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1 Indledning (OM + MM) 
Danmark har igennem de seneste mange hundrede år været en af verdens førende skibsnationer. 

På trods af vores geografisk lille størrelse, har Dannebrog vejret fra skibsmaster over hele 

kloden. Først fra de tidligere tiders kanonbevæbnede flådefartøjer, men siden hen fra tungtlastet 

handelsskibe.  

 

I takt med globaliseringens behov for transport af varer på kryds og tværs af verdenshavene, er 

de danske rederier vokset. De er ikke længere henslængt i mindre fiskerbyer, med et enkelt skib 

bemandet af folk fra egnen. Rederierne er nu globale koncerner, kendt i både Danmark men også 

i verdens finansielle centre. Bemandingen er som fragten, fra hele verden. 

 

Rederierne og branchen har været præget af optimisme, båret frem af en stadig stigende 

verdenshandel. Råvarer fra hele kloden er blevet fragtet over havene for at blive bearbejdet til 

varer eller blive brugt til konstruktion af bygninger. For at drive industriens maskiner er olie, gas 

og kul transporteret på tværs af havene. Menneskene bag maskinerne har også skulle mættes. 

Majs, ris og andre fornødenheder fragtes for deres skyld.  

 

Behovet for fragt af varer medførte stadig højere priser for transporten, rederierne blev stadig 

mere profitable. For at drage mest muligt nytte af markedsvilkårene, blev et nybygningsprogram 

af hidtil usete demissioner sat i værk af rederierne. I kølvandet på den globale finansielle krise 

påbegyndtes en global økonomisk krise. Behovet for fragt aftog og priserne for transporten heraf 

sank til bunds. De før så efterspurgte skibe oplevede en verden hvor deres service ikke var 

efterspurgt og den før så profitable branche befinder sig nu i en historisk krise, der kun ser ud til 

at blive værre, når der de kommende år bliver leveret en ufattelig mængde nybyggede skibe. 

 

Midt i denne storm befinder sig de to danske rederier A/S Dampskibsselskabet Torm og 

Dampskibsselskabet Norden A/S. To rederier med en stolt historie og med hver deres særpræg, 

dog er de også meget lig hinanden i deres forretningsmodel og markedsområder. Historisk set 

har rederierne flere gange været tæt på at fusionere, men har af forskellige årsager ikke ført 

transaktionen ud i livet. Begge rederier har oplevet krisen på nærmeste hold og står begge 

overfor udfordringer den kommende tid.  

 

I denne kontekst har vi valgt at se nærmere på de to danske rederier og branchen. Vi vil i denne 

rapport foretage en strategisk analyse og værdiansættelse af begge rederier, og vil derefter 

foretage en vurdering om hvorvidt rederierne med fordel kan fusionere. 
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2 Problemformulering (OM + MM) 

I forlængelse af indledningen er opgavens formål todelt. Hovedvægten af opgaven vil blive brugt 

på at: 

Foretage en værdiansættelse af rederierne DS Torm og DS Norden, og ved hjælp af en relevant 

værdiansættelsesmodel finde den teoretiske markedsværdi af begge, samt hvorvidt denne 

teoretiske værdi er afspejlet i de noterede værdier på Københavns fondsbørs. 

 

Dertil vil der i opgaven blive: 

Foretaget en betragtning om sammenlægningsmulighederne for DS Torm og DS Norden i det 

nuværende marked. 

 

Hovedproblemformuleringen bliver besvaret ved en gennemgang af følgende områder: 

 

2.1 Strategisk analyse 

 På hvilke markeder opererer vores to rederier og hvad er markedernes karakteristika. 

 Hvad er fragtrater og hvordan har den historiske udvikling været. 

 Hvilke kritiske faktorer bestemmer prisudviklingen for fragtraterne på markederne. 

 Hvordan er den konkurrencemæssige situation på markederne.  

 Hvad er vores to rederiers karakteristika og strategi. 

 Hvilke fragtrater og dækningsgrader har vores to rederier opnået historisk set og hvilken 

forventning er der på kort sigt til disse. 

 Hvad er vores to rederiers strategiske markedsposition 

 

2.2 Regnskabsanalyse 

 Hvordan har vores to rederiers nøgletal udviklet sig i over en 5 årig periode 

 Hvordan har vores to rederier klaret sig i forhold til deres konkurrenter 

 

2.3 Budgettering 

 Fastlæggelse af budgetperioden 

 Fastlæggelse af budgetforudsætninger 

 Estimering af WACC 

 

2.4 Værdiansættelse 

 Hvilken risikopræmie har vores to rederier 

 Ud fra en DCF model, hvad er den teoretiske værdi af vores to rederier 

 Hvor følsom er vores modeller for ændringer i vores variabler 
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 Ud fra en multiple analyse, hvad er den teoretiske værdi af vores to rederier 

 

Den anden del af opgaven vil blive besvaret ved gennemgang af følgende områder: 

 

2.5 Fusion 

 Hvad er de teoretiske betragtninger ved fusioner 

 Vores to rederiers karakteristika og strategis betydning for en fusion.  

 

3 Model og metodevalg (OM + MM) 

Opgaven er groft sagt inddelt i særskilte hovedområder og er lavet således at 

problemformuleringens hovedspørgsmål løbende besvares igennem opgaven. Til sidst samles 

besvarelserne sammen i en konklusion. Herefter gennemgås den anden del af opgaven som 

udmunder i en separat konklusion. Strukturen i opgaven er visuelt vist i figur 1.1.  

 
Figur 1   -   egen tilvirkning 

Indledning 

Problemformulering 

Model og metodevalg 

Afgrænsning 

Strategisk analyse Regnskabsanalyse 

Budgettering 

Værdiansættelse 

Fusion 

Konklusion 
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Opgavens fokus er lagt på den strategiske analyse og regnskabsanalysen. Disse danner baggrund 

for den efterfølgende budgettering og værdiansættelse.  

 

3.1 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse omfatter både de interne og de eksterne forhold som er gældende. Den 

eksterne del vil blive belyst igennem branchebeskrivelse, samt en PESTEL analyse og en Porters 

5 Forces analyse.  

 

I den interne analyse vil der være en beskrivelse af vores to rederier og deres 

forretningsstrategier. Sammen med den eksterne analyse sammenfattes en SWOT analyse for 

hvert rederi. 

 

3.2 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen omfatter en reformulering af sidste fem års årsregnskaber for de to rederier. 

Herefter vil der blive foretaget en analyse af driften i denne periode, samt blive foretaget en 

nøgletalsanalyse ud fra den udvidede DuPont model. Der vil også blive foretaget en kort 

sammenligning med peer group for udvalgte nøgletal, for at se hvordan vores to rederier 

præsterer i forhold til andre aktører på markedet. 

 

3.3 Budgettering 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen, foretages budgetteringen af 

vores to rederier. Budgetperioden er på 9 år, med en efterfølgende terminalperiode.  

 

3.4 Værdiansættelse 

I forlængelse af budgetteringen foretages en værdiansættelse af vores to rederier. 

Værdiansættelsen foretages ved hjælp af en Discounted Cash Flow (DCF) model. Der foretages 

også en multiple analyse ud fra flere parametre. 

 

3.5 Fusion 

Med udgangspunkt i teori fra pensum for fusioner og akkvisitioner, samt vores strategiske 

analyse, vil vi analysere om vores to rederier med fordel kan drage nytte af at foretage en fusion.  

 

3.6 Konklusion 

Slutteligt foretages der på baggrund af opgavens analyser en konklusion der vil besvare 

problemformuleringen. 
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4 Afgrænsning (OM + MM) 

For at foretage en værdiansættelse, er der flere mulige indgangsvinkler, men da opgaven har et 

begrænset sideantal, er der valgt at fokusere på de områder som vi har fundet mest interessante 

og relevante. 

 

Opgaven vil alene bearbejde offentlig tilgængelig information. Vi tager ikke hensyn til 

spekulation eller andre faktorer som påvirker de finansielle markeder.  

 

De anvendte modeller og metoder er i opgaven, er som udgangspunkt kort beskrevet da de 

antages at være kendt stof.  

 

Dataindsamling har for markedsdata været begrænset til 16. april 2010. Alt regnskabsdata, både 

for vores to rederier og for vores peer group er begrænset til og med årsregnskab for 2009.  

 

Ved behandling af vores to rederiers regnskaber er analyseperioden kun 5 år, fra 2005 til 2009. 

Perioden vurderes passende for at danne et tilfredsstillende beslutningsgrundlag til at vurdere de 

økonomiske og historiske trends for vores to rederier. 

 

Opgaven vil ikke behandle værdien af eventuelle købsoptioner for skibe, uanfægtet af at disse 

har en betydning for prissætningen af vores to rederier. Begrundelsen herfor er af hensyn til 

opgavens begrænsede sideantal idet de teoretiske og praktiske problemer i forbindelse med 

fastlæggelsen af disse ikke vil kunne rummes i opgaven.. 

 

Operationel leasing behandles ikke idet den begrænsende mængde litteratur og i pensum ikke har 

kunne give et tilfredsstillende indgangsvinkel til området. 

 

Opgaven vil ikke behandle forretningsværdien og strategien i de pool samarbejder som vores to 

rederier deltager i. Men idet indtægterne herfra er medtaget i regnskaberne, er de også medtaget i 

vores budgettering. 

 

Vi vil kun i begrænset omfang behandle skattemæssige forhold i opgaven. 

 

5 Kildekritik (OM + MM) 

Der har i størst muligt omfang været benyttet offentligt tilgængeligt materiale. Det bemærkes at 

den virksomhedsspecifikke del af opgaven har oplysninger som er hentet fra rederiernes egne 

hjemmesider. Grundet de strenge krav til børsnoterede selskaber er det vores vurdering at 
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informationer herfra er retvisende.  

 

Vi har brugt en del branchespecifikt materiale fra organisationer som har deres daglige gang på 

området, nogle af disse er fra brancheorganisationer. Vi har anset disse som værende troværdige 

på trods af muligheden for bias information. Dertil har vi benyttet os af markeds materialer og 

analyser. 

 

Flere bøger har også været benyttet, alle er del af HD(F) pensum og må betragtes som værende 

troværdig litteratur. Til opgavens opbygning er der hentet inspiration fra tidligere cand.merc. 

hovedopgaver.  
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6 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse er opdelt i 3. En gennemgang af shipping markedet samt dens udvikling. 

En makroøkonomisk analyse på grundlag af en PESTEL analyse og en brancheanalyse på 

baggrund af Porters 5 forces. Dertil foretages en intern analyse af TORM og NORDEN, som 

sammen med den strategiske analyse vil munde ud i en SWOT analyse for hvert rederi. 

 

6.1 Branchebeskrivelse (OM) 

Lige så længe som der har eksisteret handel har mennesket benyttet sig af skibe til at transportere 

fragt over havet. Skibene er igennem tiden blevet større som følge af teknologiske fremskridt. 

Med udviklingen af først dampskibe og siden motorskibe, har vi de seneste 200 år oplevet en 

udvikling hvor skibene er blevet ufatteligt store og kan fragte utrolige mængder.  

 

På verdensplan fragtes der alt i mellem himmel og jord, på kryds og tværs af verdenshavene. 

Traditionelt set er fragt med skibe delt op i tre områder; tank-, tørlast- og containerfragt. 

 

TORM og NORDEN opererer inden for samme områder af rederibranchen. Dette skyldes 

historiske årsager men også bevidste valg fra selskaberne på hvilke områder man skulle operere. 

De opererer overordnet på to områder; inden for tankskibsmarkedet og tørlastsmarkedet. 

 

6.1.1 Tankskibsmarkedet 

Tankskibsmarkedet er overordnet et forholdsvis kompliceret marked. Der er stor diversifikation 

på hvad skibene transporter og deraf hvilken konstruktion de har. De største skibe fragter ofte en 

uraffineret masse af råolie og er forholdsvis simple i deres konstruktion. Skibene er billige at 

producere idet de ikke har en beskyttende belægning på deres tanke, hvorfor de ikke kan 

transportere de raffinerede produkter, idet raffinerede produkter vil ætse skibet op inde fra uden 

en beskyttende belægning.  

 

Skibe hvor tankene har en beskyttende belægning kaldes produkttankskibe. Produkttankskibe er 

dyre at producere samt i løbende drift. Hvis der skiftes imellem produkter skal tankene rengøres 

hvilket formindsker den tid hvor skibet kan tjene penge. Rederierne forsøger derfor i videst 

mulig omfang at sejle med samme produkter i de enkelte skibe hver gang. TORM og NORDEN 

opererer kun med produkttankskibe. 

 

6.1.2 Tørlastmarkedet 

Tørlast markedet er kendetegnet ved skibe som transporterer større mængder af en ensartet løs 

fragt, markedet kaldes også drycargo eller bulkcargo i daglig tale. Skibene som fragter varerne er 

ofte meget enkelt konstrueret og derfor billigere at bygge i forhold til f.eks. tankskibe. 



 

Strategisk analyse Side 12 af 106 

 

 

 

Skibene med de mest enkelte af konstruktionerne fragter ofte meget simple produkter som er 

nemt at laste så som jern, kul, koks, majs, sten, cement m.fl. Lasten afhænger dog af hvilken 

teknisk standard skibene har. Fødevare og produkter som kræver rengøring af skibet efter fragt 

vil ofte kræve specialiseret konstruktioner og være dyrere i drift. Skibe af denne slags vil dog 

også have mulighed for at fragte enkle produkter. 

 

6.1.3 Tramp- og linjefragt  

Udover at inddele branchen i deres respektive segmenter, bør man også se på hvordan branchen 

opererer til dagligt. Skibsfragt er nemlig ikke en entydig størrelse. Inden for skibsfragt findes to 

principper for håndtering af skibene og deres fragt; linjefart og trampfragt.  

 

Trampfart var den første metode rederierne brugte til transport af varer. Trampfart betyder 

direkte oversat fragtskib eller vandrende arbejder, vagabond. Modellen bygger på at man flytter 

skibet efter hvor der er arbejde. Skibene hyres derfor for hver enkelt opgave, og fragter varerne 

direkte fra afsender til modtager. Dette giver for kunde en større fleksibilitet da de ikke er 

afhængige af om ruten går via den ønskede havn. Trampfart benyttes i dag primært af bulk og 

tank rederier. Skibene er kendetegnet ved at en kunde bestiller flytning af en hel ordre, frem for 

opdeling i mindre enheder som typisk fragtes med containere. Trampfart er dermed den mest 

fleksible transport form, og dermed også mest benyttet af de kunder som har store ordre, og som 

ønsker direkte transport.  

 

Linjefart er gennem historien blevet mere og mere udbredt. Metoden går i alt sin enkelthed ud 

på, at rederierne har en fastlagt rute hvor der stilles kapacitet til rådighed. Linjefragten oplevede 

for alvor vækst da verden begyndte den store globale handel. Da industrialiseringen kom 

begyndte de udviklede regioner at importere færdigvarer fra de lande som kunne producere 

billigt. Dermed opstod behovet for faste forbindelser. Linjefart er primært brugt af 

containerrederierne og er optimeret til at sejle efter fastlagte ruter mellem f.eks. Asien, Europa 

og USA.  

 

TORM og NORDEN opererer kun på trampfragt markedet. 

 

6.1.4 Verdensflådens udvikling 

Verdensflådens størrelse er ikke en statisk størrelse. Ud fra rederiernes forventninger, investeres 

der i nye skibe for at imødekomme et forventet fremtidigt behov for markedet. Skibe bygges dog 

ikke på én dag, men kan tage op imod flere år, hvorfor det er en svær kunst at bygge skibene i 

den rette mængde. 



 

Strategisk analyse Side 13 af 106 

 

 

 

6.1.4.1 Tankskibe 

Dødvægtstonnagen på tankskibsområdet, medtaget alle tankskibe og -typer, viser en klar tendens 

for en stigning i tonnagen fra år 2003 og frem. Den samlede tonnage forøges næsten med en 50 

% i denne periode. Forøgelsen sker primært i de lidt mindre skibstyper. Den norske broker- og 

investeringsbank Platou har beregnet at der på trods af den stigende tonnage har været en 

udnyttelsesprocent på skibene på lidt under 90 % hen over de sidste 10 år. Dette faldt dog i 

midten af 2009 til ca. 85 %.
1
  

 

 

Tendensen er også tydelig når man ser udviklingen i ordrebøgerne hen over perioden. 

Bemærkelsesværdigt er også den skarpe stigning i ordrebeholdningen hen i mod slutningen af 

perioden. Hvis denne ordrerbeholdning bygges vil det medføre en markant forøgelse af den 

nuværende verdensflåde. 

 

 

Prisen på 5 år gamle brugte tankskibe viser også tydeligt en udvikling fra år 2003 og frem til 

2008 hvor efterspørgslen på skibstonnage har været markant. I takt med at efterspørgslen aftager, 

falder priserne meget markant i 2009. 

                                                 
1 Platou.com  
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6.1.4.2 Tørlastskibe 

Ser man på udviklingen i dødvægttonnagen over de seneste 15 år, er der en klar tendens til en 

stærkt stigende verdensflåde på alle størrelserne. Over perioden har der været en stigning i 

tonnagen på ca. 80 %. Især for de største skibe sker der igennem perioden en stærk udbygning af 

flåden med næsten 200 %. Sammenlignet med tankskibene bemærkes der en tendens med en 

stigende tonnage på et tidligere tidspunkt. Platou har for tørlastskibene beregnet en 

udnyttelsesprocent tæt på 100 fra 2004 til 2008, før dette lå den på mellem 85 og 90. I starten af 

2009 faldet udnyttelsesprocenten til ca. 85 igen, men med en stigning i starten af 2010 til lidt 

over 90 %.
2
  

 

 

For ordrebeholdningen bemærkes også en meget tydelig tendens, dog mest efter år 2003 hvilket 

stemmer fint overens med den høje udnyttelsesprocent på markedet. Meget iøjenfalden er den 

store mængde af leveringer som vil finde sted de kommende år. Set i et historisk perspektiv vil 

den kommende årlige leveringen af 100+ dwt udgøre hvad der svarer over 5 års historiske 

leveringer og vil medføre et pres på markedet. 

                                                 
2 Platou.com  
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Prisen for 5 år gamle tørlastskibe viser en bemærkelsesværdig udvikling, hvor efterspørgslen på 

skibe medfører et prisleje som hen over 2007 og 2008 når et, i forhold til de historiske priser, 

uhørt niveau. I 2009 opleves derimod et skarpt fald tilbage til pre-2005 niveau. Udviklingen 

viser afledt hvilken efterspørgsel som der har været på tonnage til fragt. 

 

 

6.1.5 Fragtrater 

Fragtraterne er i sig selv et simpelt udtryk for udbud og efterspørgsel for fragt af varer fra punkt 

A til B. Fragtraterne er alfa omega for rederiernes indtjeningspotentiale og påvirkningen af disse 

udgør reelt hvilken indtjeningsevne som rederierne har.
3
 

 

Fragtraterne hænger meget nøje sammen med den udbudte mængde af skibstonnage som er til 

stede på de enkelte ruter, på et givent tidspunkt. Der kan være stor forskel i både fordelingen af 

skibe og tonnage på enkelte ruter, og på enkelte tidspunkter, hvorfor fragtrater ikke er noget som 

man kan slå op i en bog eller hos en brancheorganisation, men derimod noget som forhandles 

gang for gang.  

 

For at markedet kan se udviklingen i fragtraterne på et generelt plan, har man lavet indeks ud fra 

de mest populære ruter i verdenen. Indeksene bliver kaldt hhv. Baltic Dry Index for 

tørlastskibene og Baltic Clean Tanker Index for tankskibene. Indeksene er en rettesnor over 

                                                 
3 Michael Sørensen, Analyse af Rederibranchen. 
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udviklingen i markedet men afspejler ikke hele markedet idet priser på mindre ruter ikke er 

medtaget. Indekset medtager dog både fragtraterne for tramp- og linjefragt. 

 

6.1.5.1 Tankskibe 

Olie og dens afledte produkter har igennem mange årtier været meget nært forbundet med vores 

samfund og behovet for olien har været konstant høj. Konkurrencen for at levere den har derfor 

været meget hård igennem de sidste mange årtier. Raterne for tankskibe har derfor traditionelt 

ligget forholdsvist stabilt, jfr. figur 8 hvor noteringerne i indekset primært har holdt sig imellem 

750 USD og 2.000 USD. Man kan dog aflæse nedgangen i verdensøkonomien og det deraf 

afledte behov for olien falder, fra slutningen af 2008 og frem hvor fragtraterne ligger væsentligt 

under de forrige år og tillige ligger forholdsvis stabilt.  

 

 

6.1.5.2 Tørlastskibe 

Markedet har historisk set været præget af en meget høj konkurrence og det har været svært at 

tjene penge. Efter årtusindskiftet oplevede man en øget fremgang i verdenshandlen og behov for 

tørlastskibe. Behovet medførte en stigning i raterne for skibene, indtjeningen steg til uhørte 

højder for rederierne og kontraheringen af nye skibe til at udnytte den høje indtjening nåede nye 

højder. Tilsvarende nåede prisen for brugte skibe også deres maksimum. 

 

Figur 9 viser tydeligt den skarpe stigning i fragtraterne henover slutningen af perioden og 

kulminerende i 2008. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

01-01-2002 01-01-2003 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2006 01-01-2007 01-01-2008 01-01-2009 01-01-2010

Baltic Clean Tanker Index

Kilde: Bloomberg   - Egen tilvirkningKilde: Bloomberg   - Egen tilvirkning figur 8

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

04-01-1985 04-01-1989 04-01-1993 04-01-1997 04-01-2001 04-01-2005 04-01-2009

Baltic Dry Index

Kilde: Bloomberg   - Egen tilvirkning figur 9



 

Strategisk analyse Side 17 af 106 

 

 

I kølvandet på den finansielle krise oplevede man et fald i fragtraterne fra midten af år 2008 til 

nu på omkring 90 %, hvilket reelt kan betragtes som et kollaps af markedet. Faldet skyldtes en 

afkøling af økonomierne rundt om på kloden, hvorfor der ikke var behov for at fragte varer. 

Afledt medførte dette at markedet for brugte skibe og nybyg også reelt brød sammen. 

 

6.1.6 Sammendrag af brancheanalysen 

Markedet for tankskibe er et forholdsvist stabilt marked med mindre udsving i fragtraterne. 

Tonnagen har på området udviklet sig en del og der er en pæn mængde nykontraheringer 

undervejs som bliver leveret de kommende år. Markedet for tørlastskibe er derimod et mere 

ustabilt marked som inden for de seneste par år har oplevet en større udvikling. Der har været en 

større udvikling i tonnagemængden hvortil der de kommende år bliver leveret en større andel 

nykontraheringer. 

 

6.2 PESTEL (MM) 

Formålet med PESTEL analysen, er at skabe et overblik over de makroøkonomiske forhold som 

påvirker driften for TORM og NORDEN. PESTEL modellen tager udgangspunkt i 6 forhold; 

politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, miljømæssige og juridiske. Det er alle 

forhold som vores rederier er afhængige af, men ikke har store muligheder for at påvirke.  

 

Grundet rederiernes store afhængighed af fragtraternes udvikling, vil PESTEL analysen primært 

blive benyttet til at undersøge forhold som påvirker denne. 

 

6.2.1 Politiske faktorer 

De fleste rederier beskæftiger sig på det internationale marked, og er derfor udsat for mange 

forskellige love og regler. Vores to selskaber sejler begge under danske flag og er derfor som 

udgangspunkt reguleret af dansk lov. Selskaberne præges dog af mere end blot dansk lov, idet de 

også skal leve op til de standarter som andre lande kræver. Det betyder at der for hvert land 

ligger et regelsæt og regulativer som skal overholdes. Det er derfor relativt svært at navigere for 

nye selskaber at komme ind på markedet og få det fornødne kendskab.  

 

Der er flere områder hvor politikkerne er med til at sætte dagsordenen. De tre største områder er 

efter vores vurdering miljø og klima debatten, tonnageskat og pirateri. Miljø og klima vil blive 

behandlet senere i PESTEL analysen.  

 

6.2.1.1 Pirateri 

Verdenshandlen på havene har flere geografiske flaskehalse, som igennem tiden har været 

genstand for pirateri. Dette har været kendt i mange år og det er så at sige ikke nyt, at man 
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oplever angreb mod den internationale handelsflåde.  

 

 

I nyere tid har pirateri primært været centreret i det sydkinesiske hav hvor pirateri i århundreder 

har været en reel trussel. Men man har i de ’traditionelle’ områder set en tilbagegang i pirateri og 

den generelle opfattelse var at pirateri så småt var ved at uddø på verdensplan. I perioden fra 

2006 til 2007 var der i Østafrika en småt stingede tendens, og i 2008 blev problemet igen sat på 

dagsordenen i takt med at angrebene igen fik en stigende tendens. De stigende hændelser 

stammer primært fra Adenbugten ud for Somalias kyst.
4
 Somalia har været igennem syttenårs 

borgerkrig hvilket har sat sine tydelige spor. Regeringen har tabt magten og kontrollen, hvorfor 

piraterne i dag kan operere uden frygt for arrestation, retsforfølgelse og konsekvens.
5
  

 

Da det er en reel trussel mod handlen har Dansk Rederiforening med flere organisationer 

arbejdet for en koordineret indsats mod problemet. FN, Nato og EU har efterfølgende oprettet en 

styrke som patruljerer i områderne med formålet at gøre livet sværere for piraterne. De somaliske 

pirater nu er begyndt at dyrke nye jagtmarker, idet den koordinerede styrke med en solid indsats 

har gjort livet svært for piraterne og at det er blevet sværere og sværere at kapre skibe. Piraternes 

øjne er derfor længere ude i det indiske ocean, hvor det for de forenede styrker er sværere at 

opretholde roen.
6
  

 

Konsekvensen heraf har været en ændret sejlrute, ofte til en længere rute med øget omkostninger 

til følge.
7
 Ydermere er rederierne begyndt at beskytte deres skibe igennem private 

sikkerhedsfirmaer. I et mere ekstremt tilfælde i starten af 2010 oplevede man et tilfælde hvor 

A.P. Møller hyrede et helt krigsskib til at passe på deres skibe i det Indiske Ocean.
8
 

Omkostningerne som den øgede sikkerhed medfører vil alt andet lige medføre øget fragtrater. 

