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Executive Summary 
The primary objective of this thesis is to provide an equitable assessment of the value of TORM A/S, as of 

December 31th 2011. Thus this thesis is centered on answering the following questions:  

1) Does the restructuring of TORM A/S create value for the shareholders, or would liquidation be 

preferable? 

2) Does the restructuring create value for the creditors, converting a claim of 200 million USD to a 

90% stake in TORM A/S? 

In order to acquire the necessary insight into the shipping sector, a comprehensive strategic analysis of the 

most important aspects influencing the future shipping market has been conducted. In the market, in which 

TORM operates (standard shipping industry), the pricing is solely determined by the relationship between 

supply and demand. Therefore methods of analysis include evaluating the future deliveries of new vessels 

and the expected scrapping of vessels with the purpose of presenting a realistic forecast of the future capacity 

in the market.  

By employing different demand forecasting approaches, it was possible to predict the future demand, and 

thereby evaluate the future relationship between supply and demand - the utilization rate. With the forecast 

of the future utilization rate the determination of the future freight rates was carried out.  

Subsequently, a financial analysis of TORM’s historical financial performance was provided in order to 

identify the main reasons for the urgent need of restructuring and to provide key ratios – these key ratios was 

later used in the financial forecast of TORMs activities. Furthermore I completed a risk analysis, which 

resulted in a rating of TORM and thus an assessment of the default risk, which contributed to the evaluation 

of TORMs cost of capital. 

To examine the findings from the strategic and financial analysis, a valuation was completed by utilizing 

three different approaches; 1) DCF and EVA-valuation, 2) valuation by using relevant multiples derived 

from a peer-group, and 3) liquidation valuation. The results from the valuations are listed in the figure below:  

 

The result from the going-concern scenario was significant higher than the benchmark of 1,06 DKK, which 

was the comparable stock price, why it was especially pertinent to complete a sensitivity analysis. The 

valuation from DCF was tested by altering several relevant drivers, and this analysis identified that the 

market value of TORM is greatly influenced by a change in utilization rates and freight rates.  

As the liquidation value of TORM is 0, it can be concluded that the restructuring creates value for the 

shareholders and that liquidation is not preferable. Moreover the analysis concluded that creditors, 

converting a 200 million USD claim to a 90% stake in TORM, create significant value from the transaction. 

According to the DCF valuation, the total value of a 90% stake is 786 million USD. 
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Jeg erklærer hermed, at afhandlingen overholder formalia samt at jeg ikke har plagieret. 

1 Indledning  
Danmark er én af verdens førende skibsnationer, og det er i høj grad medvirkende til, at der skabes overskud 

på Danmarks handelsbalance. Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv, og skaber op mod 115.000 

arbejdspladser i Danmark. 

Branchen har siden finanskrisens indtog i 2008 haft svære vilkår med svagere markedsvækst end forventet 

og stigende kapacitet i markedet. Dette har medført markant faldende fragtrater, hvilket har ramt skibsfarten 

hårdt med forøget risiko for konkurser og en frygt for et voksende antal af misligholdte kontrakter. 

Rederiet TORM er et af de danske selskaber i branchen som har været hårdest ramt, og aktiekursen er  faldet 

98,4% siden 30/6-2008. Dette afspejler en markant forøget risiko for betalingsstandsning og/eller konkurs. 

Nedenfor er vist udviklingen i gennemsnittet for de fragtrater TORM er eksponeret imod, samt udviklingen i 

TORMs aktiekurs. Det fremgår tydeligt at der er korrelation mellem udviklingen i fragtraterne og 

udviklingen i TORMs markedsværdi.  

 

Figur 1 - Fragtrater vs. aktiekurs. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Bloomberg og Clarksons. 

Årsrapporten 2011 viser en bogført egenkapital på 644 mio. USD ved udgangen af 2011, men på dette 

tidspunkt var markedsværdien af egenkapitalen alene på ca. 47,5 mio. USD. Dette er en indikation af, at 

markedet forventer, at der i fremtiden vil blive nedbrudt værdi og afspejler i høj grad, at selskabet står over 

for nogle alvorlige udfordringer. 

I TORMs årsrapport 2011 udtaler bestyrelsesformanden, N.E. Nielsen, følgende: 

 

Årsrapporten 2011 er aflagt under forudsætning af, at den betingede principaftale færdiggøres. 
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Ledelsen udtaler desuden, at det er en nødvendighed at gennemføre en langsigtet finansiel løsning, så 

selskabet sikres likviditet til at fortsætte driften af dets aktiviteter i lyset af nogle meget lave fragtrater og en 

samlet gæld på 1,9 mia. USD.  

Den 5. november 2012 offentliggører TORM, at restruktureringen af selskabet nu er på plads, hvilket i 

hovedtræk medfører markant reduceret gæld, ny likviditet til at fortsætte driften samt signifikante besparelser 

fra en restrukturering af deres "time charter books" (Pressemeddelelse 31, 5. oktober 2012). 

Aftalen medfører at de eksisterende aktionærer får udvandet deres ejerandel markant, da en række kreditorer 

konverterer et tilgodehavende på 200 mio. USD til en ejerandel i TORM på 90%. 

Restruktureringen af TORM samt de aktuelle markedsforhold taget i betragtning, rejser 2 meget interessante 

spørgsmål. 

1.1 Problemformulering 
1. Er restruktureringsaftalen værdiskabende for TORMs aktionærer, eller ville en likvidation af 

selskabet være at foretrække? 

2. Er restruktureringsaftalen værdiskabende for de kreditorer, som konverterer et tilgodehavende på 

200 mio. USD til en 90% ejerandel i TORM? 

1.2 Metode  
Problemformuleringen skal besvares ved, at foretage en værdiansættelse at TORM i et ”going concern” 

scenarie, men også i et scenarie hvor aktiviteterne lukkes ned, sælges, forpligtelserne betales og et eventuelt 

overskydende provenu udbetales til aktionærerne. Analysen vil blive struktureret ud fra følgende 

model/struktur. 

 

Problemformuleringen vil desuden blive besvaret med skæringsdato 31/12-2011, da jeg vurderer, at dette var 

tidspunktet hvor TORMs ledelse besluttede at ”jagte” en løsning med en restrukturering. Det er i øvrigt i 

forbindelse med aflæggelse af 2011-regnskabet, at specifikke planer annonceres. 

Strategisk analyse af 
branchen og TORMs 
positionering på 
markedet 

•PEST 

•Porters Five Forces 

Regnskabsanalyse 
og budgettering 

•Kapitalstruktur 

•Indtjeningsevne 

•Likviditetsberedskab 

•Risiko 

Værdiansættelse af 
TORM samt 
følsomhedsanalyse 

•Kapitalværdibaserede modeller  

•Relative værdiansættelsesmodeller  

•Likvidationsmodellen 

•Følsomhedsanalyse 
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1.2.1 Metode til strategisk analyse 

Den strategiske analyse skal anvendes til at belyse den omverden og branche, som TORM agerer i.  

Analysen vil blive delt op i en omverdensanalyse og en brancheanalyse, ved brug af henholdsvis PEST- og 

Porters Five Forces modellen. 

PEST-modellen skal anvendes til at belyse de faktorer i branchens omverden, som kan forventes at påvirke 

hele branchen og dermed også TORM i fremtiden. Analysen vil bidrage med indsigt i en bred vifte af 

forhold, men med et prioriteret fokus på de væsentligste drivere.  

Porters Five Forces skal anvendes til at belyse de faktorer, som specifikt påvirker branchen og den 

konkurrencesituation, som der aktuelt er, og kan forventes fremadrettet.  

Konklusionerne fra PEST-analysen vil blive inddraget i Porters Five Forces, da udviklingen i omverdenen vil 

have væsentlig betydning for branchens fremtidige vækst- og profitmuligheder.  

Konklusionerne fra den strategiske analyse vil afslutningsvist blive sammenfattet i en SWOT-analyse, som 

har til formål, at give et overblik over de væsentlige drivere, som er identificeret i analysen. I forbindelse 

med SWOT-analysen vil jeg samtidig synliggøre min vurdering af, i hvilken retning de forskellige faktorer 

vil påvirke TORM – dette vil ske med korte bemærkninger i parentes efter de enkelte punkter i SWOT-

analysen.  

1.2.2 Metode til regnskabsanalyse og budgettering 

Regnskabsanalysen vil blive udarbejdet for regnskaberne i perioden 2006-2011 (6 regnskabsår), da dette 

repræsenterer en periode, hvor der har været meget gunstige forhold i branchen, men også en periode efter 

finanskrisens indtog. Analyseperioden vil dermed repræsentere en konjunkturcyklus, og forventes at bidrage 

betydeligt til at identificere årsagerne til regnskabsudviklingen, og ikke mindst den krise som TORM har 

gennemgået, og som har affødt den nævnte restruktureringsaftale. 

Inden regnskabsanalysen foretages vil der blive foretaget en reformulering af resultatopgørelser og balancer i 

analyseperioden. Det er væsentligt, da det giver mulighed for at identificere hvor TORMs indtægter og 

omkostninger bliver skabt – om det er driftsrelateret fra TORMs kerneforretning, eller om det er indtægter 

fra finansielle aktiviteter, eksempelvis time charter kontrakter og/eller rente/valutainstrumenter såsom 

terminsforretninger, optioner og swaps. 

Regnskabsanalysen vil blive opbygget efter Dupont-modellen, som skaber en sikker struktur gennem 

analysen, hvor udviklingen i TORMs finansielle præstrationer vil blive belyst, samt årsagerne kan blive 

identificeret. Derudover vil analysen naturligvis bidrage med en lang række nøgletal, som kan indgå i den 

samlede vurdering af TORMs fremtidige præstationer, nemlig budgetteringen. 

Regnskabsanalysen skal også indeholde en risikoanalyse, som skal bidrage med en vurdering af de risici som 

er forbundet med en investering i TORM, herunder både operationelle og finansielle risici. Risikoanalysen 

vil være en væsentlig parameter i vurdering af beta samt kreditrating, hvilket er en væsentlig komponent i 

selskabets WACC, som skal anvendes i værdiansættelsen. 
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Regnskabsanalysen vil omfatte besvarelse af følgende relevante spørgsmål: 

1. Hvordan har rentabiliteten udviklet sig i TORM, herunder årsagsforklaringer? 

2. Hvilke aktiviteter er værdiskabende – drifts- og/eller finansieringsaktiviteterne? 

3. Hvilke finansielle risici er der forbundet med driften af TORMs aktiviteter? 

Når regnskabsanalysen er udarbejdet vil det være muligt at udarbejde budgetter, som skal danne basis for at 

estimere det frie cash flow, som kan forventes udbetalt til aktionærerne i selskabet. Budgetperioden vil 

strække sig over 6 år, hvorefter der vil være en 3-årig aftrapningsperiode, som skal anvendes til 

normalisering af vækst, så den afspejler den langsigtede forventede vækst. Efter normalisering af væksten vil 

modellen have en terminalperiode, som er udtryk for den langsigtede præstation, som forventes af TORM i 

fremtiden. 

1.2.3 Metode til værdiansættelse af TORM samt følsomhedsanalyse 

Når budgetteringen er foretaget skal værdiansættelsen af TORM gennemføres, herunder markedsværdien af 

aktiekapitalen. Værdiansættelsen vil blive gennemført ud fra 3 typer af modeller: 

1. Kapitalværdibaserede modeller 

2. Relative værdiansættelsesmodeller 

3. Likvidationsmodellen 

De kapitalværdibaserede modeller, som vil blive anvendt er DCF og EVA. De 2 modeller vil komme frem til 

samme markedsværdi, men anvendes for at sandsynliggøre, at opbygningen af værdiansættelsesmodellen er 

konsistent. De kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller kapitaliserer det frie cash flow, som er 

beregnet i budgetteringen. Diskonteringsfaktorerne beregnes ved brug af WACC, som stiller krav til 

følgende input; risikofri rente, risikopræmie, beta, skat og kapitalstruktur. 

De relative værdiansættelsesmetoder vil blive anvendt, for at sikre flere vinkler på markedsværdien af 

TORMs aktiekapital, herunder en mulig validering af resultatet fra de kapitalværdibaserede modeller. I 

denne del af analysen vil der blive anvendt relevante multipler fra en peer-gruppe, som bedst muligt kan 

sammenlignes med TORM. 

Likvidationsmodellen gennemføres for at udfordre den beslutning som TORMs ledelse har taget vedrørende 

gennemførsel af restruktureringsaftalen og dermed fortsat drift at TORMs aktiviteter mod en markant 

udvanding af de eksisterende aktionærer. TORMs ledelse har en forpligtelse til at varetage aktionærernes 

interesser bedst muligt, hvorfor de naturligvis bør lede selskabet sådan, at aktionærernes værdi maksimeres. 

Analysen er især interessant i forhold til de principal-agent problemer, som eksisterer i forbindelse med 

ledelsen af selskaber. Likvidationsmodellen skal estimere det provenu, som der i tilfælde af en likvidation af 

TORM, ville kunne udbetales til aktionærerne.  
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Afslutningsvist vil udvalgte af de input/variable, som indgår i værdiansættelsesmodellerne blive 

følsomhedstestet for at vurdere, hvordan en ændring i væsentlige forudsætninger vil ændre værdiansættelsens 

resultat og konklusioner.  

1.3 Dataindsamling og kildekritik 
Dataindsamling er afsluttet ultimo januar, hvorfor selskabsmeddelelser m.m. efter denne dato ikke er 

indarbejdet i afhandlingen. 

Dataindsamlingen vil primært ske fra store og uafhængige kilder, såsom Bloomberg, OECD, IMF, 

International Energy Agency m.fl., som er førende indenfor levering af især økonomiske data, såsom BNP-

udvikling, olieprisudvikling m.m. Data fra de nævnte kilder vurderes som valide, og med høj troværdighed i 

forhold til præcision af de leverede data. Det er naturligt, at de data der leveres vil divergerer, men her vil jeg 

udvælge de data, som er bedst underbygget og beskrevet.  

Til den strategiske analyse vil det desuden være meget væsentligt at få et indgående branchekendskab, 

hvilket jeg vil få via RS Platou som én gang årligt leverer en rapport med omfattende analyser af, hvordan 

shippingmarkedet har udviklet sig, og kan forventes at udvikle sig fremadrettet. RS Platou er blandt de 

førende inden for analyser af shippingbranchen, og jeg vurderer, at data herfra er af høj kvalitet og 

troværdighed.  

Derudover har jeg i løbet af skriveprocessen fået opkobling til Clarksons omfattende database, hvor der er 

store mængder af data fra shippingindustrien. En opkobling på databasen er under normale omstændigheder 

relativt dyr, hvorfor det er data som normalt ikke vil indgå i denne type af afhandlinger. Clarksons er ledende 

udbyder af data og services inden for shippingbranchen, og deres databaser anvendes bredt i branchen, og det 

fremgår desuden af TORMs årsrapporter, præsentationer m.v., at de anvender Clarksons databaser. 

Regnskabstal for TORM, vil jeg få fra deres årsrapporter i analyseperioden, ligesom jeg vil indhente 

oplysninger omkring deres vækstplaner, poolsamarbejder m.m. direkte fra TORMs årsrapporter og det øvrige 

materiale, som er offentligt tilgængeligt. Jeg vil forholde mig kritisk til materialet fra TORM, da jeg er 

bevidst om, at det kan være præget af TORMs egne holdninger og interesser. 

Igennem hele rapporten vil jeg supplere analyserne med information fra diverse nyhedsmedier i form af TV-

interviews og artikler – dog med kritisk stillingtagen, da disse info kan være præget af nyhedsbureauernes 

politiske holdning eller ønske om at skabe en bestemt historie. 

2 TORMs historie1 
TORM blev stiftet i 1889 af Ditlev E. TORM og Christian Schmiegelow, og blev børsnoteret på Københavns 

Fondsbørs i 1905. Selskabet har hovedkvarter i København og aktiviteter over hele verden. TORM 

beskæftiger sig med tørlast- og tankmarkedet, og har Danmarks anden største flåde blandt de danske aktører 

                                                           
1
 www.torm.com  about 

http://www.torm.com/
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– kun overgået af A.P. Møller Mærsk. TORM opererer med en af de største og teknologisk fremmeste flåder 

i verden, som dog varierer lidt grundet løbende tilpasning i antallet af indchartrede skibe. Aktuelt har de ca. 

10 tørlastskibe, hvoraf de alene ejer 2 af dem. Derudover opererer de en flåde bestående af 120 tankskibe, 

hvoraf 65,5 var ejet pr. 31/12-2011. 

Tørlastskibene fragter eksempelvis jern, kul, bauxit og gødning og tankskibene fragter flydende produkter, 

såsom benzin, flybrændstof, nafta og dieselolie. 

TORM har, ligesom branchen som helhed, oplevet markant vækst især efter 2. verdenskrig, hvor 

industrialiseringen virkelig har taget fart, hvilket har øget behovet væsentligt for hurtigere og større mængder 

fragt af kul, jern, korn og andre råvarer. 

Fra 1992 til 2007 ekspanderede TORM hastigt, hvor flåden steg fra 36 tankskibe til i alt 115. Dette var 

naturligvis også afledt af den vækst, som har kendetegnet verdensøkonomien i den pågældende periode.  

Ejerstrukturen har naturligvis ændret sig markant i forbindelse med restruktureringen – udviklingen er 

skitseret i nedenstående figur.  

 

Figur 2 – Ejerstruktur før og efter restrukturering. Kilde: Egen tilvirkning pba. ”præsentation af Q2 2012, 21/8-2012” samt 

”TORM, pressemeddelelse no. 32 / 5 November 2012” 

Beltest og Menfield er begge relateret til cypriotiske Alpha Trust, som i 2011 opnåede kontrollerende 

indflydelse i TORM
 
(artikel 1). Restruktureringen af TORM medfører, som tidligere nævnt, en markant 

udvanding af de gamle aktionærers ejerandel, da der i alt konverteres gæld for ca. 200 mio. USD til en 

ejerandel på 90%. 

Som det fremgår af figuren, vil de gamle aktionærer få udvandet deres ejerandel til 10%. Efter 

restruktureringen ejes 73% af TORM af i alt 14 banker, herunder de største ejerandele til HSH Nordbank, 

Danske Bank, Nordea, Deutsche Bank og DBS (artikel 2). De sidste 17% ejes af en række af TORMs time 

charter partnere, til hvilke de ligeledes havde en betydelig gæld (udgjordes af negativ markedsværdi på 

kontrakter).  

3 Strategisk analyse 
Formålet med den strategiske analyse er at få identificeret, hvilke styrker og svagheder som TORM internt 

besidder. Derudover skal TORMs fremadrettede muligheder og trusler identificeres med henblik på at skabe 
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en dyb forståelse for det marked som TORM befinder sig på, og de fremtidsperspektiver der er for selskabet. 

Analysen er en del af grundlaget i forhold til at foretage et sandsynligt forecast over TORMs udvikling i den 

budgetperiode, som den kapitalværdibaserede værdiansættelse bygger på. 

3.1 PEST-analyse 
Som nævnt i metodeafsnittet vil PEST-analysen blive anvendt til at belyse de omverdensforhold, som er 

afgørende for den branche, som TORM befinder sig i. Det er almindeligt kendt, at virksomheder ikke lever i 

et vakuum, med derimod indgår i et større samspil med sine omgivelser, og dette afsnit vil fokusere på de 

faktorer, som på samfundsniveau øver indflydelse på branchen. 

3.1.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold 

”Det Blå Danmark”, som omfatter rederier, værfter, udstyrsproducenter m.v. danner grundlag for ca. 115.000 

arbejdspladser i Danmark, hvoraf  30.000 alene kan tilskrives rederierne. Derudover er det Danmarks største 

eksporterhverv med en valutaindsejling i 2011 på over 180 mia. kr. Det er derfor af væsentlig betydning for 

det danske velfærdssamfund, at rederierne tilbydes nogle rammevilkår som er konkurrencedygtige på den 

internationale scene. Shippingbranchen er meget international, hvorfor de danske rederier konkurrerer med 

rederier fra hele verden, hvor det politiske klima differentierer sig meget fra det danske.  

De danske politikere har forsøgt at skabe attraktive rammevilkår for de danske rederier, og de væsentligste 

faktorer relaterer sig til beskatning, hvor der er lavet særligt gunstige ordninger for rederierne med henblik på 

at styrke dem i den internationale konkurrence. 

3.1.1.1 Beskatning af bemandingen 

De danske politikere har besluttet at bemandingen på de danske skibe ikke beskattes i Danmark. Denne 

beslutning er truffet i erkendelse af, at bemandingen på de skibe, som er ejet af en stor andel af de 

udenlandske rederier ikke betaler en skat, som er i nærheden af den danske personskat – dette betyder 

markant lavere omkostninger til bemanding. 

Beslutningen bidrager positivt til de danske rederiers konkurrenceevne, da bruttolønkravene fra 

bemandingen på skibene naturligt vil falde i takt med et lavere skattetryk. 

3.1.1.2 Tonnageskatteordningen2 

Tonnageskatteordningen blev indført i 2002, ligesom i de fleste konkurrerende lande. Ordningen betyder, at 

danske rederier har mulighed for at vælge en anden type beskatning end den traditionelle danske 

selskabsbeskatning på 25% af overskuddet. Ved valg af beskatning efter tonnageskatteordningen bliver et 

rederi beskattet efter den totale tonnage, som rådes over i flåden, og ordningen er flagblind – det betyder 

både de skibe som ejes af rederiet, og de skibe som indchartres, uanset hvor de er placeret i verden 

(udchartrede skibe beskattes ikke). Man kan sammenligne ordningen med en form for vægtafgift, som 

                                                           
2
 www.shipowners.dk  skibsfartspolitik  tonnageskat  sådan anvendes tonnageskattereglerne 

http://www.shipowners.dk/
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betales for den tonnage et rederi har rådighed over. Ulempen ved ordningen er, at der også betales skat i et 

år, hvor der genereres et underskud – dvs. den betalte skat er uafhængig af indtjeningen. Ordningen er 

frivillig, hvilket betyder at rederierne i en periode på 10 år af gangen selv vælger, hvorvidt de vil beskattes 

efter den tradionelle selskabsskat, eller tonnageskatteordningen.  

Rent praktisk opgøres tonnageindkomsten pr. skib, hvorefter den beskattes med den normale skattesats – dvs. 

den danske selskabsskat på 25%. Der kan ikke fratrækkes omkostninger som vedrører tonnageindkomsten, 

og nedskrivninger på aktiver som er underlagt tonnageskatteordningen kan ikke fratrækkes i evt. 

skattepligtig indkomst og/eller fremføres. På samme vis beskattes gevinster ved salg af skibe heller ikke 

separat, da det er en del af tonnageskatteordningen. 

I den senere regnskabsanalyse vil det blive belyst, hvilken effekt ordningen har i forhold til den traditionelle 

selskabsskat. Derudover er det en væsentlig parameter, når der i budgetteringen skal budgetteres skat. 

3.1.1.2.1 Finansiel indkomst 

Nettofinansielle indtægter beskattes efter den ordinære selskabsskat. Hvis der er nettofinansielle 

omkostninger, vil de finansielle omkostninger blive allokeret i forhold til forholdet af den bogførte værdi af 

rederiets aktiver inden - og udenfor tonnageskatteordningen. TORMs aktiviteter vurderes at ligge inden for 

tonnageskatteordningen hvorfor det må formodes, at der ikke er mulighed for at fratrække nettofinansielle 

omkostninger – dette kan naturligvis have en markant indvirkning på beregning af WACC, hvilket vil blive 

belyst senere. 

