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0. Abstract 
The purpose of this thesis is to obtain a thorough knowledge of the shipping industry, in order to have best 

possible conditions for performing a comprehensive valuation of Norden, can be created. Using the DCF 

valuation model, the market equity value of Norden is estimated to a share price of 138 DKK. The market 

values Norden at 178 DKK, indicating market overvaluation, compared to the DCF model. The multiples 

EV/EBITDA and P/BOOK is used in a relative valuation model, obtaining results of a share price of 134 DKK 

based on median values, and 161 DKK based on mean values, then still reflecting an overvalued Norden. 

 

The strategic analysis helps identifying key factors, which drives the demand and supply in the shipping 

industry. Norden uses its flexible model, to operate in an unpredictable market based on cycles, correlating 

with the development in the world economy. Growth in world trade has previously been led by China and 

India, but a slowdown in these markets, has for some years made a deep impact in the industry. However 

freight rates are now showing signs of improvement, which could lead to a new recovery period.  

 

Financial analysis shows, that Norden in periods, characterized by growth and high rates, can create 

disproportionate ROIC values, whereas the consequence of the recent slowdown, has been several years of 

deficits. The source of earnings consists of general operations and gains from the purchase and sale of 

vessels. Historically Norden has had net financial assets, yielding lower than operations, resulting in an 

negative impact on ROE. Excess liquidity, however, sees to protect Norden in hard periods. Large 

fluctuations in freight rates results in volatile net operating assets, revenues and profits of Norden. 

 

Appropriate estimates of the future financials of Norden, has high priority in this thesis. Using computed 

correlations between value drivers and historical economic data, there is achieved greater precision and 

links between value drivers and future estimates. Segmented budgeting allows different conditions in 

respect of growth, sales and earnings for Bulk and Tank sections. Including a Business Cycle Multiplier, built 

around specific shipping market cycle conditions, aims to affect estimates in different cycle stages. 

 

The thesis analyses the acquisition opportunities of Norden, resulting in a screening process, which 

concludes, that Star Bulk is the right target. This match could create operational and financial synergies, 

affecting revenue growth, improved margins and capital structure optimization. Star Bulk is valued at an 

Enterprise Value of $1.085 billion, trading in the market at $1.173 billion. A new budget containing both 

Norden and Star Bulk shows a statement, witch summarized values the achievable positive and negative 

synergies at $372 million. Depending on the final take-overprice for Star Bulk, and deduction the cost of 

control and implementation, an acquisition could increase the value of Norden by $74 to $116 million. 
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1. Indledning 
Shippingmarkedet er drevet af fragtraterne, hvis prisdannelse blandt andet afhænger af udviklingen i 

verdensøkonomien, udbuddet af lastekapacitet og efterspørgslen efter råvarer. Udfordringen i branchen er, 

at justeringen af udbuddet til efterspørgslen, typisk sker med stor forsinkelse, hvilket resulterer i 

længerevarende perioder med ubalance, som får fragtraterne til at svinge helt enormt. Grundvilkårene for 

shippingselskaberne er derfor, en konstant forpligtelse til at være omstillingsparat, fleksibel og have 

fingeren på pulsen. Markedet er præget af små og store cyklusser, hvor nedturene kan være så dybe, at 

selv de stærkeste aktører sænkes, mens opturenes eufori kan forgylde endda de svageste selskaber. 

  

Før finanskrisen oplevede shippingbranchen en tid, hvor fragtraterne nåede højder aldrig set før. Der var 

ingen grund til at tvivle på holdbarheden af opturen, hvorfor skibsordrerne steg voldsomt. Fra placering af 

ordrer til levering går typisk 2-3 år, hvilket resulterede i en eskalering og forlængelse af den efterfølgende 

krise, da massevis af skibe blev leveret uden, at der var efterspørgsel til at understøtte, den øgede 

kapacitet. Shippingselskaberne forsøger nu at afvente opturen, der har ventet længe på sig. Men det er 

imidlertid ikke sikkert, at et shippingselskab når at opleve opturen, hvis det er knækket sammen forinden.  