Rederierne kan alternativt ændre sejlruterne, men idet alternativet ofte er en meget længere 

                                                 
4  Shipowners.dk og rapporten ’Fakta om søfart 2009’ 
5  Information.dk, Pirateri er blot et symptom på kaos, 6. oktober 2008 
6  Information.dk, Piraterne udvider deres jagtområder, 15. februar 2009 
7  http://www.business.dk/transport/pirateri-maersk-aendrer-sejlruter 
8  http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/01/04/223226.htm 
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sejlads, vil det ikke medføre besparelser for kunderne. 

 

6.2.1.2 Politiske rammer 

Danmark er en af verdens største søfartsnationer, og fragter op mod 10 % af verdens tonnage. Et 

centralt punkt i den danske politik er derfor at sikre branchen konkurrencedygtige rammer, så 

Danmark kan udvikle industrien. Det blev i 2007 slået fast ved EU, at regeringerne ikke må yde 

direkte støtte til rederierne. Med udgangspunkt i lovgivningen er det dog lykkedes de danske 

politikere at lempe den økonomiske byrde med hensyn til beskatning.  

 

Den typiske konkurrent til danske rederier kommer fra områder med meget lave skatter, og lave 

omkostninger til bemandingen ombord fartøjerne. For at imødegå denne konkurrence skabte 

folketinget et fornuftigt fundament for rederierne. Virksomheder beskattes traditionelt i Danmark 

på baggrund af deres indtægt. For at sænke skatteniveauet for de maritime erhverv er det muligt 

at indgå en aftale om tonnageskat. Denne gør, at selskabet beskattes på baggrund af den totale 

tonnage, som et rederi har.  

 

Den danske ordning ligner de ordninger som flere europæiske lande har indgået, herunder 

Holland, Storbritannien og Tyskland. Rederier tjener primært deres penge ved transport af varer 

og passagerer samt andre søfartsaktiviteter som for eksempel administration, terminaler m.fl.. 

Aftalen betyder dog også at omkostninger som stammer fra tonnagen ikke kan fratrækkes eller 

nedskrives. Profit fra solgte skibe inkluderet i aftalen beskattes ikke hvorfor det derfor kan være 

en forholdsvis lukrativ forretning.  

 

6.2.1.3 Protektionisme vs. frihandel 

Den globale skibsfragt bærer præg af at der i mange år har været arbejdet på at skabe en global 

liberal politik frem for protektionisme. Protektionismen bunder primært i at man ønsker at styrke 

indlands forhold, skabe en uafhængig økonomi, opretholde viden og knowhow. Ideologien er 

skadelig for global handel og kan være et en stor hindring for rederierne, heldigvis er der primært 

åbne grænser for handlen over hele verden. I nyere tid har man set politiske tiltag som kan ligne 

protektionisme. I en længere periode hvor der var uro i mellemøsten var villigheden for at handle 

olie ganske lille. De store industrialiserede lande svarede igen med at skære i bistand til 

regionen. Der blev indført en ’oil for money’ politik, som skulle tvinge handlen i gang.  

 

I forlængelse af den finansielle krise har der været en frygt for at debatten og politikken skulle 

blusse op igen. Den amerikanske præsident, Barak Obama, har længe været kendt for at han er 

alt andet end tilhænger af frihandel. Siden hans indtrædelse i Det Hvide Hus har der været rygter 
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og debat om skærpede krav til handel med USA.
9
 Det må forventes at en aktion fra USA side vil 

medføre modforanstaltninger fra deres handelspartnere, hvilket afledt vil medføre mindre handel 

på tværs af grænserne. 

 

6.2.2 Økonomiske faktorer 

Rederierne beskæftiger sig i en branche som er særdeles følsom overfor økonomiske cyklus. Der 

vil altid være et behov for at flytte varer rundt i verden, og der vil altid være efterspørgsel for de 

ydelser som rederierne tilbyder. Spørgsmålet er blot om hvor stor efterspørgslen efter ydelserne 

er. Når den generelle aktivitet falder, så betyder det at mængden af fragt falder. Da udbud og 

efterspørgsel bestemmer prisen på rederiernes ydelse, så vil en faldende aktivitet give problemer 

for rederierne. De oplever færre ordrer, og da det er relativt svært at skille sig af med kapacitet 

betyder det lavere fragtrater på de transporterede varer.  

 

Den store samhandel på verdensplan medfører en stor mængde fragt som skal transporteres. 

Mængden er alt andet lige samhørig med den økonomiske udvikling, som har en korrelation med 

udviklingen i BNP på lokal- og verdensplan. Verdenens store økonomiske lokomotiver; USA, 

Kina, EU med flere, vil ved en positiv BNP udvikling kræve flere råvarer til at producere med, 

disse skal ofte transporteres fra andre dele af verdenen. Efter forarbejdning skal råvaren ofte igen 

fragtes til andet steds og ofte over havet. Lidt firkantet kan man sige at en højkonjunktur vil 

medføre en stigende fragtmængde, mens det modsatte vil gøre sig gældende ved en 

lavkonjunktur. 

 

Den finansielle krise har sat dagsordenen siden efteråret 2008 og præger stadig billedet. 

Verdenshandlen er i knæ og der har været negativ vækst flere steder i verden. Man prøver mange 

steder fra at stimulere økonomien og sikre en stabil fremtid, ofte igennem politiske tiltag. For at 

hjælpe økonomien har vi set faldende renter, lempeligere skatter og hjælpepakker til industrien.
10

 

Effekten har endnu ikke været så stor, men man begynder at se bedring i horisonten. De 

vedvarende lave renter har senest medført at Danmarks Nationalbank har været ude og opjustere 

forventningen til den danske vækst.
11

 Man tror nu på at optimismen vender retur, eksporten 

stiger og at vi vil se en faldende ledighed. Alle disse nye forventninger er naturligvis positivt for 

økonomien men også for rederierne. 

 

Krisen har sendt branchen tilbage til 2005 og der synes umiddelbart ikke en opblomstring i den 

                                                 
9  Information.dk, 22. januar 2009 – ”Ekspert: Obama kan forråde u-landende med sin handelspolitik” 
10  Jyske Bank – ’hjælpepakker – en oversigt’ 
11  Business.dk, d. 17. marts 2010 – ’Nationalbanken tror på bedre tider’ 
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nærmeste fremtid.
12

 De stærke år fra 2003 til 2008 bød på en gennemsnitlig stigning i 

efterspørgslen på tonnage med 8 procent. Krisen har uden tvivl været svær, men hvor hårdt det er 

gået ud over rederierne er der uenighed om. Den norske broker- og investeringsbank Platou 

peger på, at efterspørgslen efter tonnage faldt med 3.3 % i 2009. IMF går hårdere til værks og 

forudsiger et fald på knap 12 %. Den store forskel ligger i hvilken metode der er brugt til 

beregningerne, men det står dog klart at det er gået tilbage.
13

  

 

6.2.2.1 Globalt perspektiv 

Forskelligheden i verden er stor og der er områder som har trodset den globale krise. De store 

østasiatiske økonomier har stadig høj vækst, og det har blandt andet hjulpet til at lette trykket en 

smule fra rederierne, grundet deres afledte behov for råvarer. Halvdelen af jordens befolkning 

bor i byer og tendenserne er stadig at flere kommer til. Statistik fra de seneste tyve år viser, at 

befolkningen i byerne i vækstområderne vokser med tre millioner hver uge. Kina er et af de 

lande som oplever stor vækst. Den store befolkningsvandring til byerne betyder infrastrukturelle 

problemer og behov for store investeringer. Dette har medvirket til at Kina er blandt de hurtigst 

voksende økonomier i verden og flere økonomer peger på at de inden for de nærmeste årtier vil 

overhale USA.  

 

I fjerde kvartal 2009 steg det kinesiske BNP med over 10 procent
14

, og samlet for hele året bød 

Kina på 8 procent BNP-vækst.
15

 Hvor de udviklede OECD lande i 2009 oplevede en negativ 

vækst på 3,5 procent oplevede det samlede Asien en positiv vækst på 6,2 procent. 

Verdensbanken har primo 2010 udgivet deres forventninger til de kommende års økonomiske 

trends, hvor deres talmateriale understøtter de stærke regionale forskelle. Deres forventninger er 

en stigende vækst for 2010 og 2011 på verdensplan på henholdsvis 2,7 % og 3,2 %. Lokomotivet 

vil være asien og primært Kina, hvor der forventes en BNP vækst på både 9,0 % i 2010 og 

2011.
16

 

 

Den kraftige vækst har betydet, at efterspørgslen efter råvarer steg med 24 procent i 2009. 

Bemærkelsesværdig flyttes fokus fra den traditionelle handel med varer som fragtes i containere 

mod varer som fragtes med tank eller tørlast skibe som nu er dominerende.
17

 

 

                                                 
12  Børsen d. 12. marts 2010 – ’Rekord dyk til rederier’ 
13  The Platou Report 2009 
14  TV2 Finans, 21. januar 2010 – ’Kinesisk BNP-tal sender priserne op’ 
15  Morningstar.dk, 26. januar 2010 – ’Spillet om råvarerne’ 
16  The World Bank. Prospects for the Global Economy 2010, regional forecast detail. 
17  The Platou Report 2010 
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En afledt effekt af at økonomierne i især Østasien vokser, er at der fremadrettet bliver et stadig 

højere behov for fossile brændstoffer. Prognoser for efterspørgsel udarbejdet af EIA
18

 forudser et 

øget behov for især olierelaterede produkter samt kul til udviklingslande og især Asien. Begge 

produkter skal fragtes fra andre verdensdele idet få lande i Asien har en naturlig forekomst af 

disse. 

 

 

Prognoserne tager ikke højde for anormale udsving, hvorfor øget lokale behov eller 

sæsonudsving kan forventes at medføre ændringer, dertil bemærkes det at prognoserne er fra 

2006, mne EIA har ikke ændret disse i deres seneste årsrapport fra maj 2009. 

 

 

6.2.3 Sociokulturelle faktorer 

Over de kommende 40 år forventes en stadig stigende befolkningstilvækst.
19

 Tilvæksten på 

verdensplan forventes at blive på over 2 milliarder mennesker. Disse er dog ikke fordelt ligeligt 

over alle kontinenter, idet der forventes en stadig stigende befolkning i den tredje verden. 

Tilvæksten her vil have en betydning for behovet for råvarer og mængden af fragt som skal 

transporteres, det er dog først på længere sigt at det må forventes at kunne påvirke efterspørgslen 

på markedet. 

 

                                                 
18  Energy Information Administration. 
19  US Census Bureau, International Data Base (IDB) 
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6.2.3.1 Bemanding 

Det internationale fundament i branchen smitter også af på bemandingen. For at bemande de 

mange skibe benytter rederierne sig af mange forskellige nationaliteter. Dette giver dem en 

fordel, da de lokale normalt kender til gældende love, normer og skikke. Man kan derfor 

forvente at de er bedre klædt på til at forhandle aftaler på plads og indgå forlig med nødvendige 

instanser. 

 

Der er i Danmark indført et nationalitetskrav på, at skibsfører skal være af dansk indfødsret eller 

EU-borger. Kravet er stiftet da man ønsker at beskæftige danske søofficerer og sikre at Danmark 

har det fornødne knowhow. Det er dog muligt at søge dispensation hvis det ikke er muligt at 

skaffe kvalificeret mandskab, hvilket har vist sig at være et alvorligt problem for rederierne. 

Rederiforeningen har på det seneste oplevet en tendens som peger i retning af at det ikke er 

muligt at rekruttere mandskab med de fornødne kvaliteter i Danmark.
20

 

 

Behovet for mandskab har medført at de danske maritime selskaber er gået sammen i et 

samarbejde under navnet Det Blå Danmark i et forsøg på at løse problemet.  

 

6.2.4 Teknologiske faktorer 

Den teknologiske udvikling præger branchen. Alt hvad der blev produceret i går er forældet, og 

der er nye krav til hvert enkelt nyt skib. Det betyder at værfterne konstant må forske i nye 

muligheder og kæmpe for rederiernes ordre.  

 

Udviklingen har i de senere år gået mod større skibe. Årsagen er at omkostningerne ved at drive 

og bygge større ikke stiger proportionalt med skibets størrelse. Teknisk hænger det sådan 

sammen, at volumen stiger med den øgede længde opløftet i anden. Det betyder på godt dansk, at 

hvis man fordobler længden på skibet så kan det indeholde fire gange så meget.
21

 Sagt med andre 

ord, så er det mere profitabelt at sejle et stort skib end et lille hvis der er varer nok til at fylde det 

op.  

 

Der sker også teknologiske fremskridt på andre områder end udviklingen i skibenes størrelse. 

Seneste nye danske teknologi hedder Air Cavity System (ACS). ACS går ud på at man på et 

ældre skib bygger en ny bund som har luft kanaler. Luft pumpes ned under skibet og skaber 

derved en lavere friktion. Formålet med den lavere friktion er et mindre brændstofs forbrug og 

dermed besparelse på både miljøet og brændstof.
22

 

                                                 
20  Danmarks Rederiforening – ”Dansk Skibsfart 2009” 
21  DR Viden om, 16. marts 2010 – ”Alternativ medicin og svinske skibe” 
22  Business.dk, 25. Juni 2007 – ’Dansk opfindelse kan spare skibsfarten for millioner’ 
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6.2.5 Miljømæssige faktorer 

Der bliver diskuteret miljø og klima mere end nogensinde før. Der er flere interessenter til 

området, dog primært politiske, offentlige og rederierne. Rederibranchens internationale 

interesse organisation, IMO, er en af de centrale interessenter på området. Foreningens centrale 

arbejde er sikkerhed og forbyggende indsatser mod forurening skabt af søfart.  

 

På tankmarkedet er der i de senere år kommet stor fokus på forurening. Efter regler fra IMO 

påbegyndte Danmark i 2003 at udfase enkeltskrog skibe, da disse bærer for stor sandsynlighed 

for større olieulykker. Fremtidig er det ikke længere lovligt at sejle med enkeltskrogede skibe når 

man fragter olie, fossile brændstoffer eller kemikalier.
23

 I NORDENs årsrapport er det vurderet 

at enkeltskrogede tankskibe dækker 18 % af den globale flåde. 

  

 

Både Danmarks rederiforening og International Chamber of Shipping (ICS) beskriver skibsfragt 

som værende blandt verdens reneste transportformer. Danmarks Rederiforening viser i en 

rapport fra november 2009 fordelingen af global CO2, transportsektoren står for ca. en fjerdedel 

af verdenssamlede CO2 udledning, hvilket skal sammenfattes med at næsten 90 % af verdens 

gods fragtes i dag på skib. Rapporten fastslår at skibe er den billigste transportform, og at man på 

verdensplan kun kan henlede 2,7 % af CO2 udledningen til international skibsfragt.
24

 ICS 

konkluderer i en sideløbende rapport samme konklusion og påpeger at skibsfragt er den mest 

miljøvenlige metode at flytte gods på.
25

  

 

Debatten om klima og global opvarmning er større end nogensinde. Denne udvikling trækker en 

del restriktioner med sig, men det er ikke kun negativt for shippingselskaberne.  

 

Afledt af debatten om klimaforandringer er der dog positive aspekter for rederierne. Tidligere 

                                                 
23  Lovgivning fra Søfartsstyrelsen, www.sofartsstyrelsen.dk 
24  Danmarks Rederiforening, November 2009 - ”Fortsat kurs mod bæredygtig skibsfragt” 
25  ICS, 2009 - “Shipping, World Trade and the Reduction of CO2 Emissions” 
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var store dele af den nordlige halvkugle dækket af permanent is og hvor det var muligt at gå fra 

Norge til Canada store dele af året. Den globale opvarmning har medført at isen omkring polerne 

smelter og at nye sejlruter bliver tilgængelige. I 2008 åbnede forskerne op for dialogen om en 

fast sejlruten igennem polarhavet. TORM reagerede hurtigt og bestilte allerede den gang 9 

isklasseskibe som er specialbygget til at føre fragt gennem is fyldte farvande. Man vurderede den 

gang at ruten ikke alene ville tage kortere tid, men at den også kunne spare kloden og rederierne 

for store mængder CO2 og olie.
26

  

 

6.2.6 Lovmæssige faktorer 

Branchen er meget præget af reguleringer og love. Idet der opereres på tværs af grænser samt i 

internationalt ingenmandsland er der igennem årene blevet dannet en næsten global standard på 

området. Tiltag og udvikling af disse sker dog forsat men udviklingen vurderes ikke at være 

betydende. 

 

6.2.7 Sammendrag af PESTEL 

På trods af at fragtraterne ikke sådan videre er noget man direkte kan forudsige med præcision, 

så er der visse områder der har mere betydning end andre for fragtraternes prisudvikling.  

 

Pirateri er en stigende trussel overfor skibene og vil hæve omkostningerne ved skibsfart med 

mindre problemet løses, dette ser dog ikke ud til at ske på kort bane. 

 

De politiske rammer for de danske rederier ift. skatteniveau, som er et lokalt anliggende, samt 

for de politiske strømninger for frihandel, som er et globalt anliggende, er begge betydende for 

rederiernes konkurrenceevne. På nuværende tidspunkt er begge ikke et problem for rederierne, 

men på sigt kan især lokale politiske hensyn skabe problemer med frihandels hindringer. 

 

Konjunkturerne er en afgørende faktor for rederierne og branchen i helheden. Uden den globale 

handel på tværs af havene, og behovet for at få fragtet varer som følge heraf, ville branchen ikke 

eksistere. Udviklingen i den økonomiske vækst og det behov som følger er derfor en nøglesten 

for rederierne. Den forsatte udvikling i Kinas og Østasiens økonomier kan få stor betydning for 

branchens fremtid. Den øgede befolkningstilvækst vil på lang sigt medføre en givet øget 

verdenshandel, dog er der på kort sigt intet som fortæller om betydningen heraf. 

 

Manglen på kvalificeret dansk mandskab til skibene er allerede nu et problem og forventes ikke 

                                                 
26  Børsen onsdag den 19. marts 2008, side 4-5 – ”Nordpolens smeltning kan give rederier kæmpegevinst” og ”Torm køber 

isklasseskibe for milliarder” 
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at blive mindre over de kommende år. Manglen kan medføre lønpres i rederiernes jagt på det 

rette mandskab. 

 

Den teknologiske udvikling går hen imod større og mere brændstoføkonomiske skibe, hvilket 

også er i tråd med den nuværende bekymring omkring miljøet og klimaet.  

 

Der vurderes ikke at være nogen betydende udvikling på det lovgivningsmæssige område. 

 

6.3 Porters 5 Forces (MM) 

Porters 5 Forces er en model som er yderst velegnet til at vurdere hvilke faktorer der påvirker de 

konkurrencemæssige forhold for en given branche. Grafisk ser modellen således ud. 

 
Figur 14   -   egen tilvirkning 

 

6.3.1 Potentielle indtrængere 

Tager man et generelt synspunkt på sektoren, så er det ikke urimeligt svært at starte et nyt rederi, 

man behøver reelt bare et enkelt skib og et kvalificeret mandskab. Skibe er dog ikke billige, 

hvorfor der er et krav til kapital for at starte op. Selve øvelsen med at erhverve de enkelte skibe 

er ikke voldsom svært, i det rederibranchen er stor, hvorfor der er tilsvarende store muligheder 

for at skaffe det fornødne. Dertil findes mange store og små skibsværfter som alle er villige til at 

bygge nye skibe. Konkurrencen er fri hvorfor man som indtrænger ikke er besværet af barrierer 

ved opstart. Det eneste man skal overveje er leveringstiden af et skib. Dels ligger de fleste 

værfter med ordrebøger som er fyldt op godt ud i fremtiden, og dels skal skibet først tegnes og 

derefter bygges. Har man ikke tid til at vente kan man dog købe brugt eller chartre et skib. 

 

Da branchen opererer på verdenshavene er man ikke nødsaget til at arbejde på et smalt 

geografisk område. Man kan altså flytte sit skib rundt til de områder hvor man kan få ordre. Nye 

selskaber har også gode muligheder for at finde ordre i de nicher hvor de store rederier ikke er 

interesseret. Nye indtrængere har derfor gode muligheder for at skabe en lille flåde med gode 

ordre som fundament. Vattenfall er et af de selskaber som på det seneste har startet eget rederi. 

Vattenfall overtog tre pramme og tre bugserbåde efter et rederi der gik konkurs. Man har nu 
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Konkurrenceintensitet 

Substituerende produkter 

Leverandører Kunder 



 

Strategisk analyse Side 27 af 106 

 

 

besluttet at man selv vil drive rederiforretning med udstyret, hvorfor selskabet VT Shipping er 

stiftet med det formål at sejle kul til Vattenfalls kraftværker og andre eksterne kunder.
27

 

 

En helt anden mulighed er at en ny indtrænger slet ikke ønsker at drive et rederi. Man kunne godt 

forestille sig en konstruktion hvor en investor kreds alene køber skibe for at chartre dem ud på 

kontrakter. De kan dermed sende driften ud til et rederi for i stedet at modtage en leje. Rederiet 

modtager et skib uden store økonomiske bindinger og rederen modtager en leje. 

 

6.3.2 Substituerende produkter 

Det er forholdsvis let at substituere rederierne da der er mange andre muligheder på 

fragtmarkedet. Først og fremmest kan man flytte fragt over land ved hjælp af fly, flodpramme, 

lastbiler, tog og rørledninger m.fl., men man bør dog huske på besværligheden og 

omkostningerne ved at fragte store mængder via disse. Skibe har den fordel at de kan fragte 

meget store mængder på en gang og over store afstande uden større vanskeligheder. Som 

diskuteret i afsnittet om miljø, så giver det også en besparelse på brændstof da der ikke er direkte 

sammenhæng mellem mængden der flyttes, størrelsen på skibet og forbruget af energi.  

 

Hvis økonomien ikke er det vigtigste ved selve fragten, men derimod tiden, er alternativet klart 

nogle af de førnævnte hvorfor der også foretages transport af fragt med disse. De økonomiske 

betragtninger er dog ofte i højsæde hvorfor der reelt ikke er nogle substituerende produkter til 

skibene på nuværende tidspunkt. 

 

6.3.3 Leverandører 

Branchen har en lang række leverandører som servicerer og handler med rederierne i større og 

mindre grad. 

 

6.3.3.1 Skibsværfter 

For at kunne fragte varer på havene behøver man skibe. Skibsværfterne udbyder en række 

services som nybygninger, reparation, renovering og vedligeholdelse hvorfor de er en af 

branchens vigtigste leverandører, men skibsværfternes forhandlingsstyrke bunder i bund og 

grund i udbud og efterspørgsel.  

 

Før krisen var der stor efterspørgsel efter nybygninger da branchen som tidligere nævnt oplevede 

stor vækst. Der blev bestilt mange nye skibe, hvilket resulterede i at man som kunde måtte vente 

op til flere år på nybygninger. Det har også betydet at værfterne har haft muligheden for at 

                                                 
27  Maritimedanmark.dk, torsdag 22. januar 2009 – ’Vattenfall starter nyt rederi i Danmark’ 
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fastholde priser og dermed indtage en stærk forhandlingsstyrke. Hvis krisen ikke vender og hvis 

en del af nuværende ordrer samtidig aflyses, så må man forvente at værfterne bliver sultne efter 

ordre, og at de derved er villige til at diskutere konditionerne for de enkelte handler. På 

nuværende tidspunkt vurderes det at skibsværfternes forhandlingsstyrke er svag. 

 

6.3.3.2 Heavy bunker Fuel 

På trods af en generel antagelse om at skibe sejler på ganske almindelig diesel eller olie, benytter 

skibene sig af et specielt produkt kaldet ”heavy bunker fuel”, eller bunkerolie, som det hedder på 

dansk, er et særligt biprodukt der dannes når man raffinerer råolien. Bunker forhandles på næsten 

samme metode som den olie vi bruger til vores oliefyr og biler. Mellemhandlere køber produktet 

af raffinaderierne og sælger det derefter videre til rederierne. Ud fra normale tendenser måtte 

man forvente at prisen på bunker afhang af mængden der bestilles idet man normalt er stillet 

stærkere som kunde hvis man køber store mængder af varer på samme tid. Dette er imidlertid 

ikke helt tendensen når vi snakker bunker. Prisen på bunker hænger sammen med prisen på 

råolie. Man må derfor forvente at der hverken er stor forhandlingsstyrke hos mellemhandleren 

eller hos rederiet. De er begge afhængige af den underliggende pris, men det må forventes at 

mellemhandleren kan præstere en mindre rabat/marginal hvis der aftales større mængder. Det er 

for rederierne muligt at sikre prisen på bunker for kendte perioder. De kan således indgå 

leveringskontrakter som på aftaletidspunkt fastsætter en aftalt mængde til en aftalt pris.
28

 

Rederierne har således mulighed for at sikre deres omkostninger hvis de finder prisen lav og 

derved ønsker at låse sig fast for en længere periode. Princippet følger samme forhold som på en 

lang række af andre varer. Afdækningen kan for det meste ske via det frie marked, hvor der 

løbende handles kontakter.  

 

6.3.3.3 Havne 

Havne spiller for skibsfragt en selvsagt stor rolle. Det er for rederierne vigtigt at de kan laste og 

losse, da de ellers ikke kan tiltrække kunder. Der er en forskel på forhandlingsstyrke alt efter 

hvor i verden man befinder sig, og hvor stor en mængde varer der skal fragtes. I Europa er der 

mange havne, men få store knudepunkter, har man et mindre skib som skal fragte en mindre 

mængde varer, så har man forventelig fornuftig forhandlingsevne i kræft af at der ikke er krav til 

størrelse på havnen. Kan man derfor finde en mindre havn i nærheden af kunden, så kan man 

måske opnå gunstigere vilkår end hvis man går i en stor havn. Men de store knudepunkter som 

måske kan tilbyde specielle services som f.eks. Rotterdam har formegentlig et fastlagt prissystem 

som ikke er til forhandling i større grad. Det forudsættes derfor at disse havnes 

forhandlingsstyrke er væsentligt større end de mindres. Ser man i mere globalt perspektiv så er 

                                                 
28  Hedgning af varen via derivater 
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forhandlingsstyrken hos de store havne nok mindre i fjernøsten. Af verdens 20 største havne 

ligger de 15 i fjernøsten og 10 af disse i Kina
29

, hvorfor det for et rederi forventelig er gode 

muligheder for at finde flere gode havne med kort distance til kunden.   

 

6.3.4 Kunder 

Rederiernes kunder er dem som bestiller fragten og som dermed også ejer varerne. Kunderne kan 

grupperes i flere segmenter som strækker sig fra små private husholdninger og virksomheder 

med simple behov til store selskaber med krævende ordre. Fælles for både TORM og NORDEN 

er at de beskæftiger sig med trampfragt, hvorfor de sælger deres service på det frie marked til 

højest bydende.  