3.1.1.3 International lovgivning og udvikling i verdenshandlen 

Skibsfarten er Danmarks klart mest globaliserede erhverv, og omsætningen skabes via fragter over hele 

verden. Under 25% af rederiernes omsætning stammer fra fragter til og fra Europa. De største markeder for 

skibsfragten er i dag USA, Kina og Japan. Indien er også blevet et vigtigt marked for skibsfragten de senere 

år, og netop den indiske økonomi forventes at have så markante vækstrater, at de vil have et større BNP end 

USA i 2060.
3
 

Verden bliver løbende mere liberal og globaliseret, hvilket afspejler sig i en stigende handel med varer på 

tværs af kontinenterne. Verdenshandlen med fysiske varer har haft store vækstrater de sidste mange år – 

alene i perioden 2000-2011 var de gennemsnitlige vækstrater på over 5,5% på trods af en markant nedgang 

på 11,3% i 2009.  

Verdenshandlen forventes at fortsætte med at stige de kommende år, hvilket er illustreret i nedenstående 

graf, som både viser den historiske udvikling og prognosen fra IMF i perioden 2012-2017. 

                                                           
3
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Figur 3 - Udvikling i verdenshandel af fysiske varer. Kilde: IMF Databank 

Som det fremgår af figuren har der været stor fremgang i handlen med varer de sidste mange år, og IMF 

forventer ligeledes en markant vækst de kommende år, primært drevet af de store vækstøkonomier Kina, 

Indien og Brasilien. 

3.1.2 Økonomiske forhold 

Historisk har der været en klar sammenhæng mellem fragtrater, udnyttelsesgrader, BNP-vækst og 

efterspørgslen efter de råvarer som skibene fragter. Tankdivisionen fragter primært råolie og relaterede 

produkter som benzin og flybrændstof. Tørlastdivisionen fragter primært kul og jernmalm samt relaterede 

produkter som stål. Sammenhængen mellem de nævnte faktorer kan anvendes til at sandsynliggøre den 

senere budgettering af den forventede fremtidige drift i TORM.  

Foruden ovennævnte faktorer vil jeg komme ind på betydningen af bunkers og havnespecifikke 

omkostninger, da disse vurderes at være væsentlige omkostninger for branchen. 

PEST-analysen skal dermed anvendes til at identificere følgende faktorer: 

1. Udviklingen i BNP-vækst 

2. Udviklingen i efterspørgslen efter olie  

3. Udviklingen i efterspørgslen efter kul og jern 

4. Betydningen af bunkers og havnespecifikke omkostninger for den senere budgettering samt den 

forventede udvikling heri 

Af bilag 2 fremgår en fordeling af, hvilke andre produkter tørlastskibene fragter. Jeg har vurderet, at 

efterspørgslen efter kul og jern er de væsentligste drivere for tørlastmarkedet, hvilket også harmonerer med 

TORMs egen vurdering (Årsrapport 2011, side 8 og 18). 
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3.1.2.1 Udviklingen i BNP-vækst  

BNP for verden er reelt en måling af den totale produktion i verden, og derfor er det af væsentlig betydning 

for shippingbranchen og TORM. En høj vækst i BNP vil aflede en højere vækst i verdenshandlen, hvilket 

skaber gode vilkår for shippingbranchen. BNP er derfor en væsentlig driver for, hvordan 

fremtidsperspektiverne er for shippingbranchen. 

Både OECD og IMF har i 4. kvartal justeret deres vurdering af verdensøkonomiens tilstand. Forventningerne 

til de kommende års vækst i BNP er justeret ned, da gældskrisen i Europa tynger den europæiske økonomi 

og gør arbejdsvilkårene svære for virksomhederne, som gerne vil afsætte deres varer. I USA er økonomien i 

bedring, men desværre går den positive udvikling ikke lige så hurtigt som tidligere forventet. 

Udviklingslande som Kina, Indien og Brasilien har fortsat markante vækstrater, men dog bærer de også præg 

af, at være påvirket af den langsomme vækst i Europa og USA.   

Årsagerne er ifølge OECD, at der fortsat er meget ringe forbrugertillid, hvilket er en nøgleparameter, når det 

gælder om at få sat gang i væksten igen. Både virksomheder og private husholdninger har nedprioriteret 

investeringer og forbrug og fokuserer nu på nedbringelse af gæld. Derudover implementerer staterne 

signifikante besparelser på de offentlige budgetter og forsøger at konsolidere sig mest muligt, i et forsøg på 

at konsolidere de statslige finanser, og skabe en langsigtet bæredygtighed i de offentlige finanser. Høj, og i 

nogle lande stigende, arbejdsløshed påvirker den negative spiral yderligere og fører til yderligere slag til 

forbrugertilliden og dermed forbruget. OECD nævner i øvrigt politisk ineffektivitet som en årsag til, at den 

europæiske gældskrise har fået lov til, at trække så dybe spor med sig. Der har fra politisk side ikke været 

arbejdet hårdt nok for at få inddæmmet problemerne til enkelte lande, hvilket har affødt en dominoeffekt, 

som har været skadelig for europæisk økonomi (OECD Economic Outlook No. 92, side 4-6). 

På baggrund af analyserne fra IMF og OECD har jeg prognosticeret væksten i BNP for verden i perioden 

2012-2017, hvilket er illustreret i nedenstående graf, som også viser de historiske vækstrater i perioden 2000-

2011. 
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Figur 4 – Real BNP udvikling samt prognose. Kilde: IMF Databank 

Den globale vækst vil primært være drevet af udviklingslandene, og der sker således et skift i fordelingen af 

BNP. Især Kina og Indien forventes at bidrage væsentligt til den fremtidige vækst, og de vil således løbende 

forøge deres andel af den samlede globale BNP. I Bilag 3 er dette illustreret, hvor det fremgår, at Kina i 2030 

vil være en markant større økonomi end USA og i 2060 forventes Indien ligeledes at have overhalet USA på 

BNP. 

TORM er eksponeret mod vækstmarkederne og har kontorer i både Indien og Brasilien. Jeg vurderer derfor, 

at de er tilstrækkeligt repræsenteret i vækstregionerne til at få del i markedsvæksten. I bilag 4 fremgår en 

oversigt over TORMs regionale kontorer. 

3.1.2.2 Udviklingen i efterspørgslen efter olie 

Ifølge det amerikanske olieselskab, BP, forventes olie at blive det brændstof med de laveste vækstrater de 

næste 20 år, og væksten vil således kun være meget begrænset (BP Statistical Review of World Energy, juni 

2012) Fra 2010 til 2030 forventes alene en vækst på 19,3% i alt – dvs. vækstrater der er gennemsnitligt ca. 

0,9% årligt. Dette harmonerer desuden med det, som IEA forventer de næste par år, men også på lidt længere 

sigt (IEA Oil Market Report 2012). Jeg har derfor regnet med årlige vækstrater på 0,9% inden for forbruget 

af olie. 

Man kan dog argumentere for, at forbruget af olie vil flytte sig til andre regioner, såsom Kina og Indien, 

hvorfor behovet for transport af olie formentlig vil stige med højere vækstrater end selve den globale 

efterspørgsel (Clarksons Tanker Outlook dec. 2012). Derudover vil raffinaderiernes geografiske placering 

formentlig også ændre sig, både afhængigt af hvor ressourcerne er, men i høj grad også hvor efterspørgslen 

er. Den nettovækst, der generelt har været i forbruget af energi, er blevet skabt i udviklingslande, og alene 

Kina har stået for 71% af den samlede nettovækst i 2011 (BP Statistical Review of World Energy, juni 

2012). Dette gør naturligvis Kina og de øvrige udviklingslande til vigtige markeder for shippingbranchen, da 
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de skal sørge for distribution af den pågældende energi, såsom jern, kul og olie. Herunder er illustreret den 

historiske vækst i olieforbruget samt prognosen frem til 2017. 

 

Figur 5 - Olieforbrug i verden. Kilde: United States Energy Information og BP. 

3.1.2.3 Udviklingen i efterspørgslen efter kul 

Kul er efter olien verdens vigtigste energiressource, og bidrager aktuelt med 40% af verdens samlede 

produktion af elektricitet. Derudover anvendes kul til udvinding af jernmalm, hvilket er råmaterialet til 

produktion af stål, som især Kina har stået for enorm produktionsvækst af. Siden 2010 har kul været verdens 

hurtigst voksende energiressource, og væksten har primært været drevet af vækstlande som Kina. 

Kulforbruget har siden dets opdagelse altid været i vækst, og det forventes at væksten fortsætter i fremtiden 

medmindre, der foretages markante politiske tiltag til en reduktion af kulforbruget. Dette vurderes ikke at 

være aktuelt i øjeblikket, da miljø- og klimahensyn de senere år har vist en tendens til at falde i skyggen af 

prioriteringen af, at sætte gang i verdens vækst – BNP.  

Kulforbruget er steget med 60% fra 2000 til 2010, og væksten forventes fortsat at være relativt høj frem mod 

2016 – dog med lidt lavere vækstrater end det sidste årti. IEA har i 2012 udarbejdet en rapport over 

fremtidens kulmarked, hvor de forventer stigende forbrug over de næste 5 år primært drevet af Kina og 

Indien (Coal Market Report 2011). Væksten vil fra 2012 til 2016 udgøre samlet 17%, hvorefter IEA 

forventer, at væksten flader ud. Det giver en gennemsnitlig vækst i perioden 2012-2016 på 3,19% årligt, 

hvilket jeg anvender i hele perioden 2012-2017. 
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Figur 6 - Kulforbrug i verden. Kilde: United States Energy Information. 

 

Vækstscenariet er vist ovenfor, og dækker over, at den primære vækst fortsat vil være at finde i 

udviklingsregioner som Asien og Sydamerika.  

3.1.2.4 Udviklingen i efterspørgslen efter jernmalm 

Som før nævnt er jernmalm råmaterialet til produktion af stål, hvilket har været kraftigt stigende især i Kina. 

Stål anvendes i mange forbindelser, men vurderes også at være den vigtigste ressource til at nå målet om en 

mere grøn økonomi, da det anvendes i vindmøller, solpaneler og på vandkraftværker. Derudover anvendes 

det til alle typer af byggerier. Dette har medført store vækstrater i efterspørgslen efter jernmalm – primært 

drevet af vækstregionerne. Den brede anvendelse af stål og den samtidige forventning om fortsat høj vækst i 

udviklingslande skaber gode vækstmuligheder for efterspørgslen efter jernmalm – hvilket faktisk tegner sig 

for 33% af den samlede tørlastfragt (se bilag 2). 

Flere analytikere forventer, at efterspørgslen efter jern vil fortsætte med at have relativt høje vækstrater de  

næste mange år. En analyse udarbejdet af ”Raw Materials Group”, viser en forventet fordobling af 

efterspørgslen efter jern frem mod 2030. Væksten forventes primært at være drevet af de 2 største aftagere af 

jern, nemlig Indien og Kina (artikel 3). En fordobling af efterspørgslen over de næste 19 år vil resultere i 

gennemsnitlige vækstrater på 3,72%.
4
 På denne baggrund anvendes årlige vækstrater på 3,72% i perioden 

2012-2017. 

 

                                                           
4
 Løs ligning med r som ubekendt: (1+r)^19 = 2, r = 3,72% 
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Figur 7 - Jernforbrug i verden. Kilde: www.worldsteel.org, "Steel Statistical Yearbook 1990-2010" 

Stålindustrien, som er en væsentlig aftager af jern har udarbejdet en omfattende rapport, som viser fordeling 

af import og eksport af jern og stål – her fremstår Kina som den klart største aftager af jern med en import på 

56,6% af den totale import (Steel Statistical Yearbook 2010). Dette illustrerer også hvor væsentligt et marked 

Kina er nu og i fremtiden for shippingindustrien – i dette tilfælde tørlastsegmentet. Fordelingen af import og 

eksport af jern er illustreret i bilag 1. 

3.1.2.5 Bunkers og havnespecifikke omkostninger 

Bunkers er brændstof til skibene, og er et olierelateret produkt, som prismæssigt har positiv korrelation til 

olieprisen. Netop omkostninger til bunkers er af væsentlig betydning for shippingbranchen, hvilket også er 

afspejlet i, at flere rederier i perioder arbejder på at reducere forbruget af bunkers gennem brug af ”super-

slow steaming” – alene med henblik på at reducere omkostningerne til brændstof og derigennem øge 

rentabiliteten på fragterne (artikel 4). 

Som man også kender det inden for luftfarten, så bliver prisstigningerne for brændstoffet i shippingbranchen 

også lagt over på kunderne i form af et BAF-tillæg (Bunker Adjustment Factor), der reguleres efter 

olieprisens udsving. Der kan naturligvis være situationer, hvor priserne på bunkers flytter sig så hurtigt, at 

det kan være svært at få lagt over på kunderne – bl.a. hvis kontrakterne med kunderne er af længere 

varighed. Dog anvender shippingbranchen i høj grad hedging, hvilket medvirker til, at der er en større 

sikkerhed for, at rederierne realiserer de marginer, som de indgår kontrakterne på. 

Time charter raterne (TC-rater) viser fragtraterne efter rejseafhængige omkostninger, som dækker over både 

bunkers og omkostninger til havne. I budgetteringen vælger jeg, at fokusere på udvikling i TC-raterne, da de 

er struktureret på den nævnte måde. Dog vil jeg supplere analysen med de forventede omkostninger til 

bunkers, da dette også er nødvendigt til estimering af kapitalbindinger i bunkerlager, samt tilgodehavender 

hos kunder. 



Strategisk analyse og værdiansættelse af TORM A/S                      CBS - cand.merc.FIR                marts 2011 

 

Page 20 of 105 
Udarbejdet af Christopher Andreasen 

Årsagen til, at jeg fokuserer på TC-raterne er, at bunkers og havnespecifikke omkostninger vurderes at være 

svære eller umulige at påvirke for selskaberne – det afgørende er ”operationel excellence”, og dermed hvor 

effektivt shippingbranchen formår at drive forretningen i form af reduktion af faste omkostninger og 

derigennem højere marginer. 

Jeg har vist bunkerprisen for havneporten i Singapore, som er den førende bunkerleverandør i verden.
5
 

Priserne kan variere et par procent i forskellige regioner/havneporte. 

 

Figur 8 – Bunkerpriser + udv. i oliepriser. Kilde: Clarksons og World Databank 

Figuren viser en meget volatil bunkerpris, især i årene op til og efter finanskrisen. Den stigende bunkerpris 

har naturligt afledt stigende omkostninger for rederierne og dermed også for kunderne, som skal have fragtet 

varer. Samlet set betyder det at fragtraterne inklusiv bunker og havneomkostninger har været kraftigt 

stigende, hvilket kan forventes at smitte af på rederiernes omsætning – men ikke nødvendigvis på 

dækningsbidraget jf. tidligere forklaring af BAF-tillægget. 

Figuren viser bunkerprisen for 380 cst, hvilket er den bunkertype som TORM anvender i over 90% af 

tilfældene (Ødegaard, VP i TORM A/S) Derudover anvender TORM 180 cst, og priserne på de 2 typer er 

stærkt korreleret og på stort set identisk niveau. 

Figuren viser desuden udviklingen i olieprisen via indeksværdier og med en indgangsværdi på 102,56 

svarende til bunkerprisen i januar 1990. Det fremgår, at der er en klar langsigtet sammenhæng mellem olie- 

og bunkersprisen. Jeg har foretaget en regressionsanalyse, som fremgår af bilag 17. Denne viser en 

forklaringsgrad på 0,49 hvilket vidner om, at der kan forekomme periodiske udsving som er modsatrettede, 

men ovenstående grafik viser at den langsigtede sammenhæng i hvert fald kan dokumenteres. 

                                                           
5
 Singapore Government. www.mpa.gov.sg  Port & Shipping  Global bunkering volumes 

http://www.mpa.gov.sg/


Strategisk analyse og værdiansættelse af TORM A/S                      CBS - cand.merc.FIR                marts 2011 

 

Page 21 of 105 
Udarbejdet af Christopher Andreasen 

IEA forventer at olieprisen vil falde til 89 USD i 2017 målt i reale termer (artikel 5), hvilket svarer til et 

årligt fald på på 3,2 USD eller 3,43% årligt i forhold til gennemsnitsprisen i 2012. Dette vurderes at kunne 

anvendes som en rimelig approksimation af bunkersprisen, hvilket vil blive indarbejdet i den senere 

budgettering. 

3.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

De sociale og kulturelle forhold er af mindre betydning for branchen. Det er klart at en øget levestandard 

blandt befolkningen i udviklingslande, vil skabe en tendens til øget efterspørgsel på diverse goder. Dette vil 

have en positiv effekt på hele shippingbranchen, men måske i virkeligheden primært for containermarkedet – 

hvor TORM ikke er repræsenteret. 

I takt med at befolkningen i udviklingslande får en bedre levestandard, vil faktorer som hensyn til klima og 

miljø også få en større betydning, hvilket naturligvis kan skabe lavere vækst i efterspørgslen efter olie og kul, 

men til gengæld måske større vækst i segmenter som flydende naturgas (LNG) og jern. Den samlede effekt 

forventes derfor ikke at have den store betydning udover at der på den lange bane kan argumenteres for, at 

væksten i den globale BNP, og dermed også verdenshandlen, på et tidspunkt vil normalisere sig.  

3.1.4 Teknologiske og miljømæssige forhold 

De teknologiske og miljømæssige forhold som kan forventes at påvirke branchen er umiddelbart isoleret til 2 

væsentlige forhold: 

1. Mere effektive skibe – brændstofreduktioner og/eller hurtigere befragtning 

2. Miljømæssige reguleringer og krav 

Det er klart, at der løbende vil blive udviklet mere brændstoføkonomiske og effektive skibe, ligesom man ser 

det inden for bilindustrien. Eksempelvis forventes der at komme en vækst inden for LNG-drevne skibe, da 

LNG ses som et alternativt til konventionel bunkerolie, da LNG ikke indeholder svovl (artikel 6). Dette vil 

føre til lavere omkostninger til bunkers, men forventes ikke at påvirke TC-raterne væsentligt jf. tidligere 

afsnit om BAF-tillæg.  

Det samme vurderer jeg vil gælde for de miljømæssige reguleringer og krav. Der vil blive stadigt stigende 

krav til hvordan miljøskadelige produkter, som eksempelvis olie og kul transporteres.  

De 2 nævnte forhold vil afspejle sig i, at rederierne løbende er nødsaget til at udskifte deres flåde og 

tilstræbe, at den er konkurrencedygtig i forhold til brændstofforbrug, men også i forhold til at overholde de 

krav som stilles af hensyn til klima og miljø-udfordringerne.  

Udviklingen vil derfor resultere i, at der også i fremtiden vil være behov for skrotning af umoderne skibe og 

produktion af nye skibe, som lever op til den teknologiske udvikling. 
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3.1.5 Konklusion på PEST-analysen 

De forhold som vurderes at påvirke branchen fremadrettet vil indgå i den SWOT-model, som illustreres 

senere. Derudover har jeg nedenfor skitseret de forventede fremtidige vækstrater i en opsummerende tabel. 

Vækstraterne vil blive indarbejdet i den senere budgettering af den efterspørgsel som forventes på 

henholdsvis tank- og tørlastmarkedet i perioden 2012-2017. 

 
Figur 9 - Konklusion på PEST-analyse. Kilde: Egen tilvirkning. 

3.2 Porters Five Forces 
Brancheanalysen vil blive struktureret ud fra Porters Five Forces, som er illustreret nedenfor. 

 
Figur 10 - Porters Five Forces. Kilde: Porter, Michael 2004. 

3.2.1 Konkurrencen i branchen 

Shippingbranchen har siden finanskrisens indtog i 2008 haft nogle svære år med markant faldende fragtrater 

og dermed store udfordringer i branchen. De faldende fragtrater skyldes et fald i vækstraterne for BNP samt 

verdenshandlen (jf. PEST-analysen). Der er i årene efter krisens indtog implementeret en lang række 

politiske initiativer i form af hjælpepakker, hvilket har stimuleret verdensøkonomien samt medvirket til, at 

shippingbranchen ikke blev så hårdt ramt som først forventet. I 2011 blev fragtraterne halveret primært 
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grundet 3 begivenheder; gældskrisen i Europa, Det Arabiske Forår samt jordskælvet og tsunamien i Japan 

(The Platou Report 2012, side 7). 

TORM handler med fragt inden for tank- og tørlastsegmentet, hvor der er relativt få konkurrenceparametre 

som gør sig gældende. Naturligvis kan der være forhold som leveringspræcision og service, som spiller ind, 

men den primære faktor vurderes at være prisen. Fragtrater kan rent konkurrence- og prismæssigt betragtes 

som en ”commodity”, hvor prisen alene bestemmes ud fra 2 faktorer, nemlig udbud og efterspørgsel.  

Nedenstående figur illustrerer de strategiske skibsfartstyper, som præger markedet for skibsfragt. 

 

Figur 11 - Strategiske skibsfragtstyper. Kilde: Publikation fra søfartsstyrelsen 1999, ”Det Blå Danmark”, afsnit 2.5 

Standardskibsfarten er kendetegnet ved traditionel tørlast og tank-aktiviteter, hvilket vurderes at være det 

TORM primært beskæftiger sig med. Dette segment er karakteriseret ved mange udbydere, ingen 

stordriftsfordele, homogene tjenester og at kunderelationerne sker via mæglerne/shipbrokers. Grafikken 

bekræfter, at den helt afgørende konkurrenceparameter på dette marked er prisen. Specialskibsfart er 

kendetegnet ved eksempelvis transport af dyr og kontraktskibsfart som typisk er transport af naturgas, hvor 

der kræves stor regelmæssighed og sikkerhed i leverancerne. Industrialiseret skibsfart er kendetegnet ved 

mere specialiserede tjenester, hvor TORM ikke er repræsenteret.  

Man kan argumentere for, at stordriftsfordele også vil være en væsentlig faktor i det segment som TORM 

agerer i, men disse stordriftsfordele er i høj grad elimineret gennem poolsamarbejder, hvor mindre 
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markedsaktører indgår i pools for netop at skabe synergier ved at samarbejde omkring administration, IT-

styring, miljøforanstaltninger m.m.  

Som ved mange andre produkter er der dermed ikke mulighed for på samme måde at differentiere sig i 

branchen ved at have foreksempel en bedre kvalitet, længere garanti, bedre rådgivning i forbindelse med køb 

osv.  

Det er dermed i høj grad et marked, som bestemmes ud fra den kapacitet som er i markedet (dvs. antallet af 

skibe), og behovet for at få fragtet varer (dvs. efterspørgsel efter fragt). 

Jeg vil i de 3 følgende afsnit fokusere på betydningen af poolsamarbejder for TORM samt den forventede 

udvikling i netop kapacitet og efterpørgslen efter fragt på henholdsvist tank- og tørlastmarkedet. 

3.2.1.1 Poolsamarbejder 

Skibsfarten er i varierende grad præget af stordriftsfordele. Et stort rederi som TORM indebærer muligheden 

for at have stordriftsfordele, men disse fordele kan også opnås gennem indchartring af skibe eller etablering 

af poolsamarbejder, hvor selvstændige rederier i samarbejde betjener et givent marked. 

En pool er karakteriseret ved en gruppe af skibe inden for samme segment (tank eller tørlast), med 

forskellige ejere, men som drives kommercielt samlet. Det er pool manageren som beslutter, hvilke laster 

skibene i poolen skal sejle med og står i øvrigt for koordineringen. De samlede indtægter fra poolen fordeles 

til ejerne af skibene efter et pointsystem, som afhænger af skibets individuelle specifikation samt det antal 

dage i perioden, hvor skibet har været driftsklart. 

Man kan også betragte det som en form for risikodeling, da etablering af en fragtlinje kan være forbundet 

med store omkostninger og måske en for stor risiko for det enkelte selskab. Dette fordrer rederierne til at dele 

risikoen på ruterne mellem sig, ved at de fordeler eksponeringen gennem poolsamarbejder. På denne måde 

kan mindre rederier opnå en diversifikation i deres eksponering, men samtidig få fordele af stordrift. 

