6.574 -12.531 1.279 1.686 
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Årets resultat 186.574 299.363 234.512 791.677 361.350 -17.362 
BASE CASE             
  Historisk                     Terminal 

  R2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019   

Nettoomsætning 862.251 0,0000 0,2000 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0300 0,0300 0,0300 0,0000   

Overskudsgrad primært efter skat 0,0796 0,1376 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000   

Nettoomsætning USD i 1000 862.251 862.251 1.034.701 1.241.641 1.427.888 1.570.676 1.649.210 1.698.687 1.749.647 1.802.137 1.802.137   

primært driftsoverskud efter skat 68.646 118.646 310.410 372.492 428.366 471.203 494.763 509.606 524.894 540.641 540.641   

AOH  0,3027 0,3000 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500   

Nettodriftsaktiver NDA 2.917.117 2.874.170 2.956.289 3.547.547 4.079.679 4.487.647 4.712.029 4.853.390 4.998.992 5.148.962 5.148.962   

Årlig tilvækst - ∆NDA 136.409 -42.947 82.119 591.258 532.132 407.968 224.382 141.361 145.602 149.970 0   

FCF = DO - ∆NDA -67.764 161.593 228.291 -218.765 -103.766 63.235 270.381 368.245 379.292 390.671 540.641 6.067.800 

ROIC - (DO efter skat i alt, NDA) 3,37% 4,10% 10,65% 11,45% 11,23% 11,00% 10,76% 10,66% 10,66% 10,66% 10,50%   

Finansielle forpligtigelser 1.670.418                       

RIDO (DO efter skat – (wacc*NDAt-1)) -179.116  -141.270 54.322 109.087 112.280 107.704 94.914 89.764 92.457 95.231 81.868 918.838 

WACC 8,91%                       

Tilbagediskonteringsfaktor 1 0,9182 0,8431 0,7741 0,7108 0,6526 0,5992 0,5502 0,5052 0,4639 0,4259 0,4259 

DCF tilbagediskonteret -67.764 148.373 192.466 -169.346 -73.754 41.269 162.020 202.611 191.616 181.218 230.267 2.584.364 

RIDO tilbagediskonteret -179.116 -129.712 45.797 84.444 79.805 70.290 56.875 49.389 46.709 44.174 34.869 391.347 

 
NPV DCF tilbagediskonteret i 1000 USD 1.106.739   

NPV RIDO tilbagekonteret i 1000 USD 382.640   

    

TV DCF 2.584.364   

TV RIDO 391.347   

    

NDA Ultimo 2009) 2.917.117   

NFF (ultimo 2009) 1.670.418   

    

DCF   2.020.685 

RIDO   2.020.685 

Antal aktier pr. 31.december 2009 i 1000   72.800 

    

Kursen i usd pr. 31. december 2009   28,97 
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WORST CASE             
  Historisk                     Terminal 

  R2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019   

Nettoomsætning 862.251 0,0000 0,1500 0,1500 0,1000 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000   

Overskudsgrad primært efter skat 0,0796 0,1376 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500   

Nettoomsætning USD i 1000 862.251 862.251 991.589 1.140.327 1.254.360 1.317.078 1.317.078 1.317.078 1.317.078 1.317.078 1.317.078   

primært driftsoverskud efter skat 68.646 118.646 247.897 285.082 313.590 329.269 329.269 329.269 329.269 329.269 329.269   

AOH  0,3027 0,3000 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500   

Nettodriftsaktiver NDA 2.917.117 2.874.170 2.833.110 3.258.077 3.583.885 3.763.079 3.763.079 3.763.079 3.763.079 3.763.079 3.763.079   

Årlig tilvækst - ∆NDA 136.409 -42.947 -41.060 424.967 325.808 179.194 0 0 0 0 0   

FCF = DO - ∆NDA -67.763 161.593 288.957 -139.885 -12.218 150.075 329.269 329.269 329.269 329.269 329.269 3.695.504 

ROIC - (DO efter skat i alt, NDA) 3,37% 4,10% 8,69% 9,36% 9,17% 8,96% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75%   