 

Ligesom ved skibsværfterne afhænger kundernes forhandlingsstyrke af markedets udbud og 

efterspørgsel. Som tidligere beskrevet så er fragtmarkedet afhængig af global aktivitet, og vækst 

i det globale samfund, dette betyder ligeledes af kundernes forhandlingsstyrke afhænger af 

markedsvilkårene. I perioder med generel lav vækst i verden vil der derfor være et mindre behov 

for at få flyttet varer rundt i verden, hvilket afledt medfører at kunderne på nuværende tidspunkt 

har en stor forhandlingsstyrke og rederierne har svært ved at dække deres skibsdage. Kunderne 

har derfor bedre mulighed for at forhandle sig frem til en lavere pris. I perioder med høj vækst og 

stor aktivitet på markedet må det modsat forventes. Man kan i perioder opleve at der er knap 

kapacitet, og at kundernes forhandlingsstyrke derfor bliver tilsvarende lille. Rederierne har gode 

muligheder for at afdække deres skibsdage og de er derfor mindre motiveret for at gå på 

kompromis med prisen.  

 

Man kan diskutere om kundernes forhandlingsstyrke også påvirkes af hvornår på året deres fragt 

skal flyttes. Der er altid en generel efterspørgsel, men i nogle perioder er den større end andre. 

Tørlastskibene skal både fragte deres normale gods men også høstprodukter, imens tankskibene 

kan opleve udsving i behovet hen over året som følge af vores samfunds behov for fyringsolie o. 

lign. ændres hen over året og fra år til år. Man kan altså nogle år se at der kommer en 

spidsbelastning på markedet, og at det derfor kan være problematisk at forhandle gode vilkår 

hjem.  

 

6.3.5 Konkurrenceintensitet 

Skibsfragt er en global branche. I både tank- og tørlastsegmentet er der mange nationale og 

internationale aktører som konkurrerer mod hinanden. Konkurrencen er benhård, for at opnå et 

tilfredsstillende resultat er mange rederier medlemmer af et pool samarbejde. 

                                                 
29  Port of Rotterdam, Port Statistics 2009 
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Pool samarbejde er reelt et formaliseret samarbejde imellem flere rederier om at servicere et 

givent marked med deres skibe og knowhow. I stedet for at konkurrere mod hinanden, indgås der 

aftaler om kun at have en tilpas mængde skibe på et givent marked. De overskydende skibe 

sejles til at andet markedsområde og udvider derfor pool samarbejdet til et nyt markedsområde 

og derved udvider den service de kan tilbyde deres kunder. Idet skibene sejler med fuld last og 

rederierne kan tilbyde større geografiske services, kan der opnås bedre avancer ved skibsdriften 

ved denne metode. Konkurrenceintensiteten falder alt andet lige som følge af dette, men 

omvendt må det antages at rederierne selv ville overtage ruterne hvis det var en bedre forretning 

for dem. 

 

Det bemærkes at pool samarbejdet ikke er en konkurrencestridig forordning så som kartel 

dannelse. EU kommissionen har i efteråret 2006 udarbejdet en rapport ”Legal and Economic 

Analysis of Tramp Maritime Services”, hvori de konkluderer at pool samarbejdet ikke er 

konkurrencestridigt. 

  

6.3.6 Sammendrag af Porters five forces 

Branchen er i sig selv ikke speciel vanskelig at penetrere for nye indtrængere, det kræver ikke 

meget at indtræde på markedet, dog vil omkostningerne ved at købe skibe og drive dem stille 

krav til indtrængernes økonomiske formåen.  

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogle alvorlig trussel fra substituerende produkter når der 

alene tages hensyn til økonomien. Alene hvis der er et tidsmæssigt hensyn fra kundens side, kan 

andre metoder for fragt være mere eftertragtet og skibene blive fravalgt. 

 

På leverandørsiden er der en række vigtige samarbejdspartnere. Skibsværfterne er meget 

afhængige af markedskonjunkturerne idet deres produkt nemt kan substitueres af skibe som 

købes brugt eller lejes andets steds fra. Leverandører af brændstof vurderes ikke at stå særligt 

stærkt idet brændstoffets pris reelt er afhængig af den bagvedliggende pris på råolie. Havnenes 

forhandlingsstyrke vurderes at være bedre, dog med stor afhængighed af hvor tæt den nærmeste 

konkurrerende havn er samt hvilke faciliteter havnene har at tilbyde. Kundernes 

forhandlingsstyrke afhænger, som ved skibsværfterne, af markedskonjunkturerne. De store 

kunder må dog alt andet lige forventes at have en større forhandlingsstyrke end de mindre. Dertil 

er der markedsforholdene ved sæsonudsving som påvirker kapaciteten og forhandlingsstyrken.  

 

Konkurrenceintensitet er som følge af den høje konkurrence vurderet til at være høj, på trods af 

pool samarbejdet. 
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7 Selskabspræsentation (OM) 

Vi vil med dette afsnit præsentere hvem de to selskaber er, hvordan de opererer, hvilke områder 

de beskæftiger sig med samt danne et samlet overblik over deres forretninger, metoder og 

strategier. Sammen med den eksterne analyse samt regnskabsanalysen, vil den interne analyse 

blive sammenfattet i en SWOT analyse. 

 

TORM og NORDEN er begge selskaber med stolte traditioner og rødder i den danske maritime 

verden. Både TORM og NORDEN opererer specifikt indenfor det globale tramp shipping 

marked. Begge er børsnoteret på danske børser og har hovedkontor i Danmark og begge har en 

traditionel opbygning efter danske selskabstraditioner med en separeret ledelse og bestyrelse. På 

trods af de mange ligheder er der også mange forskelle. I det kommende afsnit vil både 

lighederne og fordelene blive belyst. 

 

7.1 TORM 

7.1.1 Historien kort 

TORM bliver stiftet i 1899 af kaptajn Ditlev E. Torm og 6 investorer. Samme år hjemtages det 

første dampskib, betalt kontant. I 1905 børsnoteres TORM på den danske børs og driften ændres 

fra gradvist at være nationalt fokuseret, til internationalt fokuseret. I mellemkrigstiden udbygger 

TORM deres flåde og begynder at operere med motoriserede skibe fra midten af 30’erne. I 

efterkrigstiden vokser flåden markant og man påbegynder at operere med bulkcarriere og 

tankskibe. Igennem både organisk vækst og overtagelser vokser TORM og især 

tankskibsdivisionen igennem de næste årtier, bemærkelsesværdigt er et ufrugtbart forsøg på en 

fjendtlig overtagelse af NORDEN i 2002.  

 

TORM har ved indgangen til 2010 ca. 300 landansatte fordelt med ca. 170 i København, 80 i 

Mumbai. 20 i hhv. Singapore og Manila samt i USA. På skibe under administration af TORM er 

der ca. 2900 ansatte.
30

 

 

7.1.2 Ledelsen 

Bestyrelsen består af 10 medlemmer hvoraf 3 er valgt af medarbejderne, bestyrelsen er 

sammensat af primært danske statsborgere men også med flere udenlandske medlemmer. 

Bestyrelsen ledes af advokat Niels Erik Nielsen, medlem siden 2000 og formand siden 2002. 

 

Ledelsen af TORM overtages fra den 01. april 2010 af Jacob Melgaard, tidligere executive vice 

præsident i NORDEN hvor han har været ansat i 11 år, og oprindeligt udannet i A.P. Møller. 

                                                 
30 TORMs hjemmeside 
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Både den kommende CEO og selskabets CFO er i starten af 40’erne. CFO Roland Andersen er 

tillige udannet i A.P. Møller. 

 

7.1.3 Ejerforhold 

TORM er børsnoteret på Københavns Fondsbørs, der er kun en aktieklasse og ingen aktier har 

specielle rettigheder. Aktierne er for ca. 90 % vedkommende fordelt på lidt over forskellige 

17.000 aktieejere. Ejerkredsen består primært af:
31

 

Belfast Shipping Company Ltd. (Cypern) 32,6 % 

Menfield Navigation Company Ltd. (Cypern) 20,0 % 

TORM A/S Understøttelsesfond (Danmark) 6,3 % 

 

Det bør bemærkes at ejerkredsen bag de to største aktionærer er familiebeslægtet, idet Menfield 

Navigation Company Ltd. ejes af svigersønnen til ejeren af Belfast Shipping Company Ltd. 

Familien ejer derved reelt over halvdelen af TORMs aktier. 

 

7.1.4 Historisk aktiekurs 

Figur 15 viser den indekserede aktiekursudvikling for TORM og OMXC20 over de sidste 10 år. 

Igennem perioden 2002-2007 opleves en stigende tendens men med et kraftigt fald efter den 

nuværende økonomiske krises indtog på over 75 %. Aktien har igennem 2009 og 2010 ligget på 

et forholdsvist stabilt leje.  

 

 

7.1.5 Mission, vision og værdier 

TORMs mission er at forbinde verdenen igennem sikker, ansvarlig og effektiv søtransport. 

Visionen er at være den ledende og mest profitable aktør i deres forretningsområder igennem 

personalets, skibenes og organisationens kvalitet. Dette skal ske igennem selskabets værdier; 

entreprenørskab, professionalisme og respekt.
32

 

 

                                                 
31 TORMs hjemmeside, Investor Relations, Share information 
32 TORMs hjemmeside. ”About TORM” 
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7.1.6 Strategi 

TORMs overordnede strategi er at forøge indtjeningsdagene for deres skibe hvorigennem 

indtjeningen vil blive forbedret for rederiet. TORM har fastsat et mål om at opnå vækst og 

indtjening over markedsgennemsnittet inden for tanksegmentet samt skabe overskud på deres 

tørlastsegment.
33

 

 

Med nedgangen i den globale økonomi, har TORM valgt at fokusere på enkelte områder for at 

sikre den fremtidige vækst. Der er konkret fokuseret på 3 områder som skal danne grundlaget for 

dette; udnyttelse af skalafordele, forbedre effektiviteten og forbedre kapitalberedskabet. 

Strategien går under navnet Greater Earning Power 2.0.
34

 

 

Skalafordele: Ved udnyttelse af TORMs nuværende størrelse samt deres samarbejde med deres 

poolpartnere, forventer man bedre at kunne servicere kundernes behov og derigennem opnå flere 

forretninger og ultimativt en bedre udnyttelse af flåden med en afledt bedre indtjening. Man 

satser målrettet på stordriftsfordelene og TORMs viden og evne til at håndtere pool samarbejdet 

effektivt. 

Effektivitet: Grundet en længerevarende tradition for opkøb og overtagelser af andre selskaber 

har TORM fokuseret på en strømlining af processer og forretningsgange for at effektivisere 

driften. Tillige sker der en løbende strømlining af organisationen. Disse tiltag forventes at 

mindske omkostningerne ift. 2008 tallene med henholdsvis 15 % og 20 % for 

skibsomkostningerne og administrationsomkostningerne, hvilket forventes at svare til mUSD 30 

og mUSD 20 pr. år fremadrettet. 

Kapitalberedskabet: Ved at have en meget sikker kapitalberedskab er det TORMs opfattelse at 

man kan foretage nødvendige investeringer efter behov og derved have muligheder for at træffe 

større forretningsmæssige afgørelser på egen hånd. TORM har ved udgangen af 2009 uudnyttet 

kreditfaciliteter og egen likvider for mUSD 700 mod investeringer relateret til ordrebøgerne for 

mUSD 455. 

 

7.1.7 Forretningsmodel og flåde 

Udover egne skibe, indgår TORM i pool samarbejder og joint ventures. TORM har dets primære 

forretningsområde inden for tanksegmentet men har også et mindre portefølje af skibe som 

opererer indenfor tørlast segmentet.
35

  

 

For at give den størst mulige fleksibilitet, uden at der bindes for meget kapital, har TORM en 

                                                 
33 TORMs hjemmeside. ”About TORM”. TORMs årsregnskab 2009 side 29 
34 TORMs årsregnskab 2009 side 29 
35 TORMs årsregnskab 
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kerneflåde af passende størrelse, hvortil der ind befragtes skibe efter behov på kort eller lang 

basis.
36

 Ultimo 2009 havde TORM en samlet portefølje på 140 skibe af tank- og tørlast skibe, 

hvortil der er et nybygningsprogram som omfattede 15 skibe.
37

 Ud af skibsporteføljen opererer 

de 127 indenfor tanksegmentet og 13 opererer inden for tørlast segmentet. Af tanksegmentets 

127 skibe er de 64 ejet mens 26 er ind chartret og 37 er i pool samarbejde eller lign. Af tørlast 

segmentets 13 skibe er 4 ejet og 9 er ind chartret.  

 

Den store andel af ind chartrede skibe, samt skibe i pool samarbejde, for begge segmenter, giver 

en tilfredsstillende andel af fleksibilitet for TORM, hvilket de mener der kan være yderst 

fordelagtigt i et vigende og turbulent marked.
38

 

 

Tankerflåden har primært været centeret omkring de mellemstore og store skibstyper, mens 

tørlastsegmentet alene er Panamax typer. Målt på skibsdage har TORM følgende størrelse. 

 

 

Der bemærkes en større tilgang af tankskibe i segmentet MR over de kommende år. De store 

LR2 tankskibe oplever en status quo imens LR1 skibene oplever en faldende tendens hen i mod 

slutningen af perioden. For tørlastskibene bemærkes en stigende tendens de kommende år. 

 

7.1.8 Markedsandele 

Som følge af TORMs større andel af skibe under administration for tanksegmentet vurderes 

TORM at være blandt de tre største operatører af produkttankskibe.
39

 For tørlast segmentet 

vurderes TORM dog som værende en marginal aktør. 

 

7.1.9 Dækningsgrader 

For at sikre en størst muligt budgetsikkerhed forsøger man i stor grad at afdække de 

indtjeningsdage som skibene har i fremtiden. Ved at sikre sig en høj dækning, opnås størst 

                                                 
36 TORMs årsregnskab 
37 TORMs hjemmeside, Investor Relations 
38 TORMs årsregnskab 2009 side 8 
39 http://www.startvaekst.dk/nyheder/140241  
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mulige avance, og samtidig kan TORM vælge at foretage indchartring af yderligere skibe til 

opgaver med god avance. 

 

 

Pr. 31.12.2009 var samlet set ca. 31 % af indtjeningsdagene dækket for det kommende år for 

tanksegmentet mod 42 % året forinden. Tallene for længere ude i fremtiden falder mere, dette er 

dog i tråd med TORMs strategi på området om have en lav dækningsgrad for bedst at kunne 

udnytte det volatile SPOT marked for tankskibe.
40

 TORM er dog jfr. deres årsregnskab bekendt 

med risikoen ved en lav dækningsgrad, hvis de ikke timer deres handlinger på SPOT markedet 

korrekt må det forventes at der opnås en tabsgivende drift herpå.
41

 For de mange forventede 

skibsdage for MR segmentet i de kommende år vurderes dette som værende en meget aktuel 

problemstilling. 

 

For tørlastsegmentet er 71 % af indtjeningsdagene for det kommende år dækket, hvilket er en 

klar forbedring i forhold til året forinden. Modsat tanksegmentet hvor man søger mindre 

afdækning har man på tørlastsegmentet en strategi om at søge langsigtet afdækning.
42

 

 

7.1.10 Forventede fragtrater 

Det bemærkes at TORM ikke oplyser egne budgetrater, men derimod oplyser forwardraterne 

noteret på IMAREX børsen.
43

 Der kan derfor ikke udtales noget generelt om TORMs historiske 

evne til at forudse markedet. 

 

7.2 NORDEN 

7.2.1 Historien kort 

11. februar 1871 mødtes skibstømreren Mads Christian Holm med en række interesserede 

investorer. Formålet var at rejse kapital til indkøb af det første skib, en skrue damper med 

lasteevne på 1.000 tons dødvægt og samtidig dannelsen af et nyt rederi. Mødet var en succes og 

                                                 
40 TORMs årsregnskab 2009 side 8 
41 TORMs årsregnskab 2009 side 8 
42 TORMs årsregnskab 2009 side 8 
43 TORMs årsregnskab 2009 side 11 
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et af verdens ældste rederier var en realitet.  

 

Gennem de første mange år var fokus rettet mod det danske marked og dettes behov, men 

gennem de seneste årtier har fokus skiftet til at være et globalt rederi med verdenen som dets 

marked, men med base i Danmark.  

 

I NORDEN er der primo 2010 ansat 226 medarbejdere på land og ca. 400 på egne skibe. 

Hovedparten af landpersonalet er ansat i København hvor 171 er ansat, hvortil der er kontorer i 

Singapore med 24 ansatte og Shanghai med 13 ansatte samt Annapolis i USA med 11 ansatte. 

Dertil er flere mindre kontorer rundt om i verdenen.
44

 

 

7.2.2 Ledelsen 

NORDEN har en traditionel opbygning med en separeret bestyrelse og direktion. For begges 

vedkommende er det primært danske statsborgere som bestrider posterne. 

 

Bestyrelsen består af 5 aktionærvalgte medlemmer og 3 medarbejdervalgte. 

Bestyrelsesformanden er Mogens Hugo, som har været medlem siden 1995. Af de resterende 4 

aktionærvalgte medlemmer er de to først indtrådt i de senere år. De medarbejdervalgte 

medlemmer er alle nyligt indtrådte. 

 

Direktionen ledes af CEO Carsten Mortensen (f. 1966), som siden 1997 har været ansat i 

NORDEN, før dette kom han fra en post i A.P. Møller. Executive VP og CFO Michael Tønnes 

Jørgensen (f. 1966) kom til NORDEN i 2009 fra A.P. Møller hvor han bestred en CFO post i 

flere af dennes datterselskaber.
45

 

 

7.2.3 Ejerforhold 

NORDEN er børsnoteret på Københavns Fondsbørs, der er kun en aktieklasse og ingen aktier har 

specielle rettigheder. Aktiekapitalen er primo 2010 ejet som følger:
46

 

A/S Motortramp (Danmark) 26,6 % 

Polyshipping AS (Norge) 10,9 % 

NORDEN, egne aktier 5,8 % 

Små registrerede aktionærer, ejerskab under 5 % af aktiekapitalen - 40,4 % 

Små uregistrerede aktionærer, ejerskab under 5 % af aktiekapitalen - 16,3 % 

 

                                                 
44 NORDENs hjemmeside 
45 http://www.ds-norden.com/investor/corporategovernance/management/ 
46 http://www.ds-NORDEN.com/investor/shareinformation/shareholders/ 
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7.2.4 Historisk aktiekurs 

Figur 18 viser den indekserede aktiekursudvikling for NORDEN og OMXC20 over de sidste 10 

år. Igennem perioden fra 2003 til ultimo 2008 opleves en markant stigende tendens, dog med et 

brat fald i forbindelse med den økonomiske krises indtog. Siden ultimo 2008 er der igen oplevet 

en svagt stigende tendens for aktiekursen.   

 

 

7.2.5 Mission, vision og værdier 

NORDENs mission er at være det førende rederi i verdenen. Ved hjælp af selskabets værdier; 

ambition, punktlighed, fleksibilitet og empati forventes dette at blive opnået. Det er visionen at 

målet skal nås igennem selskabets unikke ansatte og deres evner til at arbejde sammen på tværs 

af skel og grænser, for at blive nummer ét.
47

  

 

7.2.6 Strategi 

NORDEN har et mål om at blive blandt de globale ledere på tørlastsegmentet, for tanksegmentet 

vil NORDEN gerne konsolidere deres nuværende position.
48

 

 

Modsat TORM har NORDEN ikke specificeret få enkeltområder som skal drive væksten. 

NORDEN har derimod valgt at fokusere på flere områder som skal forbedres. Herigennem 

forventes rederiets konkurrenceevne at blive styrket på kort sigt og dens markedsandele i tørlast- 

og tanksegmentet bliver styrket på lang sigt.
49

 

 

På kort sigt vil NORDEN gerne tilpasse kapaciteten og omkostningerne, begrænse risici og øge 

likviditeten for at stå styrket på det fremtidige marked. 

Tilpasse kapaciteten: Grundet de turbulente tider har der været fokus på at maksimere 

dækningsgrader på skibene og derigennem mindske sårbarheden overfor udsving på spotraterne. 

Hvis spotraterne når et tilpas niveau har NORDEN en stærk fokus på tilpasninger af flådens 

                                                 
47 http://www.ds-norden.com/profile/whatdowebelievein/ 
48 http://www.ds-norden.com/profile/ 
49 NORDENs årsregnskab 2009 side 13 
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størrelser igennem meget korte ind chartringer som kun har en varighed en enkelt rejse, hvor 

NORDEN efter udløb ikke har nogle omkostninger til skibet. 

Tilpasse omkostninger: Igennem ”best practice” på tværs af flåden samt outsourcing, lønstop, 

stram omkostningsstyring mv. har NORDEN en forventning til omkostningsminimering for 

skibene på 7,5 % og for administrationsomkostninger for ca. 30 %. 

Begrænse risici: Omfatter flere områder. Der er frasolgt skibe ud fra en forventning om at det 

vil være billigere at leje skibene igen fremover. Nybygning af skibe er sat i bero. Der er sket en 

sanering af alle modparter, hvis deres bonitet har været fundet for lille er kontrakter blevet 

ophævet. 

Øge likviditeten: Der er stor fokus på en solid kapitalstruktur og en stærk kapitalbase for at 

kunne operere uafhængigt på markedet. NORDEN vurderer selv at deres likviditetsbase er ca. 

mUSD 700 ved indgangen til 2010 mod kendte investeringer på ca. mUSD 456. Udover 

likviditetsbasen har NORDEN uudnyttede kreditter for et væsentligt beløb.  

 

7.2.7 Forretningsmodel og flåde 

Lig TORM har NORDEN udover egne skibe også deltagelse i pool samarbejde, samt en del 

indchartrede skibe. Lig TORM tages der også hensyn til kapitalbindinger og fleksibilitet i deres 

flåde. Dette er glimrende illustreret igennem NORDENs forretningsmodel: 

 

 
Figur 19   -   Kilde50 

 

Modellen kan reelt også benyttes til TORMs måde at drive forretninger. 

 

                                                 
50 NORDENs årsregnskab 2009 side 5 
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Den samlede flåde antog ultimo 2009 en størrelse af 164 skibe, hvoraf kerneflåden antog 50 styk. 

Nybygningsprogrammet var på 57 styk, hvoraf de 29 skal indgå i kerneflåden. Hovedparten af 

skibene er til levering i 2010 og 2011.
51

 

 

NORDEN har dets primære forretningsområde inden for tørlast segmentet og en mindre 

portefølje af skibe i tanksegmentet. Af de 164 skibe ultimo 2009, opererede de 137 af skibene 

inden for tørlast segmentet og 27 af skibene var inden for tanksegmentet. Skibene til levering er 

fordelt med henholdsvis 49 skibe til tørlast segmentet og 8 til tanksegmentet. 

 

Fordelt på skibsdage bemærkes en stigende andel af MR tankskibe samt en udfasning af LR1 og 

LR2 skibene hen over de næste par år.  

  

 

For tørlast segmentet bemærkes det at der i 2008 skete en justering i NORDENs måde at opmåle 

skibsdage, hvorfor der for præ-2009 tallene ikke er sammenlignelige tal. For 2009 og frem ser 

det ud til at NORDEN har en fokusering på de større og de mindre skibe, ved tilgangen af post-

panamax og udvidelsen af handysize flåden. Modsatrettet falder mængden af panamax skibe og 

der en stagnering på størrelsen af handymax skibe. Det skal dog bemærkes at antallet af 

skibsdage for især panamax segmentet kan være misvisende idet skibene er opgjort anderledes 

og muligvis stadigvæk er under NORDENs kontrol i et joint venture eller lignende setup. Det har 

dog ikke været muligt at fremskaffe data på dette. 

 

 

                                                 
51 NORDENs årsregnskab 2009 side 8 
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7.2.8 Markedsandele 

NORDEN er en af verdens største aktører inden for tørlast segmentet for Handymax og Panamax 

skibsstørrelserne igennem kontrollen over egne skibe og skibe i joint ventures. For de andre 

størrelser i tørlast segmentet hvor NORDEN operere er de en betydende aktør. For 

tanksegmentet er NORDEN en ubetydelig spiller.
52

 

 

7.2.9 Dækningsgrader 

Lig TORM søger NORDEN at afdække deres indtjeningsdage på skibene for de kommende år. 

Dette er for NORDEN, om end endnu mere end for TORM, vigtigt idet de modtager levering af 

en del skibe de kommende år.  

 

 

 

NORDENs store tørlastsegment har på sigt fastholdt deres dækkede dage på deres større skibe. 

For deres mindre skibe har det dog vist sig sværere at afdække. Da de mindre skibe har 

forholdsmæssigt mange skibsdage er tendensen overordnet set mindre tilfredsstillende og går i 

mod den strategi som er fastlagt af NORDEN. 

 

7.2.10 Forventede fragtrater 

NORDEN har for deres tanksegment til og med 2008 opnået bedre rater for de enkelte 

regnskabsår end de forventede ved indgangen til året. Der forventes for MR segmentet en svagt 

stigende rater ift. 2009 niveauet som dog er væsentligt under præ-2008 niveauet. For SR 

segmentet forventes der faldende niveauer ift. 2008 segmentet.  

                                                 
52 http://www.ds-NORDEN.com/profile/whoarewe/NORDENinbrief/ 
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For tørlastsegmentet har NORDEN på de mindre skibstyper opnået bedre end forventet rater til 

og med 2008 men ikke for 2009. Der forventes for fremtiden svagt faldende rater for handysize 

skibene men svagt stigende for handymax skibene. For panamax skibene forventes et status quo 

på raterne de kommende år. For de helt store capesize skibe har NORDEN været nogenlunde på 

target med deres forventninger. Fremadrettet forventes der på capesize skibene et dalende 

rateniveau. 

 

7.3 Opnåede historiske rater, TORM og NORDEN 

Ud fra figur 24 har TORM på tanksegmentet ikke været væsentligt bedre til at hente gode rater 

for deres skibe i forhold til NORDEN.  

 

 

Det bemærkes tillige at i 2007 og især 2008 har NORDEN været væsentligt bedre på de store 

LR2 og LR1 skibe, hvilket dog skal sammenholdes med NORDENs væsentligt færre skibe på 

disse segmenter, hvorfor tallene kan være farvet af enkle gode fragter for NORDEN. 