Netop udbredelsen af poolsamarbejder taler for, at konkurrencen er hård på markedet for tank- og tørlast, og 

at prisen er en standardpris, som skabes gennem 2 forhold – nemlig kapacitet og efterspørgsel. Herefter er 

det naturligvis væsentligt for hver enkelt operatør at sørge for at strømline organisationen og foretage de rette 

strategiske valg i forhold til fremtidens shippingmarked. Her er det især vigtigt, at man er eksponeret mod 

vækstmarkederne, hvilket jeg vurderer, at TORM er ud fra de regionale kontorer, som er omtalt tidligere i 

opgaven og skitseret i bilag 4. 

TORM har historisk indgået i poolsamarbejder, men har i 2011 valgt at droppe 2 af deres poolsamarbejder i 

tankdivisionen og således alene opretholdt poolsamarbejdet med Mærsk vedrørende LR2 skibe, som er deres 

største tankskibe (Årsrapport 2011, side 13). 

3.2.1.2 Kapacitet i tank- og tørlastmarkedet 

Kapaciteten i markedet har udviklet sig med relativt høj hastighed siden år 2000 i takt med, at 

verdenshandlen er steget. Som det fremgik af PEST-analysen, så er verdenshandlen med varer steget med 

høje vækstrater, og dette har øget behovet for fragt af råvarer som olie, kul, jern m.m. Med markant stigende 
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BNP i en række lande har behovet for råvarer ligeledes været markant stigende. Nedenfor er illustreret 

kapacitetsudviklingen for både tank- og tørlastmarkedet i perioden 1982-2011.  

 

Figur 12 - Kapacitetsudvikling. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Det fremgår af grafen, at udviklingen ikke er  markant frem mod. år 2000, hvorefter vækstraterne ændrer sig 

markant – især inden for tørlastmarkedet. I nedenstående figur er illustreret de gennemsnitlige vækstrater 

både opdelt for før år 2000 og efter år 2000 samt et samlet gennemsnit. 

 

Figur 13 - Gennemsnitlige vækstrater (geometrisk). Kilde: Egen tilvirkning. 

Det er især tørlastmarkedet, som har oplevet nogle markante stigninger fra år 2000. Årsagen til stigningerne 

skal især findes i den vækst i efterspørgslen, som har været i udviklingslande, herunder især Kina. Kina har 

øget deres efterspørgsel væsentligt på olie og relaterede produkter samt jernmalm, korn og kul – produkter 

som betragtes som de væsentligste drivere for tank- og tørlastmarkedet. Udviklingen i Kinas import af kul, 

olie og jernmalm er illustreret i bilag 22.  

Den fremtidige udvikling i kapaciteten vil være afgørende for aktørernes indtjeningsevne, da den påvirker 

udnyttelsesgraden og dermed også fragtraterne. Der er 3 parametre som er afgørende for 

kapacitetsudviklingen i budgetperioden:  

1. Hvordan ser skibsværfternes ordrebøger ud, og hvornår er der planlagt levering 

2. Hvordan kan den fremtidige ordreindgang og dermed kapacitetstilgang forventes at se ud  

3. Hvor mange skibe kan forventes at blive skrottet i perioden 
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I de følgende 2 afsnit vurderes ovenstående 3 parametre for henholdsvis tank- og tørlastmarkedet og på den 

baggrund prognosticere kapacitetsudviklingen. 

Jeg vil gøre opmærksom på, at jeg ikke indregner skibe som er ”laid up” – dvs. som er trukket ud af 

kapaciteten. Dette skyldes at andelen af flåden som har været ”laid up” har været forsvindende lille de sidste 

mange år. Således har det for tankflåden gennemsnitligt udgjort 0,8% og for tørlastflåden 0,07% i perioden 

2009-2011 på trods af, at branchen har været udfordret af overkapacitet (Clarksons). 

Derudover er det vigtigt at forstå, at en udnyttelsesgrad på under 100% både kan være udtryk for, at skibene 

ligger stille i perioder, men også at de ikke er fuldt lastet, når de sejler. 

3.2.1.2.1 Prognose af kapacitetsudvikling på tankmarkedet 

Udviklingen i skibsværfternes ordrebøger i perioden 1996 og til september 2012 er illustreret nedenfor. 

 
Figur 14 - Udvikling i ordrebøger + nye ordrer. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Det fremgår tydeligt at ordrebøgerne har udviklet sig eksplosivt især i de sidste par år op til finanskrisen. 

Som kapacitetsanalysen i det foregående afsnit viste, så stiger kapaciteten væsentligt hurtigere fra år 2000, 

hvor man af ovenstående illustration også kan se, at nye ordrer tager til. Generelt kan man sige, at 

ordrebøgerne på nye skibe fortsat ser ud til at være på et rimeligt højt niveau, og det er netop et af de helt 

store problemer som branchen slås med. I årene inden finanskrisen blev der indgået en stor mængde nye 

ordrer, og den bestilte kapacitet bliver så leveret til markedet inden for en kort årrække. 

Branchen kæmper med høj kapacitet, lav udnyttelse af flåde og lave fragtrater, hvorfor det vil være naturligt 

at se et fortsat fald i ordrebøgerne henover de næste år. 

Dog er der fortsat en stor mængde kapacitet under produktion, og den nuværende ordrebog forventes leveret  

frem mod 2017. Nedenfor er illustreret hvornår skibsværfterne aktuelt forventer at levere de tankere, som på 

nuværende tidspunkt er i ordrebøgerne – som det fremgår af grafen er ordrebøgerne i september 2012 på i alt 
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ca. 64 mio. dødvægtton (dwt.). På dette tidspunkt er der allerede leveret 10,5 mio. dwt. i 2012. De 

tilbageværende 64 mio. dwt. leveres på følgende måde. 

 

Figur 15 - Planlagte leveringer. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Figuren viser de planlagte leveringer, men historisk har der været relativt stor forskel mellem planlagte 

leveringer og faktiske leveringer, hvorfor jeg vurderer det vigtigt at korrigere ovenstående, når jeg skal 

estimere kapacitetsudviklingen i min budgetperiode. I bilag 9 er  illustreret de planlagte og faktiske 

leveringer i perioden 2001-2011 for både tank- og tørlastmarkedet. De faktiske leveringer udgør i 

gennemsnit ca. 84% af de planlagte leveringer for tankmarkedet. Bilag 9 viser desuden store udsving, hvilket 

vidner om skibsværfternes omstillingsevne i perioder med stor efterspørgsel. Eksempelvis har de i 2004 

formået at levere væsentligt mere kapacitet til markedet, end der var planlagt jf. ordrebøgerne.  

Som det fremgår af ovenstående figur, forventer skibsværfterne i perioden 2012-2014 at levere langt 

størstedelen af de aktuelle ordrebøger. Leveringer i perioden 2015-2017 kan naturligvis forventes højere som 

følge af, at der over de næste par år kan forventes at blive afgivet nye ordrer til levering i 2015 og 

fremadrettet.  

Som følge af aktuel overkapacitet vurderer jeg, at leveringerne i perioden 2015-2017 vil blive påvirket af en 

lavere kapacitetsvækst end set de sidste 10 år. Jeg har derfor regnet med kapacitetsvækst i perioden 2015-

2017, som svarer til gennemsnittet af bruttotilgangen i perioden 1982-2011 svarende til 5,58% af kapaciteten 

primo året (se bilag 10 for historisk bruttotilgang). 

Skibene har en vis levealder før de skrottes pga. manglende overholdelse af miljøkrav, urentabelt 

brændstofforbrug eller at de har opnået en alder, hvor hyppigheden af reparationer gør skibet urentabelt. 

Figuren herunder viser gennemsnitsalderen på de tankskibe, som er skrottet i perioden 1981-2011 – opdelt 

efter hvor meget tonnage de kan fragte af gangen (000´ dwt.).  
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Figur 16 - Gennemsnitsalder ved skrotning, tankskibe. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Figuren viser, at gennemsnitsalderen før et skib skrottes er steget markant i perioden, hvilket formentlig 

skyldes at de skibe som bygges i dag er af højere standard. Det fremgår af figuren, at gennemsnitsalderen på 

skibe med en tonnage på 60.000 dwt. og derover topper lige før finanskrisen, hvilket formentlig vidner om, 

at der var så stor efterspørgsel efter ny kapacitet, at skibe, som normalt ville blive skrottet, forblev i markedet 

for at tjene yderligere penge ind. Selv gamle skibe var på dette tidspunkt yderst rentable, da fragtraterne 

nåede et meget højt niveau. Årsagen til at gennemsnitsalderen har været faldende de sidste par år skyldes 

formentlig, at tankmarkedet ikke er så rentabelt længere grundet lave udnyttelsesgrader og lave fragtrater. 

Dette incitamenterer til flere skrotninger. Derudover kan en skatteordning som den danske (omtalt i PEST-

analysen) incitamentere til skrotning af skibe, som ikke er rentable fordi man beskattes uanset, hvor mange 

fragter som sejles. For 2012 har Clarksons regnet ud, at gennemsnitsalderen for skrotninger er som nedenfor 

illustreret: 

 

Figur 17 - Alder for skrotninger 2012. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Som det fremgår forventer Clarksons en gennemsnitsalder på ca. 21 år for skibe med en tonnage på 60.000 

dwt. og højere og 25,7 år for de mindre skibe.  

For 2012 forventer Clarksons, at der skrottes for i alt 23,1 mio. dwt., og for den resterende budgetperiode er 

det nødvendigt, at jeg laver en prognose af skrotningerne på baggrund af den aldersprofil, som aktuelt er 

kendetegnende for verdensflåden på tankmarkedet. Desuden vil jeg anvende den senest registrerede 

gennemsnitsalder for skibene, da jeg mener, at det vil være det bedste estimat i budgetperioden. 
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Nedenfor fremgår en specificeret aldersprofil på den aktuelle tankflåde tilgængelig på verdensmarkedet. Dog 

har jeg trukket 13,6% fra Clarksons data, da det er andelen af specialskibe (fragt af kemikalier m.m.), som 

ikke vil indgå i min kapacitetsprognose. 

 

Figur 18 - Aldersprofil på tankflåde. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Dataene vidner om en relativt ny tankflåde, hvilket også harmonerer med de tidligere behandlede data, hvor 

vi kunne se markant stigende ordrebøger inden for de sidste 10 år. Størstedelen af flåden er da også under 4 

år gammel, hvilket indikerer et relativt lavt behov for en udskiftning af flåden fremadrettet. Skibsværfterne 

kan dermed forventes at gå en hård tid i møde, medmindre at nye miljømæssige udfordringer tvinger 

rederierne til at udskifte flåden hurtigere end de sædvanlige 20-25 år. Alternativt skal markedet opleve 

markant vækst, hvilket jeg vil vurdere muligheden for senere i den strategiske analyse. 

De skibe som potentielt kan blive skrottet i budgetperioden vil være skibe fra de 2 første søjler – 15 år eller 

derover. Prognosen er lavet sådan at skibe over 20 år skrottes i 2013 og 2014 og at skibe med alder 15-19 år 

skrottes med lige store fordelinger i perioden 2015-2019. Dog vil skibe med en tonnage under 60.000 dwt. 

og en alder mellem 15-19 år ikke indgå i prognosen, da de jf. foregående afsnit typisk har en levealder på 

knapt 26 år, hvilket falder uden for budgetperioden. 

Prognosen af skrotninger på baggrund af ovenstående fremgår herunder. 

 

Figur 19 - Forventede skrotninger i budgetperioden. Kilde: Egen tilvirkning. 

På baggrund af analysen er det nu muligt at skitsere følgende forventede udvikling i kapaciteten på 

tankmarkedet i perioden 2012-2017 svarende til budgetperioden. 
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Figur 20 - Forventet netto kapacitetsudvikling. Kilde: Egen tilvirkning. 

Vækstraterne forventes at aftage i forhold til de vækstrater som er realiseret de seneste ca. 10 år, men dette 

vurderes naturligt i den aktuelle situation med overkapacitet i markedet. Den prognosticerede udvikling 

svarer til en gennemsnitlig vækstrate på 2,28%, hvilket ligger under gennemsnittet på 3,94% for de seneste 

10 år, men over det langsigtede historiske gennemsnit på 1,29%.  

3.2.1.2.2 Prognose af kapacitetsudvikling på tørlastmarkedet 

Udviklingen i ordrebøgerne samt nye ordrer for tørlastmarkedet i perioden 1996 til 2011 fremgår herunder. 

 
Figur 21 - Udvikling i ordrebøger (tørlast). Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Udviklingen har accelereret lidt senere for tørlastmarkedet end for tankmarkedet, og ordrebøgerne har 

således først for alvor taget fart fra år 2003 og frem. Væksten i ordrebøgerne har været nærmest eksplosiv i 

årene op til finanskrisen, og i 2007 blev der bestilt tonnage i tørlastsegmentet for i alt 169,6 mio. dwt. Med 

undtagelse af 2010 har ordreindgangen siden krisens indtog været faldende, og der er ikke noget som tyder 

på, at trenden er vendt til det positive. 

Den nuværende ordrebog lyder på 154,9 mio. dwt. (ultimo september 2012), og forventes leveret frem mod 

2017 – den specifikke fordeling er illustreret herunder. 



Strategisk analyse og værdiansættelse af TORM A/S                      CBS - cand.merc.FIR                marts 2011 

 

Page 31 of 105 
Udarbejdet af Christopher Andreasen 

 

Figur 22 - Planlagte leveringer af tørlastkapacitet. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Som det fremgår vil tørlastmarkedet blive hårdt tynget af de store ordrebøger som er blevet opbygget, og der 

kan således forventes en markant udvidelse af kapaciteten især i 2012 og 2013. Som i det foregående afsnit 

vedrørende tankmarkedet, så skal der korrigeres for de annulleringer af ordrer som kan forventes. Igen 

anvender jeg det historiske gennemsnit, som er beregnet i bilag 9 og er på 86% for tørlastmarkedet. 

I perioden 2015-2017 vil leveringerne blive påvirket af, at der indgås nye ordrer henover de næste par år. Jeg 

vurderer at kapacitetstilgangen vil blive reduceret væsentligt i årene efter 2014, da branchen har behov for at 

kapaciteten reduceres og tilpasses efterspørgslen i højere omfang. Den gennemsnitlige årlige levering af nye 

skibe i procent af kapaciteten primo året, er på 6,20% historisk (beregning fremgår af bilag 10). Jeg forventer 

en markant lavere bruttotilgang, da branchen nu vil forsøge at få højere udnyttelsesgrader og fragtrater, 

hvilket rederierne alene kan påvirke gennem en lavere kapacitetstilgang. Jeg regner med, at der i alt vil blive 

leveret ny kapacitet svarende til 2,21% af kapaciteten primo året i perioden 2015-2017. De 2,21% er 

beregnet som gennemsnittet af de 3 år (10% af observationerne), som har den laveste bruttotilgang. 

Som for tankskibene, har jeg i nedenstående illustration vist den gennemsnitlige alder for tørlastsskibe som 

skrottes. Der er samme tendens som for tankskibene – nemlig at levealderen tyder på at stige løbende, 

formentlig som følge af, at skibene har en bedre kvalitet. De ”huller” som fremgår især for skibe med en 

tonnage på over 100.000 dwt. skyldes, at der de pågældende år ikke er skrottet den type skibe. 

 

Figur 23 - Gennemsnitsalder ved skrotning, tørlastskibe. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Tørlastskibe ser ud til, at have en længere levetid end tankskibene, hvor den for de fleste skibstypers 

vedkommende var nede omkring 21 år. Den gennemsnitlige skrotningsalder for tørlastskibe i 2011 er 

illustreret nedenfor, og vil blive anvendt i prognosen af de fremtidige skrotninger. 
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Figur 24 - Alder for skrotninger 2012 (tank). Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Som for tankskibene, så har de største tørlastskibe tilsyneladende også den korteste levealder. Clarksons 

forventer, at der i tørlastsegmentet skrottes 30,6 mio. dwt. i 2012, og for perioden 2013-2017 udarbejder jeg 

en prognose på baggrund af den aktuelle aldersprofil på tørlastflåden, som fremgår herunder. 

 

Figur 25 - Alderprofil på tørlastflåde. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

Aldersprofilen på tørlastskibene viser, at der er en stor mængde kapacitet, som er blevet leveret inden for de 

sidste 4 år – de 0-4 årige skibe udgør faktisk over halvdelen af den samlede kapacitet, hvilket vidner om, at 

der har været travlhed på skibsværfterne. Med en levealder på minimum 26,4 år i gennemsnit vil det ikke 

være relevant at forvente skrotninger fra andre segmenter end 20+ år i perioden 2013-2017. 

Jeg har antaget, at skibene i segmentet 20+ år er fordelt ligeligt på de resterende leveår, og med den antagelse 

kommer jeg frem til følgende forventede skrotninger i de kommende år. 

 

Figur 26 - Forventede skrotninger i 2012-2017 (tørlast). Kilde: Egen tilvirkning. 
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Beregningen er lavet således, at eksempelvis 10-40 segmentet har 27,27 mio. dwt. med en alder over 20 år, 

og da dette segment har en gennemsnitlig levealder på 32,3 år (jf. tidligere afsnit), så svarer det til at 11,1 

mio. dwt. fra dette segment kan forventes skrottet over de næste 5 år – altså i perioden 2013-2017. 

På baggrund af analysen er det nu muligt at skitsere følgende forventede udvikling i kapaciteten på 

tørlastmarkedet i perioden 2012-2017. 

 

Figur 27 - Forventet kapacitetsudvikling 2012-2017 (tørlast). Kilde: Egen tilvirkning. 

Vækstraterne i kapaciteten vil fortsat være meget høje de første par år, hvilket skyldes de store ordrebøger, 

som står til levering i 2012 og 2013. Fra 2014 vil vækstraterne falde til under niveauet for de seneste 10 år, 

men der forventes fortsat en stor tilgang af kapacitet. Prognosen svarer til en gennemsnitlig vækstrate over 

perioden på 7,32%, hvilket ligger markant over det historiske niveau på 4,33%, men er stort set identisk med 

det høje niveau på 7,20% for perioden 2000-2011.  

Årsagen til den markante kapacitetstilgang skyldes 2 faktorer; en ordrebog som fortsat er meget stor og står 

til levering de næste par år, samt en relativt ny flåde, hvilket medfører at antallet af skrotninger vil være 

meget begrænset i perioden. 

3.2.1.3 Efterspørgslen på fragt af råvarer (tank- og tørlastmarkedet) 

Efterspørgselsudviklingen på markedet er afgørende for budgetteringen af driften i TORM, da det naturligvis 

er en meget afgørende faktor for de fremtidige markedsvilkår, som TORM og den resterende branche skal 

agere under. Det er svært at forudsige efterspørgselsudvikling og for at få præcist og velovervejet estimat i 

budgetperioden har jeg besluttet mig for at at belyse den forventede udvikling ved brug af forskellige 

metoder og til sidst foretage en konklusion på endelige vækstrater. De metoder jeg vil anvende er følgende:  

1) Clarksons forventninger fremadrettet 

2) RS Platous hovedregel (2 * BNP) 

3) Prognosticere ud fra forventet efterspørgselsudvikling efter de væsentlige råvarer fra PEST 

4) Den historiske efterspørgsels-/kapacitetsudvikling 
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Ifølge Clarksons, er den fortsatte globalisering en meget vigtig parameter for branchen, ligesom det er 

væsentligt at den igangværende kreditkrise bliver løst hurtigt og effektivt. Clarkson vurderer meget stor 

usikkerhed omkring den fremadrettede udvikling i søfragt, og de arbejder med 3 scenarier (Stopford, slide 

13); 1) base case med årlig vækst på 3-4%, 2) high case med årlig vækst på 7%, og 3) low case med årlig 

vækst på 1%.  Scenarierne er opbygget på baggrund af deres forventninger frem mod 2020, og er illustreret i 

bilag 11. 

Det er Clarksons overordnede forventninger på den lange bane, men de har også en holdning til, hvordan 

udviklingen bliver inden for de enkelte segmenter specifikt til og med 2013. Tankmarkedet forventes i 2013 

at blive præget af en lavere import af olieprodukter fra de 2 største aftagere – nemlig USA og Kina. Årsagen 

er USA’s fortsatte fokus på mere besparende anvendelse af energi, herunder eksempelvis bilmarkedet som i 

disse år undergår markante omlægninger hen imod en bilpark, som er langt mere brændstoføkonomisk. 

Kinas lavere efterspørgselsvækst skyldes, at landet har opbygget en efterhånden en stor kapacitet til 

behandling af disse olieprodukter selv, og den fortsatte vækst i kapaciteten forventes at overhale den 

nettovækst, som er i efterspørgslen efter de pågældende produkter. Med andre ord, så er Kina selv i stand til 

at følge med væksten ved indenlandsk produktion, hvilket forventes at ramme tankmarkedet hårdt. Clarksons 

forventer en vækst på 1,8% i 2012 og 2,3% i 2013, og væksten vil blandt andet blive drevet fra Korea. 

Clarksons forventer, at tørlastmarkedet vil vokse med ca. 5% i både 2012 og 2013, hvilket er drevet af den 

fortsætte vækst i efterspørgslen efter kul, jern og andre produkter. 

RS Platou anvender en hovedregel for verdenshandel og søfragt som hedder 2 gange væksten i real BNP 

(The Platou Report 2012, side 10). Det vil sige, at ved anvendelse af prognosen af BNP fra PEST-analysen 

vil vi have følgende forventede vækst i tank- og tørlast i budgetperioden. 

 

Figur 28 - Prognose pba. af metode fra RS Platou. Kilde: Egen tilvirkning. 

Prognosen med den meget simple metode viser en stigende vækst over perioden og samtidigt et højt niveau, 

som faktisk overstiger Clarksons forventninger i deres high case scenarie. På den baggrund vurderes Platou-

estimatet umiddelbart ikke realistisk, men trenden i udviklingen vurderes til gengæld sandsynlig, da vi fortsat 

befinder os i en kreditkrise, hvor verdensøkonomien kun langsomt kan forventes at blive bedre. 

Den 3. metode, som jeg vil teste, er en metode, som bygger på det historiske forhold mellem udviklingen i 

efterspørgslen efter de væsentlige råvarer som er beskrevet i PEST-analysen. Jeg vil starte med at lave 

regressionsanalyser, hvor jeg regresserer henholdvis efterspørgselsvæksten på tank- og tørlastmarkedet op 

mod relevante drivere. De relevante drivere for tankmarkedet vil være udvikling i efterspørgsel efter olie 

samt udvikling i BNP og verdenshandel. For tørlastmarkedet vil de relevante drivere være udvikling i 

efterspørgsel efter jern og kul samt udvikling i BNP og verdenshandel. Regressionsanalyserne vil være 
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simple og alene relatere sig til data fra perioden 2003 til 2011, da det alene er for denne periode at jeg har 

data for udviklingen i efterspørgslen.  

Jeg har data for kapacitetsudviklingen fra 1982, men dette datasæt vurderes ikke eksakt til brug for en 

regressionsanalyse af efterspørgslen. I næstkommende figur fremgår de primære resultater fra 

regressionsanalysen samt beregning af fremtidig vækst i tanksegmentet på baggrund af separate beregninger. 

Derudover er anvendt solver til at finde de optimale vægte på de forskellige forecast. De optimale vægte er 

fundet ved at minimere den gennemsnitlige absolutte fejl i perioden 2003-2011. Solver fandt frem til, at 

100% vægt på regressionen mellem verdenshandlen og den historiske vækst i efterspørgslen var det som 

minimerede fejlen mest muligt, hvorfor denne vægt er anvendt i ”forecast”. Derudover har verdenshandlen 

den største ”multiple R”, og i øvrigt den eneste regression med signifikans (dvs. en t-stat over 2). Den 

anvendte metode er gennemgået i temaet ”demand forecasting” i valgfaget ”Applying Excel Models for 

Business & Operations Management” på CBS i efteråret 2012. 