 

Dampskibsselskabet Norden1 er, som et af Danmarks ældste shippingselskaber, vant til at agere i dette 

cyklusprægede marked, og har tilpasset sin forretningsmodel til vilkårene. En stærk kombination af egne og 

indchartede skibe, skaber fleksibilitet og mulighed for hurtig op- og nedskalering af markedseksponeringen. 

Norden har historisk set, været et finansielt solidt selskab, men lave fragtrater begynder nu ligeledes at 

skabe problemer for Norden.  

 

Udgangspunktet for denne afhandling, er en interesse og nysgerrighed omkring, hvilke faktorer og 

værdiskabende metoder, der kan inddrages og bør anvendes, når et selskab som Norden, der er underlagt 

så uforudsigelige og foranderlige markedsvilkår, skal værdiansættes. Afhandlingen skal være med til at give 

en større forståelse for shippingmarkedet, samt de kræfter og forhold, der driver og er med til at fastsætte 

værdien af shippingselskaber, her specifikt Norden. Derudover giver Nordens historiske finansielle styrke 

anledning til, at undersøge mulighederne for opkøb af et andet shippingselskab. Her er det interessant, at 

analysere og forstå, hvilke specifikke faktorer der spiller ind ved opkøb i shippingbranchen, herunder de 

synergier som kan opstå, og skabe mest mulig værdi for Nordens aktionærer.            

  

                                                           
1
 Dampskibsselskabet Norden betegnes herefter Norden 
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1.1 Problemformulering 
Ovenstående indledende problemstilling fører til følgende problemformulering: 

 

 
 

Til fyldestgørende at besvare problemformuleringen, anvendes følgende underspørgsmål, der er med til at 

danne strukturen for rapporten. Strukturen uddybes i afsnit 1.4: 

1. Hvordan påvirker udbuds- og efterspørgselsfaktorer shippingmarkedet og dermed Norden? 

2. Hvilke regnskabsmæssige korrektioner bør foretages forud for analyse af Nordens regnskaber? 

3. Hvorledes har Nordens historiske rentabilitet og vækst udviklet sig? 

4. Hvilke faktorer er afgørende for fastlæggelse af Nordens kapitalomkostninger? 

5. Hvordan fastlægges et brugbart og gennemarbejdet budget for Norden? 

6. Hvilken værdi kan Norden beregnes til? 

7. Hvordan kan der skabes øget værdi for Nordens aktionærer gennem opkøb? 

 

1.2 Afgrænsning 
Af hensyn til rapportens omfang, samt imødekommelse af eventuelle misforståelser eller uforståelige 

undladelser, foretages følgende afgrænsninger. Shippingrelaterede udtryk eller fremmedord uddybes i 

fodnoten, første gang de anvendes. Informationsindsamlingen er stoppet på skæringsdatoen den 14. 

august 2015, som markerer den afsluttende handelsugedag for Norden-aktien umiddelbart efter aflæggelse 

af 1. halvårsrapport for 2015. Der anvendes ikke information produceret efter denne dato.  

 

Norden indgår i et poolsamarbejde2, hvis indtægter og omkostninger Norden deler med sine 

samarbejdspartnere (Norden årsrapport, 2014:107). Poolsamarbejdet analyseres ikke separat i rapporten 

og udbyttet af samarbejdet antages at være fuldt ud indregnet ved at analysere Norden som helhed. 

Ligeledes vil en nærmere analyse af Nordens muligheder for udnyttelse af købsoptioner vedrørende 

indbefragtede skibe, samt værdiansættelse af optionerne, ikke blive foretaget.  