 

På tørlast segmentet har NORDEN været væsentligt bedre til at få forhandlet bedre rater 

igennem jfr. figur 25. Især på panamax skibstypen hvor begge er repræsenteret kan man 

bemærke NORDENs evne til at opnå væsentligt bedre rater igennem perioden. 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Torm Norden Torm Norden Torm Norden Torm Norden

2006 2007 2008 2009

U
SD

/d
ag

Opnåede rater for tankskibe

LR2

LR1

MR

SR

Kilde: Årsregnskaber fra 2005 til 2009 DS NORDEN / DS TORM   - Egen tilvirkning
figur 24   - se bilag  14.3.3

0

20000

40000

60000

80000

Torm Norden Torm Norden Torm Norden Torm Norden

2006 2007 2008 2009

U
SD

/d
ag

Opnåede rater for tørlast

Capesize

Post-Panamax

Panamax

Handymax

Handysize

Kilde: Årsregnskaber fra 2005 til 2009 DS NORDEN / DS TORM   - Egen tilvirkning figur 25   - se bilag  14.3.3



 

SWOT analyse (OM + MM) Side 42 af 106 

 

 

8 SWOT analyse (OM + MM) 

For at sammenfatte den eksterne- og interne strategiske analyse har vi valgt at benyttes os at en 

SWOT analyse. Formålet med denne er at let at identificere de virksomhedsspecifikke styrker og 

svagheder samt at belyse branchens trusler og svagheder. 

 

Grundet opgaven omhandler to rederier med mange fælles karakteristika, har vi valgt at opdele 

vores SWOT analyse i tre dele. En fælles SWOT analyse som beskriver de fælles træk, og to 

virksomhedsspecifikke som beskriver hvilke særegne karakteristika som henholdsvis TORM og 

NORDEN står over for.  

 

8.1 SWOT fælles kendetegn 

På baggrund af den strategiske analyse for tank- og tørlastmarkedet, kan der for branchen 

udredes følgende generelle SWOT analyse: 

 

Styrker Svagheder 

 Ingen direkte substituerende produkter 

 Pool samarbejder 

 Tonnageskat 

 God forhandlingsstyrke overfor leverandører 

 Ingen muligheder for at påvirke efterspørgslen 

 Mangel på kvalificeret mandskab 

 Svage indtrængnings barriere 

 Høj konkurrenceintensitet 

 Stor forventet befolkningstilvækst 

 Økonomisk udviklingen i Asien 

 Teknologiske udvikling samt større skibe 

medfører lavere driftsomkostninger 

 Pirateri 

 Tilgang af øget tonnage de kommende år 

 Politisk protektionisme 

Muligheder Trusler 

Figur 26   -   egen tilvirkning 

 

Den vigtigste faktor for branchen er fragtraterne. På nuværende tidspunkt er raterne under pres i 

forhold til de foregående år. Grunden hertil er flere, men det er vigtigt at betragte shipping 

markedet for en afledt effekt af verdensøkonomien. Shipping markedet kan ikke påvirke 

efterspørgslen for fragt direkte, men alene rette sig ind efter den. For tiden er efterspørgslen lav 

imens udbuddet er højt, tilgangen af de mange nybyggede skibe fremover betyder alt andet lige 

en overkapacitet som vil blive en udfordring fremover for rederierne, med mindre efterspørgslen 

stiger igen. 

 

Der er dog positive punkter at betragte; der er reelt ingen andre måder at transportere fragten  

økonomisk på, dertil vil den stigende befolkningstilvækst på sigt give øget handel som følge af et 

øget behov for råvarer. Pool samarbejdet giver gode muligheder for at forbedre rederiernes 

indtjeningsevne. Den danske tonnageskat er om end ikke en fordel overfor andre lande, en styrke 

i forhold til alternativet under dansk lovgivning. Den teknologiske udvikling giver fremover 
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mere driftsøkonomiske og større skibe. Set ud fra de økonomiske påvirkninger, er det især 

udviklingen i Asien og specifikt Kina, som forventes at drive den fremtidige vækst på område. 

Det er flere uafhængige analyser som påpeger væksten her som den store drivkraft de kommende 

år.  

 

Branchen har ydre påvirkninger; pirateri og miljødebatten er begge ydre påvirkninger som ikke 

direkte er samhørig med verdensøkonomien. Begge giver, og vil give i de kommende år, 

ufordringer for branchen. Den faldende pris på brugte skibe kan betyde at flere nye rederier ser 

dagens lys, dog afspejler prisen dog også et vanskeligt marked hvor arbejdsbetingelserne gør det 

sværere at forrente skibene. Dertil vil manglen på kvalificeret dansk mandskab vil give 

udfordringer de kommende år.  

 

8.2 SWOT - TORM 

For TORM kan følgende virksomheds specifikke analyse udredes 

 

Styrker Svagheder 

 Tankmarkedet har mindre volatilitet 

 Stærk på sine primære markedsområder 

 Præcis strategi 

 Mange MR tankskibe leveres de kommende år 

 Historisk dårlige fragtrater for tankskibe 

 Svage fremtidige dækningsgrader 

 Svag synergi blandt deres markedsområder 

Figur 27   -   egen tilvirkning 

 

TORM står stærkt på deres primære markedsområde, tankskibsmarkedet, som historisk set er 

mere stabilt end tørlastmarkedet. Dertil har de en præcis forretningsstrategi.  

 

TORM har dog også en del svage områder. De har mange MR tankskibe som er kontraheret i de 

gode tider men bliver leveret i de dårlige. De har historisk set opnået dårlige fragtrater og har 

svage fremtidige dækningsgrader for deres skibe. Dertil er der en svag synergi blandt deres 

markedsområder. 
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8.3 SWOT - NORDEN 

For NORDEN kan følgende virksomheds specifikke analyse udredes 

 

Styrker Svagheder 

 Stærke på deres primære markedsområde 

 Gode fremtidige dækningsgrader for de store 

tørlast skibe 

 Historisk gode fragtrater 

 Tørlastmarkedet er volatilt 

 Mange nye skibe bliver leveret 

 Upræcis strategi 

 Dårlig fremtidige dækningsgrader for de 

mindre tørlastskibe og tankskibe 

 Svag synergi blandt deres markedsområder 

Figur 28   -   egen tilvirkning 

 

NORDEN står stærkt på deres primære markedsområde. De har gode fremtidige dækningsgrader 

for deres store tørlastskibe og har historisk set opnået gode fragtrater for deres skibe.  

 

De opererer dog primært på et historisk set meget volatilt tørlastmarked. De får leveret mange 

mellemstore og mindre tørlastskibe de kommende år og har en forventet ringe dækningsgrad på 

disse. Dækningsgraderne for deres tankskibe er også dårlige. NORDEN har en upræcis strategi 

for fremtiden og har som TORM en svag synergi blandt deres markedsområder. 
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9 Regnskabsanalyse (OM) 

Dette kapitel vil indeholde en analyse af de regnskabsmæssige poster for TORM og NORDEN, 

fra de sidste 5 regnskabsår. Ud fra tallene bør de historiske trends blive aflagt hvilket bør 

klarlægge hvordan selskaberne har formået at forrente kapitalen og hvordan kapitalen er 

sammensat.  

 

Både TORM og NORDEN aflægger regnskaber iht. IFRS, som er godkendt af EU samt den 

danske årsregnskabslov. Der er ikke påtegninger fra revisor på nogle af regnskaberne. 

 

Alt regnskabsdata er i USD, hvilket vi ikke har fundet grund til at ændre på. 

 

9.1 Reformulering 

Der er i størst mulig udstrækning forsøgt at lave sammenlignelige tal for de to selskaber. På trods 

af ens regnskabsprincipper har der været nuancer i behandlingen fra revisors side, hvorfor der er 

ved reformuleringen er opstået mindre unøjagtigheder i de sammenlignelige tal. Denne vurderes 

dog ikke at være betydelig. 

 

9.1.1 Forbehold ift. reformulering 

Begge selskaber benytter sig af operationel leasing i en større grad. Området er ikke berørt 

grundet kompleksiteten i behandlingen af disse samt der ikke er fundet tilgængelig litteratur som 

belyser behandlingen af disse poster. Det bemærkes at det må formodes at påvirkningen af disse, 

hvis medtaget i det reformulerede regnskab, vil være ganske betydelig hvorfor der for analysen 

er en større margin for fejl. 

 

Grundet rederier i Danmark operer under en speciel skatteklasse har behandlingen af skatteskjold 

m.v. været omfattet af en del problemer. Der er derfor ikke noteret skatteskjold for de finansielle 

poster, eller lavet en separat beregning af hvilken skat som pålægger driften. Igen påpeges det at 

den manglende behandling af denne må påvirke analysen, hvorfor den nuværende analyse har en 

fejlmargin. 

 

9.2 Rentabilitetsanalyse 

Måling af en virksomheds rentabilitet er væsentlig. Ved at lave beregninger på værdiskabelsen 

kan man måle om virksomheder er i stand til at give et tilfredsstillende afkast for aktionærer. 

Målingen sker ved at dekomponere egenkapitalsforretningen (ROE) ned i mindre komponenter 

for at se de underliggende værdiskabende områder i de enkelte selskaber.  
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9.2.1 Egenkapitalsforrentning (ROE) 

ROE er det overordnede nøgletal for rentabilitetsanalysen. ROE kan opbygges efter to metoder 

alt efter om der er Netto Finansielle Forpligtelser (NFF) eller Netto Finansielle Aktiver (NFA). 

De to metoder udtrykkes som: 

 

Gældende ved Netto Finansielle Aktiver: 

)(* RONFAROIC
EK

NFA
ROICROE  

 

Gældende ved Netto Finansielle Forpligtelser: 

)(* rROICFgearROICROE  

 

For at se hvordan værdiskabelsen sker i detaljer, er det væsentligt at se på de enkelte 

delkomponenter.  

 

9.2.2 Afkastningsgrad (ROIC) 

Afkastningsgraden er et centralt nøgletal som udtrykker virksomhedens forretning af den 

investerede kapital. Jo højere tal, jo mere profitabel er virksomheden igennem dens udnyttelse af 

dens ressourcer.  

 

Afkastningsgraden er udtrykt ved: 

)½( 1 tt NDANDA

skuddriftsoverSamlet
ROIC  

 

Hvor NDA er lig netto driftsaktiver. 

 

For at få et bedre indblik i værdiskabelse for ROIC, bør man se nærmere på dens komponenter; 

overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH). Grunden er at ROIC også 

kan beregnes som et produkt af disse og reelt udgøres af disse.  

 

9.2.3 Overskudsgrad (OG) 

OG udtrykker indtægts- og omkostningsforholdet i procent. Den viser driftsresultatet per omsat 

krone og er udtrykt ved: 

 

ningNettoomsæt

skuddriftsoverSamlet
OG  
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Overskudsgraden er igen sammensat af flere underliggende nøgletal, der dog ikke behandles i 

detaljer heri grundet manglende informationer fra regnskaberne. 

 

9.2.4 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

AOH udtrykker virksomhedens evne til at tilpasse investeret kapital til et givet niveau for 

omsætningen. Der bør alt andet lige tilstræbes et højt tal for at maksimere udnyttelse af 

aktiverne, dog under forudsætning af at der skabes værdier ud fra udnyttelsen af aktiverne. Et 

højt AOH samtidig med en negativ OG er ikke attraktivt. AOH beregnes: 

 

NDA

ningNettoomsæt
AOH  

 

Aktivernes omsætningshastighed er igen sammensat af underliggende nøgletal, disse behandles 

ikke i detaljer heri grundet manglende informationer fra de offentliggjorte regnskaber. 

 

9.2.5 Finansiel gearing (FGEAR) 

Den finansielle gearing er et nøgletal som belyser hvordan finansieringen af driften er 

sammensat, hvor meget som er egenkapital og hvor meget som er gæld. Jo højere tal indikerer at 

en større del af finansieringen kommer via gælden. Er tallet over én, overstiger gælden 

egenkapitalen.  

  

EK

NFF
Fgear  

 

Hvor NFF er lig netto finansielle forpligtelser 

 

9.2.6 Netto låneomkostninger i procent (r) 

”r” er et udtryk for den gennemsnitlige rente på den rentebærende gæld. 

 

)½( 1 tt NFFNFF

NFO
r  

 

Hvor NFO er lig netto finansielle omkostninger. 

 

En vigtig betragtning er forholdet imellem ROIC og r. Forholdet benævnes som SPREAD’et. 

Denne belyser hvorved det er indtjenende at have fremmedkapital, idet omkostninger hertil bør 

som minimum tjenes hjem igennem aktiverne. SPREAD’et skal være positivt og så højt som 
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muligt. Sker dette, således ROIC overstiger r, så vil ROE være højere end ROIC. Graden herpå 

afhænger af hvor stort SPREAD’et er. 

 

9.2.7 Afkast på netto finansielle aktiver (RONFA) 

I tilfælde med netto finansielle aktiver vil beregning af ROE ikke være meningsfyldt med 

FGEAR og r. Derimod måles hvilken indtægt der skabes fra de finansielle aktiver igennem 

nøgletallet RONFA, som beregnes; 

 

NFA

NFI
RONFA  

 

Hvor NFI er lig netto finansielle indtægter og NFA er lig netto finansielle aktiver 

 

Som ved nøgletallet r er SPREAD’et imellem ROIC og RONFA interessant. Hvis ROIC 

overstiger RONFA så mindskes ROE, idet værdierne som RONFA udtrykker reelt bedre kunne 

være allokeret til driften, og herigennem skabe større værdier.  

 

9.3 DS TORM 

9.3.1 Analyse af driften 

I perioden fra 2005 til 2008 oplever TORM en stigende omsætning, men først i 2008 opleves et 

driftsoverskud fra salg som afviger væsentligt fra 2005 tallet. TORM har i denne periode ikke 

kunne fremvise en tilstrækkelig stigning på bundlinjen, taget omsætningsfremgangen i 

betragtning. 

 

Reformuleret regnskab i hovedtræk: 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Nettoomsætning 862.300 1.183.600 773.600 603.700 585.600 

Driftsoverskud fra salg 176.300 461.461 275.993 236.282 280.480 

Samlet driftsoverskud 72.045 47.321 841.319 241.968 300.287 

Totalindkomst fra koncernen 16.523 321.497 793.582 235.014 299.677 

Tabel 1   -   egen tilvirkning 

 

Jfr. trendanalysen skyldes dette hovedsagelig en for høj omkostningsprocent ift. omsætningen, 

dog kan man omvendt påpege at driftsoverskuddet fra salg i forhold til omsætningen i 2006 til 

2008 var på et meget ens niveau, og at 2005 tallene har afveget fra normen. For 2009 stiger 

omkostningsprocenten meget for tanksegmentet og fra andre driftsomkostninger, hvorfor 

driftsoverskuddet falder til et meget lavt niveau. 
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 2009 2008 2007 2006 2005 

Nettoomsætning 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nettoomsætning Tørlast 13,58 22,00 17,36 18,17 28,62 

Nettoomsætning Tank 86,42 78,00 82,64 81,83 71,38 

Driftsomkostninger Tørlast 7,17 6,07 8,44 8,46 8,47 

Driftsomkostninger Tank 43,66 32,61 33,84 33,51 26,91 

Andre driftsomkostninger 17,11 12,85 12,97 10,61 9,19 

Administrationsomkostninger 3,84 2,60 2,06 1,97 1,72 

Personaleomkostninger 7,78 6,87 7,01 6,01 5,81 

Driftsoverskud fra salg 20,45 38,99 35,68 93,14 47,90 

Tabel 2   -   egen tilvirkning 

 

Den stigende flådestørrelse medfører en, for perioden, stigende afskrivningsandel, hvilket indtil 

2008 fint har været indeholdt i driften, men for 2009 medfører den lavere aktivitet at 

afskrivningerne fylder uforholdsmæssigt meget i driftsregnskabet. Det bemærkes at faldet i 

omsætningen på tørlast for 2009 er på ca. 55 %, imens det for tank alene er ca. 19 % og at 

totalindkomsten for 2007 bør tages med forbehold idet frasalget af en større aktiepost i DS 

NORDEN medførte en større avance i det år.  

 

9.3.2 Rentabilitetsanalyse 

Tallene for 2007 afviger som følge af ekstraordinære poster det år. 

 

Generelt er der for perioden en stigende tendens for ROE og ROIC til og med 2008, mens 2009 

viser stærke fald. Overskudsgraden har for perioden til og med 2008 været på ca. 40 % men 

falder i 2009 til lidt over 6 %. AOH har for perioden ligget omkring de 30 %.  

 

Til og med 2008 har det for TORM været en gevinst at have gæld, idet SPREAD’et har været 

positivt for perioden, hvilket også kan aflæses idet ROE er højere end ROIC for perioden. Dette 

ændrer sig for 2009 regnskabet, hvortil SPREAD’et har været negativt og har medført et 

faldende ROE ift. ROIC. 

 

  2009 2008 2007 2006 

ROE 0,0111 0,2879 0,8389 0,2125 

ROIC 0,0254 0,1683 0,3689 0,1399 

OG 0,0835 0,3982 1,0875 0,4008 

AOH 0,2989 0,4229 0,2985 0,3098 

r 0,0362 0,0676 0,0323 0,0006 

FGEAR 1,3138 1,1885 1,3967 0,5215 

SPREAD -0,0109 0,1004 0,3365 0,1393 

Tabel 3   -   egen tilvirkning 
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9.4 DS NORDEN 

9.4.1 Analyse af driften 

Lig TORM oplever NORDEN en stigende omsætning fra 2005 til 2008. Driftsoverskuddet fra 

salg ift. omsætningen falder dog i perioden, hvorfor den stigende omsætning ikke har været 

indeholdt på samme omkostningsniveau som i 2005. Dette afspejles også på bundlinjen, hvor der 

indekseret i forhold til omsætningen kan opleves en faldende trend igennem perioden. Det 

bemærkes at fremgangen i omsætningen og på bundlinjen sker hovedsagelig i 2007 og 2008, 

dette er på samme tid som fragtraterne jfr. Baltic Dry Index viser op til en 5-dobling af 

fragtraterne. 

 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Nettoomsætning 1.675.863 4.246.815 2.933.140 1.234.400 1.296.457 

Driftsoverskud fra salg 124.629 505.540 537.429 166.020 215.876 

Samlet driftsoverskud 161.694 779.591 685.668 203.235 328.512 

Totalindkomst fra koncernen 211.896 723.717 708.498 177.206 336.836 

Tabel 4   -   egen tilvirkning 

 

2009 tallene viser et markant fald i omsætningen samt øget omkostninger for begge segmenter, 

hvilket fint stemmer overens med de ændrede markedsvilkår. Bundlinjen er afledt under pres, 

men forsat på et acceptabelt niveau. Det bemærkes at faldet i omsætningen i tørlast i 2009 er på 

62 %, imens det for tank kun er på 35 %.  

 

Nettoomsætning 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nettoomsætning Tørlast 90,48 94,23 93,50 89,29 90,39 

Nettoomsætning Tank 9,52 5,77 6,50 10,71 9,61 

Driftsomkostninger Tørlast 80,44 82,60 75,49 77,73 76,52 

Driftsomkostninger Tank 8,95 3,88 4,29 6,07 4,57 

Personale omkostninger 3,02 1,50 1,76 2,58 2,14 

Driftsoverskud fra salg 7,44 11,90 18,32 13,45 16,65 

Tabel 5   -   egen tilvirkning 

 

9.4.2 Rentabilitetsanalyse 

Igennem perioden opleves en tendens hen imod et bedre afkast på kapitalen. I 2007 opleves en 

stærk forøgelse af OG og AOH som medfører en meget høj ROIC. Det stærke afkast på den 

investerede kapital kombineret med en lav RONFA, betyder et stærkt stigende SPREAD som 

tvinger ROE ned, i forhold til ROIC. ROIC er dog overordnet på et meget tilfredsstillende 

niveau. 

 

Historien er det samme for 2008, dog med en svagt faldende OG som medfører en lavere ROIC 
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end i 2007. Der opleves en negativ RONFA hvorfor SPREAD stiger og fastholder en ROE som 

er lavere end ROIC. 

 

I 2009 opleves et stærkt fald i OG og AOH som medfører en stærkt faldende ROIC. En 

normaliseret RONFA medfører et lavere SPREAD og derved en mindre forskel på ROE i 

forhold ROIC. 

 

  2009 2008 2007 2006 

ROE 0,1269 0,4895 0,6451 0,3068 

ROIC 0,1517 0,8771 1,0277 0,4208 

OG 0,0965 0,1836 0,2338 0,1646 

AOH 1,4781 4,2544 3,7627 2,2246 

RONFA 0,0851 -0,0615 0,0842 -0,0918 

SPREAD 1,3930 4,3159 3,6785 2,3164 

Tabel 6   -   egen tilvirkning 

 

9.5 Sammenligning af DS TORM og DS NORDEN 

Bortset fra 2007 hvor TORM oplevede ekstraordinære indtægter, har NORDEN generelt været 

bedre til at forrente egenkapitalen. Reelt bør begge selskaber have ens forudsætninger for at 

operere på markedet, hvorfor forskellen må ligge i hvilken segment man har fokuseret driften på, 

samt på de enkelte organisationers evne til at maksimere driften. 

 

  2009 2008 2007 2006 

ROE - DS TORM 0,0111 0,2879 0,8389 0,2125 

ROE - DS NORDEN 0,1269 0,4895 0,6451 0,3068 

Tabel 7   -   egen tilvirkning 

 

Det kan dog være uhensigtsmæssigt alene at kigge på nøgletallene. Set i forhold til omsætningen 

har TORM formået at opnå en bedre bundlinje end NORDEN til og med 2008, hvorimod 

NORDEN klart outpreformer TORM i 2009. Indekseret i forhold til omsætningen kan man 

tydeligt se tendensen. 

 

 TORM NORDEN 

Omsætning = 100 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 

OG fra salg 20,45 38,99 35,68 39,14 7,44 11,90 18,32 13,45 

Samlet OG 8,35 39,82 108,75 40,08 9,65 18,36 23,38 16,46 

Totalindkomst 1,92 27,16 102,58 38,93 12,64 17,04 24,15 14,36 

Tabel 8   -   egen tilvirkning 

 

Det ville have været passende at lave en sammenligning af driften for tank og tørlast 

segmenterne i de to selskaber, men grundet en forskellig håndtering af bestemte poster, både i 
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resultatopgørelse og på balancen, samt det manglende overblik over betydningen af den 

operationelle leasing samt fordelingen heraf på de to segmenter, kan man ikke fra de 

reformulerede regnskaber skabe et fuldstændigt overblik over dette. 

 

Problematikken omkring den operationelle leasing kan endvidere forklare hvorfor nøgletallene 

for NORDEN er væsentlig bedre end TORM, idet den reformulerede balance ikke er 

fyldestgørende hvilket ”farver” nøgletallene. 

 

Sammenfattet må det konkluderes at TORM generelt bedre har formået at skabe resultater målt 

ud fra omsætningen, mens man ud fra nøgletallene kan aflæse at NORDEN har præsteret bedst.  

 

9.6 Sammenligning med peer group performance 

Ud fra tilgængeligt data hentet fra Prime Terminal har vi lavet en sammenligning af 

driftsoverskud, ROIC og ROE for peer group for 2005 og til og med 2009. Disse fremgår af 

bilag 14.4.2.4. 

 

Ved måling på driftsoverskuddet har TORM hvert år i perioden haft en væsentligt bedre 

performance end branchen. NORDEN har væsentligt underperformet i samme periode, bortset 

fra 2009 som dog er væsentligt påvirket af at ét af peer group selskaberne trækker 

gennemsnitstallet væsentligt ned. Tages dette selskab ud af peer group så opnår både TORM og 

NORDEN væsentligt dårligere tal end gennemsnittet. 

 

For ROIC og ROE opnår NORDEN nøgletal som er generelt bedre end markedets nøgletal. 

Dette sker fra 2005 til og med 2008 imens 2009 ligger under gennemsnit. TORM ligger meget 

tæt på gennemsnit i perioden, dog lidt under. 2007 skiller sig ud for TORM som følge af allerede 

nævnt ekstraordinære indtægter det år. 

 

Det bemærkes at data sættet ikke stemmer helt overens med vores beregnede nøgletal for 

NORDEN og TORM. Data sættets tal er dog benyttet for at have sammenlignelige tal. Tillige 

bemærkes det at ikke hele peer group har tilgængeligt regnskabstal. 
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10 Peer Group (OM + MM) 

Både TORM og NORDEN er tilhørende i Danmark og noteret på Københavns fondsbørs. 

NORDEN er optaget på eliteindekset OMXC20, hvorfor det kunne være et oplagt valg at 

sammenligne med OMXC20, men da dette ikke er voldsomt bredt og præget af få store aktier er 

der valgt en særskilt peer group. 

 

10.1 Sammensætning 

Det amerikanske selskab Delta Global Advisors Inc. har lavet et globalt shipping indeks ved 

navn Delta Global Shipping Index.
53

 Da dette indeks alene indeholder rederi aktier er opgavens 

peer group dannet med inspiration fra dette. Det har været nødvendigt at justere enkelte selskaber 

grundet manglen på fyldestgørende datamateriale. 

 

Opgavens indeks indeholder 23 selskaber som både er inkluderet store og små selskaber. Alle 

har deres primære markedsområde i shippingbranchen. Indekset er vægtet således, at selskaberne 

tæller ind i forhold til deres samlede børsværdi. Dette medfører at de små, som typisk svinger 

meget, ikke har en så stor indvirkning på det samlede indeks.  

 

10.2 Data 

For at sikre valide tal, måles der kun i perioden fra 1. januar 2005 til 31. marts 2010. 

Observationerne bygger på ugentlige lukkekurser for hvert af de 23 selskaber. Det betyder at der 

for hvert selskab indgår en serie 274 punkter til brug for videre behandling.  

 

Da al data er ugentligt, har det været nødvendigt at regne afkast om til en anualiseret form. Det 

medfører at det ugentlige afkast konverteres, således at der på årsbasis medtages renters rente 

effekten. Beregningen sker ved følgende formel: 

 

3651
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53 Delta Global Shipping Index 
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10.3 Resultater 

For at evaluere porteføljen, er tabel 9 opstillet hvor de årlige afkast i porteføljen er udtrykt 

sammen med tilsvarende for OMXC20, NORDEN og TORM. I tabellen er også indsat udtrykket 

VaR og Sharpe Ratio samt risikopræmien.  