Regressionsanalyserne i dette afsnit er lavet på baggrund af relativt få observationer, hvilket skyldes, at jeg 

ikke har data for efterspørgslen længere tilbage end 2002. De faktorer som jeg anvender (olie, BNP og 

verdenshandel) vurderes af branchen alle at være stærkt afgørende og influerende på udviklingen i 

shippingbranchen. Jeg er dermed ikke i tvivl om, at faktorerne kan anvendes til estimering af den fremtidige 

udvikling, hvorfor jeg trods den begrænsede mængde observationer, mener at regressionsanalyserne tilfører 

værdi til mine forecasts. 
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Figur 29 - Forecast på efterspørgsel på tankmarkedet ved brug af regressioner. Kilde: Egen tilvirkning. 

Resultatet viser en stigende efterspørgselsvækst i budgetperioden, og at den er lidt over Clarksons base case, 

men markant under RS Platou metoden, hvor der blev anvendt en faktor 2 på den forventede BNP. 

Estimationen vurderes på den baggrund fair. Samtlige regressionsresultater fremgår af bilag 12. 

Nedenfor er samme metode anvendt på tørlastsegmentet, hvor der er lavet regressioner på jern, kul, 

verdenshandel og BNP. 
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Figur 30 - Forecast på efterspørgsel på tørlastmarkedet ved brug af regressioner. Kilde: Egen tilvirkning. 

Ved brug af samme metodik med minimering af fejl,finder solver frem til at der skal være 100% vægt på 

BNP. Hvis vi kigger på de øvrige forecast, så ligger de alle under det niveau som estimeres ved brug af BNP. 

Dette sammenholdt med Clarksons scenarie-analyse taler for, at ovenstående forecast skal reguleres ned, 

men det skal dog fortsat ligge over niveauet for tankmarkedet. Jeg vælger at trække 2%-point fra samtlige år, 

hvilket betyder, at forecastet for 2012 og 2013 også vil komme til at harmonere med Clarksons specifikke 

forventninger til de 2 første år. 

Det må forventes, at den historiske kapacitetsudvikling over en lang periode harmonerer med den udvikling i 

efterspørgslen som er realiseret, hvorfor dette kan anvendes som et ”sanity check” på prognosen af 

efterspørgslen på fragt med tank- og tørlastskibe.  

I Bilag 10 fremgår den historiske kapacitetetsudvikling for de 2 segmenter i perioden 1982-2011. Her 

fremgår gennemsnitlige vækstrater på 5,58% inden for tank og 6,20% inden for tørlast. Dette vil tale for 

vækstrater i det pågældende niveau henover budgetperioden.  

På baggrund af ovenstående diskussion og gennemgang af forskellige metoder til estimering af den 

fremtidige vækst i efterspørgslen på henholdsvis tank- og tørlastmarkedet, er jeg kommet frem til følgende 

vækstrater i min base case.  
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Figur 31 - Forventninger til vækst i efterspørgsel. Kilde: Egen tilvirkning. 

Vækstraterne som jeg anvender i base case, er en kombination af de forskellige metoder, og harmonerer 

fornuftigt med de scenarier, som Clarksons forventer kan udspille sig. Derudover harmonerer det med de 

historiske vækstrater, der har været i kapaciteten, hvilket som nævnt, vurderes at være udtryk for den 

historiske efterspørgselsvækst. Desuden er det også på niveau med de vækstrater som IMF forventer i 

verdenshandlen i budgetperioden jf. den strategiske analyse. Netop vækst i efterspørgsel er som tidligere 

nævnt en meget stor usikkerhedsfaktor, hvorfor jeg i min værdiansættelse vil gennemføre en 

følsomhedsanalyse på forskellige vækstscenarier. 

3.2.2 Adgangsbarrierer 

Hvis man skal være operatør på shippingmarkedet, så kræver det store mængder kapital. Det er en 

kapitaltung branche, og netop dette udgør en væsentlig adgangsbarriere for nye aktører. Selve markedet og 

den service som udføres er ikke kompliceret, hvilket netop er årsagen til, at prisen er den afgørende 

parameter. Det er væsentligt at have en kritisk masse, så omkostningerne pr. fragt holdes nede på et 

minimum, men denne kritiske masse kan opnås gennem de tidligere nævnte poolsamarbejder.  

Man kan argumentere for, at prisen på skibe lige nu er lav, men omvendt er adgangen til finansiering uden 

tvivl blevet langt vanskeligere på grund af de usikre udsigter i verdensøkonomien. Derudover er 

rentabiliteten i branchen presset af lave fragtrater, hvilket naturligt reducerer markedsværdien af skibe. 

For tankmarkedet er der en yderligere adgangsbarriere i form af certificering hos olieselskaberne, hvilket er 

en nødvendighed for at forhandle kontrakter på fragt af deres olie. 

3.2.3 Leverandører 

Markedsandele på nybygningsmarkedet (fordelt på lande) fremgår af bilag 5, og her fremgår at Kina har 

vækstet meget, og har fået en stor betydning i den globale levering af skibe til shippingbranchen. 

Brugtskibsmarkedet er af stor betydning for shippingbranchen, da det muliggør at man kan få dele af sin 

investering retur via et senere salg af et skib. I det marked TORM agerer i, er brugtskibsmarkedet meget 

likvidt, hvilket skyldes, at det er standardskibe. Til specialtransporter er markedet mindre likvidt hvilket 

betyder, at dette segment løber en langt større risiko ved investering i skibe. Man kan sige at det faktum, at 

brugtskibsmarkedet er likvidt i det marked TORM agerer i, medfører at der bliver lagt en form for bund 

under den forretningsmæssige risiko.  

Det er især interessant, når den senere værdiansættelse via likvididationsmodellen skal foretages. Netop det 

marked, som TORM agerer på, har denne type af bund på den forretningsmæssige risiko, hvorfor en 

likvidation af selskabet bør have været en del af ledelsens overvejelser, inden man besluttede sig for at 

gennemføre en restrukturering. 
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3.2.4 Kunder 

Kunderelationer i shippingbranchen er af meget forskellig betydning, og betydningen stiger i takt med 

specialiseringen. Som det fremgik i starten af brancheanalysen, så agerer TORM inden for segmenter hvor 

graden af specialisering er relativt lille. Det interessante aspekt under kunderne er nærmere, hvordan TORMs 

markedseksponering er, og hvordan kundernes efterspørgsel efter fragt kommer til at udvikle sig 

fremadrettet. 

3.2.4.1 Udviklingen i fragtrater 

Den fremtidige udvikling i fragtraterne vil naturligvis have en væsentlig betydning for branchens 

indtjeningspotentiale og dermed også markedsværdien af TORM. Fragtraterne er meget volatile, hvilket 

fremgår af nedenstående figur, som viser den historiske udvikling i fragtraterne for de skibstyper, som 

TORM opererer med samt den globale udnyttelsesgrad for henholdsvis tank- og tørlastsegmentet. 

 
Figur 32 - Historiske fragtrater. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons og RS Platou. 

Fragtraterne er styret af udnyttelsesgraden på den globale flåde, hvilket som før nævnt er bestemt af 

udbud/kapacitet og efterspørgsel. Den historiske udnyttelsesgrad er illustreret ovenfor, og viser at der er en 

tendens til stigende priser, når udnyttelsesgraden stiger (kapaciteten er under pres), og vice versa – hvilket 

også er teoretisk logisk. Jeg har ikke tal for udnyttelsesgraden i 2012, men under den senere budgettering, 

kommer jeg med en vurdering af, hvordan udnyttelsesgraden er i 2012 og fremadrettet. 

3.2.5 Substituerende produkter 

TORM beskæftiger sig med fragt af meget store mængder af eksempelvis olie, kul og jern, og der er ikke 

rigtigt noget konkurrencedygtigt alternativ, hvorfor der ikke vurderes at være substituerende produkter, som 

vil udfordre branchen i fremtiden.  



Strategisk analyse og værdiansættelse af TORM A/S                      CBS - cand.merc.FIR                marts 2011 

 

Page 40 of 105 
Udarbejdet af Christopher Andreasen 

Når noget skal fragtes er der 4 faktorer som er afgørende; pris, hastighed, pålidelighed/præcision og 

miljømæssig indvirkning. 

Shipping er den mindst omkostningstunge transportform af de pågældende varer hvilket skyldes, at skibene 

kan transportere meget store mængder af gods over lange afstande og til små omkostninger. 

Enhedsomkostningen for at få fragtet gods bliver naturligvis mindre, når der kan fragtes mange enheder ad 

gangen.  

Hastighed og pålidelighed er ikke så høj som eksempelvis flyfragt, men netop den type varer som TORM 

fragter er typisk til opbygning af varelager og brug for senere produktion, hvorfor en forsinkelse på 2 dage 

ikke er katastrofal – det tager kunderne højde for i deres planlægning. Flyfragt er mere anvendelig, hvis der 

hurtigt skal transporteres en vigtig komponent til en maskine, som indgår i produktionen eller lignende. 

Derudover er der de miljømæssige hensyn, hvor skibsfragt ligeledes ligger i førerfeltet sammenlignet med 

andre transportformer som fly, lastbil og tog. Det konstant stigende fokus på klima- og miljøudfordringer 

betyder, at skibsfragt vil blive foretrukket. 

De alternativer der er til fragt via shipping er skitseret i modellen nedenfor, hvor netop udledning af CO2 

ligeledes er skitseret for de forskellige transportformer. 

 
Figur 33 - Transportformer og udledning af CO2. Kilde: "Skibsfarten i tal", maj 2012 

4 SWOT-analyse 
SWOT-analysen har til formål, at give et overblik over konklusionerne på den strategiske analyse samt 

hvordan TORM er positioneret i fremtidens shippingmarked. Ud fra hver enkelt element i modellen, har jeg i 

parantes angivet, hvilken indflydelse det har på TORMs fremtidige finansielle performance. De grønne 

påvirker TORM positivt, og de røde kan forventes at ville påvirke TORM negativt. Konklusionerne fra den 
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strategiske analyse vil blive anvendt i den senere budgettering, og vil indgå i grundlaget for afhandlingens 

konklusioner. 

Styrker 
Velrenommeret virksomhed i branchen (vækst) 

TORM er eksponeret mod vækstmarkeder (vækst) 

Kontorer i Indien og Brasilien (vækst) 

TORMs flåde er likvid (fleksibilitet) 

TORM har en moderne flåde (investeringer) 

TORM er stærkt positioneret på tankmarkedet (vækst) 

 

 

 

Svagheder 
Finansielt sårbare (vækst) 

De finansielle udfordringer kan have kostet brand-værdi (vækst) 

Bankernes/kreditorernes indflydelse (90% af aktiekapital) 

(vækst og fleksibilitet) 

Den finansielle situation reducerer fleksibilitet (vækst) 

TORM har ikke kontor i Kina, hvilket vurderes som et meget 

væsentligt marked (vækst) 

Begrænset omstillingsevne giver ufleksibilitet (marginer) 

Muligheder 
Stigende udnyttelsesgrader (indtjening/marginer) 

Lav beskatning af bemanding på skibene (omkostninger) 

Politisk velvilje over for rederierne (indtjening) 

Tonnageskatteordningen (omkostninger)  

Vækst i efterspørgsel efter kul (vækst) 

Vækst i efterspørgsel efter jernmalm (vækst) 

Vækst i globalt BNP (vækst) 

Vækst i efterspørgsel efter fragt (vækst) 

Høj efterspørgsel fra emerging markets (vækst) 

Branchen har lavt CO2-udslip (konkurrence) 

Faldende bunkerpriser (faldende omk. og kapitalbindinger) 

Ingen reelle trusler fra substituerende ydelser (konkurrence) 

Nye store oliefelter ligger langt fra efterspørgslen (vækst) 

 

 

 

 

Trusler 
Nettofinansielle omkostninger ikke fradragsberettiget 

(indtjening) 

Kinas opbygning af kapacitet til produktion af olieprodukter 

(vækst) 

Skibsværfternes ordrebøger er fyldte (fragtrater/indtj./marginer) 

Fortsat stigende kapacitet (fragtrater/indj./marginer) 

Vækst i efterspørgsel efter olie er aftagende (vækst) 

Lave udnyttelsesgrader i branchen (fragtrater/indj./marginer) 

Lave fragtrater (indj./marginer) 

Ringe muligheder for differentiering (konkurrence/indtjening) 

Konkurrence fra tog- lastbil-  og flyfragt (meget lav)  

Stigende bunkerpriser (omkostninger og kapitalbindinger) 

Faldende fragtrater og skibspriser tvinger TORM til yderligere 

nedskrivninger/tab (finansiel styrke, rating, WACC) 

Stor følsomhed over for konjunkturer (risiko, WACC) 

Konkurrencen er meget intensiv (indtjening) 

Normalisering af vækst i verdenshandel (vækst) 

 

5 Regnskabsanalyse 

5.1 Reformulering af regnskaber 
Før regnskabsanalysen gennemføres, skal resultatopgørelser og balancer for analyseperioden reformuleres. 

Reformuleringen sikrer en opdeling mellem driftsmæssige og finansieringsmæssige aktiviteter med henblik 

på at identificere hvilke aktiviteter, der bidrager positivt og eventuelt negativt i TORMs samlede finansielle 

resultater. Desuden sikrer reformuleringen ensartethed på tværs af årene i analyseperioden, og 

regnskabsudviklingen på de enkelte aktiviteter kan dermed bedre identificeres. 

Det er værdiskabelsen fra driften, som vil være i fokus, da det skal være den fremtidige driver for 

værdiskabelsen i TORM, og det er ligeledes den fremtidige drift, som budgetteres i forbindelse med 

værdiansættelsen. De reformulerede resultatopgørelser og balancer fremgår af bilag 6. 

5.1.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Egenkapitalopgørelsen medtager alle transaktioner med ejernes egenkapital i TORM, herunder både årets 

resultat, værdireguleringer foretaget uden om resultatopgørelsen kapitalforhøjelser, udbytter og andre direkte 

transaktioner med ejerne. 
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Opgørelsen skal identificere, hvordan egenkapitaludviklingen har været, og hvad der har været årsag til den 

pågældende udvikling. Derudover giver opgørelsen et godt overblik over analyseperioden og hvilke 

transaktioner, der har haft indvirkning på egenkapitalen i selskabet. Egenkapitalopgørelsen er illustreret 

nedenfor. 

 

Figur 34 - Egenkapitalopgørelse. Kilde: Egen tilvirkning pba. årsrapporter 2006-2011. 

 

Opgørelsen viser, at egenkapitalen er faldet fra 904,7 mio. USD primo 2006 til 643,9 mio. USD ultimo 2011. 

Den gennemsnitlige totalindkomst, som viser den samlede indtjening, som er skabt i TORM i perioden, er på 

76,4 mio. USD årligt. Dette er efter posten gevinst og tab indregnet direkte på egenkapitalen, som 

gennemsnitligt i analyseperioden har været på -53,9 USD. Dette skyldes det markante ”tab”, som er 

indregnet direkte på egenkapitalen i 2007, som er afledt af, at TORM sælger deres daværende ejerandel i 

Norden for 643 mio. USD. Det bogførte tab modsvares af en tilsvarende gevinst i resultatopgørelsen for 

2007 – dette forklarer også at årets resultat i 2007 er meget højt, og viser netop vigtigheden af, at identificere 

totalindkomsten, som alene er på 222,4 mio. USD for året.  

Forskellen mellem totalindkomsten og årets resultat er meget svingende, og er på gennemsnitligt 19%, 

hvilket bekræfter, at det er vigtigt at holde fokus på denne del, når TORMs samlede finansielle præstationer 

skal evalueres. I regnskabsanalysen vil jeg anvende totalindkomsten i stedet for årets resultat, da 

totalindkomsten afspejler den totale risiko, som TORM er eksponeret over for. 

5.1.2 Reformulering af balancen 

TORM har både indgået finansielle og operationelle leasingkontrakter. Finansiel leasing sidestilles med 

lånefinansieret anskaffelse af aktivet, og skal dermed indregnes efter de almindelige bestemmelser, dvs. som 

et anlægsaktiv. De operationelle leasingaftaler er ikke aktiveret, men dette kan der korrigeres for ved 

beregning af kapitalværdier og separering af leasingbetaling i 2 komponenter – nemlig afskrivninger og 

renteomkostninger. Jeg vælger at undlade korrektion, da det ikke vurderes at give væsentlig merværdi. De 

operationelle leasingaftaler vedrører primært indchartring af skibe, hvilket er en almindelig disposition i 

branchen. I den senere multiple værdiansættelse er det væsentligt, at peer-group består af sammenlignelige 

selskaber, og da disse forventes at indregne operationel leasing på samme måde som TORM, så vurderes det 

mest hensigtsmæssigt at reformulere TORMs balance uden den nævnte korrektion. 

Andre immaterielle aktiver indregnes under driftsaktiver, da de er erhvervet i forbindelse med TORMs køb 

af OMI i 2007 (årsrapport 2011, side 53), og dermed er en del af TORMs kernedrift.  
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Kapitalandele i fællesledede virksomheder er klassificeret som driftsaktiver, da de vedrører delvist ejede 

selskaber inden for shipping (årsrapport 2011, side 84), samt aktiviteter i forbindelse med de pools som 

TORM indgår i - som vurderes at være en del af TORMs kernedrift. Tilgodehavender i de fællesledede 

virksomheder er ligeledes klassificeret som et driftsaktiv. 

Andre kapitalandele er klassificeret som finansieringsaktivitet. De omfatter aktieposter i andre virksomheder 

og klassificeres som disponible for salg. Dagsværdireguleringer af andre kapitalandele indregnes direkte 

under egenkapitalen, og udbytter fra kapitalandelene indregnes som finansielle indtægter i den periode, hvor 

de deklareres. Der fremgår ikke specifikke detaljer i årsrapporten om hvilke kapitalandele der er tale om, og 

dermed hvorvidt de kan klassificeres som drift. På baggrund af ovenstående informationer fra årsrapporterne 

har jeg valgt at klassificere andre kapitalandele som et finansielt aktiv.  

Andre finansielle aktiver er af TORM klassificeret som finansielle instrumenter, og omfatter TORMs ret til 

gevinst på købsoptioner på skibe overtaget i forbindelse med købet af OMI. Andre finansielle aktiver 

klassificeres dermed som et finansielt aktiv. 

Den likvide beholdning i TORM har været under kraftig beskydning i medierne, da det bl.a. har været en 

covenant i relation til likviditetsberedskabet, som er brudt. Likvide beholdninger betragtes ofte som 

overskydende likviditet, som kan udbetales til aktionærerne uden at påvirke den underliggende drift i 

selskabet, men jf. TORMs årsrapport 2011, så er TORM forpligtet til at opretholde en likvid beholdning på 

minimum 60 mio. USD (årsrapport 2011, side 55). I analyseperioden vil jeg dermed klassificere likvide 

beholdninger op til 60 mio. USD som et driftsaktiv, og likvide beholdninger som overstiger 60 mio. USD 

klassificeres som et finansielt aktiv.  

Langfristede aktiver bestemt for salg består typisk af skibe, som TORM har besluttet sig for at sælge, hvorfor 

jeg betragter det som en del af driften, og dermed har klassificeret det som driftsaktiver.   

Driftsgælden består af leverandører, selskabsskat, udskudt skat, periodeafgrænsningsposter, overtagne 

optionsforpligtelser og time charter kontrakter. Anden gæld indeholder både driftsgæld og finansielle 

forpligtelser, men vurderet ud fra årsrapporterne for analyseperioden, har det primært karakter af, at være en 

finansiel forpligtelse, hvorfor den bliver klassificeret således. 

Nedenfor er illustreret en opsummeret reformulering med de væsentligste iagttagelser. 

 

Figur 35 - Reformuleret balance (opsummering). Kilde: Egen tilvirkning pba. årsrapporter 2006-2011. 
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Den reformulerede balance viser, hvor meget kapital der reelt er investeret i driften, når driftsgælden trækkes 

fra. Den investerede kapital er opgjort både fra ”aktivsiden” og ”passivsiden”, hvilket gør det muligt at se 

finansieringsstrukturen – baseret på bogførte værdier. Det er værd at bemærke det skifte der sker fra 

langfristede finansielle forpligtelser til kortfristede finansielle forpligtelser fra 2010 til 2011 – dette er en 

direkte konsekvens af, at TORM ikke overholder de finansielle covenants, som er indgået med 

finansieringspartnerne (årsrapport 2011, side 55). Da covenants ikke overholdes, så skifter forpligtelserne 

karakter fra langfristet til at være på anfordring, hvilket naturligvis truer selskabets eksistens, da deres likvide 

beholdninger på ingen måde kan honorere et eventuelt indfrielseskrav. Udviklingen vil blive kommenteret 

under afsnittet regnskabsanalyse. 

5.1.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Resultater fra de fælles kontrollerede virksomheder er taget med under drift, da alle virksomhederne er 

relateret til TORMs kernedrift. Kommissionsindtægter fra pools indgår i ”andre indtægter”, som dermed 

ligeledes er klassificeret under drift. 

Tab og værdiforringelser af fælles kontrollerede virksomheder samt materielle og immaterielle aktiver er 

klassificeret som drift, da det relaterer sig til TORMs driftsaktivitet. Det er især i 2011, at TORM har været 

hårdt ramt på dette område, hvilket skyldes en erkendelse af, at branchens vilkår har reduceret værdien af 

aktiverne væsentligt. 

TORMs finansielle indtægter og omkostninger består af ordinære renteindtægter og -omkostninger, men 

også af værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter og terminskontrakter. Regnskabsposten 

gevinster og tab ved afledte finansielle instrumenter sondrer ikke mellem drifts- og finansieringsmæssige 

sikringer, hvorfor det ikke er muligt at opdele den. Iøvrigt vurderes samtlige sikringer at være en 

finansieringsmæssig beslutning, hvorfor samtlige finansielle indtægter og omkostninger er klassificeret som 

finansiering (Petersen og Plenborg 2008, side 131). 

Nedenfor er illustreret en opsummeret reformulering med de væsentligste iagttagelser. 

 

Figur 36 - Reformuleret resultatopgørelse (opsummering). Kilde: Egen tilvirkning pba. årsrapporter 2006-2011. 

Den reformulerede resultatopgørelse har blandt andet til formål, at allokere skattefordelen af gælden under 

de finansielle omkostninger. Men da skattesatsen er så lav grundet den nævnte tonnagebeskatning (PEST-

analysen), så har opdeling meget begrænset betydning. Man kan således se, at EBIT og NOPAT er stort set 
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identiske i hele analyseperioden, hvilket er en direkte konsekvens at tonnagebeskatningsordningen – 

alternativet havde været 25% skat, hvilket ville skabe stor margin mellem EBIT og NOPAT.  

5.2 Rentabilitetsanalyse 
Formlerne til de beregnede nøgletal fremgår af bilag 7. Jeg har dog valgt at beregne egenkapitalens 

forrentning ud fra totalindkomsten og ikke årets resultat. Det betyder, at de indtægter/omkostninger som 

indregnes direkte på egenkapitalen er taget med, når egenkapitalens forrentning er beregnet. Dette har jeg 

gjort, for at vise den totale forrentning som aktionærerne i TORM har fået i de pågældende perioder. 

For at få relationen ”ROE = ROIC + (spread * gearing) til at holde, så er de indtægter/omkostninger som 

indregnes direkte på egenkapitalen tillagt de finansielle omkostninger til beregning af renten på nettogælden 

– og dermed påvirkes ”spreadet”, og ovenstående relation holder. Dette kan forsvares, da de 

indtægter/omkostninger som indregnes på egenkapitalen har finansiel karakter, da de består af 

dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter og lignende, hvilket i forvejen er en del af netto finansielle 

omkostninger. 

Modifikationen medfører desuden, at den tidligere nævnte transaktion vedrørende salget af aktierne i D/S 

Norden ikke længere ”forstyrrer” billedet i 2007, da sammenlægningen af posterne medfører en udligning af 

det markante udsving som blev resultatet af, at gevinsten blev indtægtsført i resultatopgørelsen, men 

tilsvarende negativt indregnet direkte på egenkapitalen. 