 

Rapporten er ikke tænkt som at skulle forudsige større makroøkonomiske udviklinger. I stedet trækkes på 

estimater fra IMF og WTO3. I det omfang det findes relevant og rimeligt, vil underbyggede forudsigelser 

finde sted, f.eks. i budgetteringsafsnittet. Endvidere er den økonomiske situation i Kina alvorligt forværret 

inden deadline og under rapportskrivningsprocessen. Nordens forretning er stærkt afhængig af udviklingen 

i Kina, men det er uden for rapportens formål at foretage en større analyse af den pågældende forandrede 

                                                           
2
 Poolsamarbejde er definitionen på en række skibe, som har forskellige ejere, men drives kommercielt samlet 

3
 International Monetary Fund og World Trade Organization 

Hvad er værdien af en D/S Norden aktie pr. 14. august 2015,  

og hvordan vil et opkøb af Star Bulk Carriers Corp påvirke værdiansættelsen? 
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situation. I det omfang, som det er muligt og relevant, inddrages analyser af situationen i Kina. Det drejer 

sig hovedsageligt om afsnittet vedrørende den strategiske analyse. 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt Nordens operationelle leasingforpligtelser bør kapitaliseres og fremstå som 

finansiel leasing. På baggrund af det tilgængelige informationsgrundlag og konsekvenserne af indregningen 

taget i betragtning, vælges der ikke at udføre en kapitalisering. Nærmere forklaring og diskussion om 

emnet, er beskrevet i regnskabsanalysen under afsnit 3.1.1 om leasing.  

 

I afsnittet 5 om opkøb analyseres rationalet bag opkøb, samt de økonomiske konsekvenser af Nordens 

opkøb af Star Bulk Carriers Corp, herefter benævnt Star Bulk. Afsnittet skal ses som et supplement til 

hovedopgaven, som er en værdiansættelse af Norden, som enkeltstående virksomhed. Det er hensigten og 

formålet at gøre analysen, så fyldestgørende som muligt, men med opgavens hovedformål, taget i 

betragtning, er der foretaget begrænsninger og prioriteringer i afsnit 5. Det vil fremgå i det enkelte afsnit, 

hvad der er i fokus og om der er foretaget stærke antagelser.     

 

1.3 Teori 
Udgangspunktet for denne værdiansættelse af Norden er, at læseren har et solidt kendskab til finansielle 

teorier, strategiske modeller og regnskabsmæssige problemstillinger, hvorfor det ikke er fundet nødvendigt 

at beskrive teorier dybdegående. Modeller beskrives ikke nødvendigvis i dette afsnit, da det nogle steder er 

vurderet hensigtsmæssigt at beskrive dem under det relevante afsnit. Afsnittet anvendes primært til kort at 

forklare baggrunden for valget af de enkelte modeller, samt at forstå betydningen for rapporten.  

 

1.3.1 Strategisk Analyse – The Shipping Market Model 
Det teoretiske afsæt for de fleste strategiske analyser er almindeligvis Porters Five forces og PESTEL 

modellen. Udgangspunktet for denne rapport har været at arbejde med et mere koncentreret fokus på 

shippingbranchen og shippingmarkedets unikke karakteristika, hvorfor det blev fundet mere relevant at 

erstatte den traditionelle indgangsvinkel og de almindelige modeller med Martin Stopfords ”The Shipping 

Market Model” (Stopford, 2009:137). Med denne model kan problemstillingerne for Norden og 

shippingmarkedet præciseres og fokuseres således, at det bidrager til en mere nøjagtig strategisk analyse. 

Modellens principper og anvendelse forklares nærmere under strukturafsnittet punkt 1.4.2. 

    

1.3.2 Regnskabsanalyse – DuPont, Commonsize og Trendanalyse 
I regnskabsanalysen anvendes DuPont-pyramiden og en Commonsizeopgørelse, som grundlag for 

rentabilitetsberegningen. Derudover bidrager Trendopgørelsen til analyse af væksten i forhold til tid, men 
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desuden i forhold til udviklingen regnskabsposterne imellem. Modellerne er hyppigt anvendt af analytikere 

samt studerende, og regnes for valide, simple at forstå og gennemarbejdede (Sørensen, 2012:209). 