 

Value-at-Risk, eller også benævnt VaR, er et sandsynlighedsbaseret risikomål til opgørelse af 

markedsrisici. Dette sker ved at bestemme hvor meget aktivet eller porteføljen potentielt 

maksimalt kan tabe med en given sandsynlighed under normale markedsbetingelser over en 

given periode. 95 % VaR oplyser derfor hvad der med 95 % sandsynlighed er det maksimale tab 

i procent for aktivet eller porteføljen. Det bemærkes at VaRs parametre alle er historiske 

observationer og at det forudsættes at de fremtidige afkast vil have samme fordeling som de 

historiske. 

  

nenKorrelatio
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I opgaven er VaR beregnet via Excel med funktionen 

 =NORMINV(sandsynlighed;middelværdi;std.afv.) 

 

Sharpe Ratio er et risikojusteret mål der sammenholder standardafvigelsen og overskydende 

afkast, for at fastslå belønning pr. risikoenhed. Jo højere sharpe ratio tal, desto bedre er den 

opnåede risikojusterede præstation.  Ved sammenligning af flere aktiver kan det aflæses hvor 

stor en ekstra risiko en afdeling måtte tage for at opnå et ekstra afkast i forhold til det risikofrie 

afkast 
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Risikopræmien er beregnet ved at tage det årlige afkast fratrukket den risikofrie rente, hvilket 
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reelt er et udtryk som fortæller hvad en investor kan forvente i præmie for at investere i det 

underliggende aktiv.  

 

 Portefølje OMXC20 NORDEN TORM Gennemsnit 

Gns.afkast/år 20,66 % 8,65 % 27,73 % - 1,76 % 13,67 % 

5 % VAR - 6,64 % - 5,58 % - 12,03 % - 10,85 % - 8,78 % 

Sharpe-ratio 3,9630 1,1705 3,1525 - 0,9751 1,8277 

Risikopræmie 15,99 % 3,97 % 23,06 % - 6,43 % 9,1462 % 

Tabel 9   -   egen tilvirkning   -   se vedlagte EXCEL fil for beregninger 

 

Tabellen viser tydeligt den forventede udvikling for porteføljen og de tre andre variable. Det 

bemærkes at porteføljen har et lavere forventet afkast end NORDEN, et markant lavere VAR 

niveau og en bedre Sharpe-ratio. Sammenlignes med OMXC20 så præsterer porteføljen sig også 

bedre. Afkastet i porteføljen ligger væsentlig over OMXC20 uden at det øger risikoen voldsomt. 

De bemærkes også ved at markedet på nuværende tidspunkt indpriser en negativ risikopræmie på 

TORM. Årsagen er ganske simpel og bunder i at TORM ikke har præsteret i 

observationsperioden, hvilket bør tages med forbehold idet det ikke giver noget egentlig udtryk 

af aktien. 

 

Grafisk fremstillet ser udviklingen af afkastet således ud. 

 

 

Grafen viser udviklingen ved en indeksering af alle parametrene til kurs 100 ved periodens start 

den 1. januar 2005. Det ses af grafen at den sammensatte portefølje performer bedre end både 

OMXC20, NORDEN og TORM. NORDEN følger dog godt med og har på tidspunkter i 

perioden overpræsteret i forhold til de øvrige. Grafen udtrykker samme konklusion som tabellen. 

Der er i NORDEN større potentiale for afkast, men det sker blandt andet på bekostning af en 

markant større risiko.  

 

På baggrund af resultaterne vurderes det at vores portefølje er brugbar som en benchmark for 

NORDEN og TORM.  
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11 Værdiansættelse og budgettering 

I det følgende afsnit vil der blive fastlagt hvad den teoretiske pris af de to rederier er. Dette sker 

først ved en budgettering af de fremtidige regnskabsposter med henblik på at finde de fremtidige 

cash flow. Disse vil blive benyttet til den reelle værdiansættelse hvorfra den teoretiske værdi af 

selskabet bliver beregnet. Dette sker ved benyttelse af DCF modellen tillagt en multipelanalyse. 

 

11.1 TORM 

11.1.1 Budgettering (OM) 

For at finde det fremtidige cashflow fra driften af rederierne, foretages der en budgettering. Dette 

sker i forlængelse af den strategiske analyse samt regnskabsanalysen og vil omhandle 

udviklingen over perioden fra 2010 til 2019. Nettoomsætning er ikke udspecificeret i de enkelte 

segmenter. Udviklingen i materielle anlægsaktiver er udspecificeret grundet udviklingen i disse 

ikke følger udviklingen i de mere omsætningsspecifikke balanceposter.  

 

Budgetperioden for TORM er stærkt påvirket af deres forretningsområde primært er på 

tanksegmentet. Budgettet kan aflæses i bilagene under 14.5.1. 

 

11.1.1.1 Vækst i nettoomsætning 

Det forventes at fragtraterne ikke stiger væsentligt i 2010, men at der på bagkanten af den 

nuværende krise bliver behov for at transportere lidt mere olie i takt med at der kommer mere 

gang i hjulene. På sigt forventes verdensøkonomiens behov for olie ikke at aftage men at der 

derimod fremadrettet forventes en mindre vækst i efterspørgslen i takt med den økonomiske 

udvikling på global plan, primært i Østasien og Kina. Tilgangen af tonnage igennem levering af 

de mange skibe på ordrebøgerne, forventes at modsvare den vækst som fremadrettet forventes. I 

takt med udfasning af enkeltskrogstankskib samt en forventning om at gamle og urentable 

tankskibe løbende skrottes, forventes der i slutningen af budgetperioden at der vil være en svagt 

stigende vækst. 

 

TORMs nettoomsætnings udvikling i budgetperioden bærer præg af deres forretningsmodel. 

Deres fravalg af en længerevarende afdækning for deres tankskibe for en ageren på spotmarkedet 

vurderes ikke at være en større gevinst i 2010, hvor omsætningen forventes lidt over niveau for 

2009. Fremadrettet forventes TORMs strategi med udnyttelse af deres skalafordele samt en 

forventning om at TORM udnytter deres positionering på markedet, at kunne tilføre en 

begrænset vækst i nettoomsætningen, som alt andet lige vil være højere end markedet. Denne 

udvikling forventes at medføre en nettoomsætnings vækst på imellem 8 % til 10 % fra 2011 til 

2014 hvorefter væksten falder til 7 % om året for resten af budgetperioden med et yderligere fald 

i terminalperioden til 6 %. Set i forhold til analyseperioden, hvor TORM oplevede en 
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gennemsnitlig nettoomsætningsvækst på ca. 15 % pr. år, dog med et fald på 27 % i 2009, 

vurderes en nettoomsætningsvækst på 6 % i terminalperioden som opnåeligt. 

 

11.1.1.2 EBIT margin 

TORM har i analyseperioden
54

 opnået en margin på lidt under 35 %, dog alene ca. 9 % i 2009. 

Gennemsnittet af analyseperioden forventes ikke opretholdt i budgetperioden, dog forventes der 

en højere margin end i 2009 idet TORMs strategi med henblik på omkostningstilpasning og – 

reduktion forventes at medføre en forholdsvis pæn stigning. På kort sigt forventes en EBIT 

margin på 13 % i 2010, primært grundet førnævnte fokus på omkostningstilpasning og – 

reduktion, hvorefter der i forlængelse heraf forventes en svagt stigende margin til 16 % som også 

forventes at være EBIT margin i terminalperioden 

 

11.1.1.3 Netto lånerente 

TORM har i analyseperiode opnået en gennemsnitlig nettolånerente på 4,96 %. Idet udviklingen 

på renteniveauet har været faldende i 2010 samt TORM har noteret i deres årsregnskab for 2009 

at en forholdsvis stor andel af deres rentebærende gæld er låst fast på en gennemsnitlig lånerente 

på 3,50 % er der i budgetperioden noteret en lånerente for 2010 og 2011 på 4 %.
55

 For resten af 

perioden er der noteret en svagt stigende lånerente i takt med en forventning om en at TORMs 

rentebærende gæld skal refinansieres, hvilket forventes vil ske til et lidt højere renteniveau. 

 

11.1.1.4 Effektiv skattesats 

TORM har i analyseperioden oplevet en gennemsnitlig effektiv skattesats på 2,56 %. I 

regnskabsåret 2009 var denne dog på 8,85 %. Der er valgt en effektiv skattesats på 8,50 % ud fra 

et forsigtigt skøn og ud fra en vægtning om at 2009 tallene er mere repræsentative for TORM en 

de forrige år. 

 

11.1.1.5  Udvikling i materielle anlægsaktiver 

TORM har i analyseperioden oplevet en stærk forøgelse af deres materielle anlægsaktiver som 

ikke har medført en tilsvarende vækst i omsætningen. I forlængelse af TORMs 

nybygningsprogram forventes det at være uundgåeligt at de materielle anlægsaktiver stiger svagt 

til og med 2011. Det forventes at TORM løbende forsøger at sælge skibe idet de oprindelig var 

kontraheret i en opgangsperiode hvorfor det må forventes at den overskydende kapacitet vil 

forsøges frasolgt. Reduktion i aktivmasse forventes at være mærkbar fra 2013 til 2015 men vil 

ikke være på et niveau som alvorligt reducerer aktiverne i forhold til omsætningen. I takt med at 

                                                 
54 Modregnet år 2007 idet dette år ikke vurderes at være repræsentativ for perioden. 
55 Årsregnskab for 2009, side 8 
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der i slutningen af budgetperioden forventes forbedrede rater og deraf en forbedret dækningsgrad 

for driften, forventes der en mindre forøgelse af de materielle anlægsaktiver. 

 

11.1.1.6 Udvikling i omsætningsspecifikke balanceposter 

Poster som vedrører driftsaktiver samt driftsforpligtelser er bestemt ud fra historiske gennemsnit 

i analyseperioden målt i forhold til omsætningen. Driftsaktiver har i analyseperioden antaget en 

størrelse af ca. 17 % i forhold til omsætningen, hvilket dog stiger til ca. 21 % i 2009. 

Gennemsnitstallet for analyseperioden vurderes ikke repræsentativt for situationen i 2010. 

TORMs implementering af deres strategi, Greater Earning Power 2.0, forventes at medføre en 

effektivisering af driften igennem budgetperioden. Det vurderes derfor at driftsaktiverne falder 

til 17 % i 2010 for herefter at være fastholdt hen over budgetperioden. Driftsforpligtelserne er 

behandlet under samme forudsætning. 

 

11.1.2 Værdiansættelse (MM) 

I forlængelse af budgetteringen vil der blive foretaget en værdiansættelse af vores to rederier, 

med henblik på at bestemme deres respektive værdier. Værdiansættelsen er med til at give et 

indblik i mulighederne for selskabet og om det er en attraktiv investerings case.  

 

Til værdiansættelsen vil der blive arbejdet med forskellige tilgange til området. Afsnittet vil 

behandle DCF, samt sammenligne nøgledata med benchmark. Til brug for vurderingen vil der i 

de kommende afsnit gennemgå forskellige vigtige parametre om TORM. 

 

11.1.2.1 Risikofri rente 

Den risikofrie rente er et teoretisk begreb, hvorfor den ikke er til at slå op på i de normale 

tabeller bagerst i avisen. Når man fastsætter en risikofri rente, så bunder det i en aftale som er 

relativ sikker. Det betyder altså at aftalen er sikker både for lånstiller og låntager og at de derfor 

sammen kan aftale en pris for ydelsen. Den risikofri rente kan variere alt efter hvor man søger. 

Renterne er meget forskellige alt efter hvor i verden man retter sit fokus. USA og Europa har 

gennem krisen nærmet sig hinanden, dog har USA stadig et lavere rente niveau end i Euro-

området.
56

 Tager man et land som Island, som for nyligt er kastet ud i større problemer, så er 

renteniveauet helt anderledes end det der kendes til i Danmark. Renten er derfor et signal om at 

risiko på betalingen og på det generelle marked.  

 

Til brug for beregningen af den risikofrie rente, er der flere muligheder. Man kan trække en 

CIBOR fra Nationalbanken som fortæller pengemarkedets nuværende prisning. CIBOR renten 

                                                 
56 Federal Reserve 
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udtrykker prisen på penge i forudbestemte perioder op til 12 måneder. En anden mulighed er 

swaprenten som også offentliggøres hver dag. Denne udtrykker prisen på penge på aftalte 

perioder som spænder fra to til ti år. Fælles for dem begge er at de fastsættes ud fra et 

gennemsnit bland i øjeblikket syv banker. Disse banker melder hver morgen ind hvad de ønsker 

at byde på likviditet, og gennemsnittet af dette bliver til pengemarkedets pris på penge.
57

  

 

Ud fra et ønske om et historisk fundament samt en rente som ikke alene bunder i den nuværende 

krise er der i opgaven valgt en lidt anden tilgang. Opgaven vil som udgangspunkt se på hvordan 

en 10 årig statsobligation, stående lån, har udviklet sig siden 1996. Perioden er tilstrækkelig lang 

til at den både dækker ’normale’ tilstande og kriser og dermed høje som lave renter.  

 

 

Observationerne som er benyttet er månedsgennemsnit som der derefter er beregnet et 

gennemsnit på. Gennemsnittet og opgavens risikofri rente er udregnet til 4,67 %. 

 

11.1.2.2 Kapitalstruktur 

Over de seneste fem år har TORM haft en gennemsnitlig fordeling imellem egenkapital og 

fremmedkapital på henholdsvis 45 % og 55 %. 

 

For regnskabsåret 2009 viste TORM en egenkapital på tUSD 1.246.699.
58

 Den samlede balance 

udgjorde tUSD 3.227.211. Fordelingen i 2009 var derfor en anelse mere tynget af gæld end 

gennemsnittet hvorfor fordelingen imellem egenkapital og fremmedkapital blev på henholdsvis 

38 % og 61 %.  

 

11.1.2.3 Fremmedkapitalens afkastkrav 

Fremmedkapitalens afkastkrav udtrykker hvor meget selskabet behøver i indtjening for at 

servicere fremmedkapitalen. Afkastkravet beregnes ud fra den risikofri rente tillagt 

nettolånerenten for TORM.  

                                                 
57 Danmarks Nationalbank 
58 TORM Årsregnskab 2009 
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Nettolånerenten for TORM har gennem de seneste fem regnskaber gennemsnitligt ligget på knap 

5 %. Netto lånerenten findes ved at dividere de finansielle omkostninger med de finansielle 

forpligtigelser. For 2009 landede nettolånerenten på 3,27 %.  

 

Det kan derfor udledes at fremmedkapitalens afkastkrav er 7,94 % grundet 4,67 % tillagt 3,27 %. 

 

11.1.2.4 Egenkapitalens afkastkrav 

Egenkapitalens afkastkrav udtrykker hvor meget aktionærerne ønsker i afkast før de finder 

investeringen attraktiv. Denne beregnes via CAPM; Capital Asset Pricing Model. CAPM 

udtrykkes ved følgende formel: 

 
E(Ri) R f i (E (RM ) R f )

hvor

R f risikofri rente

? beta (systematisk risiko)

E RM forventet afkast

 

 

Beta er et af de centrale områder i CAPM. Investorerne i selskabet ønsker en betaling for den 

risiko de pådrager sig når de køber en aktie i rederiet. De skal altså have et en præmie på aktien 

alt efter hvor stor en risiko de løber på selskabet. Alternativet for investorerne kunne være at 

købe et risikofrit aktiv og derved modtage et lavere men risikofri afkast. Som tidligere beskrevet 

tager opgaven udgangspunkt i en benchmark portefølje og det er derfor i forhold til denne at 

beta-koefficienten er udregnet. Koefficienten beregnes ved at sammenligne afkastprofiler på 

TORM og opgavens benchmark portefølje. Selve formlen udtrykkes ved: 
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Der er for TORM beregnet et beta på 0,956794 i forhold til porteføljen. Da beta er positiv, vil 

TORM følge i den samme retning som benchmark porteføljen. En koefficient på 0,956794 er 

meget tæt på 1, hvilket havde betydet at aktien var perfekt positivt korreleret med markedet. Man 

kan diskutere om dataperioden er for kort og om resultat derfor er velbegrundet. Alternativt kan 

man søge en generel beta fra systemer som f.eks. Prime Terminal, Bloomberg og Thomson 
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Reuters.  

 

Da der tidligere i opgaven er beregnet forventet afkast på benchmark portefølje, kan CAPM og 

dermed egenkapitalens afkastkrav udledes.  

 

%97,19%67,4%66,209568,0%67,4))(()( ifMifi RERRERRE  

 

11.1.2.5 WACC 

WACC eller de vægtede kapitalomkostninger, bruges som diskonteringsfaktor når man i DCF 

modellen estimerer egenkapitalens værdi.  WACC er et sammensurium af egenkapitalens 

afkastkrav, fremmedkapitalens afkastkrav og selskabets skatteskjold. WACC beregnes med 

nedenstående formel. 

 

afkastkravitalensFremmedkapR
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Som det ses af formlen mangler der et enkelt parameter, nemlig t, eller skattesatsen. Som 

tidligere beskrevet er rederierne underlagt særlig beskatning, hvorfor der ikke blot kan noteres de 

normale 25 % selskabsskat som er gældende i Danmark. Der er derfor beregnet en effektiv 

skattesats på TORM. Den gennemsnitlige effektive skattesats har for analyseperioden ligget på 

2,55 %. I 2009 opnåede TORM en effektiv skattesats på 8,85 %, hvilket også vil være grundlag 

for den videre beregning. Indsat i WACC formlen fås en WACC for TORM på 12,16 %. 

 

11.1.3 DCF (MM) 

Der findes mange metoder til at vurdere et selskabs værdi. Der i opgaven valgt at arbejde med 

DCF og multipelanalyse. Følgende afsnit vil omhandle DCF modellen, hvordan man arbejder 

med den, og hvilket resultat vi når på TORM. 

 

DCF modellen, eller Discounted Cash Flow modellen, er en værdiansættelses metode som 

bruges til at vurdere om investering i et givent selskab er attraktivt. I modellen estimeres det 

fremtidige frie cash flow til at beskrive forventningen til de kommende år. For at sikre den 

længere fremtidige vækst arbejdes der også med en terminalperiode som bruges til at beskrive 

det evigt løbende resultat. Opstillet i formel ser DCF modellen således ud.  
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De diskonterede perioder udtrykker herefter virksomhedens værdi før NFF. Når disse er 

fratrukket divideres resultatet med antal aktier og den estimerede aktiekurs kan herefter udledes. 

Man kan herefter vurdere om selskabet er en attraktiv investering på baggrund af den aktuelle 

børsværdi.  

 

Tabel 10 viser resultatet fra vores budget og det forventede frie cash flow (FCF).  

DCF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terminal 

FCF -57.770 3.506 445.655 311.735 230.078 221.621 176.801 199.418 224.335 273.518 

WACC 12,16%               

Dt 0,8916 0,7950 0,7088 0,6320 0,5635 0,5024 0,4479 0,3994 0,3561 0,3561 

PV -51.508 2.787 315.881 197.009 129.644 111.343 79.197 79.646 79.887   

SUM PV budgetperiode 943.886          

Terminalværdi 2.832.448          

PV Terminalværdi 1.008.646          

Værdi af virksomhed 1.952.531          

 - NFF 1.637.877          

Værdi af EK 314.654          

            

Antal aktier 72800 t. aktier         

            

Pris pr. aktie i USD 
                       

4           

Pris pr. aktie i DKK 
                    

24           

Tabel 10   -   egen tilvirkning 

 

Det ses tydeligt at der forventes negativt cash flow for TORM det første år. Årsagen til dette 

ligger i at der er kontraheret nybygninger som får de materielle anlægsaktiver til at stige. Dette er 

negativt for cash flowet da der bindes penge heri. Den modsatte virkning forventes fra 2012 / 

budgetår 3 hvor der ser en kraftig stigning i FCF. Årsagen er at der forventes frasalg af de 

materielle anlægsaktiver for at slanke balancen så de passer til aktivitetsniveau. Dette forventes 

gentaget igennem den resterende periode hvorfor FCF roligt udvikler sig i positiv retning, dog 

med undtagelse af 2016 og 2017 / budgetår 7-8 som følge af svag forøgelse af de materielle 

anlægsaktiver som medfører pengebindinger.  

 

For at omdanne de fremtidige pengestrømme til nutidskroner, tilbagediskonteres FCF med 
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WACC. Inden terminalperioden tilbagediskonteres justeres den for evigt løbende vækst og 

generel vækst i terminalperioden. Væksten i terminalperioden er fastsat til et relativt lavt niveau. 

Der arbejdes i modellen med en vækst på 2.5 % på baggrund af ECB/Nationalbankens 

inflationsmålsætning.  

 

De diskonterede cash flows lægges sammen med den diskonterede terminalperiode hvilket 

medfører en værdi af TORM på 1.952.531 tUSD. Som det ses fra resultatet så dækker 

terminalperioden ca. 52 % af den samlede værdi. Det er derfor centralt at man i terminalperioden 

overvejer sine forventninger nøje. Fra selskabets værdi fratrækkes NFF fra 2009 hvilket 

medfører en værdi af egenkapitalen på 314.654 tUSD. For at få prisen pr. aktie i danske kroner 

divideres med det nominelle antal aktier og ganges med valutakursen på 5,5 USD/DKK. Dette 

giver et resultat på 24 kr. hvilket ligger væsentligt under nuværende børskurs på 63 kr.
59

 

Resultatet er set i forhold til den nuværende børskurs ca. 62 % lavere. 

 

11.1.3.1 Følsomhedsanalyse 

DCF modellen resulterede i en pris på 24 kr. pr aktie hvilket ligger noget under markeds niveau. 

Dette kan der være flere årsager til. Enten er markedet for positivt eller også bygger modellen på 

et for pessimistisk grundlag. Budgettet og branchen er kommenteret og analyseret tidligere i 

rapporten og modellen er et udtryk for det grundlag der er forventet. For at undersøge hvor der 

kan være afvigelser, undersøges nogle af modellens value drivers. Der er i følgende afsnit lagt 

vægt på ændringer i WACC, cash flow vækst i terminalperioden og EBIT-margin i 

terminalperioden.  

 

Nedenstående tovejstabel viser ændringen i aktiekursen hvis der ændres i væksten i 

terminalperioden og WACC. Fastholdes WACC og ændres der i væksten i terminalperioden så 

ses det at aktiekursen svinger mellem 17 og 33 kr. Ændres der derimod kun i WACC så sker der 

udsving fra 8 – 43 kr. pr aktie. Det kan derfor konkluderes at der ved disse variable er væsentlig 

større følsomhed på WACC end på cash flow vækst i terminalperioden.  

  

                                                 
59 Kurs aflæst pr. Prime Terminal Professional den 16/4 
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  CF-vækst i terminal 

  1,5 2 2,5 3 3,5 

W
A

C
C

 

11,16 34 38 43 49 55 

11,66 25 29 33 38 43 

12,16 17 20 24 28 33 

12,66 9 12 15 19 23 

13,16 3 5 8 11 15 

Tabel 11   -   egen tilvirkning 

 

For at undersøge om det alene er WACC der er afgørende, analyserer nedenstående tabel også 

aktiekursens følsomhed i forhold til EBIT margin. Tabellen viser at EBIT margin også er en 

anelse mere følsom end vækst i terminalperioden. Forskellen er ikke stor og der er på høje 

niveauer ingen forskel på de to variable. Forskellen ligger i lave niveauer hvor EBIT margin 

bunder ud i 15 frem for vækstens 17.  

 

  CF-vækst i terminal 

  1,5 2 2,5 3 3,5 

EB
IT

-m
ar

gi
n

 14 8 11 15 18 22 

15 12 16 19 23 27 

16 17 20 24 28 33 

17 21 24 28 33 38 

18 25 29 33 37 43 

Tabel 12   -   egen tilvirkning 

 

Det kan derfor konkluderes at aktiekursen er mindst følsom overfor ændringer i vækst i 

terminalperioden. I den sidste følsomhedsundersøgelse vil der blive målt WACC mod EBIT 

margin for at undersøge hvor der er størst følsomhed. Resultaterne er allerede kendt, men 

tabellen er med til at tydeliggøre hvilken variabel som har største effekt. Det kan altså 

konkluderes at aktiekursen er mest følsom overfor ændringer i WACC. Blot ved en ændring på 

+/- 1 % skifter aktiekursen fra 43 til 8 kr.  

 

  WACC 

  11,16 11,66 12,16 12,66 13,16 

EB
IT

-m
ar

gi
n

 14 32 23 15 7 0 

15 38 28 19 11 4 

16 43 33 24 15 8 

17 49 38 28 20 12 

18 54 43 33 24 16 

Tabel 13   -   egen tilvirkning 

 

11.1.4 Multipelanalyse (MM) 

Multipelanalyse et en hurtig og nem metode til at værdiansætte eller indikere en pris i forhold til 

en mindre peer gruppe. Der findes flere multiple man kan sammenligne og måle på. I opgaven 

arbejdes med to centrale Price/Earning og Kurs/Indre værdi.  
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Problematikken med multipelanalyse er at man forudsætter at selskaberne har samme 

forretningsmodel, finansiel struktur og vækst potentiale. Det er derfor praktisk umuligt at 

foretage en brugbar analyse. Opgaven belyser derfor den teoretiske vurdering ud udvalgte to 

multiple.  

 

11.1.4.1 Price/Earning 

P/E er et af de mest brugte nøgletal. Det er relativt let at beregne, og sammenligne. P/E værdien 

beregnes ud fra to variable som er pris pr. aktie (P) og selskabets overskud (E). Stiller man 

formlen op ser den således ud. 

 

aktiepr.ResultatEPS

aktiepr.PrisP

hvor

EPS

P

E

P

 

 

Prisen
60

 er givet af børsen hvorfra den valgte observation er lig den brugt i beregningen af 

opgavens peer group. EPS
61

 eller earning per share, er et af de vigtigste nøgletal når man 

vurderer et selskabs performance. Nøgletallet fortæller noget om hvor meget selskabet danner i 

overskud pr. aktie.  

 

Der er i P/E analysen valgt en fokus på et mindre antal aktier. Disse er valgt ud fra det kriterium 

at de skulle fremgå på den af TORM oplyste peer group, men også i TORMs egen benchmark 

portefølje.
62

 Det er derfor blevet til fem selskaber, med en fordeling imellem store og små.  