Desuden er der brugt gennemsnitstal på balanceposter i de nøgletal, som inddrager disse. 

Rentabilitetsanalysen er lavet ud fra den udvidede Dupont-model (Bilag 14), og tager sit udgangspunkt i 

egenkapitalens forrentning (ROE), som for analyseperioden er illustreret herunder. 

 

Figur 37 - Udvikling i egenkapitalens forrentning. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Det fremgår tydeligt, at udviklingen har været markant negativ fra 2008 til 2011, hvor egenkapitalens 

forrentning falder fra en positiv forrentning på 26,5% til en negativ forrentning på 53,7%. Det er et meget 

markant fald, som i den grad vidner om en virksomhed i dyb krise.  

Årsagen til den ringe udvikling, vil jeg analysere i de næste afsnit. Analysen vil blive delt op i 2 elementer –

en analyse af udviklingen i afkastningsgraden (ROIC), samt en analyse af udviklingen i den finansielle 

gearing (FGEAR), som er de 2 komponenter, der forklarer ROE.  
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5.2.1 Analyse af den finansielle og driftsmæssige gearing 

 

Figur 38 - ROIC, rente og FGEAR. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Det fremgår af ovenstående, at ROIC svækkes markant over perioden, samt at den finansielle gearing er 

stærkt stigende. Den stærkt stigende finansielle gearing hænger sammen med en negativ ROE (egenkapitalen 

er blevet reduceret), negative resultater, samt at der ikke er foretaget kapitaludvidelser i perioden – hvilket 

blev illustreret i den reformulerede egenkapitalopgørelse. 

Renten på NRBG svinger markant, hvilket skyldes de finansieringsmæssige aktiviteter, hvor der anvendes 

sikringsinstrumenter til hedging af risiko og formentligt i perioder også mere spekulative positioner. 

Udviklingen afspejler i høj grad den krise, som branchen har været i siden finanskrisen indtraf i 2008, hvor 

skibspriser og fragtrater har været under markant pres jf. den strategiske analyse.  

I nedenstående figur fremgår en analyse af virkningen fra både den driftsmæssige og finansielle gearing. 

 

Figur 39 - Analyse af den finansielle og driftsmæssige gearing. Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Analysen af den driftsmæssige gearing har til formål, at identificere hvorvidt brugen af leverandørkreditter 

gavner den overordnede rentabilitet i TORM. Analysen viser, at effekten fra brug af driftsmæssig gearing i 

form af leverandørkreditter har været positiv i perioden 2007-2009, men i 2010 og 2011 er effekten negativ. 



Strategisk analyse og værdiansættelse af TORM A/S                      CBS - cand.merc.FIR                marts 2011 

 

Page 47 of 105 
Udarbejdet af Christopher Andreasen 

ROOA er beregnet som NOPAT + renterne fra den rentebærende driftsgæld
6
. Jeg har klassificeret 

leverandører som rentebærende – posten er ikke direkte rentebærende, men leverandørerne vurderes at tage 

sig betalt for den kredit de yder i form af højere priser for deres ydelser. Renten på leverandørgælden er 

fastsat ved at bruge ”CIBOR 3 måneder”
7
 som basisrente (hvilket ca. harmonerer med kredittiden hos 

leverandørerne) og et risikotillæg, som svarer til, at TORM har en rating ”B” i S&P.
8
 Baggrunden for at jeg 

vurderer den pågældende rating vil der blive argumenteret for i et senere afsnit omkring risiko. 

Undersøgelsen som jeg refererer til i fodnoten er fra 2000, og der har formentlig været en tendens til stigende 

risikotillæg efter finanskrisens indtog, hvorfor der kan argumenteres for, at et selskab med rating ”B” skal 

betale et højere risikotillæg. Jeg vurderer det dog fortsat realistisk, da der er tale om en løbetid på op til 3 

måneder. 

For FGEAR minder udviklingen om den for DGEAR – der er markant positivt bidrag fra selskabets gearing i 

2007 og 2008, og herefter vender det til en markant negativ udvikling.  

Generelt kan man sige, at årsagen til, at effekten fra gearing skifter fra positiv til negativ i TORM er, at 

selskabets rentabilitet ændrer sig markant, hvorfor betaling af finansielle omkostninger til kreditorer langt 

overstiger det afkast man får ved, at TORM har kapitalen til disposition i den pågældende periode. TORM 

har simpelthen ikke været dygtige nok til, at forvalte den kapital, som kreditorer har lånt dem, og har således 

ikke skabt et afkast på driften, som er tilstrækkeligt til at betale omkostningerne ved gældsfinansieringen. 

5.2.2 Dekomponering af ROIC 

Der er 2 overordnede komponenter som jf. dupont-pyramiden kan påvirke udviklingen i ROIC – 

overskudsgraden samt omsætningshastigheden på den investerede kapital. I nedenstående figur fremgår 

beregningen af overskudsgrad og omsætningshastigheden på den investerede kapital for perioden 2007-2011. 

                                                           
6
 ROOA er beregnet således: (NOPAT + rente på driftsgæld)/gnms. driftsaktiver i alt 

    Eksempelvis for 2011 = -389.995 + 5,1%*115.552/(average(2.742.045+3.217.177)) = -12,9% 
7
 Baseret på gennemsnitlige CIBOR 3 renter for de pågældende år. Kilde: Nationalbankens Statistikbank 

8
 Undersøgelse fra Copeland, Petersen og Plenborg 2008, side 246 
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Figur 40 - Dekomponering af ROIC. Kilde: Egen tilvirkning. 

Af figuren fremgår det, at omsætningshastigheden over perioden har været stabil, dog med et kraftigt fald i 

2008-2009. Omsætningshastigheden vidner desuden om en meget kapitaltung branche, hvor der kræves store 

investeringer i skibe for at skabe en tilfredsstillende omsætningsvolumen. I 2008 og 2009 skal der således 

investeres 1 kr. i selskabet for at skabe en omsætning på 28 øre. Set over hele perioden er det 

overskudsgraden, som har påvirket ROIC i negativ retning. Overskudsgraden topper i 2007 med 37,8%, og 

falder så drastisk til -29,9% i 2011. Det kan dermed konkluderes, at det er overskudsgraden og dermed 

TORMs marginer, som er årsag til det markante fald i rentabiliteten. I det følgende afsnit vil 

overskudsgraden blive dekomponeret for at identificere, hvilke poster som har været den primære driver bag 

den negative udvikling i overskudsgraden og dermed ROIC. 

5.2.3 Dekomponering af overskudsgraden 

Af bilag 8 fremgår en common-size analyse og en indeksberegning af hele resultatopgørelsen i 

analyseperioden. I nedenstående model er de vigtigste resultater fremhævet, hvilket vil blive analyseret i det 

følgende. 
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Figur 41 - Dekomponering af overskudsgraden. Kilde: Egen tilvirkning. 

Omsætningen er steget fra indeks 100 til 216 fra 2006 til 2011, mens omkostninger til havneomkostninger og 

bunkers er steget fra indeks 100 til 453, og charterhyre er steget fra indeks 100 til 375. Omkostninger til 

havne, bunkers og charterhyre udgør i 2011 således 83% af omsætningen, og i 2006 udgjorde det alene 43%. 

Det er i høj grad her årsagen til den forringede overskudsgrad og dermed ROIC skal findes, da det er meget 

væsentlige omkostningsposter, som er steget ca. dobbelt så hurtigt som omsætningen. Charterhyren er en del 

af den restruktureringsplan, som TORMs ledelse for nyligt har aftalt på plads og medfører, at time charter 

partnerne får 17,2% af aktiekapitalen mod at time charter raterne bliver reduceret til et niveau, der 

harmonerer med de aktuelle markedspriser. Driftsomkostningerne stiger i starten af perioden, men er tilbage 

i udgangspunktet i 2011 og udgør 13% af omsætningen. Gevinst ved salg af skibe er gået fra positiv til 

negativ i perioden og nedskrivning af flådeværdi er udelukkende en post i 2011. Gevinster ved salg af skibe 

og nedskrivning af flådeværdier er begge naturligt påvirket af den afmatning som har været i branchen, som 

følge af en aktuel overkapacitet og deraf kraftigt faldende fragtrater. Dette har medført, at priserne på 

nybyggede såvel som eksisterende skibe er faldet kraftigt, og TORM har i den forbindelse nedskrevet 

værdien af deres flåde. Netop de 2 poster kan betragtes som engangsomkostninger, og er iøvrigt ikke 

likviditetskrævende. 

5.2.4 Likviditetsudviklingen  

Som afslutning på regnskabsanalysen vil jeg kort kommentere, hvordan den historiske udvikling i 

analyseperioden har påvirket likviditetsskabelsen i TORM. Nedenfor er likviditetsopgørelsen for perioden 

skitseret. 
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Figur 42 - TORMs likviditetsudvikling. Kilde: Egen tilvirkning pba. årsrapporter fra TORM. 

Opgørelsen viser, at pengestrømmene fra driftsaktiviteterne har ændret sig markant i perioden og har i 2010 

og 2011 været negative. Den samlede likviditetsvirkning har været negativ i 4 ud af de i alt 6 år i 

analyseperioden. Likviditetsskabelsen fra driften har været positiv i perioden 2006-2009, men her har TORM 

investeret massivt i nye skibe, og der er i perioden 2006-2010 investeret netto for i alt  ca. 1,1 mia. USD. 

Udfordringen for TORM er, at de skibe de har investeret i reelt ikke er rentable, og at der aktuelt ikke kan 

skabes positiv likviditet fra driftsaktiviteterne. 

6 Risikoanalyse 
Risiko er et meget væsentligt element, da det har betydning, når der skal tiltrækkes kapital. Den risikopræmie 

der kræves fra henholdsvis kreditorer og aktionærer er afhængig af den risiko, som TORM er eksponeret 

imod. 

Risikoen forbundet med en kapitalanbringelse i TORM kan deles op i driftsmæssig og finansiel risiko, hvor 

den driftsmæssige risiko især er relateret til den branche, som TORM agerer i, og den finansielle risiko 

relaterer sig til den finansielle situation, som TORM befinder sig i efter gennemførelse af restruktureringen. 

Der er adskillige operationelle risici i TORM. TORM agerer i en cyklisk branche, som påvirkes relativt 

meget af udsving i verdensøkonomien, ligesom de påvirkes af det, som i branchen kaldes svingfaktorer 

(årsrapport 2011, side 14). Svingfaktorer er typisk større begivenheder, som påvirker driften, herunder 

eksempelvis orkaner, embargoer, krig, politisk invervention og lignende.  

Det kan også bestå af uforudsete afbrydelse af raffinaderiproduktionen, blokade af vandveje og havne og en 

lang række andre forhold. Antallet af nybygningsordrer samt ændringer i eksempelvis Kinas import/eksport 

behov er andre faktorer, som påvirker branchen væsentligt. 

Det er klart, at andre brancher også kan blive påvirket af forskellige forhold, men shippingbranchen vurderes 

ekstraordinært meget påvirket af de nævnte svingfaktorer og derudover er det en cyklisk branche, som 

kræver en høj omstillingsevne. Netop omstillingsevnen vurderes relativt lille i branchen, da det kræver en 

langsigtet planlægning, når der skal ændres på flådesammensætning, bestilles nye skibe m.v. Derudover er 

det ”dyrt” at skille sig af med skibe i dårlige tider, da markedsværdien er korreleret med 

rentabilitetsudsigterne i branchen og dermed fragtraterne. På mange måder vurderes branchen svær at agere 
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i, fordi det er vanskeligt at differentiere sig, når markedet er så prisfokuseret, og som tidligere nævnt reelt 

kan sammenlignes med en commodity.  

Man kan argumentere for, at branchen er attraktiv, da den har en meget markant vækst og har haft det 

igennem mange år. Det er bare vigtigt at huske på, at der er mange aktører på markedet og en høj vækst i 

kapaciteten, som vi har set de tidligere år, udvander indtjeningspotentialet og dermed er væksten i branchen 

ikke længere af så høj betydning. 

Afsnittet om fragtraterne illustrerer de operationelle risici meget tydeligt. Priserne svinger meget, hvilket 

kræver et stærkt kapitalberedskab og stærke finansielle partnere. Når priserne/marginerne kan ændre sig med 

90% i løbet af et år, bør man sikre en fleksibilitet i organisationen, som skal træde i karakter i mindre gode 

tider. Dette har TORM ikke formået, hvilket er årsagen til, at de er løbet ind i alvorlige finansielle 

udfordringer og i gennem en længere periode har levet på kreditorernes nåde. 

Når risikoen skal vurderes er det relevant, at anvende ratingbureauernes tilgangsvinkel, da de beskæftiger sig 

med klassificering af risici i forskellige brancher og virksomheder, hvilket kvantificeres via et 

karaktersystem. Nedenfor er vist en figur, hvor ratingbureauet S&P har vurderet kreditrisikoen i forskellige 

brancher. 

 
Figur 43 - Vurdering af kreditrisiko. Kilde: Standard & Poors 

Figuren viser, hvordan 6 forskellige faktorer påvirker kreditrisikoen i selskaber inden for de forskellige 

brancher. Som det fremgår, så vurderer S&P, at shippingbranchen er højt eksponeret over for 

konjunkturudvikling, konkurrencen og kapitalintensiteten i branchen – dvs. hvor meget kapital der kræves 

for at agere i branchen. S&P vurderer derimod risikoen fra den teknologiske udvikling samt politiske tiltag 

som værende begrænsede, og risikoen fra udviklingen i råvarer/energi som værende medium risiko. S&P´s 

vurdering harmonerer godt med de forhold, som jeg har beskrevet i den strategiske analyse, hvor jeg har 

holdt fokus på udvikling i BNP (konjunktur), konkurrencen (udbud og efterspørgsel), de finansielle forhold 



Strategisk analyse og værdiansættelse af TORM A/S                      CBS - cand.merc.FIR                marts 2011 

 

Page 52 of 105 
Udarbejdet af Christopher Andreasen 

(kapitalintensiteten), og udviklingen i råvarer, som skal fragtes (energi). Dog skal det tilføjes, at TORM 

vurderer de miljømæssige risici som værende relativt store, hvilket ikke harmonerer med S&P´s vurdering. 

Det er klart, at der vil være nogle miljømæssige udfordringer som løbende skal løses, og når der er tale om 

shippingmarkedet, er det væsentligt, hvordan miljøkrav m.m. udvikler sig. Dog vil jeg vurdere, på baggrund 

af aldersprofilen på TORMs skibe, at flåden er moderne og TORM bør have en konkurrencemæssig fordel i 

forhold til eventuelle skærpelser af miljøkravene – dette ligeledes beskrevet i den strategiske analyse. 

Ledelsen i TORM laver løbende en vurdering af de risici, de er eksponeret over for, og udviklingen fra 2010 

til 2011 er illustreret i nedenstående figur.  

 

Figur 44 - TORMs risikobillede. Kilde: Årsrapport 2011, side 25. 

De væsentligste risici for TORM vurderes at være de finansieringsmæssige og fragtraterne på tankmarkedet. 

De finansieringsmæssige risici er steget væsentligt fra 2010 til 2011, hvilket er naturligt i den situation 

TORM befandt sig i, inden aftalen om restrukturering faldt på plads. Aftalen betyder, at TORMs finansielle 

stabilitet er opretholdt, da finansieringspartnerne er gået med til en aftale om konvertering af gæld til aktier i 

selskabet, og der er lavet en aftale om kreditfacilitet, hvilket forventes at være tilstrækkeligt til, at TORM 

igen kan få en positiv rentabilitet.  

Fragtraterne på især tankmarkedet vurderes meget væsentlige med en høj sandsynlighed for fald i 

fragtraterne, og i øvrigt store konsekvenser, hvis det sker. Derudover vurderes timing af køb og salg af skibe 

som værende væsentligt, samt miljølovgivningen og bunkerpriserne – dette er også belyst i PEST-analysen. 

Den finansielle risiko kan ydermere belyses via beregning af forskellige nøgletal, som S&P anvender til 

vurdering af den finansielle risiko, hvilket er et element i den samlede rating af selskaber. S&P anvender en 

lang række nøgletal, men følgende 3 vurderes at give et godt overblik over den finansielle risiko i et selskab.  
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Figur 45 - Vurdering af finansiel risiko. Kilde: Egen tilvirkning. 

Nøgletallene har udviklet sig meget negativt, 2 af dem er negative som følge af negativt cash flow fra driften 

og negativt EBITDA. Dertil skal ligges en markant gearing, som følge af de tidligere års aggressive 

investeringsprogrammer. Udviklingen vidner om en virksomhed, som er finansielt presset, hvilket behovet 

for en restrukturering også bekræfter.  

Hvis man sammenholder vurderingen af den driftsmæssige og finansielle risiko, så kan der på den baggrund 

estimeres en forventet rating, hvis S&P skulle foretage en rating af TORM.  

 

Figur 46 - Vurdering af rating på TORM A/S. Kilde: Standard & Poors. 

Ovenstående model fra Standard & Poors kombinerer vurdering af finansiel risiko og driftsmæssig risiko og 

fastsætter på den baggrund en rating af selskabet. Jeg vil vurdere, at den driftsmæssige risiko er høj med en 

stor følsomhed over for konjunkturudviklingen, konkurrencen og udviklingen i forbruget af energiressourcer. 

Derudover er det en kapitalintensiv branche. På den baggrund klassificerer jeg den driftsmæssige risikoprofil 

til at være svag (weak). Den finansielle risikoprofil er højt gearet, hvilket er underbygget af de 3 beregnede 

nøgletal, som alle sammen ligger i det mest risikofyldte interval. 

Jf. ovenstående risikoanalyse vil jeg vurdere, at TORM ligger i en B-rating efter restruktureringen. TORM er 

eksponeret over for signifikante operationelle risici, fordi de agerer i en branche, som er stærkt cyklisk, og 

hvor priskonkurrencen er hård. Derudover har de en høj gearing og store udfordringer i forhold til generering 

af tilfredsstillende indtjening og cash flow. 
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Nedenfor er illustreret en statistik for konkursrisikoen på selskaber med forskellige ratings. Som det fremgår 

er konkursrisikoen for et selskab med B-rating høj, med en risiko for konkurs på 35% inden for 15 år. Dette 

illustrerer, at risikoen ved en långivning til eller investering i TORM er stor, hvilket naturligt skal afspejle sig 

i nogle høje risikopræmier.  

 

Figur 47 - Konkursrisiko. Kilde: www.standardandpoors.com 

Bloomberg opererer også med en risikomodel, som på baggrund af finansielle data vurderer selskabernes 

risiko for at gå konkurs inden for 1 år. Denne er for TORM på 2,115% (bilag 13), hvilket også indikerer, at 

TORM bør ligge mellem en rating på BB og på B jf. ovenstående model for konkursrisiko. 

7 Budgettering 
Resultat-, balance- og likviditetsbudget fremgår af bilag 18, og de enkelte drivere og poster i regnskabet 

bliver beskrevet og illustreret i det følgende. 

Gevinst og tab på sikringsinstrumenter budgetteres ikke, da jeg forventer, at det udligner hinanden over tid. 

Dog er der naturligvis en værdi i, at TORM anvender instrumenterne, da det sikrer bedre mulighed for at 

budgettere, og i øvrigt planlægge cash flow, investeringer m.m. Men jeg betragter det som et 

planlægningsværktøj, og ikke noget jeg forventer vil tilføre TORM hverken tab eller gevinst over lang sigt. 

Jeg laver en værdiansættelse pr. 31/12-2011, da jeg vurderer, at det var på dette tidspunkt, at ledelsen i 

TORM for alvor begyndte at arbejde hen i mod en restrukturering af selskabet. Ledelsen i TORM har i 

forbindelse med restruktureringen meldt ud, at de begyndte at vurdere mulighederne for en restrukturering 

tilbage i september 2011. Herefter har de modtaget vurderinger fra diverse rådgivere, herunder bl.a. Evercore 

Group, Moelis & Co. samt Ernst  Young  (pressemeddelelse 31, 2/10-2012). Denne melding validerer, at en 

værdiansættelse pr. 31/12-2011 vil være en fair skæringsdato, hvis ledelsens beslutning skal vurderes. 

Budgettet for 2012 bliver udarbejdet ud fra de løbende meddelelser, som der har været i 2012, hvilket 

forventes at resultere i et meget præcist estimat. For den øvrige budgetperiode 2013-2017 vil jeg i de 

følgende afsnit redegøre for den udvikling som kan forventes på baggrund af resultaterne i den strategiske 

analyse. 
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7.1 Omsætning 
Omsætningen vil blive estimeret med en lidt anderledes fremgangsmåde end det som vurderes at være 

praksis. Dette skyldes resultaterne fra den strategiske analyse, som viste, at estimering af time charter rater 

vil være mere hensigtmæssigt end anvendelse af spotrater. Time charter indtjeningen er, jf. 

regnskabsanalysen, et meget anvendt begreb i branchen da det viser dækningsbidraget ved at fragte gods. 

Omsætningen kan herefter bestemmes som time charter indtjeningen + omkostninger til bunkers og 

havnespecifikke omkostninger.  

7.1.1 Time charter indtjening 

Udviklingen i time charter indtjeningen kan estimeres ud fra følgende fremgangsmåde:  

1) Udviklingen i udnyttelsesgraderne bestemmer time charter raterne 

2) Udviklingen i TORMs flåde i budgetperioden 

3) Udnyttelsesgraderne bestemmer antal skibsdage pr. skib for TORMs flåde 

4) Totalt antal skibsdage multipliceret med time charter raterne = time charter indtjening 

7.1.1.1 Udvikling i udnyttelsesgraderne 

I den strategiske analyse blev kapacitet og efterspørgsel estimeret for hele budgetperioden, og på baggrund 

heraf kan de forventede udnyttelsesgrader estimeres for både tank- og tørlastmarkedet. Nedenfor er illustreret 

resultaterne fra den strategiske analyse, samt den deraf estimerede udnyttelsesgrad for perioden 2013-2017. 

 

Figur 48 - Udnyttelsesgrader i budgetperioden. Kilde: Egen tilvirkning pba. strategisk analyse. 

Udnyttelsesgraderne for tankmarkedet forventes at udvikle sig meget positivt i gennem hele perioden, hvilket 

kan forventes at afspejle sig i stigende fragtrater og i øvrigt flere skibsdage, hvilket naturligvis vil påvirke 

TORMs finansielle performance i positiv retning. For tørlastmarkedet ser det til gengæld ugunstigt ud med 

markant faldende udnyttelsesgrader i starten af budgetperioden, og så stigende fra 2015. Som det fremgår af 

den strategiske analyse, vil tørlastmarkedet være markant svækket som følge af en meget stor tilgang af 

kapacitet de kommende år. Kapaciteten vil vokse langt mere end efterspørgslen, hvilket vil ligge et markant 

pres på udnyttelsesgraderne og dermed også fragtrater og skibsdage. Tørlastsegmentet i TORM forventes 

dermed at blive yderligere forværret de kommende år, men 2016 og 2017 kan forventes at blive år med 

stærkt stigende fragtrater og hvor antallet af skibsdage vil være markant stigende. 



Strategisk analyse og værdiansættelse af TORM A/S                      CBS - cand.merc.FIR                marts 2011 

 

Page 56 of 105 
Udarbejdet af Christopher Andreasen 

7.1.1.2 Estimering af fragtrater i budgetperioden 

Til estimering af fragtrater i perioden 2013-2017 har jeg valgt at sammenholde de historiske fragtrater i en 

10-årig periode (2002-2011). Fragtraterne er opgjort på månedsbasis, og jeg har udvalgt den laveste og 

højeste gennemsnitlige fragtrate for hver skibstype. Derudover har jeg identificeret den laveste og højeste 

gennemsnitlige udnyttelsesgrad for henholdsvis tank- og tørlastmarkedet. 