 

1.3.3 Værdiansættelsen – BCM, korrelation, DCF og Multipel 
Shippingmarkedet har historisk set været stærkt præget af cyklusser, og dette element er forsøgt indført i 

budgetteringsafsnittet via en Business Cyklus Multiplikator, BCM. Indikatoren er udarbejdet efter egen 

tilvirkning på baggrund af Stopfords principper og analyser af historiske cyklusser (Stopford, 2012:94), samt 

dekomponering og analyse af den seneste, samt næste forventede kommende cyklus. Den teoretiske 

inspiration til BCM indikatoren forklares nærmere i cyklusafsnittet 2.5.2 og i budgetteringsafsnittet 4.2. 

Indførelsen af BCM indikatoren vurderes særdeles relevant for værdiansættelsen af Norden samt Star Bulk. 

Indikatoren er med til at validere budgetteringen, men samtidig er det indforstået, at konsekvenserne af 

dens ibrugtagning er store. Derfor vil modellens virkning blive beskrevet dybdegående i de relevante afsnit, 

og blive anvendt relativt forsigtigt. Desuden testes modellen i følsomhedsanalysen.  

 

Under budgetteringsafsnittet anvendes korrelationsteknik som valideringsmetode for fastsættelse og 

udvælgelse af underliggende værdidrivere. Korrelationer kan være meget anvendelige, men har desuden 

faldgrupper, og bør tage udgangspunkt og valideres med store datamængder og tidsserier. I denne rapport 

anvendes korrelationsteknikken på relativt korte tidsrækker, hvilket kan forvrænge korrektheden af 

estimatet/resultatet. Problemets betydning er relevant, men der afgrænses fra at uddybe det yderligere, da 

korrelationen ofte i den anvendte sammenhæng, underbygges og suppleres af andre parametre.               

 

Der findes et utal af værdiansættelsesmodeller, men i denne rapport er der primært valgt at fokusere på 

DCF modellen (Sørensen, 2012:s37). Modellen er enkel i sit udtryk og massivt udbredt blandt institutionelle 

analytikere og investorer. Det anerkendes, at DCF modellen er følsom over for analytikerens input og 

dermed dennes opfattelser af vækstpotentiale og afkastkrav. Derfor er det vigtigt at foretage en 

følsomhedsanalyse for at se på konsekvenserne af eventuelle ændringer i inputparametre.  

 

En multipelanalyse anses som et fornuftigt supplement til DCF modellen, da Nordens værdi her udregnes 

ud fra en relativ sammenligning med en peer gruppe (Sørensen, 2012:30). Kritisk for den sammenlignelige 

metode er identificering af den korrekte peer gruppe, samt udvælgelse af multipler, som kan karakteriseres 

som værdiindikatorer for branchen. Multiplerne EV/EBITDA og P/Book4 anvendes i denne rapport, og 

vurderes at give et anvendeligt estimat for Nordens værdiansættelsesniveau. 

 

                                                           
4
 Markedsværdi af egenkapital overfor bogført værdi af egenkapital 
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1.3.4 Opkøb – Damodarans værdiansættelse af synergier 
Damodarans metode for værdiansættelse af synergier, anvendes til at fastslå om Nordens opkøb af Star 

Bulk er hensigtsmæssigt (Damodaran, 2005). Metoden værdiansætter først de implicerede selskaber hver 

for sig, derefter lægges de sammen og budgetterer synergieffekterne. Næste skridt er at fratrække værdien 

af de sammenlagte selskaber med synergier, fra værdien af selskaberne uden synergier. Til sidst fratrækkes 

kontrolpræmie og implementeringsomkostninger, for at finde effekten af opkøbet og værdiskabelsen.  