 

 

                                                 
60 Hentet via Prime Terminal Professional 
61 Hentet via Prime Terminal Professional 
62 www.torm.com 
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Grafikken ovenfor viser hvilke P/E niveauer selskaberne handler på og hvad de totalt har til 

gennemsnit. Da TORM har en negativ EPS giver det ingen mening at værdiansætte via P/E. Det 

vil nemlig betyde at aktien jf. vurderingen bør handle mellem -747,18 og -8,58 kr.
63

  

 

11.1.4.2 Kurs/Indre værdi 

Kurs/Indre værdi er det andet af de helt centrale målepunkter. Nøgletallet sætter markedsprisen 

af virksomheden i forhold til den regnskabsvurderede værdi. Kurs/Indre værdi beregnes ved 

følgende formel. 

ultimolEgenkapitaværdiIndre

aktiepr.PrisP

hvor

værdiIndre

P

værdiIndre

Kurs

 

 

Den indre værdi findes ved at dividere egenkapitalen
64

 ultimo med antal aktier i selskabet
65

.  

 

 

Det kan konstateres at peer group i gennemsnit har en K/I på 1.14. Bruges dette til en beregning 

af TORMs værdi, opnås en aktieværdi på 19,55 kr.
66

 Det kan derfor konkluderes at TORM 

handler for dyrt i forhold til de selskaber der sammenlignes med. Metoden fastsætter et niveau 

for aktien som ligger i nogenlunde samme lag som DCFmodellen.  

 

11.2 NORDEN 

Da der allerede er gennemgået teori i afsnittet om TORM, vil afsnittet vedrørende NORDEN 

alene omfatte beregninger og resultater. 

 

                                                 
63 Se bilag 15.3.3.1 
64 Hentet via Prime Terminal Professional 
65 Hentet via Bloomberg 
66 Se bilag 15.3.3.1 
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11.2.1 Budgettering (OM) 

Budgetperioden for NORDEN er stærkt påvirket af deres forretningsområde primært er på 

tørlastsegmentet.  

 

11.2.1.1 Vækst i nettoomsætning 

I forlængelse af det store fald i fragtraterne for tørlastsegmentet som er sket i forlængelse af den 

økonomiske krise, forventes det at fragtraterne retter sig en smule op over de kommende år. Kina 

og Østasiens stigende behov for råvarer forventes at drive dette, hvortil der på sigt i takt med en 

stigende befolkning i Asien og Afrika forventes et øget behov for fragt i slutningen af 

budgetperioden. Den store nykontrahering af skibe som bliver leveret over de kommende år 

forventes at lægge en markant dæmper på fragtraterne som følge af rederiernes jagt på 

omsætning. Dette vurderes især gældende i starten af analyseperioden, hvor de fleste leveringer 

af skibe finder sted. Idet der løbende må formodes at ske skrotning af skibe, forventes det at der i 

slutningen af perioden vil være en dæmpet vækst i fragtraterne i slutningen af budgetperiode.  

 

NORDEN har i analyseperioden opnået et markant årlig vækst gennemsnit på ca. 30 %, dog med 

et fald på ca. 60 % i 2009. Der forventes en mere stabil periode for NORDEN i budgetperioden. 

Nettoomsætning i budgetperioden forventes at stige til 2 % i 2010 samt at blive forøget med et 

procentpoint over de efterfølgende år for at nå et leje med en årlig nettoomsætningsvækst på 5 % 

fra 2014 og frem. Baggrunden for denne vurdering er at NORDEN har historisk set været gode 

til at afdække deres skibsdage frem i tiden. Dette har ikke været en fordel i tider hvor 

spotpriserne er steget markant, men i et marked hvor afdækning er altafgørende for at sikre 

indtjening fremadrettet vurderes NORDEN at have gode kort på hånden. Dertil har NORDEN 

gode erfaringer fra pool samarbejde som også forventes at komme dem til gode. 

 

11.2.1.2 EBIT margin 

I forlængelse af NORDENs gode afdækninger af deres skibe forventes EBIT margin ikke at 

komme under en alt for stærk pres på trods af en forholdsvis stor udfordring med de mange 

nykontraheringer. Margin har i analyseperioden været gennemsnitligt 19 % men kun 9,65  % i 

2009. Det vurderes at den gennemsnitlige EBIT margin ikke er repræsentativ for NORDEN i 

budgetperioden, hvorfor der tages udgangspunkt i 2009 tallet. 

 

Idet NORDEN implementerer en omkostningsbesparende strategi forventes EBIT margin at stige 

med 1 %-point til 10 % i 2010. Denne forventes dog at falde fra 2011 til 2014 til 9 % grundet 

usikkerhed omkring betydningen for fragtraterne som følge af de store leveringer af skibe på 

verdensplan. På sigt forventes det at NORDEN kan opnå en lidt bedre EBIT margin hvorfor den 

igen opjusteres til 10 % fra 2015 og frem. 
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11.2.1.3 Netto lånerente 

NORDEN har i analyseperioden haft en gennemsnitlig nettolånerente på 6,64 %. I 

budgetperioden er posten noteret til at være 6,50 %. Idet leasingforpligtelserne og dets 

bagvedliggende renteomkostning ikke er medtaget i disse tal, må det vurderes at være behæftet 

men en større fejlmargin. 

 

11.2.1.4 Effektiv skattesats 

Norden har i analyseperioden oplevet en gennemsnitlig effektiv skattesats på 3,53 %. Der er 

valgt en effektiv skattesats på 3,50 % ud fra en vurdering om at de historiske tal er 

repræsentative for NORDEN i budgetperioden. 

 

11.2.1.5 Udvikling i materielle anlægsaktiver 

NORDEN har et forholdsmæssigt stort nybygningsprogram for skibe, der over de kommende år 

vil medføre store tilgange til deres materielle anlægsaktiver. En større andel af disse vil indgå i 

deres masse af leasede aktive, hvorfor udviklingen i de materielle anlægsaktiver i DCF modellen 

ikke er direkte sammenhængende med nybygningsprogrammet. Budgetperioden har som følge 

heraf en større fejlmargin. 

 

Det vurderes at massen af materielle anlægsaktiver stiger svagt til og med 2012 i takt med 

leveringerne af skibe finder sted. Grundet en forventet generel overkapacitet på markedet, 

forventes massen herefter at falde svagt til og med 2016 i takt med at NORDEN vil forsøge at 

mindske deres balance. I takt med en normalisering af markedet forventes der fra 2017 og frem 

til ende af budgetperioden en svagt stigende andel af materielle anlægsaktiver. 

 

11.2.1.6 Udvikling i omsætningsspecifikke balanceposter 

Poster som vedrører driftsaktiver samt driftsforpligtelser er bestemt ud fra historiske gennemsnit 

i analyseperioden målt i forhold til omsætningen. Driftsaktiver har over analyseperioden antaget 

en størrelse af ca. 10 %, dog ca. 15 % i 2009. Idet 2009 tallene vurderes at være mere 

repræsentative for budgetperioden er driftsaktiverne sat til at udgøre 15 % i 2010, hvorefter de 

falder med et procentpoint over de kommende år til og med 2015 hvor de når 10 %. 

Forventningen sker ud fra en forudsætning om at implementeringen af best practice i 

organisationen vil medføre langsigtet effektivisering af driften. Driftsforpligtelserne er behandlet 

under samme forudsætning. Der er en svagt faldende tendens til de når analyseperiodens 

gennemsnit. 
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11.2.2 Værdiansættelse (MM) 

11.2.2.1 Kapitalstruktur 

Over de seneste fem år har NORDEN haft en meget stabil kapitalstruktur, hvor de 

gennemsnitligt har præsteret en egenkapitalandel på 80 % mod 20 % fremmedkapital.  

 

Det nyeste regnskab for 2009 viste at NORDENs egenkapital var tUSD 1.805.013. Den samlede 

balancesum var tUSD 2.031.698. Det kan derfor udledes at NORDEN over de seneste fem år har 

nedbragt gælden og styrket egenkapitalen. Egenkapitalen er vokset og dækker for seneste 

regnskab 88 %.  

 

11.2.2.2 Fremmedkapitalens afkastkrav 

Den gennemsnitlige nettolånerente har over de seneste fem år ligget på 6,64 %. Krisen har ramt 

NORDEN og det kan derfor konstateres at nettolånerenten er steget til 8,06 %. 

 

Ved benyttelse af samme metode som ved TORM, kan det konkluderes at fremmedkapitalens 

afkastkrav er på 12,74 %. 

 

11.2.2.3 Egenkapitalens afkastkrav 

Via CAPM modellen kan der udledes egenkapitalens afkastkrav. Det eneste tal som endnu ikke 

er kendt er NORDENs beta. Ved brug af samme metode som for Trom er der beregnet et beta på 

1,189138. Det betyder altså at NORDEN korrelerer med markedet og at den svinger i samme 

retning. Det er forventet ud fra portefølje konklusionerne, men det er overraskende at den har et 

beta som ligger over 1. Det betyder at når benchmark porteføljen svinger, så svinger NORDEN 

ikke alene i samme retning, men kraftigere.  

 

Via CAPM kan der udledes egenkapitalens afkastkrav: 

E(Ri) Rf i (E(RM ) Rf ) E Ri 4,67% 1,189138 20,66% 4,67% 23,69%
 

 

11.2.2.4 WACC 

Jf. tidligere metode skal der beregnes en effektiv skattesats for NORDEN for at kunne beregne 

selskabets WACC. Det beregnede gennemsnittet for de seneste 5 år har ligger på 3,53 % hvilket 

er en god procent højere end hos TORM. Til brug for WACC er det derfor besluttet at bruge 

2009 regnskabet hvor NORDEN havde en skattesats på 3,37 %. Jævnfør modellen for WACC er 

der beregnet en WACC for NORDEN på 22,42 %. 
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11.2.3 DCF (MM) 

Ved brug af samme metode som for TORM viser nedenstående tabel resultatet fra budgettet i 

form af FCF.  

DCF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terminal 

FCF 136.934 101.594 106.818 304.578 337.408 279.845 277.938 203.093 213.248 223.910 

WACC 22,42%               

Dt 0,8169 0,6673 0,5451 0,4453 0,3638 0,2971 0,2427 0,1983 0,1620 0,1620 

PV 111.860 67.794 58.228 135.628 122.735 83.155 67.466 40.271 34.542   

SUM PV budgetperiode 721.678          

Terminalværdi 1.124.281          

PV Terminalværdi 182.111          

Værdi af virksomhed 903.788          

 - NFF -671.200          

Værdi af EK 1.574.988          

            

Antal aktier 42040 t. aktier         

            

Pris pr. aktie i USD 
                    

37           

Pris pr. aktie i DKK 
                 

206           

Tabel 14   -   egen tilvirkning 

 

Det ses af tabellen at der i de første år forventes et relativt lavt FCF niveau. Dette skyldes en 

svagt stigende udvikling i pengebindingerne på balancen kombineret med en svag præsterende 

cash flow fra driften. I takt med at der forventes et frasalg af skibe i 2013 / budgetår 4 og et par 

år frem, frigøres der pengebindinger som medfører et stigende cash flow. Dette varer kun kort, 

idet der fra 2017 og frem forventes en stigende masse af materielle anlægsaktiver som binder 

penge, der kan dog konstateres et pænt cash flow fra driften, hvorfor der er en nettotilvirkning af 

cash flow i enden af budgetperioden. 

 

Sammenlagt opnås en værdi af NORDEN på tUSD 903.788 af hvilket terminalværdien udgør ca. 

20 %. Til denne værdi tillægges værdien af likviderne hvortil der opnås en værdi af 

egenkapitalen på tUSD 1.574.988 hvilket omgjort prisen pr. aktie i DKK er 206. Sammenlignet 

med den nuværende børskurs på 263 kr.
67

 er resultatet ca. 22 % lavere. 

 

11.2.3.1 Følsomhedsanalyse 

Nedenstående tovejstabel viser ændringen i aktiekursen hvis der ændres i væksten i 

terminalperioden og WACC. Fastholdes WACC og ændres der i væksten i terminalperioden så 

ses det at aktiekursen kun svinger imellem 205 og 207 kr. Ændres der kun i WACC så sker der 

udsving fra 200 til 213 kr. pr aktie. WACC vurderes at have en større betydning for aktiekursen 

                                                 
67 Kurs aflæst pr. Prime Terminal Professional den 16/4 
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end vækst i cash flow i terminalperioden 

 

  CF-vækst i terminal 

  1,5 2 2,5 3 3,5 

W
A

C
C

 

21,42 211 212 213 213 214 

21,92 208 209 209 210 211 

22,42 205 205 206 207 207 

22,92 202 202 203 203 204 

23,42 199 199 200 200 201 

Tabel 15   -   egen tilvirkning 

 

Sammenlignes ændringer i cash flow vækst i terminalperioden med ændringer i EBIT margin, 

kan det konstateres at EBIT margin har den største betydning. 

 

  CF-vækst i terminal 

  1,5 2 2,5 3 3,5 

EB
IT

-m
ar

gi
n

 9 200 200 201 201 202 

10 202 203 203 204 205 

11 205 205 206 207 207 

12 207 208 209 209 210 

13 210 211 211 212 213 

Tabel 16   -   egen tilvirkning 

 

Sammenlignes ændringer i WACC med ændringer i EBIT margin, kan det konstateres at 

ændringer i EBIT margin har en lidt større betydning end WACC ved fastsættelsen af 

aktiekursen. 

 

  WACC 

  21,42 21,92 22,42 22,92 23,42 

EB
IT

-m
ar

gi
n

 9 207 204 201 198 195 

10 210 206 203 200 198 

11 213 209 206 203 200 

12 216 212 209 205 202 

13 219 215 211 208 205 

Tabel 17   -   egen tilvirkning 

 

Ændringer i cash flow væksten i terminalperioden har generelt den mindste betydning for 

prisfastsættelsen, derimod EBIT margin og WACC begge har en lidt større betydning, hvilket 

dog ikke er væsentlig set i forhold til den samlede pris for aktien. 

 

11.2.4 Multipelanalyse (MM) 

Som ved TORM vil der i dette punkt blive gennemgået en multipel analyse på to multipler. 

Analysen vil bygge på samme metode som ved TORM.  
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11.2.4.1 Price/Earning 

 

 

For NORDENS P/E peer group ses det at de i gennemsnit præsterer et niveau på 14,19. 

NORDEN har et EPS på 18,23
68

. Det kan derved beregnes at NORDEN i forhold til 

sammenligningsgrundlaget bør handle i intervallet 99,57 – 463,81 kr. Vurderes aktien i forhold 

til gennemsnittet så bør Norden handles på kurs 258,68 kr.
69

, hvilket ikke er langt væk fra 

nuværende børsniveau men en anelse højere end hvad der er beregnet ved DCF modellen.  

 

11.2.4.2 Kurs/Indre værdi 

 

 

Der er på K/I ikke samme forhold mellem selskaberne som ved P/E analysen. Det er tydeligt 

Diana Shipping og General Maritime handler på noget lavere niveau end gennemsnittet. Ud fra 

peer group bør NORDEN handle i mellem 50,21 og 425,10 kr. pr. aktie. Ud fra en 

gennemsnitsbetragtning bør NORDEN handle på kurs 208.88 kr., hvilket ligger forholdsvis tæt 

op af det nuværende aktiemarked og beregningen via DCF modellen. Det kan derfor konkluderes 

at den beregnede pris på NORDEN er retvisende. 

 

11.3 Sammendrag (OM + MM) 

For begge selskaber er der lagt et relativt pessimistisk budget. Budgettet afspejler opgavens syn 

på markedet ud fra branche analysen. Der budgetteres generelt med lav vækst og at TORM 

                                                 
68 Hentet via Prime Terminal Professional 
69 Se bilag 15.3.3.2 
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overordnet set vil opleve en kraftigere salgsvækst end NORDEN i forlængelse af en bedre 

forventning til tankmarkedet end for tørlast. For EBIT margin forventes TORM at opleve en 

bedre margin end NORDEN. I forlængelse af budgettet er der ved hjælp af en DCF analyse 

beregnet en aktie kurs på hhv. 24 kr. og 206 kr. for TORM og NORDEN hvilket for begge ligger 

væsentligt under den handlede kurs på Københavns fondsbørs. Følsomhedsanalysen 

konkluderede at begge selskabers estimerede kurs er påvirkelige overfor ændringer i primært 

WACC, hvortil TORM var væsentligt mere følsom end NORDEN. For begge selskaber blev det 

belyst at K/I var mere brugbart til at estimere selskabets kurs end P/E, ved sammenligning med 

DCF modellens resultat. 
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12 Fusioner og akkvisitioner (OM + MM) 

Fusioner og akkvisitioner (herefter benævnt som M&A transaktioner) er en naturlig del af det 

økonomiske landskab. Der er flere grundlæggende ideer bag M&A transaktioner. Vi vil med 

dette afsnit skabe et overblik over hvad der skal være til stede for at M&A transaktion vil være 

en succes, hvoraf vi i forlængelse heraf vil se på om TORM og NORDEN er oplagte kandidater 

herfor. 

 

Vi har valgt ikke at gennemgå teorier omkring værdiskabelsen målt på aktieværdien, teorier 

omkring kapitalstrukturen, finansieringen eller betragtninger omkring shareholder og stakeholder 

value, men alene at lave en vurdering af om TORM og NORDEN vurderes at kunne opnå 

strategiske fordele på det nuværende marked ved en sådan øvelse, samt hvilke ulemper denne 

kan medføre. 

 

12.1 Værdi skabende transaktioner 

Teorien om en værdi skabende transaktion, er den klassiske forestilling om der ved M&A 

transaktion vil ske en forøgelse af den samlede værdi af de to selskaber. En samlet værdistigning 

ved M&A vil dog kun ske hvis der opnås synergier igennem bedre omsætningsstigninger, 

omkostningsbesparelser, bedre kapitaludnyttelse eller en laver kapitalomkostning.
70

 Disse opnås 

igennem stordriftsfordele, forhøjet vækstrater, mere effektiv ledelse, forbedret 

produktionsteknikker ved udnyttelse af ”best practice” og ved at udnytte ens ressourcer i den nye 

organisation.
71

  

 

Hvilke faktorer som kan påvirkes mest afhænger dog af selskabernes nuværende position. Hvis 

de allerede er dem med den bedste kapitaludnyttelse, skal de måske se på om nogle af de andre 

områder kan forbedres.
72

  

 

12.1.1 Værdi destruerende transaktioner 

Den typiske M&A opfattelse er at der ved transaktionen kan skabes værdi for de implementerede 

selskaber. Transaktionerne kan dog også ødelægge værdi, hvis selskabernes nuværende frie cash 

flow som benyttes til M&A transaktioner ikke skaber en forøgelse af værdien. Transaktionen 

burde da være undladt og eventuelt udbetalt til ejerne.
73

 Dette sker typisk når ledelserne er 

overoptimistiske i deres vurdering af de synergier og potentialer som en M&A transaktion kan 

medføre og prisen for at gennemføre transaktionen vil derfor ikke svare sig.  

                                                 
70  Measuring and managing the value of companies, side 444. Koller m.fl. 
71  Takeovers, restructuring and Corporate Governance, side 134. Weston m.fl. 
72  Measuring and managing the value of companies, side 444. Koller m.fl. 
73  Takeovers, restructuring and Corporate Governance, side 135. Weston m.fl. 
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Typiske problemer ved manglende opnåelse af de forventede synergier er undervurdering af 

omkostninger forbundet ved fyringer, omkostninger forbundet ved fysisk at flytte mennesker og 

arbejdspladser lokalt og regionalt. Dertil omkostninger forbundet ved implementering af 

strategier og procedurer samt mulige problemer med selskabernes interessenter.
74

 

 

En anden betænkning er om selskaberne i hver deres ret er stærke selskaber. Hvis de begge under 

performer på markedet og står svagt strategisk, vil der være optimalt at søge en stærk partner 

hver for sig. Hvis de fusionere vil de forventede synergier og fordele måske aldrig være muligt at 

opnå.
75

 

 

12.1.2 Alternativer 

Værdiskabelsen er dog ikke betinget at skulle ske igennem en M&A transaktion. Hvis 

omkostningerne ved at fusionere ikke står mål med den forvente værdistigning, kan der 

alternativt overvejes at lave en intern koordination imellem selskaberne eller via markedet.
 76

 

Dette kan være et almindeligt samarbejde, en strategisk alliance, joint venture m.fl.  

 

12.1.3 Strategier 

En vigtig faktor for opnåelse af succes ved en M&A transaktioner, er valget af strategi. Michael 

Porters teorier omkring generiske konkurrencestrategier bør der tages højde for. Heri fastslår 

Porter at selskaber enten kan følge en omkostningsminimeringsstrategi eller en 

differentieringsstrategi, men ikke begge med succes. Hvis de forsøger dette vil de være ”stuck in 

the middle”, hvilket vil hindre selskabet i at opnå overnormal profit. 
77

 

 

Portes teorier omkring værdikædekonceptet fortæller os endvidere at selskaber bør følge 

bestemte generiske strategier for og udnytte deres kernekompetencer for at maksimere deres 

profit.
78

 

 

12.1.4 Afledte betydninger 

Udover selve M&A handlingen og de faktorer som påvirker de implicerede selskaber, bør der 

også betragtes hvilken påvirkning som M&A handlingen har på markedet. 

 

                                                 
74  “Creating Synergies” – thefreelibrary.com 
75  Measuring and managing the value of companies, side 459. Koller m.fl. 
76  Takeovers, restructuring and Corporate Governance, side 133-134. Weston m.fl. Ronald Coases teorier. 
77  Competitive Strategy, side 41. Michael E. Porter. 
78  Competitive Strategy, side 44. Michael E. Porter. 
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Ved en M&A transaktion sker der en reduktion af antallet af konkurrenter på markedet, hvorfor 

konkurrenceintensiteten falder og der kan etableres et grundlag en forhøjelse af omsætningen 

hvis de to fusionerende selskaber har en dominerende stilling på markedet eller dele af det. 

 

Afledt kommer der også en øget bevågenhed over for det nye selskab fra institutionelle 

investorer, analysebureauer og sidst men ikke mindst fra kunderne. Alle områder som 

sideløbende kan medføre gevinster på sigt. 

 

12.2 TORM og NORDEN 

Rederierne TORM og NORDEN har i flere omgange været meget tæt på at blive forenet under et 

selskab. Der har igennem det seneste årti både været tale om en egentlig fusion og fjendtlige 

overtagelser af hinanden. 

 

I 1999 var der snak om en egentlig fusion af de to rederier, hvilket ikke blev til noget grundet 

ejerkredsen bag NORDEN sagde fra.
79

 En fjendtlig overtagelses forsøg fra TORM i 2002 endte 

med samme resultat.
80

 I 2006 var der rygter om den omvendte situation, hvor NORDEN var en 

mulig køber af TORM.
81

  

 

Der har været flere begrundelser hvorfor rederierne skulle slås sammen. TORMs ledelses 

vurderede i 2002, i forbindelse med det fjendtlige overtagelsesforsøg på NORDEN, at TORM for 

sig selv ikke var stor nok for de institutionelle amerikanske investorer. Ved et opkøb af 

NORDEN var det ledelsens vurdering at det kombinerede selskab ville have en tilpas størrelse til 

at vække de institutionelle investorers interesse.  Dertil var der en frygt for at de danske rederier 

ville blive sejlet agterud af de større internationale rederier.
82

  

 

TORM var i deres forsøg på at overtage NORDEN meget åbne i deres strategi for det 

kombinerede selskab. Man ville drive rederiet i et selskab, men i to separate enheder som drog 

nytte af TORMs navn på tanksiden og NORDENs navn på tørlastsiden.  

 

12.2.1 Det nuværende scenarie 

På trods af at TORM og NORDEN i flere forsøg har været tæt på at foretage en M&A øvelse 

med hinanden, er der dog intet der tyder på at der på nuværende tidspunkt er en lignende nært 

foranstående. Dette er dog ikke ensbetydende med at der ikke kan være noget på vej i horisonten. 

                                                 
79  Børsen, tirsdag 13/8 2002. Torm og NORDEN var tæt på fusion. 
80  Børsen, fredag 13/9 2002 side 10. NORDEN skal sikre Torm succes i USA 
81  Ugens Erhverv, NORDEN er outsider til Torm køb – Lloyd’s List 
82 Børsen, fredag 13/9 2002 side 10. NORDEN skal sikre Torm succes i USA 
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Til nyhedsbureauet Direkt har Roland Andersen, finansdirektøren i TORM, for nyligt udtalt sig 

at TORM er parate til at deltage i en potentiel konsolidering på produkttankmarkedet indenfor de 

kommende 6-18 måneder. Konsolideringen kunne i hans udtagelse enten være opkøb, strategiske 

samarbejde eller en udvidelse af den nuværende pool struktur.
83

 Tilbage i slutning af 2009 

meddelte et andet direktionsmedlem fra TORM en lignende historie, men tilføjede dertil at 

mange rederier oplever et stigende pres hen i mod konsolidering af bankerne.
84

 Dertil tilføjede 

han også at de potentielle partnere eller opkøb skulle dele deres grundholdning om kvalitet og 

ansvarlighed i driften. 

 

NORDEN har ikke på samme måde været meddelsomme om hvad deres strategi på området er. 

Administrerende direktør Carsten Mortensen har dog udtalt at opkøb ikke var udelukket i 

fremtiden, men at fokus ville være på organisk vækst.
85

 Tilbageholdelsen med udtagelser på 

området er dog ikke uden grund, grundet deres status som børsnoterede virksomheder er det 

naturligt at oplysninger omkring en mulig M&A transaktion for begge enten er oplyst til 

markedet eller ikke, grundet deres oplysningspligt. 

 

På trods af at der ikke er noget som tyder på at en M&A transaktioner eller et alternativ herfor er 

under opsejling, kan man godt betragte den strategiske situation som de to rederier står i. Der er 

flere områder som tæller for at de to rederier laver et samarbejde af en slags, enten igennem en 

M&A transaktion eller et alternativ.  

 

12.3 Fusion 

Begge rederier har deres markedsområder på samme segmenter, TORMs store tilstedeværelse på 

tankmarkedet og mindre markedsandel på tørlastmarkedet, er lige modsat NORDENs fordeling. 

Samtidig opererer de begge med egne skibe, indchartret skibe samt skibe i pool samarbejde. 

Kendskabet til hinandens forretningsområde og drift må derfor antages at være god.  

 

Det er bemærkelsesværdigt at ledelsen i begge selskaber har den samme faglige opvækst i A.P. 