De budgetterede udnyttelsesgrader er herefter anvendt til at beregne vægtene for henholdsvis den laveste og 

højeste fragtrate, hvorefter fragtraterne for hvert år er beregnet som et vægtet gennemsnit
9
. Dog har jeg sat en 

bund for fragtraterne, således at de ikke kan komme under det historiske lavpunkt for perioden 2002-2011. 

Dataene samt resultaterne for beregningerne fremgår af nedenstående figur.  

 

Figur 49 - Fragtrater i budgetperioden. Kilde: Egen tilvirkning pba. af strategisk analyse. 

De estimerede fragtrater fremgår af modellen og viser stigende tendens for tankmarkedet i hele 

budgetperioden som følge af en stigende udnyttelsesgrad
10

. For tørlastsegmentet vil fragtraterne i 2013-2015 

være identisk med det historisk lave niveau, hvorefter de vil stige relativt hurtigt i 2016-2017. 

Stigningsprocenterne er store, men jf. den strategiske analyse, retfærdiggør den historiske volatilitet 

ovenstående budgetscenarie. I aftrapningsperioden normaliserer jeg gradvist udnyttelsesgraden til 

gennemsnittet mellem minimum og maksimum, hvilket er ca. 86,5% for tank og 90% for tørlast – dette 

medfører samme fragtrater i de 2 sidste aftrapningsår og terminalperioden. 

Som tidligere nævnt, anvender jeg time charter rater for hele budgetperioden, da jeg vurderer, at det giver det 

mest præcise resultat af TORMs fremtidige indtjening, da det er muligt at anvende den fremtidige 

udnyttelsesgrad. Alternativet ville være at bruge spotrater, men da spotraterne både er påvirket af 

udnyttelsesgrad, bunkerpriser, havneomkostninger og øvrige rejsespecifikke omkostninger, så vil risikoen for 

et upræcist estimat stige markant. Time charter raterne er reelt den bruttomargin, der sejles til, og er det 

estimat, som branchen anvender som benchmark for, hvorvidt den finansielle performance har været 

                                                           
9
 Eksempel: vægt, laveste, tank = (91,50%-83,61%) / (91,50%-81,50%) = 78,91% 

10
 Vægtet gennemsnit af laveste og højeste fragtrate. Eks.: LR2, 2013 = 78,91% * 13600 + 21,09% * 43500 = 19906 
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tilfredsstillende. Det vurderes desuden, at det ikke giver merværdi at anvende spotraterne. TORM skriver 

desuden følgende i årsrapporten 2011, side 43: 

TORM mener, at ved at angive omsætningen fratrukket rejseomkostninger (time charter ækvivalent 

indtjening) får Selskabet udlignet den variation, der ellers opstår som følge af de specifikke omkostninger, 

der er forbundet med bestemte rejser eller operation af skibe på spotmarkedet, og samtidig skaber det et 

mere ensartet sammenligningsgrundlag for de forskellige perioder.  

I øvrigt skriver TORM, at flåden primært er beskæftiget på tidscertepartier, hvilket er et andet ord for time 

charter aftaler (årsrapport 2010, side 46). Dette taler ydermere for, at budgetteringen skal ske på baggrund af 

de fremtidige time charter rater. 

7.1.1.3 Udvikling i TORMs flåde i budgetperioden 

Som det fremgik af regnskabsanalysen, er TORM finansielt presset med negativ indtjening, cash flow samt 

en stærkt gearet balance, hvor der i høj grad er behov for konsolidering. Dette bekræftes desuden af hele 

forløbet med restrukturering, brud af covenants samt konvertering af langfristet gæld til anfordringsgæld.  

Desuden har TORM, i forbindelse med restruktureringen, indgået aftale med bankerne om, at der løbende 

skal konsolideres, hvilket afspejles i stigende krav til kapitalstruktur, minimumslikviditet, EBITDA i forhold 

til total gæld samt rentedækningsgraden (pressemeddelelse 31, 3/10-2012). 

Derudover medfører restruktureringsaftalen, at der tilbageleveres 22 indchartrede skibe inden det oprindelige 

kontraktudløb (pressemeddelelse 31, 3/10-2012), og TORM har i årsrapporten 2011 udtalt, at de vil investere 

i nye skibe, såfremt indtjeningen er tilfredsstillende. TORM vurderer selv, at deres WACC er 8,0% 

(årsrapport 2011, side 67), hvorfor det må betragtes som et minimumsniveau før der investeres i nye skibe.  

Med ovenstående informationer i betragtning, vurderer jeg, at TORM ikke vil vækste deres flåde i 

budgetperioden, da fokus udelukkende kan forventes at ligge på en konsolidering af selskabet, oparbejdelse 

af likviditet, nedbringelse af gæld samt fokus på yderligere effektiviseringer med henblik på at skabe en drift 

med en tilfredsstillende rentabilitet og likviditetsskabelse. 

TORM lancerede i 2008 en strategi om, at de ville have en sammensætning af flåden, hvor egne skibe skulle 

udgøre 70% og indchartrede skibe skulle udgøre 30%. Der har dog været en tendens til, at forholdet nærmere 

har været 50/50 de sidste par år, men jeg vurderer, at signalerne fra restruktureringen peger i retning af, at 

flåden skal nedbringes. Jeg vil derfor anvende 70/30 sammensætningen i hele budgetperioden.  

TORM har med udgangen af 2011 65,5 tankskibe og 2 tørlastskibe. Derudover er der 2 tankskibe til levering 

i 2012 og 1 tankskib til levering i 2014 (alle i kategorien Mr. Product). Det betyder, at TORM vil have ca. 70 

egne skibe, og jeg vil dermed i budgetperioden 2013-2017 budgettere med, at TORM indchartrer i alt 30 

skibe. Der har været en tendens til, at TORM primært har indchartret skibe i tørlastsegmentet (bilag 16), da 

de som tidligere nævnt ønsker at gå fra at være tonnageudbyder til at være full-service partner i dette 

segment. På trods af, at TORMs tørlastsegment er markant mindre end tanksegmentet, budgetterer jeg med, 
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at 15 af de indchartrede skibe (50%) indgår i tørlastsegmentet med 8 Panamax skibe og 7 Handymax skibe. 

De øvrige 15 indchartrede skibe fordeles ligeligt med de 4 forskellige tankskibe, hvilket betyder 3,75 skibe i 

hver tankskibskategori. Der kan godt forekomme decimaler, da skibene ikke altid indchartres for hele året. 

Budgetteringen af flåden fremgår herunder, hvor ovenstående vurderinger er indregnet. 

 

Figur 50 - Budgettering af TORMs udvikling i flåden. Kilde: Egen tilvirkning pba. strategisk analyse. 

Budgetteringen medfører, at flåden over budgetperioden vil være på i alt ca. 100 skibe fra 2013. Idag 

vurderes TORMs flåde at udgøre i alt ca. 130 skibe
11

, men her skal fratrækkes minimum de 22 skibe, der 

allerede er indgået aftale om tilbagelevering af, i forbindelse med restruktureringen. Estimatet vurderes 

dermed rimeligt, ligesom vurderingen af, at TORM ikke vil vækste flåden over budgetperioden vurderes 

rimelig, når man tager kravene i forbindelse med restruktureringen i betragtning. 

Foruden de ca. 100 skibe så vil TORM fortsat administrere en række skibe via deres poolsamarbejde med 

Mærsk jf. den strategiske analyse. Indtjeningen herfra vil dog blive budgetteret under andre driftsindtægter, 

da det også tidligere har været regnskabspraksis i TORM. 

7.1.1.4 Time charter ækvivalent indtjening 

På baggrund af de foregående afsnit er det nu muligt at estimere den forventede time charter indtjening på 

baggrund af udnyttelsesgraden, fragtraterne og flådens størrelse. Herunder fremgår den budgetterede time 

charter indtjening (TCE) for hver skibskategori samt den samlede forventede indtjening for perioden 2013-

2017. 

                                                           
11

 www.torm.com  about  fleet 

http://www.torm.com/
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Figur 51 - Budgetteret time charter indtjening (TCE). Kilde: Egen tilvirkning. 

Som det fremgår af den budgetterede total TCE, så forventes der markante stigninger over budgetperioden, 

hvilket harmonerer med de stigende udnyttelsesgrader og fragtrater. TCE er beregnet på følgende måde:  

TCE = antal skibe * 365 * udnyttelsesgrad * fragtrate 

De 365 dage er udtryk for de totale disponible driftsdage, men da jeg vurderer, at TORMs udnyttelsesgrad vil 

være på niveau med markedets, så multipliceres de 365 dage med udnyttelsesgraden for at få det totale antal 

indtjeningsdage, hvor der kan forventes en indtjening svarende til den beregnede daglige fragtrate. 

Ifølge mailkorrespondance med Majken Ødegaard, Vice President i TORM, ligger TORMs udnyttelsesgrad 

på niveau med markedets, hvorfor jeg vurderer det realistisk, at budgettere med en udnyttelse af TORMs 

flåde svarende til markedet. 

I det sidste aftrapningsår samt terminalperioden budgetteres med 3% vækst i TCE, svarende til 2% inflation 

og 1% realvækst. Den historiske udvikling samt prognose for fragtrater og udnyttelsesgrader er illustreret i 

bilag 20. 

7.1.2 Rejseafhængige omkostninger 

Bunkers udgør langt størstedelen af de rejseafhængige omkostninger, og udgjorde således 69% i 2011 og 

65% i 2010 (årsrapport 2011, side 77). Jf. den strategiske analyse, er omkostningerne til bunkers steget 

markant de seneste år, hvilket også bekræftes af common-size analysen, som viste en markant stigende andel 

af rejseafhængige omkostninger. Jeg vælger at tage udgangspunkt i den forventede udvikling i olieprisen og 

dermed bunkerprisen jf. den strategiske analyse. Det betyder, at olieprisen i reale termer forventes at falde 

med 3,43%, og da jeg regulerer denne for inflation på 2%, så svarer det til, at de rejseafhængige 

omkostninger pr. skib falder med 1,5% årligt i perioden 2013-2017.  
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Nedenfor er illustreret en dekomponering af rejseomkostningerne i 2011 og 2012, og med udgangspunkt i 

ovenstående prisudvikling samt de budgetterede 100 skibe, så har jeg beregnet de rejseafhængige 

omkostninger for perioden 2013-2017. 

 
Figur 52 - Rejseafhængige omkostninger (bunkers og havne). Kilde: Egen tilvirkning. 

Som det fremgår, så forventes markant faldende rejseafhængige omkostninger i budgetperioden, hvilket 

skyldes, at flåden forventes reduceret med 30 skibe og at jeg på baggrund af den strategiske analyse 

forventer et nominelt prisfald i bunkers på 1,5% årligt. 

I aftrapningsperioden har jeg budgetteret med inflation på 2%, men for sidste aftrapningsår og 

terminalperioden er der tillagt realvækst på 1% svarende til den vækst i flåden som forventes. 

7.1.3 Omsætning 

Omsætningen kan som nævnt nu beregnes som summen af time charter indtjening og rejsespecifikke 

omkostninger, hvilket er illustreret herunder:  

 

Figur 53 - Omsætning i budget-, aftrapnings-, og terminalperiode. Kilde: Egen tilvirkning. 

7.2 Charterhyre 
Charterhyren er det, som TORM skal betale for at indchartre skibene, og er dermed afgørende for den 

indtjening, som TORM har ved indchartring af skibe. 

Reelt kan man betragte indchartring som spekulation i de fremtidige fragtrater, da man chartrer et skib til en 

fast hyre, hvorefter man har mulighed for at sælge fragter på enten time charter markedet eller spotmarkedet 

med det pågældende skib, i den periode som man har indgået charter-aftalen i. Det er en operationel leasing, 

hvor man betaler en charterhyre pr. indtjeningsdag. Desuden er det ofte sådan, at hvis fragtraterne enten 

stiger eller falder meget i charter-perioden, så deles risikoen mellem udchartrer og indcharter.  

TORM har historisk indchartret en stor andel skibe, hvorfor jeg vurderer, at det er en væsentlig del af deres 

forretning. Dog har de haft store tab på charter-aftalerne de sidste par år, hvilket skyldes, at aftalerne blev 

indgået i det cykliske markedsopsving i 2007-2008. 
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I forbindelse med restruktureringsaftalen har TORM fået reduceret charterhyren med 36% for de 

indchartrede tankskibe og 16% for de indchartrede tørlastskibe, med henblik på at regulere til de aktuelle 

markedsvilkår og fragtrater (pressemeddelelse 31, 2/10-2012). 

Indchartringerne bliver lavet som operationelle leasingaftaler, og betragtes i branchen som et alternativ til 

køb eller finansiel leasing af skibe. Dette vil formentlig også afspejle sig i stort set identiske marginer uanset 

om et skib anskaffes ved finansiel leasing/køb eller operationel leasing. Dog indeholder de operationelle 

leasingaftaler ofte et element af risikodeling, hvilket betyder at ekstraordinære store fald eller stigninger i 

fragtraterne deles mellem de 2 parter (indchartrer og udchartrer). Dette element af risikodeling bør reducere 

variansen på indtjeningen for TORM, hvorfor jeg ud fra et finansieringsteoretisk synspunkt vurderer, at 

marginerne på de indchartrede skibe bør være lavere end for egne skibe, hvor man bærer hele risikoen selv. 

Ud fra det ræsonnement vælger jeg, at charterhyren i 2013 skal udgøre 30% af den samlede charterhyre + 

afskrivninger + driftsomkostninger for de finansielt leasede/købte skibe og derefter tillagt 5%. Efter 

fastlæggelse af afskrivninger og driftsomkostninger kan charterhyren findes ved løsning af følgende ligning 

med én ubekendt – nemlig charterhyren divideret med (1 + 5%): 

X = charterhyre/(1+5%)                          løs ligning for X:                   X / (X + afskr. + driftsomk.) = 0,30 

Charterhyren for den resterende del af budgetperioden vil ændre sig med samme vækstrater som den time 

charter ækvivalente indtjening. Dette vælger jeg, da det må forventes, at de operationelle leasingaftaler 

løbende fornyes til en pris, som afspejler de aktuelle fragtrater. Derfor er der et behov for, at charterhyren 

følger udviklingen i fragtraterne. 

7.3 Driftsomkostninger 
Driftsomkostninger relaterer sig udelukkende til TORMs egne skibe, da driftsomkostningerne til de 

indchartrede skibe (operationel leasing) afholdes af ejeren af skibet. Driftsomkostningerne defineres som 

lønninger til mandskab, omkostninger til reservedele og hjælpematerialer, omkostninger til reparation og 

vedligeholdelse samt til forsikringer og øvrige omkostninger. Jeg vil budgettere driftsomkostningerne ud fra 

den historiske gennemsnitlige driftsomkostning pr. skib. Nedenfor fremgår den historiske driftsomkostning 

for den periode, hvor jeg har data for flåden (2007-2011). 

 

Figur 54 - Driftsomkostninger pr. skib. Kilde: Egen tilvirkning pba. af data fra Bloomberg terminal, CBS. 
 

TORM har reduceret driftsomkostningerne siden 2008, hvilket har været en del af deres 

effektiviseringsprogram. Ifølge årsrapporten 2011 vil de fortsætte dette program de kommende år, og 
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forventer at kunne reducere driftsomkostningerne yderligere (årsrapport 2011, side 57). Dog forventer jeg, 

som tidligere nævnt, at TORM ikke udvider flåden og eller køber nye skibe – derfor kan der forventes 

stigende omkostninger til reservedele, reparation og vedligeholdelse. De 2 modsatrettede effekter forventer 

jeg vil udligne hinanden, hvorfor jeg vil budgettere med en årlig inflation, som jeg fastsætter til 2%. 

7.4 Administrationsomkostninger 
TORM har siden 2008 reduceret administrationsomkostningerne med 21%, og de forventer yderligere 

reduktioner i 2012 og 2013 (årsrapport 2011, side 57) – dog uden at komme med et eksakt estimat. Fra 2014 

forventer de, at administrationsomkostningerne vil stige med inflationen (årsrapport 2011, side 67). Ifølge 

TORMs 3. kvartalsrapport 2012, er administrationsomkostningerne nedbragt til 15 mio. USD i 3. kvartal, 

som følge af effektiviseringsprogrammet. På den baggrund vil jeg i perioden 2013-2017 budgettere med 

årlige administrationsomkostninger på 60 mio. USD tillagt en årlig inflationsrate på 2%. 

7.5 Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter består primært af befragtningskommisioner og administrationsindtægter fra 

poolsamarbejder. Jf. den strategiske analyse har TORM nedlagt 2 pools i 2011 og deltager nu kun i 1 pool 

sammen med Mærsk, inden for tankområdet. Posten er lille i det samlede regnskab, og jf. common-size 

analysen har den udgjort under 1% af omsætningen de seneste 3 år. Da der kun er 1 poolsamarbejde tilbage, 

vælger jeg at budgettere posten til 2 mio. kr. årligt med en årlig stigning svarende til inflationsraten på 2%. 

Dette harmonerer desuden med de driftsindtægter som er realiseret pr. 3. kvartal 2012 jf. kvartalsrapporten. 

7.6 Øvrige poster 
Jeg vælger at undlade budgettering af posten ”resultat ved salg af skibe”, da jeg ikke forventer at der sælges 

skibe i perioden. Hvis der blev solgt skibe nu ville det formentlig resultere i et tab, da markedsværdien af 

skibene er langt lavere end de bogførte værdier – dette forhold bliver analyseret mere dybdegående under 

likvidationsmodellen. Da jeg budgetterer med, at der pga. den finansielle situation, ikke købes eller sælges 

skibe i budgetperioden vil jeg naturligvis heller ikke budgettere med resultat ved salg af skibe.  

Resultatandele i fælles kontrollerede virksomheder vælger jeg ligeledes at undlade budgettering af, da det er 

en lille del af TORMs forretning, som gennemsnitligt over de sidste 4 år har givet et overskud på 2,3 mio. 

USD. Desuden har jeg ikke analyseret de pågældende virksomheder, og jeg har dermed ikke et grundlag for 

at vurdere, hvorvidt det fremadrettet vil bidrage positivt eller negativt. Tab ved værdiforringelse af fælles 

kontrollerede virksomheder vil af samme årsag ikke blive budgetteret.  

Tab ved værdiforringelse af aktiver (primært skibe) vil ikke blive budgetteret i perioden 2013-2017, men de 

værdiforringelser som forventes i 2012 på baggrund af 3. kvartalsmeddelelsen vil blive budgetteret. De 

pågældende tab er i øvrigt ikke likviditetsbærende, hvorfor det ikke har betydning i relation til 

værdiansættelse ved brug af DCF-modellen og andre kapitalværdibaserede modeller. 
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Restruktureringsomkostninger er budgetteret til 65 mio. USD i 2012, hvilket TORM har opgivet i deres 3. 

kvartalsregnskab. Omkostningerne består primært af honorarer til rådgivere for selskabets kreditorer og for 

TORM. Jeg har ikke budgetteret med restruktureringsomkostninger i den resterende budgetperiode. 

Aktiver bestemt for salg budgetteres solgt i 2012 til bogført værdi svarende til 21,236 mio. USD. Der 

budgetteres hverken med køb eller salg af finansielle anlægsaktiver, hvorfor dette ikke har likviditetseffekt i 

budgetperioden. 

Den nettorentebærende gæld fastsættes til 1.720 mio.USD svarende til 200 mio. USD under niveauet ved 

udgangen af 2011 – dette harmonerer med den gæld som konverteres til aktier jf. restruktureringsaftalen. 

Dette beløb har naturligvis en væsentlig negativ likviditetsvirkning, hvilket fuldt ud modsvares af et 

tilsvarende kapitalindskud. Den nettorentebærende gæld vil dermed udgøre 66% af den bogførte investerede 

kapital, hvilket også anvendes som estimat for den resterende budgetperiode. 

7.7 Afskrivninger 
Jf. regnskabsanalysen udgør skibene langt størstedelen af de afskrivningsberettigede aktiver, hvorfor jeg vil 

basere afskrivningerne på baggrund af den samlede bogførte værdi af aktiverne og den forventede levetid på 

skibene, som jf. den strategiske analyse var mellem 20-25 år for tankskibene og ca. 30 år for tørlastskibene. 

Tankskibene udgør over 95% af flåden, hvorfor levetiden for tankskibene må være den mest retvisende 

indikator. Derudover vil skibene have en skrotværdi (RS Platou), når de ikke længere er egnet til drift, 

hvorfor jeg vælger en afskrivningshorisont i den øvre ende af aldersspændet. Jeg vælger at anvende lineære 

afskrivninger på 4% årligt (25 år) af de afskrivningsberettigede aktiver ultimo 2012. For 2012 anvendes de 

forventede årlige afskrivninger jf. 3. kvartalsrapporten. 

7.8 Nettoinvesteringer 
Som der tidligere er redegjort for, budgetterer jeg udelukkende med køb af 3 skibe igennem hele 

budgetperioden, hvoraf 2 leveres i 2012 og 1 i 2014. Ifølge TORM mangler de at betale 84 mio. USD for de 

3 skibe (årsrapport 2011, side 41), hvilket jeg budgetterer som en investering i 2012. Derudover vil jeg i hele 

perioden budgettere med investeringer svarende til afskrivningsniveauet, da dette vurderes nødvendigt for at 

opretholde en moderne flåde. Det er væsentligt med en konkurrencedygtig flåde, som sikrer, at TORM kan 

opretholde en udnyttelsesgrad af deres flåde, som harmonerer med markedets. 

I det sidste aftrapningsår samt terminalperioden budgetteres med nettoinvesteringer, da dette er nødvendigt 

for at få del i realvæksten på 1%. 

7.9 Skat 
Som omtalt i den strategiske analyse, er TORM omfattet af tonnageskatteordningen, hvilket betyder at de 

ikke beskattes efter den traditionelle selskabsskat. Det er derfor kompliceret præcist at estimere TORMs 

forventede skattebetalinger fremadrettet, men regnskabsanalysen viste, at den historisk betalte skat er 

ekstremt lav. Dette er illustreret i common-size analysen, som viser, at skat ikke har betydning grundet 
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tonnageskatteordningen – i analyseperioden udgør skattebetalingen i gennemsnit 0,3% af omsætningen 

svarende til 2,8 mio. USD årligt. Pr. 3. kvartal 2012 har TORM betalt 1,2 mio. USD i skat for 2012, hvilket 

udgør en forsvindende lille del af den samlede aktivitet. Jeg budgetterer med en årlig skattebetaling på 2,8 

mio. USD i hele budgetperioden svarende til gennemsnittet for analyseperioden 2006-2011. 

7.10 Udestående fragter og andre tilgodehavender 
De udestående fragter består af fragter, som TORM har tilgode. Disse samt andre tilgodehavender vil jeg 

beregne som en andel af den estimerede omsætning. Beholdningen af bunkers og driftsgælden vil jeg 

beregne som en procentmæssig andel af rejsespecifikke omkostninger, dvs. bunkers og havne. Dette skyldes, 

at beholdningen af bunkers må være afhængig af prisen på bunkers. Driftsgælden som primært består af 

leverandører af varer og tjenesteydelser relaterer sig til levering af bunkers på kredit, og havneomkostninger 

”leveres” ligeledes på kredit. For både udestående fragter og andre tilgodehavender, beholdningen af bunkers 

samt driftsgæld vil jeg anvende analyseperiodens gennemsnit som estimat for budgetperioden. 

Beregningerne fremgår herunder. 

 

Figur 55 – Fragter, bunkers og driftsgæld. Kilde: Egen tilvirkning pba. af årsrapporter 2006-2011. 