Finansielle forpligtigelser 1.670.418                       

RIDO (DO efter skat – (wacc*NDAt-1)) -179.116  -141.269 -8.191 32.652 23.295 9.945 -6.021 -6.021 -6.021 -6.021 -6.021 -67.575 

WACC 8,91%                       

Tilbagediskonteringsfaktor 1 0,9182 0,8431 0,7741 0,7108 0,6526 0,5992 0,5502 0,5052 0,4639 0,4259 0,4259 

DCF tilbagediskonteret -67.763 148.373 243.611 -108.285 -8.684 97.942 197.308 181.166 166.345 152.736 140.241 1.573.969 

RIDO tilbagediskonteret -179.116 -129.712 -6.906 25.276 16.558 6.491 -3.608 -3.313 -3.042 -2.793 -2.564 -28.781 

 
NPV DCF tilbagediskonteret i 1000 USD 1.210.753   

NPV RIDO tilbagekonteret i 1000 USD -103.614   

    

TV DCF 1.573.969   

TV RIDO -28.781   

    

NDA Ultimo 2009) 2.917.117   

NFF (ultimo 2009) 1.670.418   

    

DCF   1.114.304 

RIDO   1.114.304 

Antal aktier pr. 31.december 2009 i 1000   72.800 

    

Kursen i usd pr. 31. december 2009   15,97 
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BEST CASE             
  Historisk                     Terminal 

  R2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019   

Nettoomsætning 862.251 0,0000 0,2000 0,2000 0,1500 0,1000 0,0500 0,0300 0,0300 0,0300 0,0000   

Overskudsgrad primært efter skat 0,0796 0,1376 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500   

Nettoomsætning USD i 1000 862.251 862.251 1.034.701 1.241.641 1.427.888 1.570.676 1.649.210 1.698.687 1.749.647 1.802.137 1.802.137   

primært driftsoverskud efter skat 68.646 118.646 362.145 434.575 499.761 549.737 577.224 594.540 612.377 630.748 630.748   

AOH  0,3027 0,3000 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500 0,3500   

Nettodriftsaktiver NDA 2.917.117 2.874.170 2.956.289 3.547.547 4.079.679 4.487.647 4.712.029 4.853.390 4.998.992 5.148.962 5.148.962   

Årlig tilvækst - ∆NDA 136.409 -42.947 82.119 591.258 532.132 407.968 224.382 141.361 145.602 149.970 0   

FCF = DO - ∆NDA -67.763 161.593 280.026 -156.683 -32.371 141.769 352.841 453.179 466.775 480.778 630.748 7.079.100 

ROIC - (DO efter skat i alt, NDA) 0,00% 4,10% 12,42% 13,36% 13,10% 12,83% 12,55% 12,43% 12,43% 12,43% 12,25%   

Finansielle forpligtigelser 1.670.418                       

RIDO (DO efter skat – (wacc*NDAt-1)) 68.646  -141.269 106.057 171.169 183.674 186.237 177.374 174.698 179.939 185.338 171.975 1.930.138 

WACC 8,91%                       

Tilbagediskonteringsfaktor 1 0,9182 0,8431 0,7741 0,7108 0,6526 0,5992 0,5502 0,5052 0,4639 0,4259 0,4259 

DCF tilbagediskonteret -67.763 148.373 236.082 -121.288 -23.009 92.521 211.433 249.342 235.812 223.015 268.645 3.015.091 

RIDO tilbagediskonteret 68.646 -129.712 89.414 132.502 130.550 121.542 106.288 96.120 90.904 85.971 73.247 822.074 

 
NPV DCF tilbagediskonteret i 1000 USD 1.520.926   

NPV RIDO tilbagekonteret i 1000 USD 796.827   

    

TV DCF 3.015.091   

TV RIDO 822.074   

    

NDA Ultimo 2009) 2.917.117   

NFF (ultimo 2009) 1.670.418   

    

DCF   2.865.600 

RIDO   2.865.600 

Antal aktier pr. 31.december 2009 i 1000   72.800 

    

Kursen i usd pr. 31. december 2009   41,08 
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