Møller-Mærsk koncernen, og at den nye administrerende direktør i TORM kommer fra en 

position i ledelsen hos NORDEN. På ledelsesniveau må man derfor antage at 

virksomhedskulturen må ligne hinanden. Antagelsen er dog ikke gældende for resten af 

koncernen. På koncernniveau har begge rederi kontorer rundt om på jorden og der er ansat 

medarbejdere fra hele kloden. Derudover opererer begge rederier på internationalt plan både med 

hensyn til kunder og leverandører. Med hensyn til medarbejderne og virksomhedskulturen er der 

                                                 
83 Sybank.dk, ”Torm/CFO: klar til at deltage i eventuel konsolidering”  
84 http://www.startvaekst.dk/nyheder/140241  
85 Børsen.dk, 9. Marts 2010 – ’Norden-boss: Pengetank stor nok til opkøb’   

http://www.startvaekst.dk/nyheder/140241
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derfor visse paralleller som kan gøres gældende. 

 

For at drage nytte af synergier ved fusionen, bør der indføres en best practice i det kombinerede 

rederi. Regnskabsudviklingen og markedsudviklingen har medført justeringer i begge rederiers 

strategier. Både TORM og NORDEN har iværksat omkostningsbesparelser for at imødekomme 

en svagere indtjening. Ved en fusion vil de nuværende omkostningsminimerende bestræbelser 

give en viden omkring hvilke forretningsgange som er bedst de to rederier imellem. Forskellen 

imellem de to rederiers dækningsgrader og fragtrater bør være muligt at hæve ved dette, hvilket 

bør give en forbedret indtjeningsevne på sigt. 

 

12.3.1 Mulige hindringer 

På trods af mange ligheder i de to rederiers strategier er der også mange forskelle. En af de 

vigtigste er at NORDEN må siges at have en meget aggressiv strategi med en del leveringer af 

nye skibe i de kommende år. NORDENS aggressivitet er også kendt fra at de sælger skibene 

inden de er færdigbyggede. Som analyseret tidligere så forventes der betydelig overkapacitet på 

markedet, hvorfor man kan argumentere for at denne strategi bliver svær for NORDEN i 

nærmeste fremtid. TORM har ikke samme aggressive strategi. Denne forskel kan give problemer 

med at finde en enslydende strategi ved en fusion.  

 

Sammenlægningen af de to selskaber, vil medføre omkostninger til reorganisation af de to. 

Omkostningerne hertil er ukendte og kan hvis de er for høje, fjerne fordelene ved transaktionen. 

Fusionen kan også medføre en utilsigtet fokus fra ledelsen væk fra den daglige drift af rederierne 

over til det praktiske arbejde forbundet med fusionen samt reorganisationen. Dette kan have en 

afledt effekt på driftspræstationerne fremadrettet. 

 

12.3.2 Alternativer 

Der er andre metoder end en direkte fusion af rederierne. Muligheden for en fjendtlig overtagelse 

er som tidligere forsat til stede. Dertil kan der også foretages et strategisk samarbejde i 

forskellige former.  

 

12.3.2.1 Fjendtlig overtagelse 

Begge rederier har muligheden for at foretag en fjendtlig overtagelse af den anden. Hvis man ser 

bort fra de implikationer en finansiering af et større opkøb af aktier vil medføre, og alene ser på 

de strategiske fordele og ulemper, så vil en fjendtlig overtagelse i hovedtræk være lig en fusion. 

Men hvor man før havde to organisationer som arbejde mod et fælles mål, så kan det muligvis 

tænkes at den overtagne organisation ikke vil have den samme arbejdsiver. Dertil kan der være 

en risiko for at reorganisationen af de to organisationer og deres forretningsgang kan blive farvet 
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af den overtagende parts metoder, selvom disse måske ikke er de mest effektive eller 

hensigtsmæssige, hvorfor der deraf kan ske værdidestruerende handlinger. 

 

12.3.2.2 Strategisk samarbejde 

En mulighed kan også være et strategisk samarbejde i form at et joint venture eller andre 

modeller, hvor driften af de respektive segmenter overlades til hvert rederi, men at der forsat er 

to uafhængige rederier. Dette kan også være en mulighed for de implicerede selskaber at se 

hinanden an og lære hinanden bedre at kende for på et senere tidspunkt at time en egentlig fusion 

bedre.  

 

Fordelene ved et strategisk samarbejde er at det enkelte rederi kan tage sig af det område hvor de 

har deres primære markedsområde. De varetager al drift herved og kan benytte sig af deres 

respektive viden på området, uden de store omvæltninger for organisationen eller for rederiernes 

interessenter. Dette ligner i forvejen metoden som allerede benyttes i dag på pool samarbejdet. 

For organisationerne i helhed vil ændringerne være velkendte. 

 

Ulemperne er derimod at den del af organisationen som varetager det område som det andet 

rederi skal overtage, enten skal flyttes med over til det andet rederi eller skal forflyttes til det 

område som deres eget rederi skal være primus motor på. Begge vil medføre omkostninger og 

kan medføre gnidninger personalet imellem idet det må forventes at rederierne hver for sig vil 

foretage effektiviseringstiltag for bedst muligt at udnytte stordriftsfordele, dette vil da medføre 

afskedigelser i organisationerne. 

 

12.3.3 Regnskaber 

Betragtes regnskaberne for sig bemærkes det at NORDEN ved aflæggelsen af 2009 regnskabet 

havde en relativ stor positiv kassebeholdning. I værdiansættelsen blev det konstateret at 

NORDEN har en kapitalstruktur som er baseret på knap 90 % egenkapital. Sammenligner vi 

denne med TORMs marketcap, så betyder det at NORDEN på nuværende tidspunkt kunne 

opkøbe en større aktiepost uden at de behøvede at spekulere på finansiering. Der kan derfor 

argumenteres for, at NORDEN vil have lettere ved at købe TORM end modsat.  

 

Modsat NORDEN så løfter TORM jf. regnskaberne rundt med en anselig gæld. Det vurderes 

derfor at de vil have relativt svært ved at forsøge en overtagelse. For at kunne gennemføre 

sådanne en transaktion vurderes det at de skal have kreditorerne og aktionærerne med på ideen. 

Som tidligere beskrevet, så har TORM før prøvet uden held. Forsøget blev som tidligere 

beskrevet en fiasko, men TORM kunne konstatere en større gevinst på salg af beholdningen af 

NORDEN aktier. I lyset af den nuværende økonomiske situation vurderes det relativt svært at 
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løfte den fornødne kapital, hvorfor TORM bør foretrække en fusion eller et strategisk 

samarbejde.  

 

12.3.4 Sammendrag 

Det vurderes at NORDEN og TORM har mange ligheder som kan tale for en fusion af 

selskaberne. Som omtalt tidligere kunne NORDEN være interesseret i opkøb i fremtiden i takt 

med at branchen konsolideres. Det vides ikke om de finder TORM appetitlig og om de ser 

muligheden som attraktiv. Det vurderes overbevisende at de to selskaber vil have en positiv 

gevinst ved at indgå et strategisk samarbejde, og det vurderes derfor mere sandsynligt end en 

fusion. Med udgangspunkt i Michael Porters teorier kan man også konkludere at de hver især 

kan drage nytte af at indgå et samarbejde, hvori en fokuseren på deres primære aktivitetsområde 

alt andet end lige bør medføre en maksimering af profitten.  
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13 Konklusion (OM + MM) 

TORM og NORDEN er begge danske rederier som agerer på et globalt marked. Med hjemstavn i 

Danmark har de begge kontorer rundt om i verdenen hvor de servicerer deres kunder. Deres 

udgangspunkt er begge i en forretningsmodel som bygger på egne skibe kombineret med 

indchartret skibe. Forretningsmodellen giver begge rederier en god fleksibilitet i driften, idet de 

med deres kerne i egne skibe altid har muligheden for at servicere deres faste kunder, men hvor 

de også har muligheden for at tage yderligere forretninger på bøgerne som serviceres igennem de 

indchartrede skibe.  

 

Rederibranchen generelt har en interessant rolle i den globale økonomi. Firkantet er behovet for 

fragt afstemt efter de økonomiske tendenser og konjunkturer hvortil rederierne alene kan rette sig 

efter udviklingen, men ikke kan skabe den. Udover den økonomiske påvirkning, bliver 

fragtraterne også påvirket af politisk indgriben. Tiltag så som miljøforbedrende indgreb, forbud 

mod enkelte skibstyper, beskatningsforhold samt begrænsning af frihandel har alle en afledt 

effekt på raterne. Udover den politiske indgriben er der også andre ydre påvirkninger i form af 

pirateri og mandskabsmangel som i større og mindre grad har en indvirkning. 

 

Branchen er som så et meget nemt marked at penetrere grundet lave indtrængnings barriere, men 

det er dog et kapitaltungt marked som stiller krav til indtrængeres økonomiske formåen. Der 

vurderes ikke nogen reel trussel til branchen i form af substituerende produkter, med mindre der 

er et tidsmæssigt aspekt ved levering fra kundernes side. Leverandørerne vurderes ikke at have 

en betydende forhandlingsstyrke idet skibsværfterne ikke oplever nye ordrer og brændstofs 

leverandørerne ikke har en afgørende indvirkning på prisen. Havnene kan dog opleve regionale 

forskelle hvortil nogle havne med langt til den nærmeste konkurrent kan have en markant 

forhandlingsstyrke imens havne som ligger tæt på hinanden oplever det modsatte. Kundernes 

forhandlingsstyrke er lidt mere vanskelig at bestemme. De afhænger reelt af konjunkturernes 

udvikling samt lokale forhold i form af sæsonudsving og interne markedsforhold.  

 

Rederibranchen vurderes samlet set at være tæt på at være i fuldkommen konkurrence, dog med 

en vis begrænsning igennem et udbredt pool samarbejde på markedet. På trods af EU beslutning 

om at give samarbejdet det grønne stempel, kan det tænkes at der på visse lokale ruter kan 

opleves en konkurrenceforvridning som medfører en lokal højere fragtrate. 

 

Tanksegmentet har historisk set været en forholdsvis stabilt marked, med mindre udsving i 

fragtprisen. Tilgangen af tonnage over de kommende år vil give et pres på fragtraterne idet der 

på kort sigt må forventes en overkapacitet. Udfasningen af enkeltskrogstankskibe samt en 

generel forventning til en øget efterspørgsel efter olie og dens afledte produkter i 
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udviklingslandende vil dog på sigt sikre en tilpas fragtrate, hvorfor der forventes en 

tilfredsstillende indtjeningspotentiale og vækst på dette område i tiden fremover. 

 

Tørlastsegmentet har traditionelt også været et meget stabilt marked. I starten af dette årti 

påbegyndtes dog en vækst i fragtraterne som kulminerede i slutningen af 2008 på et ganske uhørt 

historisk niveau. I kølvandet på den økonomiske krises indtog oplevede man fragtrater som faldt 

med op til 90 % og som har medført store strukturelle udfordringer på de aktører som opererer på 

dette marked. Kombineret med de stærkt faldende fragtrater skal dertil tilføjes den forholdsvis 

store mængde skibe som rederierne har bestilt til levering over de kommende år. Der må derfor 

forventes et generelt pres på fragtraterne de kommende år. Modsatrettet er der tendenser til at 

Østasien og Kina forsat har behov for råvarer til deres voksende økonomier, hvilket kan være 

med til at aflaste en nedadgående tendens på fragtraterne. 

 

Idet TORM og NORDEN begge opererer på samme markeder, men har en forskellig vægtning af 

deres forretningsomfang på de to, hvor TORM er primært opererende på tankskibssegmentet og 

NORDEN er på tørskibssegmentet, oplever de hver især forskellige udfordringer over de 

kommende år. Set alene ud fra hvilken segment som de opererer på, må det konkluderes at 

TORM har de bedste forudsætninger for at drive lønsom forretning på området. Tager man deres 

respektive strategier og virksomhedsspecifikke tendenser i betragtning er billedet mere 

nuanceret. TORM har historisk set ikke formået at opnå høje nok fragtrater set i forhold til 

NORDEN, samtidig med at TORM har en svag dækningsgrad på deres fremtidige skibsdage 

modsat NORDEN. I et vigende marked med en tendens imod både et højere udbud og et 

mindskende efterspørgsel kan kombinationen give en afgørende fordel for NORDEN set i 

forhold til driften. 

 

Nøgletalsanalysen viser en tendens hen imod en top i 2007 med svagt faldende tendens i 2008 

og, i kølvandet på fragtraternes fald, et svagt 2009. Nøgletallene viser generelt at NORDEN har 

performet bedre end TORM. Der er dog en større forskel selskaberne imellem på tilgangen til 

regnskaberne, primært set på gælden har de to rederier haft en forskellig tilgang. NORDEN har 

lagt langt størsteparten af gælden uden om balancen hvorfor de opnår kunstigt høje nøgletal, det 

har dog ikke været muligt at korrigere for denne skævhed. Betragter man isoleret set driften, 

vises der dog et andet billede af de to selskaber, idet TORM generelt over analyseperioden har 

opnået et væsentligt bedre resultat. 2009 viser for begge rederier nogle justeringer overfor 

tendensen i analyseperioden, hvortil især TORM har vist sig at have nogle udfordringer med at 

skabe lønsom drift som vil give udfordringer for TORM i den kommende tid. NORDEN har på 

trods af deres primære positionering på et marked med en stærkt vigende fragtrate, formået at 

skabe et meget tilfredsstillende resultat som vidner om et rederi der på nuværende tidspunkt er et 
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meget sundere selskab i forhold til TORM. 

 

Ud fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen er der dannet et budget for en 10 årig 

periode. Denne viser afledt en pris for begge rederier som ligger væsentligt under den nuværende 

handelspris. Det er bemærkelsesværdigt at der opnås et cash flow som viser at NORDEN på kort 

sigt har et væsentligt bedre cash flow end TORM, men betragtes det sidste budgetår og 

terminalperioden isoleret set, forventes det for TORM en væsentlig bedre cash flow. Der er 

beregnet en værdi for TORM på tUSD 314.654 hvilket svarer til en pris pr. aktie på DKK 25. For 

NORDEN er der tilsvarende opnået en værdi på tUSD 1.574.988 hvilket svarer til en pris pr. 

aktie på DKK 206. For TORM er den budgetterede værdi lidt over 60 % lavere end den noterede 

værdi på børsen mens den for NORDEN er lidt over 20 % lavere. Det blev konstateret at 

NORDENs aktiekurs ikke var så følsom på de målte parametre. TORM var derimod meget 

påvirkelig overfor ændringer i WACC i terminalperioden. 

 

Den i opgaven lavere værdi for rederierne end markedets er meget interessant og vidner om at 

markedet har større tiltro til rederiernes økonomiske formåen end hvad opgaven lægger op til. 

Dette kan skyldes markedet indpriser nogle faktorer som opgaven ikke har omfavnet, eller har en 

anden opfattelse af den information som er tilgængelig. En tredje mulighed er en kombination af 

de to. Opgavens opfattelse af fremtidsudsigten for rederierne kan meget vel være for dystre set i 

forhold til markedet, men det kan samtidig også være nogle af de tekniske parametre som ligger 

til grund for forskellen. 

 

Grundet den nuværende markedssituation samt TORMs og NORDENs positionering og 

virksomhedsprofiler, vurderes det hensigtsmæssigt at der påbegyndes en øvelse hen i mod et 

større samarbejde rederierne imellem, eventuelt en fuldbyrdet fusion.  
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18 Bilag (OM + MM) 
18.1 Tabeller 
18.1.1 Verdensflåden  

18.1.1.1 Fordelt på størrelse - tank 
 Mill. Dwt. (incl. chemical carriers) 

 10-69,999 70-119,999 
120-

199,999 200,000+ 

1994 61,3 44,6 40,9 125 

1995 61,4 45,6 41 123 

1996 61,6 46,6 40,6 121,7 

1997 62,6 47,6 41 124 

1998 63,7 49,2 41,8 124,7 

1999 65 52 43,4 124,7 

2000 67,3 54,8 43,3 124,1 

2001 67,8 55,8 44,3 128,4 

2002 68,7 55,2 42,2 123,8 

2003 69,5 57,8 43,4 123,5 

2004 71,2 63,9 45,9 124,3 

2005 74,2 69,5 48,1 130,2 

2006 78,9 77,5 51,5 138,2 

2007 85 83,7 54,7 142,4 

2008 91,7 91,3 57 146,4 

2009 100,1 97,9 56,8 152,3 

 

18.1.1.2 Skibsordre - tank 
 Mill. dwt. 

 Leveringer Ordrebog Nye ordre 

1994 11,5 23,6 13,4 

1995 10,4 24,8 6,2 

1996 10,8 9,3 12,1 

1997 7 9,7 27,7 

1998 11,7 30,4 18 

1999 19,1 34,3 15,3 

2000 19,2 24,8 34,9 

2001 13,1 39,3 26,2 

2002 22,7 52 17,7 

2003 27,9 45,3 47,9 

2004 26,4 65,1 34 

2005 28 72 24 

2006 23 76,5 74,7 

2007 28,7 128,7 42,1 

2008 33,2 147,7 47,4 

2009E 63,1 175,3  

2010E 52,3   

2011+E 59,9   
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18.1.1.3 Brugt priser - tank 
 Mill. USD 

 
MR 

Produkt Aframax Suezmax VLCC 

1994 20 31 32 55 

1995 21 30 33 53 

1996 24 31 36 54 

1997 24 32 38 60 

1998 25 37 42 65 

1999 16 26 36 47 

2000 19 24 35,5 53 

2001 25,5 41 49 70 

2002 20,5 31 38 60,5 

2003 21 28 37 52 

2004 28 38 48 72 

2005 39 56 71,5 106 

2006 45 61,5 75 113,5 

2007 45 64 81 118 

2008 50 68 93 136 

2009 38 53 71 102 

 

18.1.1.4 Fordelt på størrelse - tørlast 
 Mill. dwt. 

 10-59,999 60-79,999 80,000+ 

1994 109 47,2 67,4 

1995 109,9 50,1 69,8 

1996 113,4 53,7 74,1 

1997 117 54,5 78,5 

1998 120 58,6 82 

1999 121,6 59,3 79,4 

2000 122,6 61,8 80,3 

2001 123,5 65,1 85,4 

2002 125,8 71,5 90,1 

2003 128,4 74,2 92,4 

2004 131 74,9 97,3 

2005 136,4 80,2 104,2 

2006 142,9 85,6 113,3 

2007 148,5 89,9 126,7 

2008 157,1 93,9 141,9 

2009 163,4 96,1 151,5 
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18.1.1.5 Skibsordre - tørlast 
 Mill. dwt. 

 Leveringer Ordrebog Nye ordre 

1994 10,9 21 16,8 

1995 14 27 17,7 

1996 17,2 31,8 12,7 

1997 18,6 27,1 17,9 

1998 11,5 26,4 10,4 

1999 13,5 25,5 18,5 

2000 13,6 30,5 14,5 

2001 20,6 34,3 8,7 

2002 13,6 22,4 21,9 

2003 11,8 30,3 27,9 

2004 18,3 48,4 28,8 

2005 22,3 60,6 16,8 

2006 25,5 61,4 39 

2007 28,6 78,9 161,6 

2008 22,9 216,1 91,4 

2009E 69,4 286,3  

2010E 106,6   

2011+E 110,2   

 

 

18.1.1.6 Brugt priser - tørlast 
 Mill. USD 

 Handymax Panamax Capesize 

1994 18 20 34 

1995 20 20,8 32 

1996 21 22 28 

1997 19 19 25 

1998 18,5 20,5 30 

1999 13 14 23,5 

2000 16 17,5 28 

2001 15,5 16 27 

2002 12,2 13,4 22 

2003 14,8 16,5 27,5 

2004 20,5 27,5 45 

2005 31 38 64 

2006 25,5 29 55 

2007 40,5 45,5 80 

2008 73 88 138 

2009 21 30 49 

 

18.2 Brancheanalyse 

18.2.1 Pirateri 

 2004 2005 2006 2007 2008 Fremskrevet 2009 

Overfald på verdensplan 330 266 240 282 306 474 

Tilfælde af pirateri eller væbnet røveri 242 197 173 206 206 218 

Forsøg på pirateri eller væbnet røveri 88 69 67 76 100 256 

Overfald på dansk registrerede skibe 8 1 1 4 3 4 

Antal tilfælde af pirateri i Østafrika   43 28 33 117 272 
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18.2.2 Sammenligning af transport 

Transportform gram CO2 pr. ton-km 

Fragtskibe over 8.000 dwt 15 

Fragtskibe 2.000-8.000 dwt 21 

Lastbil med trailer 50 

Luftfragt 747-400, distance 1.200 km 540 

 

18.3 Selskabspræsentation 

18.3.1 Omsætningsfordeling 

18.3.1.1 TORM 

 

 

Omsætningsfordeling og udvikling i antal indtjeningsdage - Torm  

  2012 E 2011 E 2010 E 2009 2008 2007 2006 

Tørlast %     90,48 94,23 93,5 89,29 

Tank %     9,52 5,77 6,5 10,71 

Tørlastdage 33.628 33.894 32.762 30.681 26.219 19.324 13.259 

Tankdage 5.681 5.003 4.543 5.413 5.648 4.972 5.196 

 

18.3.1.2 NORDEN 

 

 

Omsætningsfordeling og udvikling i antal indtjeningsdage - Norden  

  2012 E 2011 E 2010 E 2009 2008 2007 2006 

Tørlast %     13,58 22 17,36 18,17 

Tank %     86,42 78 82,64 81,83 

Tørlastdage 7.529 8.866 9.653 10.006 9.276 6.968 5.701 

Tankdage 31.204 28.972 29.574 45.945 68.172 60.425 41.724 
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18.3.2 Afdækningsprocent  

18.3.2.1 TORM 

Afdækningsprocent, t-1. Torm      

 2012 E 2011 E 2010 E 2009 2008 2007 2006 

LR2 1 9 29 23 13    

LR1 8 10 26 48 58    

MR 2 7 30 41 45    

SR  18 44 60 71    

Panamax  9 71 17 74 89 69 

 

18.3.2.2 NORDEN 

Afdækningsprocent, t-1. Norden     

 2012 E 2011 E 2010 E 2009 2008 2007 2006 

LR2 0 0 0 20 0 71  

LR1 0 0 9 0 2 0  

MR 1 21 48 33 51 24  

SR 6 20 39 38 34 41  

  2012 E 2011 E 2010 E 2009 2008 2007 2006 

Capesize 42 80 74 100 89 81  

Post-Panamax 0 33 72 0 0 0  

Panamax 42 59 104 91 133 79  

Handymax 26 39 65 73 108 69  

Handysize 3 3 10 31 35 23  

 

18.3.3 Rater 

 2009 2008 2007 2006 

 Torm Norden Torm Norden Torm Norden Torm Norden 

LR2 18.370 0 35.243 40.943 24.988 29.663 28.641 21.032 

LR1 18.284 15.501 24.204 33.263 27.621 0 27.497 0 

MR 15.561 17.355 23.721 24.594 23.949 25.804 24.627 24.644 

SR 18.446 16.924 21.135 22.897 16.726 24.898 na 23.533 

  2009 2008 2007 2006 

  Torm Norden Torm Norden Torm Norden Torm Norden 

Capesize 0 54.035 0 57.658 0 42.505 0 38.620 
Post-
Panamax 0 0 0 0 0 0 0 0 

Panamax 16.099 26.067 44.012 54.853 25.762 44.511 19.325 23.076 

Handymax 0 20.716 0 39.793 0 34.984 0 19.700 

Handysize 0 11.041 0 34.340 0 30.619 0 20.306 
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18.4 Reformulering 
18.4.1 Torm 

18.4.1.1 Egenkapitalopgørelse 

   

 2009 tal 2008 tal 2007 tal 2006 tal 2005 tal 

Egenkapital primo 1278,9 1081,2 1280,8 904,7 715,4 

Kapitalindskud (aktieudstedelse) 0 0 0 0  

Aktietilbagekøb 0 0 0 0  

Udbetalt dividende -48,7 -123,8 -424 -144,6 -90,4 

Nettokapitalindskud 1230,2 957,4 856,8 760,1 625 

         

Moderselskabets andel af nettooverskuddet (fra resultatopgørelsen) -17,4 361,4 791,7 234,5 299,4 

Anden totalindkomst 27,3 -48,8 -569,3 285,8 -20,1 

Moderselskabets andel af periodens totalindkomst 9,9 312,6 222,4 520,3 279,3 

Dirty surplus 6,6 8,9 2 0,4 0,4 

Egenkapital ultimo 1246,7 1278,9 1081,2 1280,8 904,7 

 

18.4.1.2 Balancen 

Offentliggjorte regnskaber      

Aktiver 2009 2008 2007 2006 2005 

Immaterielle aktiver        

Goodwill 89.184 89.184 89.184 0 0 

Andre immaterielle aktiver 2.269 2.451 7.481 0 0 

Materielle aktiver        

Grunde og bygninger 3.687 3.713 4.169 374 883 

Skibe og dokningsaktiver 2.390.391 2.325.863 2.169.832 1.136.408 1.066.474 

Forudbetaling for skibe 273.860 272.731 259.454 183.348 97.397 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 10.734 9.214 5.884 3.575 2.319 

Finansielle aktiver        

Kapitalandele i fællesledede virksomheder 122.968 130.468 0 0 0 

Tilgodehavender hos fællesledede virksomheder 38.766 42.158 109.974 0 0 

Andre kapitalandele 3.190 6.387 11.029 644.409 360.993 

Andre finansielle aktiver 8.500 31.002 46.000 0 0 

Langfristede aktiver bestemt for salg 44.353 0 0 0 0 

Langfristede aktiver i alt 2.987.902 2.913.171 2.703.007 1.968.114 1.528.066 

Kortfristede aktiver        

Bunker 24.618 18.302 19.726 12.134 10.869 

Udestående fragter m.v. 62.084 120.166 89.932 49.690 53.890 

Andre tilgodehavender 16.825 72.013 36.966 21.500 14.133 

Andre finansielle aktiver 400 10.700 0 0 43.599 

Periodeafgræsningsposter 13.558 14.684 4.240 4.546 2.853 

Likvide beholdning 121.824 168.317 104.983 33.035 156.728 

Kortfristede aktiver i alt 239.309 404.182 255.847 120.905 282.072 

Aktiver i alt 3.227.211 3.317.353 2.958.854 2.089.019 1.810.138 
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Passiver 2009 2008 2007 2006 2005 