8 WACC – kapitalomkostninger 
WACC udtrykker de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, som TORM skal ”betale” i forrentning af 

de lån de har optaget fra kreditorerne, samt forrentning af den egenkapital som ejerne stiller til rådighed for 

selskabet. WACC anvendes til diskontering af de frie cash flow, som TORM genererer i budgetperioden, og 

er dermed en væsentlig faktor i bestemmelsen af TORMs markedsværdi. WACC er udtrykt ved følgende 

formel (Brealey m.fl. 2008, side 489). 

 

EK er udtryk for egenkapitalen, FK for fremmedkapitalen, R(ek) for afkastkravet på egenkapitalen, R(fk) for 

renten på gælden, og t er udtryk for skattesatsen, som TORM bliver beskattet af. 

De 5 forskellige faktorer som indgår i formlen, vil blive diskuteret i de kommende afsnit, og afslutningsvist 

vil TORMs vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, WACC, blive beregnet. 

8.1 Kapitalstruktur 
Kapitalstrukturen er udtryk for den vægtning/fordeling, som en virksomhed har mellem finansiering med 

egenkapital og finansiering med fremmedkapital. Det er en afgørende faktor for beregningen af WACC. Det 
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er afgørende, at man anvender de markedsmæssige værdier, da den bogførte værdi af egenkapitalen ikke 

nødvendigvis siger noget retvisende om egenkapitalens reelle værdi. 

Den bogførte værdi af gælden forventes at være et realistisk udtryk for markedsværdien heraf, hvorfor det er 

egenkapitalen, som skal korrigeres for forskellen mellem den bogførte værdi og markedsværdien. 

Markedsværdien af egenkapitalen kan aflæses på børsen, som aktiekursen 31/12-2011 multipliceret med 

antallet af udestående aktier 31/12-2011. Med en aktiekurs på 3,74 DKK og 72.800.000 udestående aktier, 

var markedsværdien af TORMs egenkapital ca. 272 mio. DKK svarende til 47,5 mio. USD. Med en 

nettorentebærende gæld på 1.920 mio. USD pr. 31/12-2011, var kapitalstrukturen på det pågældende 

tidspunkt 2% egenkapital og 98% gæld. 

Det er naturligvis yderst relevant at diskutere, hvorvidt det er udtryk for den langsigtede kapitalstruktur, 

hvilket er højst usandsynligt. Restruktureringsplanen er netop nødvendig, fordi TORM bærer rundt på en 

enorm gældsbyrde, hvorfor der kan argumenteres for, at det absolut ikke er udtryk for den langsigtede 

kapitalstruktur.  

Man kan desuden diskutere, om TORM vil udbetale cash flow til aktionærerne, eller om kapitalen vil blive 

anvendt til at konsolidere selskabet, nu hvor de netop har gennemført en restrukturering. Som tidligere nævnt 

har de kreditorer, som har indvilget i forlængelse af kreditfaciliteter, og har været en afgørende part i 

restruktureringen, stillet krav (finansielle covenants) om blandt andet konsolidering af selskabet. En 

forudsætning som denne ville dog kræve en ikke-konstant WACC over budgetperioden, og jeg vælger i 

stedet at analysere følsomheden over for WACC i den senere følsomhedsanalyse. 

Man kan i øvrigt argumentere for at TORMs WACC ikke influeres af kapitalstrukturen, da TORM ikke har 

fradrag for deres finansielle omkostninger. Ifølge finansieringsteorien medfører det, at WACC ikke påvirkes 

af ændringer i kapitalstrukturen, da en øget gæld vil resultere i et øget afkastkrav fra ejerne, og det vil 

modsvare den ”besparelse”, der vil kunne opnås ved en gældsfinansiering (illustreret i bilag 21). 

8.2 Egenkapitalomkostningen 
Egenkapitalomkostningen, dvs. aktionærernes afkastkrav, kan bestemmes ved anvendelse af CAP-modellen, 

hvor der indgår 3 faktorer; den risikofrie rente, markedets afkastkrav og betaværdien. CAP-modellen 

bestemmer egenkapitalomkostningen via følgende formel. 

 

CAP-modellen har dog en række kritikpunkter, herunder at det er en én-periode model, og at den har 

forudsætninger, som eksempelvis at alle investorer er rationelle og risikoaverse, samt at de alle kan låne og 

placere til den risikofrie rente. CAP-modellen er dog den typisk anvendte model i forbindelse med beregning 

af afkastkravet for egenkapitalen. 
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8.2.1 Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente er identisk med afkastkravet på en placering helt uden risiko. Da dette i praksis ikke kan 

lade sig gøre, anvendes ofte den effektive rente på en statsobligation med en meget høj kreditrating. 

Løbetiden på den pågældende statsobligation skal være identisk med den forventede levetid på den 

virksomhed, som værdiansættes (Holm m.fl. 2005, side 7). Det betyder, at der skal anvendes en 

statsobligation med lang løbetid, hvorfor jeg anvender en dansk statsobligation med udløb i 2039 og en 

effektiv rente på 2,14% d. 26/1-2013 (http://www.nasdaqomxnordic.com).  

8.2.2 Risikopræmien på markedet 

Risikopræmien på markedet er udtryk for det ”spread”, der er mellem den risikofrie rente og afkastkravet på 

markedsporteføljen. Der er forskellige opfattelser af, hvor stor risikopræmien er, men jeg bestemmer 

risikopræmien på markedet ud fra en undersøgelse som PwC lavede i 2008 (Sørensen 2009, side 51). Ud fra 

undersøgelsen er risikopræmien på markedet 4,7%, hvilket harmonerer med, hvad andre forfattere har 

anvendt i forbindelse med værdiansættelser af børsnoterede selskaber. Derudover harmonerer det med den 

gennemsnitlige markedsrisikopræmie på 4,5%, som blev resultatet af en spørgeundersøgelse fra 2004, hvor i 

alt 22 rådgivere og investorer blev spurgt ind til forskellige metodikker i forbindelse med værdiansættelse af 

unoterede virksomheder (Holm m.fl. 2005, side 8) 

Jeg anvender ikke en likviditetspræmie, da TORM er et børsnoteret selskab, som af flere omgange har været 

optaget i C20 indekset, hvilket vidner om en høj likviditet i aktien. Ligeledes foretages ikke justeringer for 

usystematisk risiko, da ejerskabet i TORM, selv efter en restrukturering vurderes at være spredt og  

forudsættes, at indgå i diversificerede porteføljer (Holm m.fl. 2005, side 8). Jeg anvender dermed en 

risikopræmie på 4,7%. 

8.2.3 Estimering af beta 

Beta er udtryk for den systematiske risiko, som selskabet er eksponeret over for. Beregningen af beta tager 

dermed sit afsæt i den risikoanalyse, som er foretaget tidligere med en opdeling af henholdsvist den 

driftsmæssige og finansielle risiko. Den driftsmæssige risiko var relativt høj med en stor følsomhed over for 

udviklingen i konjunkturer, ageren i en branche som er meget konkurrencepræget med svingende rentabilitet 

og samtidig meget kapitalintensiv. Desuden er den finansielle risiko i TORM høj, da cash flow er negativ og 

den finansielle gearing er høj. Ud fra nedenstående model kan man fastlægge et betaestimat på baggrund af 

vurderingen af den driftsmæssige og finansielle risiko. 

 

 

 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Beta (egenkapital) 

               Lav                 Lav            Meget lav            0,40-0,60 
               Lav              Neutral                  Lav            0,60-0,85 
               Lav                 Høj              Neutral            0,85-1,15 
            Neutral                 Lav                  Lav            0,60-0,85 
            Neutral              Neutral              Neutral            0,85-1,15 
            Neutral                 Høj                  Høj            1,15-1,40 
               Høj                 Lav              Neutral            0,85-1,15 
               Høj              Neutral                  Høj            1,15-1,40 
               Høj Høj Meget høj 1,4+ 

Figur 56 - Vurdering af beta. Kilde: Petersen og Plenborg 2008, side 239. 

Jeg har bestemt den driftsmæssige risiko til at være i området mellem neutral og høj, og den finansielle risiko 

til at være høj. På den baggrund bestemmer jeg beta til at være i den høje ende af det farvede spænd, som 

repræsenterer en neutral driftsmæssig risiko. Men da den driftsmæssige risiko ligger i den høje ende, 

vurderer jeg, at TORMs beta ud fra modellen er 1,4. Ifølge data fra Bloomberg, er TORMs beta på 1,76 

(Bloomberg) og Reuters har beregnet TORMs beta til 1,41 (www.reuters.com). Bloomberg beregner i øvrigt 

en justeret beta, som er udtryk for den langsigtede beta, som selskabet forventes at have. Den justerede beta 

er på 1,51, hvilket harmonerer tilfredsstillende med de øvrige estimater
12

. Derudover har jeg beregnet den 

gennemsnitlige beta for 2 peers, og denne er 1,58 (bilag 15). Jeg anvender en beta på 1,51 igennem hele 

budgetperioden. 

8.2.4 Egenkapitalomkostningen 

Samtlige input til beregning af egenkapitalomkostningen er nu vurderet, og egenkapitalomkostningen kan 

beregnes som: 

2,14 + 1,51 * 4,7 = 9,237% 

8.3 Fremmedkapitalomkostningen 
Fremmedkapitalomkostningen udtrykker den rente, som finansieringspartnerne kræver for at udlåne kapital 

til TORM. Renten er, i lighed med afkastkravet for egenkapitalen, afhængig af den risiko som er forbundet 

med driften af TORMs aktiviteter, herunder både den driftsmæssige og den finansielle risiko. Jf. den 

tidligere risikoanalyse, har TORM ud fra S&P´s ratingsystem en B-rating, hvor risikoen defineres således af 

S&P.  

More vulnerable to adverse business, financial and economic conditions but currently has the capacity to 

meet financial commitments. 

På baggrund af risikoanalysen anvender jeg derfor en rating B i hele budgetperioden, hvilket giver et 

risikotillæg på den risikofrie rente på 3,67% jf. undersøgelse fra Copeland (Petersen og Plenborg 2008, side 

246). Undersøgelsen er fra 2000, og det kan diskuteres, hvorvidt risikotillægget har ændret sig de senere år. 

                                                           
12

 Adj. beta = 0,67 * raw beta + 0,33 * 1 

http://www.reuters.com/
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Det er formentlig sandsynligt, at den stigende økonomiske usikkerhed har medført, at risikotillægget er 

steget i forhold til tidspunktet for undersøgelsen. Foruden undersøgelsen, vil det være relevant at se på 

renterne på virksomhedsobligationer, da det kan give en indikation af den rente, som kreditorerne vil kræve 

for at yde kredit til en virksomhed. En analyse fra maj 2011 viser blandt andet en liste med nye udstedelser af 

virksomhedsobligationer inden for shippingmarkedet. Her fremgår følgende udstedelser fra virksomheder 

med en rating på B. 

 

Figur 57 - Virksomhedsobligationer. Kilde: Capital Link Shipping, weekly report, uge 18 2011. 

Her er der tale om nyudstedelser fra rating B virksomheder, hvor den effektive rente ligger fra 7,37% til 

10,03%. Desuden er det virksomheder fra samme branche, men dog kan der være forskel på den risikofrie 

rente på de lokale valutaer. Hvis den risikofrie rente eksempelvis er markant højere for peers, er 

rentemarginalen/risikotillægget mindre end det umiddelbart ser ud til, når man betragter ovenstående 

effektive renter. Desuden er det vigtigt at løbetiden tages i betragtning, da en lang løbetid ofte vil afspejle sig 

i et krav om en højere rente på grund af den større usikkerhed, der er forbundet med en lang placering.  

Som beskrevet under budgetteringsafsnittet, er bankgælden refinansieret til en rentemarginal på 2,4%, 

hvilket ligger markant under de 3,67% og også umiddelbart under niveauet for ovenstående 

virksomhedsobligationer. Jf. tidligere nævnte undersøgelse (Copeland), så svarer en rentemarginal på 2,4% 

bedre til en BB-rating. 

Da vi kender den eksakte rente på bankgælden frem til 2016, så anvendes de 2,4% som rentemarginal, 

hvilket tillægges den risikofrie rente på 2,14% svarende til, at TORM betaler en årlig rente på 4,54% på 

nettogælden. 

8.4 Bestemmelse af WACC 
WACC kan nu beregnes ud fra den formel, som jeg introducerede i starten af afsnittet.  

WACC = 2% * 9,237 + 98% * 4,54% * (1 – 0%) = 4,6339% 

Den estimerede WACC vurderes at være for lav i forhold til den reelle kapitalomkostning som TORM har. 

TORM har selv beregnet deres WACC til 8% i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 2011 (årsrapport 

2011, side 66) – denne vurderes umiddelbart mere realistisk, hvorfor jeg anvender en WACC på 8% i hele 
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budgetperioden. Jeg vil dog foretage efterfølgende følsomhedsanalyse heraf, for at kvantificere betydningen 

af ændringer i WACC. 

9 Værdiansættelse 
Jeg foretager ingen korrektion af aktieoptionsordninger, da de vurderes at være uden værdi grundet den 

markant faldende aktiekurs og at optionerne dermed forventes at være ”deep out of the money”. 

Tildelinger af aktieoptioner i 2010 er med en gennemsnitlig exercise-kurs på 49,23 og for 2011 er den på 

39,87 (årsrapport 2011, side 59), hvilket ligger markant over den aktuelle børskurs. Efter restruktureringen er 

der 728 mio. aktier (www.bloomberg.com), hvilket anvendes i forbindelse med beregning af 

markedsværdien af 1 aktie. Resultatet af den budgettering som er beskrevet i de foregående afsnit, og som er 

illustreret i bilag 18 fremgår herunder.  

 

Figur 58 - Værdiansættelse. Kilde: Egen tilvirkning. 

Værdien af selskabet er beregnet ud fra DCF og EVA-modellen, og de 2 modeller viser et identisk resultat. 

Estimatet er på 6,73 DKK pr. aktie.  

For at foretage en sammenligning vil det være naturligt at sammenligne med kursen pr. 31/12-2011, men da 

jeg har haft væsentligt flere informationer til rådighed end interessenterne havde på det tidspunkt, vil den 

teoretisk korrekte metode være, at sammenligne med dagens kurs og tilbagediskontere til 31/12-2012 med 

ejernes afkastkrav. Med min tidligere argumentation omkring uændret WACC uanset kapitalstruktur, grundet 

den manglende fradragsret for renteomkostninger, skal tilbagediskonteringen ske med den anvendte WACC 

på 8%.  

Aktiekursen pr. 25/02-2013 er 1,16 DKK og dermed en tilbagediskonteret værdi på 1,06 DKK.
13

  

Værdiansættelserne blandt analytikerne har en konsensus fair value på 0,76 kr. pr. aktie, og samtlige 

analytikere har en salgsanbefaling på aktien (Bloomberg, 30/01-2013). Blandt analytikerne er Sydbank, 

Danske Bank, Nordea, Handelsbanken m.fl. 

                                                           
13

 1,16 * (1+8%)^-422/365 = 1,06 

http://www.bloomberg.com/
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Mit estimat er markant over markedsværdien idag, hvorfor en følsomhedsanalyse på afgørende parametre er 

interessant. Dette for at vurdere, hvor meget eksempelvis fragtraterne skal ”flytte sig” i negativ retning for at 

få et estimat svarende til en aktiekurs på 1,06 DKK.  

10 Følsomhedsanalyse 
Som tidligere illustreret er fragtraterne meget volatile, ligesom der var stor tvivl omkring estimation af 

WACC. Jeg har i den første følsomhedsanalyse belyst virkningen af en ændring i fragtraterne samt WACC, 

hvilket er illustreret herunder. 

 
Figur 59 - Følsomhedsanalyse, WACC og fragtrater. Kilde: Egen tilvirkning. 

Analysen viser en meget stor følsomhed over for både fragtrater og WACC, hvilket er som forventet. 

Desuden har jeg, ved brug af excel solver beregnet hvilke ændrede forudsætninger omkring fragtrater, der vil 

resultere i sammenligningskursen på 1,06 DKK. Hvis fragtraterne er 7,7% lavere i både budget-, aftrapnings- 

samt terminalperiode, vil kursen på 1,06 DKK opnås. Det er relativt store fald i fragtraterne, men det viser 

også, at markedsværdien af selskabet er meget følsomt over for fragtraternes udvikling. En permanent 

stigning på 10% i fragtraterne afføder således en stigning i markedsværdien af egenkapitalen på 110%.   

Herunder fremgår en følsomhedsanalyse af ændringer i de rejsespecifikke omkostninger samt 

driftsomkostningerne. 

 

Figur 60 - Følsomhedsanalyse, rejsespecifikke og Driftsomkostninger. Kilde. egen tilvirkning. 



Strategisk analyse og værdiansættelse af TORM A/S                      CBS - cand.merc.FIR                marts 2011 

 

Page 71 of 105 
Udarbejdet af Christopher Andreasen 

Analysen viser, en stor påvirkning ved ændring i driftsomkostningerne, men væsentligt mindre ved 

ændringer i rejsespecifikke omkostninger. En ændring i de rejsespecifikke omkostninger, som består af 

havne og bunkers, lægges over på kunderne jf. den strategiske analyse, hvorfor det har en mindre effekt. Den 

effekt som alligevel kan ses, skyldes større kapitalbindinger i bunkers og tilgodehavender, hvilket reducerer 

det frie cash flow.  

Som argumenteret for i den strategiske analyse, er udnyttelsesgraden en nøgleparameter for branchens 

indtjeningsmuligheder. Derfor er det interessant, at lave en følsomhedsanalyse på ændringen i 

udnyttelsesgraden. Nedenfor er udnyttelsesgraden holdt op mod forskellig WACC. 

 

Figur 61 - Følsomhedsanalyse, udnyttelsesgrad og WACC. Kilde: Egen tilvirkning. 

Analysen viser en meget stor følsomhed over for en ændring i udnyttelsesgraden for både tørlast og tank. 

Såfremt der er en permanent udnyttelsesgrad i budgetperioden på bare 1% under basecase, er værdien af 

TORMs egenkapital tæt på den aktuelle markedskurs. Dette er ikke overraskende, da udnyttelsesgraden har 

en meget markant indvirkning på fragtraterne, samt at det selvfølgelig direkte influerer på antallet af 

skibsdage. Den store følsomhed viser, at der er en stor risiko ved investering i TORM, men til gengæld også 

en meget stor upside, hvis markedet udvikler sig gunstigt.  

Den værdiansættelsesmodel jeg har bygget op, adskiller sig fra mange andre modeller ved, at den investerede 

kapital ikke er bundet op på omsætningen, og netop dette er en stor styrke, når jeg simulerer på ændringer i 

rejsespecifikke omkostninger og fragtrater, da det naturligvis ikke bør ændre den investerede kapital udover 

kapitalbindinger. I den typiske model, hvor omsætning og investeret kapital er bundet sammen, vil 

simuleringen resultere i markante udsving på den investerede kapital i form af investeringer i skibe. Det vil 

give et forkert billede af en situation med ændret omsætning som følge af stigende fragtrater og/eller 

rejsepecifikke omkostninger. 

I budgetteringen vurderer jeg, at fragtraterne er det mest usikre, da de historisk har været meget volatile. Dog 

bygger den strategiske analyse på et omfattende og validt datamateriale, hvorfor jeg vurderer, at det 

budgetterede scenarie absolut er realistisk. Risikoen i TORM er dog fortsat meget stor, hvilket også 

understøttes af den følsomhedsanalyse, jeg har foretaget. Hvis fragtraterne er 10% lavere igennem perioden, 

end jeg har budgetteret, er markedsværdien af egenkapitalen reelt 0. Spørgsmålet er, om den aktuelle kurs 
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afspejler at markedet værdiansætter TORM som en option. Dette er en helt separat diskussion, men det er 

uden tvivl en interessant tanke. 

11 Værdiansættelse ud fra multipler 
Det er normal praksis, at foretage en værdiansættelse ud fra relevante multipler. I dette tilfælde vil det være 

interessant, da det muligvis kunne enten udfordre estimatet fra de kapitalværdibaserede modeller, eller kunne 

validere det pågældende estimat. Udfordringen ved at anvende multipler på TORM er, at TORM i sidste 

analyseår, 2011, har negativ EBITDA, EBIT samt resultat. Typiske multipler måler netop på indtjeningsevne 

i form af P/E, EV/EBIT, eller EV/EBITDA. Dette giver ikke mening i dette tilfælde, hvorfor jeg alene vil 

foretage en ganske kort værdiansættelse ud fra price/book og price/sales, og ellers fokusere på de øvrige dele 

i afhandlingen. 

Nedenfor fremgår en figur, hvor der sammenlignes med en peer-gruppe bestående af 14 selskaber, som alle 

opererer inden for shipping, og hvor de fleste har en klar overvægt på tankmarkedet ligesom TORM. Man 

skal altid være påpasselig med at anvende multipler til værdiansættelse, da anvendelse af multipler uden 

korrektioner forudsætter at der er ens regnskabspraksis, risiko, vækstmuligheder, samme transitoriske poster 

m.v. 

 

Figur 62 - Multipel værdiansættelse. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Bloomberg. 
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Som det fremgår af ovenstående så rammer den multiple værdiansættelse faktisk noget tættere på mit 

kursestimat end den aktuelle aktiekurs. Den multiple værdiansættelse underbygger DCF-modellens 

konklusion – nemlig at TORM idag er markant undervurderet af investorerne. 

12 Likvidationsmodellen 
Som det fremgår af DCF-analysen, så har egenkapitalen i TORM en værdi på 6,73 DKK efter 

restruktureringen og under forudsætning af, at de fortsætter driften. Forudsætningen om going-concern hviler 

på, at TORM fortsætter driften af sine aktiviteter i det uendelige. Vi må dog ikke undervurdere risikoen for 

en konkurs, hvilket også er afspejlet i risikoanalysen, som faktisk viser en risiko for konkurs på 35% inden 

for de næste 15 år for en virksomhed med rating B. 

For de fleste virksomheder er værditilvæksten fra selskabets realaktiver kombineret med de ansattes og 

ledelsens ekspertise til, at sammensætte og udnytte disse aktiver, årsagen til at værdien af going-concern som 

oftest vil være større end likvidationsværdien. Dog vil der i tilfælde, hvor selskabet over en længere periode 

ikke er tilstrækkelig rentabel være et rationale for, at undersøge værdien ved likvidation, da denne i disse 

tilfælde kan være højere end værdien ved fortsat drift. 

En likvidation sker i praksis ved, at selskabet frasælger sine aktiver samt indfrier sine forpligtelser. Et 

eventuelt overskydende provenu vil så være tilbage i selskabet i form af kontanter og disse kan så udbetales 

til ejerne. I de følgende afsnit vil jeg gennemgå TORMs balance, samt evt. ikke-balanceførte poster for, at få 

en vurdering af likvidationsværdien af de enkelte poster. 

12.1 Immaterielle anlægsaktiver 
Efter nedskrivninger på 89 mio. USD på goodwill i 2011 består immaterielle anlægsaktiver alene af andre 

immaterielle anlægsaktiver til en samlet bogført værdi på 1,9 mio. USD. Posten stammer fra TORMs køb af 

OMI i 2007, som bestod af en kontrakt om et poolsamarbejde som ophørte samme år, og dermed blev fuldt 

afskrevet. Derudover var der en række konkurrenceklausuler indgået med den daværende ledelse i OMI, 

samt en database med søfolk, som TORM har anslået til at have en afskrivningshorisont på 15 år (årsrapport 

2007, side 84). Den bogførte værdi på 1,9 mio. USD vurderes ikke at have værdi ved en likvidation, da det 

vurderes svært at få en værdi af betydning for et salg af en database med søfolk. Værdien af immaterielle 

aktiver nedskrives derfor til 0 i likvidationsmodellen. 

12.2 Materielle anlægsaktiver 
De materielle anlægsaktiver står for 84% af de samlede aktiver, hvorfor realisationsværdien af disse har stor 

betydning i tilfælde af likvidation. 

12.2.1 Grunde og bygninger 

Grunde er bogført til kostpris og bygninger er bogført til kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger. 