 

1.4 Struktur og metode 
Strukturen for denne afhandling følger modellen, som ses i figur 1. Afhandlingen består af fire hovedafsnit, 

hvoraf de tre første knytter sig til værdiansættelsen af Norden på stand-alone basis. Efterfølgende følger et 

fjerde afsnit, hvor den traditionelle værdiansættelse udvides til at inkludere, hvad et opkøb af Star Bulk, 

ville få af konsekvenser for værdien af Norden. Herunder gives et overblik over de forskellige afsnit i 

rapporten, hvilke metoder der bliver anvendt og er relevante for analysen.  

 

 

 
1.4.1 Videnskabsteoretiske afsæt 
Synsvinklen for værdiansættelsen er neo-positivistisk, hvilket vil sige, at det bestræbes at være objektiv, 

men at der ikke desto mindre tilkendegives, at mennesker ikke er fuldt rationelle og neutrale (Nygaard & 

Darmer, 2005:26). Det tilkendegives, at værdiansættelsen ikke nødvendigvis er korrekt, men der stræbes 

efter et ideal, velvidende at dette ideal aldrig kan realiseres. Det er i og for sig værdiansættelsens lod, at 

resultatet er analytikerafhængigt, ellers ville der ikke eksistere et marked, hvor køber og sælger har 

forskellige opfattelser af virksomheders værdi. Afhandlingen drives desuden frem af det problem-

orienterede projektarbejde, hvor der undersøges ikke-viden, viden vi ikke har. Man kan sige, at værdien af 

Norden kan aflæses på børsen, men er det den reelle værdi? Det er den ikke-viden, som forsøges at 

klarlægges i denne værdiansættelse. Motivationen og interessen for afhandlingen er således at gøre os 

klogere på Nordens værdi. Strukturen for analysen danner det metodiske design, og under hvert afsnit 

knytter sig en række erkendelsesopgaver, som vil blive uddybet herunder.      

 

Figur 1 - Overblik over rapportens struktur

Strategisk analyse Regnskabsanalyse Værdiansættelse Opkøb

Forretningsmodel Regnskabspraksis WACC Opkøbsemner

Efterspørgselssiden Reformuleringer DCF Værdiansættelse

Udbudssiden Rentabilitet Følsomhedsanalyse Merværdi?

Fragtrater Vækst Multipler Integration

Kilde: Inspiration fra Sørensen, 2012 - Stopford, 2009 - Bisgaard et al., 2004 

Ikke finansielle 

værdidrivere

Finansielle 

værdidrivere
Hvorfor opkøb?Budgettering
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1.4.2 Strategisk Analyse  
Den strategiske analyse består af en intern og en ekstern analyse, som til sammen skal kortlægge de ikke-

finansielle værdidrivere, der skal underbygge budgetteringen af Nordens fremtidige udvikling. Den interne 

analyses formål er at opnå en forståelse af Nordens forretningsmodel. Der indledes med en kort 

præsentation af Norden, hvorefter shippingselskabets strategi, ressourcer og risiko analyseres. 

 

 

 
Den eksterne strategiske analyse bygger på Martin Stopfords ”The Shipping Market Model”, der ses i en let 

revideret udgave i figur 2 (Stopford, 2009:137). Modellen inkluderer, som i helt traditionel forstand, en 

efterspørgselsside og en udbudsside, hvor den løbende balance mellem de to sider former og afspejler 

udviklingen i fragtraterne. Den hovedsagelige driver bag Nordens omsætning er fragtraterne, derfor er det 

helt essentielt at se på, hvilke faktorer der påvirker her. Norden opererer indenfor Tørlast og Tank 

markederne, derfor vil omdrejningspunktet for analysen, i det omfang at informationsgrundlaget er 

tilstrækkeligt, være specifikt rettet mod de forskellige parametres betydning for netop disse markeder.  