Egenkapital        

Selskabskapital 61.098 61.098 61.098 61.098 61.098 

Egne aktier -18.118 -18.118 -18.118 -18.118 -7.708 

Opskrivningshenlæggelser -2.242 -106 7.268 579.852 296.448 

Overført resultat 1.205.146 1.209.540 953.656 574.493 415.306 

Foreslået udbytte 0 55.100 64.548 73.939 132.382 

Reserve for sikringstransaktioner -3.258 -32.637 8.664 5.589 3.258 

Reserve for valutakursreguleringer 4.073 4.072 4.114 3.993 3.867 

Egenkapital i alt 1.246.699 1.278.949 1.081.230 1.280.846 904.651 

Langfristede forpligtelser        

Hensættelser til udskudt skat 54.951 55.117 55.588 62.787 54.560 

Prioritetsgæld og banklån 1.629.250 1.505.797 884.579 639.065 729.088 

Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe 1.885 10.672 31.642 0 0 

Finansielle leasing forpligtelser 31.754 0 0 0 0 

Overtagne time charter kontrakter 61 3.864 14.654 0 0 

Langfristede forpligtelser i alt 1.717.901 1.575.450 986.463 701.852 783.648 

Kortfristede forpligtelser        

Prioritetsgæld, finansiel leasing og banklån 143.328 212.368 768.759 55.902 59.926 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 24.993 48.960 42.591 18.760 22.918 

Skyldig selskabsskat 5.664 9.709 14.471 4.575 9.381 

Anden gæld 82.891 179.823 44.073 26.004 23.592 

Overtagne time charter kontrakter 3.803 11.150 17.378 0 0 

Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe 1.801 0 0 0 0 

Periodeafgrænsningsposter 131 944 3.889 1.080 6.022 

Kortfristede forpligtelser i alt 262.611 462.954 891.161 106.321 121.839 

Passiver i alt 3.227.211 3.317.353 2.958.854 2.089.019 1.810.138 
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Reformulering      

Kernedriftsaktiver 2009 2008 2007 2006 2005 

Goodwill 89.184 89.184 89.184 0 0 

Andre immaterielle aktiver 2.269 2.451 7.481 0 0 

Grunde og bygninger 3.687 3.713 4.169 374 883 

Skibe og dokningsaktiver 2.390.391 2.325.863 2.169.832 1.136.408 1.066.474 

Forudbetaling for skibe 273.860 272.731 259.454 183.348 97.397 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 10.734 9.214 5.884 3.575 2.319 

Bunker 24.618 18.302 19.726 12.134 10.869 

Udestående fragter m.v. 62.084 120.166 89.932 49.690 53.890 

Andre tilgodehavender 16.825 72.013 36.966 21.500 14.133 

Periodeafgræsningsposter 13.558 14.684 4.240 4.546 2.853 

Driftslikviditet 8.622 11.846 7.746 6.037 5.856 

I alt 2.895.832 2.940.167 2.694.614 1.417.612 1.254.674 

Driftsforpligtelser        

Hensættelser til udskudt skat 54.951 55.117 55.588 62.787 54.560 

Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe 1.885 10.672 31.642 0 0 

Overtagne time charter kontrakter 61 3.864 14.654 0 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 24.993 48.960 42.591 18.760 22.918 

Skyldig selskabsskat 5664 9.709 14.471 4.575 9.381 

Anden gæld 82.891 179.823 44.073 26.004 23.592 

Overtagne time charter kontrakter 3.803 11.150 17.378 0 0 

Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe 1.801 0 0 0 0 

Periodeafgrænsningsposter 131 944 3.889 1.080 6.022 

I alt 176.180 320.239 224.286 113.206 116.473 

Kerne nettodriftsaktiver 2.719.652 2.619.928 2.470.328 1.304.406 1.138.201 

Ikke kernedriftsaktiver        

Kapitalandele i fællesledede virksomheder 122.968 130.468 0 0 0 

Tilgodehavender hos fællesledede virksomheder 38.766 42.158 109.974 0 0 

Andre kapitalandele 3.190 6.387 11.029 644.409 360.993 

I alt  164.924 179.013 121.003 644.409 360.993 

Netto driftsaktiver 2.884.576 2.798.941 2.591.331 1.948.815 1.499.194 

Netto finansielle forpligtelser        

Andre finansielle aktiver -8.500 -31.002 -46.000 0 0 

Andre finansielle aktiver -400 -10.700 0 0 -43.599 

Langfristede aktiver bestemt for salg -44.353 0 0 0 0 

Likvide beholdning -113.202 -156.471 -97.237 -26.998 -150.872 

Finansielle leasing forpligtelser 31.754 0 0 0 0 

Prioritetsgæld og banklån 1.629.250 1.505.797 884.579 639.065 729.088 

Prioritetsgæld og banklån 143.328 212.368 768.759 55.902 59.926 

I alt 1.637.877 1.519.992 1.510.101 667.969 594.543 

Egenkapital 1.246.699 1.278.949 1.081.230 1.280.846 904.651 
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18.4.1.3 Resultatopgørelse 

Oprindelige regnskaber 2009 2008 2007 2006 2005 

Nettoomsætning 862.251 1.183.594 773.612 603.717 585.611 

Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -217.356 -264.050 -172.182 -148.943 -124.968 

Afledte finansielle instrumenter vedr. fragt og bunkers -11.952 -13.586 2.894 620 3.194 

Timechertaerækvivalent indtjening 632.943 905.958 604.324 455.394 463.837 

Charterhyre -220.880 -193.829 -154.852 -106.329 -82.139 

Driftsomkostninger -169.556 -174.333 -115.547 -77.624 -66.744 

Dækningsbidrag (indtjening ved skibsfart) 242.507 537.796 333.925 271.441 314.954 

Resultat ved salg af skibe 33.145 82.813 0 54.362 54.731 

Administrationsomkostninger -78.194 -89.906 -54.960 -34.594 -31.176 

Andre driftsindtægter 7.331 14.493 15.167 9.839 12.570 

Resultatandele i fællesledede virksomheder -2.256 27.122 -6.058 0 0 

EBITDA 202.533 572.318 288.074 301.048 351.079 

Tab ved værdiforringelse af fællesledet virksomheder -20.000 0 0 0 0 

Afskrivninger og tab ved værdiforringelse -132.775 -126.068 -89.083 -58.915 -47.894 

Resultat af primær drift 49.758 446.250 198.991 242.133 303.185 

Finansielle indtægter 6.090 16.175 681.088 39.473 26.004 

Finansielle udgifter -74.896 -102.354 -75.871 -40.520 -29.822 

Resultat før skat -19.048 360.071 804.208 241.086 299.367 

Skat 1.686 1.279 -12.531 -6.574 -4 

Årets resultat -17.362 361.350 791.677 234.512 299.363 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 27.244 -48.717 0 0 0 

Dagsværdiregulering af værdipapirer 0 0 0 0 0 

Skat af dagsværdiregulering af værdipapirer 0 0 0 0 0 
Årets samlet indregnede indtægter og omkostninger 
efter skat 9.882 312.633 791.677 234.512 299.363 

 

Reformuleret balance  2009 2008 2007 2006 2005 

Tørlast 117.100 260.400 134.300 109.700 167.600 

Tank 745.200 923.200 639.300 494.000 418.000 

Nettoomsætning 862.300 1.183.600 773.600 603.700 585.600 

Driftsomkostninger Tørlast -61.800 -71.900 -65.300 -52.900 -49.600 

Driftsomkostninger Tank -376.500 -386.000 -261.800 -202.300 -157.600 

Andre driftsomkostninger -147.500 -152.133 -100.347 -64.024 -53.844 

Administrationsomkostninger -33.100 -30.806 -15.960 -11.894 -10.076 

Personaleomkostninger -67.100 -81.300 -54.200 -36.300 -34.000 

Driftsoverskud fra salg 176.300 461.461 275.993 236.282 280.480 

Andre driftsindtægter 7.331 14.493 15.167 9.839 12.570 

Resultat ved salg af skibe 33.145 82.813 0 54.362 54.731 

Andet driftsoverskud 40.476 97.306 15.167 64.201 67.301 

Af- og nedskrivninger -132.775 -126.068 -89.083 -58.915 -47.894 

Resultatandele fra fællesledet selskaber -2.256 27.122 -6.058 0 0 

Tab ved værdiforringelse af fællesledet virksomheder -20.000 0 0 0 0 

Kursgevinst fra andre kapitalandele 3.700 2.600 643.300 0 0 

Dirty Surplus 6.600 8.900 2.000 400 400 

Samlet driftsoverskud 72.045 471.321 841.319 241.968 300.287 

Afledte finansielle instrumenter 15.292 -62.303 2.894 620 3.194 

Finansielle instrumenter -20.400 -9.700 9.700 7.300 200 

Finansielle omkostninger -53.500 -87.700 -70.500 -40.500 -29.800 

Finansielle indtægter 1.400 8.600 22.700 32.200 25.800 

Netto finansielle omkostninger -57.208 -151.103 -35.206 -380 -606 

Skat 1.686 1.279 -12.531 -6.574 -4 

Totalindkomst fra koncernen 16.523 321.497 793.582 235.014 299.677 
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Trendanalyse (index: omsætning) 2009 2008 2007 2006 2005 

Tørlast 13,58 22,00 17,36 18,17 28,62 

Tank 86,42 78,00 82,64 81,83 71,38 

Nettoomsætning 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Driftsomkostninger Tørlast -7,17 6,07 8,44 8,76 8,47 

Driftsomkostninger Tank -43,66 32,61 33,84 33,51 26,91 

Andre driftsomkostninger -17,11 12,85 12,97 10,61 9,19 

Administrationsomkostninger -3,84 2,60 2,06 1,97 1,72 

Personaleomkostninger -7,78 6,87 7,01 6,01 5,81 

Driftsoverskud fra salg 20,45 38,99 35,68 39,14 47,90 

Andre driftsindtægter 0,85 1,22 1,96 1,63 2,15 

Resultat ved salg af skibe 3,84 7,00 0,00 9,00 9,35 

Andet driftsoverskud 4,69 8,22 1,96 10,63 11,49 

Af- og nedskrivninger -15,40 10,65 11,52 9,76 8,18 

Resultatandele fra fællesledet selskaber -0,26 2,29 0,78 0,00 0,00 

Tab ved værdiforringelse af fællesledet virksomheder -2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kursgevinst fra andre kapitalandele 0,43 0,22 83,16 0,00 0,00 

Dirty Surplus 0,77 0,75 -0,26 -0,07 -0,07 

Samlet driftsoverskud 8,35 39,82 108,75 40,08 51,28 

Afledte finansielle instrumenter 1,77 5,26 0,37 0,10 0,55 

Finansielle instrumenter -2,37 0,82 1,25 1,21 0,03 

Finansielle omkostninger -6,20 7,41 9,11 6,71 5,09 

Finansielle indtægter 0,16 0,73 2,93 5,33 4,41 

Netto finansielle omkostninger -6,63 12,77 4,55 0,06 0,10 

Skat 0,20 0,11 1,62 1,09 0,00 

Totalindkomst fra koncernen 1,92 27,16 102,58 38,93 51,17 

 

18.4.2 Norden 

18.4.2.1 Egenkapitalopgørelse 
   

 2009 tal 2008 tal 2007 tal 2006 tal 2005 tal 

Egenkapital primo 1700 1311 711 608,9 338 

Kapitalindskud (aktieudstedelse) 0 14 0 0 0 

Aktietilbagekøb -10 -38 -69 -4,5 -34,5 

Udbetalt dividende -98 -311 -39 -73,7 -36,7 

Nettokapitalindskud 1592 976 603 530,7 266,8 

         

Moderselskabets andel af nettooverskuddet (fra resultatopgørelsen) 207 717 705 179,6 341,6 

Anden totalindkomst 0 0 0 0 0 

Moderselskabets andel af periodens totalindkomst 207 717 705 179,6 341,6 

Dirty surplus 5 7 3 0,7 0,5 

Egenkapital ultimo 1804 1700 1311 711 608,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilag (OM + MM) Side 97 af 106 

 

 

18.4.2.2 Balancen 
Offentliggjorte regnskaber      

Aktiver 2009 2008 2007 2006 2005 

Immaterielle aktiver        

Goodwill 0 0 0 0 0 

Materielle aktiver        

Finansielt leasede skibe 0 0 0 26.808 26.808 

Grunde og bygninger 55.841 48.142 5.571 3.975 4.069 

Skibe og dokningsaktiver 497.613 436.865 277.814 329.166 208.189 

Forudbetaling for skibe 442.526 397.836 281.318 97.117 95.557 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 0 8.821 4.436 4.177 4.786 

Finansielle aktiver        

Kapitalandele i fællesledede virksomheder 31.770 30.855 20.755 17.532 18.338 

Andre kapitalandele 0 0 0 3.981 3.850 

Andre finansielle aktiver 0 0 0 0 0 

Langfristede aktiver i alt 1.027.750 922.519 589.894 482.756 361.597 

Kortfristede aktiver        

Tilgodehavender hos fællesledede virksomheder 0 8.508 9.008 7.320 0 

Beholdning 31.504 23.172 44.988 26.091 21.849 

Udestående fragter m.v. 76.645 108.301 87.738 53.090 35.924 

Andre tilgodehavender 58.041 15.604 60.098 18.941 13.879 

Andre finansielle aktiver 79.110 68.874 79.155 20.752 20.968 

Periodeafgræsningsposter 47.764 87.969 119.174 36.658 54.930 

Likvide beholdning 710.884 806.717 619.388 314.943 312.384 

Kortfristede aktiver i alt 1.003.948 1.119.145 1.019.549 477.795 459.934 

Aktiver i alt 2.031.698 2.041.664 1.609.443 960.551 821.531 

 
Passiver 2009 2008 2007 2006 2005 

Egenkapital        

Selskabskapital 7.087 7.087 7.087 7.321 7.321 

Egne aktier 0 0 0 0 0 

Opskrivningshenlæggelser 0 0 0 0 0 

Overført resultat 1.795.620 1.680.673 1.300.380 702.325 603.333 

Foreslået udbytte 0 0 0 0 0 

Reserve 2.236 12.546 3.659 1.501 -1.730 

Minoritetsinteresser 70 72 74 2.391 2.279 

Egenkapital i alt 1.805.013 1.700.378 1.311.200 713.538 611.203 

Langfristede forpligtelser        

Danmarks Skibskredit 0 0 0 19.177 23.689 

Prioritetsgæld og banklån 58.423 63.610 68.796 84.748 13.008 

Modtagne forudbetaling på skibe beregnet til videresalg 0 28.100 16.600 3.981 3.850 

Leasingforpligtelser 0 0 0 23.667 24.442 

Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 0 4.271 

Langfristede forpligtelser i alt 58.423 91.710 85.396 131.573 69.260 

Kortfristede forpligtelser        

Prioritetsgæld og banklån 5.187 5.187 5.187 33.118 52.242 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 66.452 91.237 84.510 40.209 39.876 

Skyldig selskabsskat 1.064 4.168 0 0 0 

Gæld til fællesledet selskaber 6.580 0 0 0 14.552 

Anden gæld 17.106 85.250 14.986 18.076 3.436 

Forpligtelser relaterede til materielle aktiver bestemt for salg 38.425 34.066 46.959 0 3.000 

Periodeafgrænsningsposter 33.448 29.668 61.205 24.037 27.962 

Kortfristede forpligtelser i alt 168.262 249.576 212.847 115.440 141.068 

Passiver i alt 2.031.698 2.041.664 1.609.443 960.551 821.531 
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Reformulering      

Kernedriftsaktiver 2009 2008 2007 2006 2005 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Andre immaterielle aktiver 0 0 0 0 0 

Grunde og bygninger 55.841 48.142 5.571 3.975 4.069 

Skibe og dokningsaktiver 497.613 436.865 277.814 355.974 234.997 

Forudbetaling for skibe 442.526 397.836 281.318 97.117 95.557 

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 0 8.821 4.436 4.177 4.786 

Beholdning 31.504 23.172 44.988 26.091 21.849 

Udestående fragter m.v. 76.645 108.301 87.738 53.090 35.924 

Andre tilgodehavender 58.041 15.604 60.098 18.941 13.879 

Periodeafgræsningsposter 47.764 87.969 119.174 36.658 54.930 

Driftslikviditet 16.759 42.468 29.331 12.341 12.965 

I alt 1.226.693 1.169.178 910.468 608.364 478.956 

Driftsforpligtelser        

Hensættelser til udskudt skat  0 0 0 0 

Overtagne optionsforpligtelser vedrørende skibe  0 0 0 0 

Overtagne time charter kontrakter  0 0 0 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 66.452 91.237 84.510 40.209 39.876 

Skyldig selskabsskat 1.064 4.168 0 0 0 

Anden gæld 17.106 85.250 14.986 18.076 3.436 

Overtagne time charter kontrakter 0 0 0 0 0 

Periodeafgrænsningsposter 33.448 29.668 61.205 24.037 32.233 

I alt 118.070 210.323 160.701 82.322 75.545 

Kerne nettodriftsaktiver 1.108.623 958.855 749.767 526.042 403.411 

Ikke kernedriftsaktiver        

Kapitalandele i fællesledede virksomheder 31.770 30.855 20.755 17.532 18.338 

Tilgodehavender hos fællesledede virksomheder 0 8.508 9.008 7.320 0 

Andre kapitalandele 0 0 0 3.981 3.850 

Gæld til fællesledet selskaber -6.580 0 0 0 -14.552 

I alt  25.190 39.363 29.763 28.833 7.636 

Netto driftsaktiver 1.133.813 998.218 779.530 554.875 411.047 

Netto finansielle aktiver        

Andre finansielle aktiver 79.110 68.874 79.155 20.752 20.968 

Likvide beholdning 694.125 764.249 590.057 302.602 299.419 

Modtagne forudbetaling på skibe beregnet til videresalg 0 -28.100 -16.600 -3.981 -3.850 

Forpligtelser relaterede til materielle aktiver bestemt for salg -38.425 -34.066 -46.959 0 -3.000 

Prioritetsgæld og banklån -58.423 -63.610 -68.796 -127.592 -61.139 

Prioritetsgæld og banklån -5.187 -5.187 -5.187 -33.118 -52.242 

I alt 671.200 702.160 531.670 158.663 200.156 

Egenkapital 1.805.013 1.700.378 1.311.200 713.538 611.203 
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18.4.2.3 Resultatopgørelse 
Oprindelige regnskaber 2009 2008 2007 2006 2005 

Nettoomsætning 1.675.863 4.246.815 2.933.140 1.234.197 1.296.457 

Andre driftsindtægter, netto 1.018 -8.341 5.192 248 46 

Driftsomkostninger, skibe -1.486.706 -3.645.124 -2.333.550 -1.026.121 -1.044.273 

Andre eksterne omkostninger -13.862 -24.043 -15.548 -10.385 -8.602 

Personale omkostninger -50.666 -63.638 -51.742 -31.874 -27.706 

EBITDA 125.647 505.669 537.492 166.065 215.922 

Salgsavancer, skibe m.v. 69.576 289.972 163.132 55.409 120.104 

Af- og nedskrivninger -39.494 -31.630 -19.567 -20.318 -16.291 

Resultatandele i fællesledede virksomheder 965 8.580 1.611 1.379 8.277 

EBIT 156.694 772.591 682.668 202.535 328.012 

Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 60.764 -81.133 19.884 -26.986 25.965 

Finansielle indtægter 15.302 34.192 29.084 19.722 4.094 

Finansielle omkostninger -8.227 -5.125 -6.339 -7.297 -12.178 

EBT 224.533 720.525 725.297 187.974 345.893 

Årets skat -7.327 -12.695 -21.957 -11.468 -9.557 

Årets resultat 217.206 707.830 703.340 176.506 336.336 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter -13.243 13.583 1.729 0 0 

Dagsværdiregulering af værdipapirer 2.538 -4.696 429 0 0 

Skat af dagsværdiregulering af værdipapirer 395 0 0 0 0 

Årets samlet indregnede indtægter og omkostninger efter skat 206.896 716.717 705.498 176.506 336.336 

 
Reformuleret resultatopgørelse 2009 2008 2007 2006 2005 

Tørlast 1.516.336 4.001.912 2.742.529 1.102.190 1.171.917 

Tank 159.527 244.903 190.611 132.210 124.540 

Nettoomsætning 1.675.863 4.246.815 2.933.140 1.234.400 1.296.457 

Driftsomkostninger Tørlast -1.348.120 -3.507.781 -2.214.209 -959.518 -992.076 

Driftsomkostninger Tank -150.052 -164.720 -125.836 -74.950 -59.303 

Andre driftsomkostninger -2.396 -5.136 -3.924 -2.038 -1.496 

Administrationsomkostninger 0 0 0 0 0 

Personale omkostninger -50.666 -63.638 -51.742 -31.874 -27.706 

Driftsoverskud fra salg 124.629 505.540 537.429 166.020 215.876 

Andre driftsindtægter 1.018 129 63 45 46 

Salgsavancer, skibe m.v. 69.576 289.972 163.132 55.409 120.104 

Andet driftsoverskud 70.594 290.101 163.195 55.454 120.150 

Af- og nedskrivninger -39.494 -31.630 -19.567 -20.318 -16.291 

Resultatandele i fællesledede virksomheder 965 8.580 1.611 1.379 8.277 

Kursgevinst fra andre kapitalandele 0 0 0 0 0 

Dirty Surplus 5.000 7.000 3.000 700 500 

Samlet driftsoverskud 161.694 779.591 685.668 203.235 328.512 

Afledte finansielle instrumenter 60.764 -81.133 19.884 -26.986 25.965 

Finansielle instrumenter -10.705 12.467 7.861 0 0 

Finansielle omkostninger -8.227 -5.125 -6.248 -7.297 -12.178 

Finansielle indtægter 15.302 30.612 23.290 19.722 4.094 

Netto finansielle omkostninger 57.134 -43.179 44.787 -14.561 17.881 

Årets skat -6.932 -12.695 -21.957 -11.468 -9.557 

Totalindkomst fra koncernen 211.896 723.717 708.498 177.206 336.836 
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Trendanalyse (indeks: omsætning) 2009 2008 2007 2006 2005 

Tørlast 90,48 94,23 93,50 89,29 90,39 

Tank 9,52 5,77 6,50 10,71 9,61 

Nettoomsætning 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Driftsomkostninger Tørlast 80,44 82,60 75,49 77,73 76,52 

Driftsomkostninger Tank 8,95 3,88 4,29 6,07 4,57 

Andre driftsomkostninger 0,14 0,12 0,13 0,17 0,12 

Administrationsomkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personale omkostninger 3,02 1,50 1,76 2,58 2,14 

Driftsoverskud fra salg 7,44 11,90 18,32 13,45 16,65 

Andre driftsindtægter 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salgsavancer, skibe m.v. 4,15 6,83 5,56 4,49 9,26 

Andet driftsoverskud 4,21 6,83 5,56 4,49 9,27 

Af- og nedskrivninger 2,36 0,74 0,67 1,65 1,26 

Resultatandele i fællesledede virksomheder 0,06 0,20 0,05 0,11 0,64 

Kursgevinst fra andre kapitalandele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dirty Surplus 0,30 0,16 0,10 0,06 0,04 

Samlet driftsoverskud 9,65 18,36 23,38 16,46 25,34 

Afledte finansielle instrumenter 3,63 1,91 0,68 2,19 2,00 

Finansielle instrumenter 0,64 0,29 0,27 0,00 0,00 

Finansielle omkostninger 0,49 0,12 0,21 0,59 0,94 

Finansielle indtægter 0,91 1,04 0,79 1,60 0,32 

Netto finansielle omkostninger 3,41 1,02 1,53 1,18 1,38 

Årets skat 0,41 0,30 0,75 0,93 0,74 

Totalindkomst fra koncernen 12,64 17,04 24,15 14,36 25,98 
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18.4.2.4 Peer group 
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Bilag (OM + MM) Side 102 af 106 

 

 

 

  



 

Bilag (OM + MM) Side 103 af 106 

 

 

18.5 Værdiansættelse 
18.5.1 Budget Torm 

  



 

Bilag (OM + MM) Side 104 af 106 

 

 

18.5.2 Budget Norden 

 

  



 

Bilag (OM + MM) Side 105 af 106 

 

 

18.5.3 Multipelanalyse 

18.5.3.1 Torm 

Torm P EPS P/E Book value (m) Antal aktier (m) Indre værdi Kurs/indre værdi 

Teekay 22,99 0,04 574,75 2068,467 72 28,73 0,80 

General Maritime 7,35 0,76 9,67 364,909 58 6,29 1,17 

Ship Finance 17,99 2,31 7,79 749,328 79 9,49 1,90 

Euronav 16,5 2,50 6,60 1178,326 51 23,10 0,71 

Frontline 185,2 9,15 20,24 741,34 77 9,63 19,24 

gns   8,02    1,14 

         

TORM  -1,30  1246,699 73 17,08  

        

 Teekay General Maritime Ship Finance Euronav Frontline gns.   

P/E -747,18 -12,57 -10,12 -8,58 -26,31 -10,43  

K/I 13,67 19,95 32,39 12,20 328,51 19,55  

 

Kilder: P Prime Terminal Professional 

 EPS Prime Terminal Professional 

 Book value Prime Terminal Professional 

 Antal aktier Bloomberg 

 

18.5.3.2 Norden 

Norden P EPS P/E Book value (m) Antal aktier (m) Indre værdi Kurs/Indre værdi 

Pacific Basin 6,18 0,24 25,44 1455,567 1928 0,75 8,19 

Jinhui 27,7 1,83 15,13 669,483 84,00 7,97 3,48 

Golden Ocean 11,28 0,74 15,24 523,43 459 1,14 9,89 

Diana Shipping 15,13 2,77 5,46 775,476 81 9,57 1,58 

General Maritime 7,35 0,76 9,67 364,909 58 6,29 1,17 

gns   14,19    4,86 

         

NORDEN  18,23  1805 42 42,98  

        

 Pacific Basin Jinhui Golden Ocean Diana Shipping General Maritime gns.   

P/E 463,81 275,86 277,88 99,57 176,30 258,68  

K/I 351,80 149,36 425,10 67,92 50,21 208,88  

 

Kilder: P Prime Terminal Professional 

 EPS Prime Terminal Professional 

 Book value Prime Terminal Professional 

 Antal aktier Bloomberg 

 

  



 

Bilag (OM + MM) Side 106 af 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Statistik (incl. bilag, tekstbokse, fodnoter og slutnoter) 

Hele opgaven, side 1 – 106,  alt incl.  Opgavebesvarelsen, side 6 – 86, alt incl. 

Sider 106 Sider 80 

Ord 28.605 Ord 23.515 

Tegn  180.608 Tegn  149.625 

Afsnit 4.857 Afsnit 1.372 

Linier 7.316 Linier 3.388 

Normalsider  90.30 Normalsider  74,81 

Ole Basse Middelboe Michael Mærsk 

 