Bygningerne afskrives over 50 år. Den bogførte værdi af grunde og bygninger er pr. 31/12-2011 ca. 2 mio. 
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USD ud af en samlet aktivmasse på 2.779 mio. USD. Jf. årsrapporten for 2007, så er langt størstedelen af 

ejendomsværdien erhvervet i forbindelse med købet af OMI i 2007. 

Generelt kan siges, at afmatningen i verdensøkonomien siden 2007 formentlig har medvirket til, at værdien 

af de pågældende ejendomme må forventes at være faldet. Der er afskrevet samlet 10% over perioden 2007-

2011 jf. TORMs afskrivningsprincipper. Jeg vurderer, at en realisation af ejendommene vil indbringe 80% af 

den bogførte værdi, hvilket svarer til en værdiforringelse på samlet ca. 30% over de sidste 5 år.  

12.2.2 Skibe og dokningsaktiver 

Denne post er samlet 2.259 mio USD, og er den klart mest signifikante i TORMs aktivmasse, hvorfor en 

præcis og veldokumenteret værdiansættelse heraf er af stor betydning. Noten i årsregnskabet viser, at 

værdien af skibe udgør 2.226 mio. USD og dokningsaktiverne udgør 33 mio. USD. 

Realisationsværdien af skibene afhænger af den markedsudvikling, som der er på shippingmarkedet. Et 

attraktivt marked med høje marginer og udnyttelsesgrader vil naturligt afspejle sig i en højere efterspørgsel 

efter skibe og dermed presse markedsværdierne op. Omvendt vil den aktuelle afmatning i branchen med 

relativt lave marginer, som følge af lave fragtrater og høje omkostninger til bunkers, i kombination med 

udnyttelsesgrader som er de laveste i flere år, naturligt presse markedsværdien af skibene ned.  

TORM besidder ultimo 2011 følgende flåde af egne skibe og skibe på finansielle leasingkontrakter. 

 

Figur 63 - Gennemsnitlige byggeår, TORMs skibe. Kilde: Egen tilvirkning pba. årsrapport 2011 side 101+102. 

 

Markedsværdien af flåden kan estimeres ud fra dataindsamling fra RS Platou og Clarksons vedrørende 

secondhand markedet for tank- og tørlastskibe. De indsamler data for gennemførte transaktioner med skibe, 

og på den baggrund fastsætter de værdier for skibe som er henholdsvis 5 og 10 år gamle inden for hver 

enkelt skibstype. Jeg har nedenfor samlet dataene for de relevante skibstyper, og værdiudviklingen for 5 og 

10 år gamle skibe er for de seneste 10 år illustreret grafisk. 
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Figur 64 - markedspriser, brugtskibsmarkedet. Kilde: egen tilvirning, data fra Clarksons og RS Platou. 

Som illustrationen viser, topper priserne på brugte skibe i årene 2007-2008 inden finanskrisen sætter ind, 

hvorefter priserne falder meget markant. I 2011 faldt antallet af handler med 5 år gamle skibe med 20%. 5 år 

gamle skibe faldt 20% i værdi og 10 år gamle skibe faldt med over 30%. Den reducerede interesse for 

brugtskibsmarkedet hænger godt sammen med det markante fald i fragtraterne som var tilfældet i 2011 jf. 

tidligere analyse.  Det skal i øvrigt ses i lyset af den udvikling i efterspørgslen og kapaciteten, som blev 

analyseret i den strategiske analyse. Jeg har beregnet de forventede markedsværdier pr. skæringsdato som et 

vægtet gennemsnit af de 5-årige og 10-årige markedspriser. Med en skæringsdato 31/12-2011, så kan 

følgende værdier bestemmes. 

 

Figur 65 - Markedsværdi af TORMs flåde 31/12-2011. Kilde: Egen tilvirkning. 

TORM forsvarer de bogførte værdier med, at de har beregnet værdien af aktiverne ud fra deres kapitalværdi 

baseret på fremtidige pengestrømme og tilbagediskonteret med WACC.  

TORM har selv lavet en vurdering af flådeværdien på baggrund af markedsværdier, hvilket  harmonerer med 

ovenstående beregning. TORM har således beregnet værdien af flåden til 608 mio. USD under den bogførte 

værdi (årsrapport 2011, side 66), og mit estimat er 588 mio. USD under den bogførte værdi. Forudbetalinger 

for skibe vurderes i øvrigt ikke at have en ret høj værdi ved likvidation, og jeg anvender en likvidationsværdi 

på denne del på 50%.  
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12.2.3 Andre anlæg, driftsmidler og inventar  

Posten er ikke specificeret, hvorfor det er svært at vurdere en likvidationsværdi. Hvis det alene er inventar er 

værdien formentlig meget lav, men hvis der foreksempel indgår en stor andel af maskiner til industrien, 

lastbiler og lignende, så er værdien formentlig højere. Da det fylder relativt lidt i den samlede aktivmasse er 

det dog af mindre betydning, og jeg vælger at bruge en værdi på 50% af den bogførte værdi.  

12.2.4 Kapitalandele/finansielle aktiver 

Kapitalandelene i fællesledede virksomheder måles til dagsværdi, og TORM har formentlig anvendt samme 

metodik som ved værdiansættelse af flåden. Jeg anvender en likvidationsværdi på 75% af bogført værdi, 

hvilket harmonerer nogenlunde til forholdet mellem skibenes markedsværdi og den bogførte værdi. Hvad 

angår andre kapitalandele, så består disse af aktier i andre virksomheder – både noterede og unoterede. Da 

jeg ikke kender fordelingen mellem de børsnoterede og de unoterede, så vælger jeg også 75% i 

likvidationsprovenu på denne del. Tilgodehavende i fællesledede virksomheder vurderer jeg til 90% af 

bogført værdi.  

12.3 Omsætningsaktiver 
Bunkers er en ”commodity” og vurderes derfor at kunne afhændes til en relativt høj likvidationsprovenu. På 

den baggrund fastsætter jeg likvidationsværdien af bunkers til 90% af bogført værdi. Udestående fragter 

vurderes at være svære at få realiseret ved en likvidation, da der vil være juridiske forhold mm. som muligvis 

indebærer at køber har en risiko ved realisering af fragterne. Jeg vurderer derfor de udestående fragter til 

50% af bogført værdi. Andre tilgodehavender består blandt andet af dagsværdi af finansielle instrumenter, 

men den præcise fordeling fremgår ikke af årsrapporten. Da der er et element af finansielle instrumenter, 

som forventes likvide, så vælger jeg en relativt høj likvidationsværdi på 90% af bogført værdi. 

Periodeafgrænsningsposter kan eksempelvis bestå af forsikringer, licenser, husleje mm, og på den baggrund 

forventer jeg ingen likvidationsværdi af periodeafgrænsningsposter. 

På likvide beholdninger anvendes en værdi på 100%, og på aktiver bestemt for salg anvender jeg en værdi på 

80%.  

12.4 Gæld 
Som beskrevet under WACC, så vurderer jeg, at det bedste estimat for markedsværdien af gælden er den 

bogførte værdi, hvorfor jeg her anvender en værdi på 100% af bogført værdi på alt gæld i TORM. Der 

fremgår ikke noget at årsrapporten 2011 som indikerer at markedsværdien af gælden skulle divergere fra 

bogført værdi. 

Den udskudte skat nedskrives til 0%, da den udskudte skat formentlig relaterer sig til skibe. Den udskudte 

skat udgør ca. 54 mio. USD, men eftersom jeg forventer at skibene realiseres til 588 mio USD under bogført 

værdi, så bør den udskudte skat også blive reguleret til 0. 
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12.5 Operationelle leasingforpligtelser 
De operationelle leasingforpligtelser relaterer sig til de skibe, som TORM har indchartret i perioden, og dette 

er behandlet løbende igennem hele afhandlingen. Time charter partnerne har således fået 17% ejerandel i 

TORM, hvilket har kompenseret for det tab som partnerne har lidt som følge af, at regulere leasingydelserne 

til aktuelle markedsvilkår. Eftersom der samlet er konverteret gæld for 200 mio. USD mod en 90% ejerandel 

i TORM, så bør time charter partnernes andel kunne beregnes på følgende måde: 200/90*17 = 37,78 mio. 

USD. Jeg regner derfor med, at TORM ved en likvidation er forpligtet til at betale sig ud af de operationelle 

leasingaftaler, hvilket genererer en yderligere gældsforpligtelse på 37,78 mio. USD.  

12.6 Øvrige forpligtelser ved likvidation 
I forbindelse med en likvidation må det forventes, at der vil være en række omkostninger som opstår som  

følge af selve likvidationen, herunder eksempelvis betaling af opsigelsesvarsel til medarbejdere, betaling af 

skibsmæglere for salgsformidling, samt betaling af advokater og øvrige rådgivere i forbindelse med 

processen. 

12.6.1 Opsigelsesvarsel 

Opsigelsesvarslet afhænger af hvor længe man har været ansat i selskabet jf. beskæftigelsesministeriet (se 

oversigt i bilag 19). Jeg regner med en gennemsnitlig ansættelsestid på mellem 3 og 6 år, hvilket giver et 

opsigelsesvarsel på 4 måneder. Da der i 2011 var samlede personaleomkostninger på 55,7 mio. USD, så 

anvender jeg 1/3 af dette beløb som en ekstra gældsforpligtelse til medarbejderne i forbindelse med en 

likvidation.  

12.6.2 Skibsmæglere og øvrige rådgivere 

I forbindelse med en likvidation kan forventes en række rådgiveromkostninger, herunder også til 

skibsmæglere, som kan forventes at skulle forestå salget af flåden. TORMs seneste restrukturering, hvor der 

forventes restruktureringsomkostninger for 65 mio. USD i 2012, illustrerer meget godt, hvor 

omkostningstungt det kan være at skulle i gennem en proces, som kræver et eksternt rådgiverkorps. Hvis 

man alene forventer at en skibsmægler skal have et honorar på eksempelvis 5% af den flådeværdi der sælges, 

så ville det generere omkostninger på 82 mio. USD alene i forbindelse med salg af TORMs flåde. Dertil 

kommer yderligere rådgivere, herunder eksempelvis omfattende advokatbistand. Jeg regner med samlede 

omkostninger til skibsmægler og øvrige rådgivere på 100 mio. USD i forbindelse med en likvidation af 

TORM. 

Resultatet fremgår af figuren på næste side. 
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Figur 66 - Likvidationsmodellen. Kilde: Egen tilvirkning. 

Værdiansættelsen ud fra likvidationsmodellen viser, at værdien ved likvidation er mærkbart under værdien 

ved going-concern. Ved en likvidation vil alle kreditorer ikke få deres fulde tilgodehavende betalt tilbage, da 

der reelt vil mangle ca. 233 mio. USD svarende til en dividende på 89%, hvis samtlige forpligtelser, inklusiv 
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rådgiverhonorarer, skal betales. Resultatet er egentlig ikke overraskende, især ikke efter det viste sig, at 

markedsværdien af flåden var næsten 30% under den bogførte værdi. Værdien af TORMs egenkapital er 

dermed 0 efter likvidationsmodellen, hvorfor TORMs investorer har været bedst tjent med den 

restruktureringsaftale som er blevet indgået med de væsentligste finansielle samarbejdspartnere samt time 

charter partnerne.  

Hvad angår de kreditorer som har konverteret et tilgodehavende på samlet 200 mio. USD til en ejerandel på 

90%, indikerer afhandlingens konklusioner, at det har været en god aftale for de deltagende kreditorer. Ved 

en likvidation vil de pågældende kreditorer kunne forvente et provenu på i alt 178 mio. USD (200 mio. USD 

* 89%). Nu har de fået en ejerandel på 90% som har en værdi på 786 mio. USD jf. DCF-analysen og 605 

mio. USD jf. den multiple værdiansættelse. Derudover kan man argumentere for, at markedsværdien af det 

tilgodehavende som kreditorerne nu har tilbage i selskabet, også må vurderes at være steget, som følge af, at 

TORM nu har gennemgået en restrukturering med henblik på, at sikre deres overlevelse og dermed undgå en 

konkurs eller likvidation. 

Hvis man vurderer transaktionens værdiskabelse for kreditorerne ud fra aktiekursen d. 25/2-2013 på 1,16 

DKK, så er konklusionen naturligvis anderledes, da kreditorernes 90% ejerandel dermed udgør en 

markedsværdi på 760 mio. DKK svarende til 135 mio. USD. 
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13 Konklusion 
Formålet med afhandlingen er, at foretage en værdiansættelse af rederiet TORM A/S (TORM), ved 

anvendelse af forskellige metoder til værdiansættelse. Motivationen bag værdiansættelsen er, at TORM i 

efteråret 2012 har gennemgået en restrukturering, hvor de ”gamle” aktionærer fik udvandet deres ejerandel i 

selskabet til kun 10%. Aftalen indebar, at en række kreditorer konverterede et tilgodehavende på 200 mio. 

USD til en ejerandel i TORM på 90%. Transaktionen rejser spørgsmålet, hvorvidt restruktureringen var 

fordelagtig for henholdsvis de ”gamle” og de ”nye” aktionærer. 

Analysen er delt op i 3 dele; en strategisk analyse, en regnskabsanalyse og den endelige budgettering og 

værdiansættelse. Den strategiske analyse er bygget op omkring 3 standardmodeller, herunder PEST-, Porters 

Five Forces- samt SWOT-modellen.  

TORMs aktiviteter inden for tank- og tørlastmarkedet kan defineres som standardskibsfragt, hvor 

prisdannelsen kan sammenlignes med den prisdannelse, der er gældende for en ”commodity”. Fragtraterne er 

bestemt ud fra 3 væsentlige faktorer; kapaciteten i markedet, efterspørgslen efter skibsfragt samt 

markedsprisen på rejsespecifikke omkostninger, hvori bunkers er den væsentligste omkostning.  

Den strategiske analyse viser, at de rejsespecikke omkostninger pålægges kunderne i form af et BAF-tillæg 

(bunker adjustment factor). Det betyder at fragtraterne, efter de rejsespecifikke omkostninger (i branchen 

omtalt time charter rater), bestemmes af forholdet mellem kapacitet og efterspørgsel – nemlig 

udnyttelsesgraden. Derfor er fokus, i den strategiske analyse, fastholdt på den forventede udvikling af netop 

kapacitet og efterspørgsel på henholdsvis tank- og tørlastmarkedet. Den fremtidige udvikling i kapaciteten er 

prognosticeret ud fra skibsværfternes nuværende ordrebøger, forventede fremtidige ordrer samt mængden af 

forventede skrotninger. Analysen af kapaciteten viser, at både tank- og tørlastmarkedet vil lide under en 

markant tilgang af ny kapacitet som følge af, at skibsværfterne forventer levering af en stor mængde ny 

tonnage i de kommende år.  

Den fremtidige udvikling i efterspørgslen er estimeret ud fra 4 forskellige metoder, for at måle konsistens og 

varians, de forskellige metoder imellem. Som afslutning på den strategiske analyse er konklusionerne 

skitseret i en SWOT-model og der er foretaget separate vurderinger af, hvordan de enkelte elementer i 

SWOT-modellen kan forventes at påvirke TORM fremadrettet. Disse resultater indgår i grundlaget for den 

senere budgettering og afhandlingens konklusioner i øvrigt. 

Regnskabsanalysen viser store udsving i ROIC, der svinger fra 15,7% i 2008 til -13,7% i 2011. 

Værdiskabelsen i TORM genereres fra de driftsmæssige aktiviteter, og er således direkte relateret til TORMs 

kerneydelse – skibsfragt. Dekomponeringen af ROIC viser, at det er overskudsgraden, som er årsagen til den 

svingende ”performance”. Den reducerede overskudsgrad skyldes, at TORMs omkostninger ikke er faldet i 

samme tempo som fragtraterne. 

Derudover har TORM foretaget en række nedskrivninger af deres flåde, hvilket har været nødvendigt som 

følge af de ændrede markedsudsigter, og at markedspriserne på skibe er faldet markant over de sidste par år. 
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De seneste års markante underskud har medført, at TORMs kapitalstruktur og likviditetsberedskab er 

kommet under pres, hvilket har resulteret i, at TORM ikke har været i stand til at overholde covenants på 

deres låneaftaler. Restruktureringen af TORM har dermed været en nødvendighed for at sikre selskabets 

overlevelse. 

På baggrund af den strategiske analyse samt regnskabsanalysen, er der foretaget en vurdering af TORMs 

forventede udvikling i budgetperioden. På baggrund af den strategiske analyse er der estimeret fremtidige 

udnyttelsesgrader af TORMs flåde, samt de forventede fragtrater. Budgetteringen er bygget op ved aktiv 

stillingtagen og analyse af de enkeltkomponenter, som kan forventes at påvirke TORMs cash flow 

fremadrettet. I den er der forbindelse opstillet proforma resultatopgørelser, opgørelser af investeret kapital 

samt likviditetsopgørelser. Efterfølgende er kapitalværdien af de fremtidige cash flows beregnet ved 

anvendelse af TORMs WACC, og på den baggrund er estimeret en fundamental værdi af TORMs aktiver, 

egenkapital og aktiekurs – hvilket fremgår herunder. 

 

Den beregnede fundamentale værdi er væsentligt højere end benchmark på 1,06 DKK, hvilket har motiveret 

til gennemførsel af en følsomhedsanalyse. I følsomhedsanalysen er det visualiseret, at en ændring i 

udnyttelsesgraden og/eller fragtraterne har stor indflydelse på markedsværdien af TORM. Et fald i 

fragtraterne på 7,7% i forhold til basecase resulterer i en fundamental værdi svarende til benchmark på 1,06 

DKK – dvs. en reduktion i estimatet på 84%. 

Efterfølgende er der foretaget en multipel værdiansættelse, hvor der er anvendt relevante multipler fra en 

peer-gruppe bestående af 14 internationale virksomheder med aktiviteter tilsvarende TORMs. Den multiple 

værdiansættelse estimerer aktieværdien til 5,18 DKK og validerer dermed resultatet fra den 

kapitalværdibaserede metode. Værdiansættelserne indikerer dermed en fundamental værdi væsentligt over 

den værdi som afspejles på børsen. 

Til at vurdere hvorvidt restruktureringen er at foretrække for TORMs ”gamle” aktionærer er der gennemført 

en værdiansættelse ud fra likvidationsmodellen.  Denne værdiansættelse viser, at værdien af egenkapitalen er 

0 ved en likvidation, og med en dividende til kreditorerne på 89% - primært fordi at markedsværdien af 

TORMs flåde viser sig at være ca. 600 mio. USD under den bogførte værdi. På den baggrund kan det 

konkluderes, at restruktureringen har været den bedste løsning for TORMs ”gamle” aktionærer på trods af, at 

det har medført, at deres ejerandel er udvandet til 10%.  

Hvad angår de kreditorer, som konverterer et tilgodehavende på 200 mio. USD til en ejerandel på 90%, 

konkluderer jeg, at transaktionen har været stærkt værdiskabende. Ejerandelen på 90% har en værdi på 786 

mio. USD ifølge den kapitalværdibaserede værdiansættelse og 605 mio. USD ifølge den multiple 

værdiansættelse – begge estimater ligger væsentligt over værdien af tilgodehavendet på 200 mio. USD. 
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15 Bilag 

15.1 Bilag 1 (import og eksport af jernmalm) 

 
Figur 67 - Import/eksport af jern. Kilde: World steel in figures 2012, side 21. 
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15.2 Bilag 2 (fordeling af tørlastfragter) 

 
Figur 68 - Fordeling af tørlastfragter. Kilde: IEA præsentation 2/5-2011, "Bulk Freight Trade Distribution" 
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15.3 Bilag 3 (skift i sammensætning af global BNP) 

 
Figur 69 - Skift i sammensætning af global BNP. Kilde: OECD, "Economic Outlook No. 92", november 2012 
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15.4 Bilag 4 (TORMs regionale kontorer) 

 
Figur 70 - Regionale kontorer. Kilde: Præsentation af TORM, "præsentation af 2011 resultater", 1/3-2012. 

 

15.5 Bilag 5 (markedsandele i skibsværftsindustrien fordelt på regioner) 

 
Figur 71 - Markedsandele, skibsværfter (lande). Kilde: Clarksons Research Center, Cargotec Presentation, 17/11-2011. 
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15.6 Bilag 6 (reformulerede resultatopgørelser og balancer) 

 
Figur 72 - Reformuleret resultatopgørelse. Kilde: Egen tilvirkning pba. årsrapporter 2006-2011. 
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Figur 73 – Reformuleret balance (aktivsiden). Kilde: Egen tilvirkning pba. årsrapporter 2006-2011. 

 
Figur 74 - Reformuleret balance (passivsiden). Kilde: Egen tilvirkning pba. årsrapporter 2006-2011. 
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15.7 Bilag 7 (formler til rentabilitetsanalysen) 

 
Figur 75 - Formler til beregning af nøgletal. Kilde: Petersen og Plenborg 2008, side 180. 
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15.8 Bilag 8 (common-size analyse og indeksering af resultatopgørelser) 

 
Figur 76 - Common-size og indeksering af resultatopgørelser. Kilde: Egen tilvirkning pba. årsrapporter 2006-2011. 
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15.9 Bilag 9 (planlagte leveringer vs. realiserede leveringer) 

 
Figur 77 - Planlagte leveringer vs. realistede leveringer. Kilde: Egen tilvirkning pba. af RS Platous markedsrapporter 2002-2012. 

 

15.10 Bilag 10 (historisk bruttotilgang i kapaciteten) 

 
Figur 78 - Historisk bruttotilgang i kapacitet. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 
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15.11 Bilag 11 (Clarksons ”future trade scenarios”) 

 
Figur 79 - Future Trade Scenarios. Kilde: Clarksons. 
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15.12 Bilag 12 (regression til estimation af fremtidig vækst i efterspørgsel) 

 
Figur 80 - Regressionsanalyse tankmarkedet. Kilde: egen tilvirkning pba. data RS Platou og Clarksons. 
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Figur 81 - Regressionsanalyser på tørlastmarkedet. Kilde: egen tilvirkning pba. data RS Platou og Clarksons. 
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15.13 Bilag 13 (konkursrisiko jf. Bloomberg) 

 

Figur 82 - Nøgletal for TORM. Kilde: Bloomberg terminal, CBS, 30/1-2013. 

15.14 Bilag 14 (Den udvidede Dupont-model) 

 
Figur 83 - Den udvidede Dupont-model. Kilde: Ole Sørensen. 
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15.15 Bilag 15 (beta på peers) 

 
Figur 84 - Beta på TORM + peers. Kilde: Bloomberg terminal, CBS, 30/01-2013. 

 

15.16 Bilag 16 (indchartrede skibe vs. egne skibe) 

 
Figur 85 - Indchartrede skibe vs. egne skibe. Kilde: Bloomberg terminal, CBS 
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15.17 Bilag 17 (regression mellem bunkerspris og oliepris) 

 
Figur 86 - Regression mellem bunkerspris og oliepris. Kilde: Clarksons og World Databank. 
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15.18 Bilag 18 (resultat-, balance- og likviditetsbudget) 
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15.19 Bilag 19 (oversigt over opsigelsesvarsel) 

 
Figur 87 - Oversigt, opsigelsesvarsel. Kilde: Beskæftigelsesministeriet 
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15.20 Bilag 20 (prognose af fragtrater og udnyttelsesgrader vs. historik) 

 
Figur 88 - Illustration af historiske fragtrater og udnyttelsesgrader vs. prognose. Kilde: Egen tilvirkning. 
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15.21 Bilag 21 (Modigliani & Miller) 

 
Figur 89 - MM uden skat. Kilde: Egen tilvirkning pba. Brealey m.fl. 2008. 

 

15.22 Bilag 22 (udvikling i Kinas import af olie, kul og jernmalm) 

 

Figur 90 - Kinas import af råolie, kul og jernmalm. Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra Clarksons. 

 