 

Analysen påbegyndes med en vurdering af efterspørgselssiden, herunder hvilke aktører der styrer 

markedet. Der ses på den generelle økonomiske vækst, som er en indikator for verdenshandlen, herunder 

behovet for oversøisk fragt, som er Nordens domæne. Der kan forekomme store variationer i de afstande, 

der skal fragtes over, alt afhængig af hvor f.eks. udbuddet af olie er størst, hvilket kan være til gavn eller 

last for transportørerne. Endvidere analyseres transportomkostningernes betydning for efterspørgslen, og 

til sidst den helt enormt store betydning, som tilfældige udefrakommende chok, har. 

 

På den anden side findes udbuddet af skibe. Her ses på udviklingen i antal og sammensætning af den 

samlede verdenshandelsflåde, og hvilken betydning produktivitet og performance medfører. Der ses på, 

hvem der styrer faktorerne, som driver udbuddet, herunder beslutninger om hvorvidt skibe skal skrottes 

eller om tidspunktet er det rette til at købe nye. Analysen undersøger endvidere det faktum, at udbuddet i 

sidste ende handler om, hvorvidt fragtraterne er høje nok til, at Norden vil udbyde deres service. 

 

Figur 2 - The Shipping Market Model

Efterspørgsel Fragtrater Udbud

Verdensøkonomien Fragtindeks Verdens handelsflåde

Råvarehandel via søtransport Shipping cyklusser Flådeproduktivitet

Gennemsnitlige træk Sentiment Produktion af skibe

Tilfældige chok Skrotning og tab

Transportomkostninger Fragtomsætning

Kilde: Inspiration fra "Maritime Economics" - Stopford, 2009
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Den sidste del af den strategiske analyse omhandler fragtraterne, hvor der ses på de forskellige indeks og 

den enorme volatilitet5, der præger markedet. Fragtraterne er vigtige, da de repræsenterer udbydernes 

nuværende omsætning, og desuden den fremtidige omsætning, i form af forwardaftaler. Fragtraterne er 

endvidere de efterspørgendes omkostninger, og med volatiliteten taget i betragtning, kan fragtraterne 

enten medføre store muligheder eller tabsgivende konsekvenser for alle parter i shippingbranchen. 

Analysen kommer ind på de cyklusrelaterede tendenser, der påvirker udviklingen i fragtraterne, herunder 

betydningen af de økonomiske udsving, og ændringer i forhandlingskraften mellem køber og sælger.        

 

1.4.3 Regnskabsanalyse 
Her foretages en dybdegående analyse af Nordens regnskaber, hvilket bidrager til at kortlægge finansielle 

værdidrivere, som skal være med til at understøtte budgetteringsfasen. Analysen startes med en indføring i 

Nordens regnskabspraksis, hvor eventuelle ændringers betydning, vurderes for den videre analyse, og om 

korrektioner bør laves. Herefter foretages der reformuleringer af balancen og resultatopgørelsen, som skal 

føre til analytiske opgørelser, der kan anvendes til den efterfølgende rentabilitets-, vækst- og nøgletals-

analyse, og senere hen budgettering samt værdiansættelse. Regnskabsanalysen følger metoderne af 

Petersen & Plenborg (Petersen & Plenborg, 2012), samt Ole Sørensen (Sørensen, 2012). 

 

For at opnå en korrekt analyse af Nordens regnskaber, bør man anvende en analyseperiode, som strækker 

sig over en konjunkturcyklus. Ifølge Stopford var gennemsnitslængden for en cyklus i shippingbranchen, 

inden for nyere tid, ca. 8 år (Stopford, 2009:106). Regnskabsanalysen bygger derfor på regnskaber fra 2007-

2014. En vigtig del af Nordens forretningsmodel er, at en stor del af deres kapacitet opnås via leasing-

kontrakter på skibe. Skibene er typisk indregnet i regnskaberne som operationel leasing, hvilket har stor 

betydning for resultatopgørelsen og balancen. I regnskabsanalysen følger derfor en diskussion omkring, 

hvorvidt leasingkontrakterne bør indregnes som operationel eller finansiel leasing.             

 

1.4.4 Værdiansættelse 
Inden den endelige værdiansættelse kan foretages, skal Nordens kapitalomkostninger klarlægges. 

Efterfølgende udarbejdes proforma regnskaber, hvor fremtidens resultatopgørelse og balance, baner vejen 

for, at input til DCF modellen kan budgetteres. Budgetteringen udarbejdes på grundlag af forventningen til 

en række finansielle værdidrivere, der bygger på den fremadrettede økonomiske aktivitet og verdens-

handel. Budgetperioden vil omfatte 8 år, der er den gennemsnitlige længde for en business cyklus, indenfor 

shippingbranchen. Forhold herunder diskuteres i afsnit 4.2.1, om strukturen for budgetteringen. Den 

strategiske analyse vil forsøge at fastlægge, hvor i cyklussen vi er nu, og dermed vil budgetperioden tage sin 

                                                           
5
 Volatilitet er et udtryk for graden af prisvariation over tid 
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start herfra. Scenariet indregnes i DCF modellen, hvorefter det tilsammen giver den vægtede pris for en 

Norden aktie. DCF modellen vil herefter undergå en følsomhedsanalyse, hvor relevante parametre, som har 

stor betydning for værdiansættelsen, underligges forskellige scenarier. Sidst suppleres DCF modellen med 

en værdiansættelse på baggrund af multipler, som er udregnet fra Nordens peer.  

 

1.4.5 Opkøb 
Efter at have fundet værdien af Norden, som Stand-Alone virksomhed, indledes et nyt afsnit hvor et 

opkøbsscenarie analyseres. Analysen vil koncentrere sig om den indledende opkøbsproces, hvilket 

indeholder screening af opkøbsemner, evaluering af synergier, samt værdiansættelse af opkøbsemnet med 

og uden Norden. Det erkendes, at succesfulde opkøb og fjendtlig overtagelse, i høj grad afhænger af den 

efterfølgende implementerings- og integrationsproces, håndtering af kulturforskelle, opfølgninger, 

eksekvering af strategier mv.. De overvejelser er uden for denne afhandlings fokus og diskuteres kun kort.   

 

Først i analysen gennemgås og diskuteres rationalet bag opkøb, dvs. hvorfor opkøber man, og hvilke tanker 

skal Norden gøre sig, når de skal opkøbe. Herefter udføres der en screening af mulige opkøbsemner, hvor 

en række kriterier gennemløbes, blandt andet synergier, finansieringsmuligheder mv.. Det endelige 

opkøbsvalg bliver værdiansat på Stand-Alone basis og efterfølgende på basis af en sammenlægning med 

Norden. Efterfølgende indledes en diskussion omkring fremtiden, og hvad der skal til for at 

sammenlægningen bliver en succes. I konklusionen vurderes om, der er skabt merværdi.  

 

1.5 Litteraturindsamling 
Denne rapport bygger på informationsindsamling foretaget ved flere forskellige kilder. Bogmaterialet 

består hovedsageligt af finansiel litteratur, enten skrevet af professorer eller økonomer, såsom Damodaran, 

Koller, Sørensen og Stopford, eller pensumbøger anvendt i forbindelse med uddannelsen til HA almen og 

Cand.merc. Disse kilder vurderes som pålidelige og relevante for værdiansættelsen.  

 

Der er anvendt eksterne datakilder i form af Danmarks Statistik, Bloomberg, IMF og WTO, der alle på sit felt 

regnes for førende og troværdige. Nordens kvartals- og årsrapporter for perioden 2006 til 1. halvår 2015 

anvendes som en gennemgående reference, både i den strategiske analyse og regnskabsanalysen, samt 

værdiansættelsen. Nordens forventninger og udtalelser om fremtiden, er vejet op mod andre datakilder, 

for at få et så nuanceret billede af den gældende situation som muligt. Det er imidlertid en grundlæggende 

antagelse i rapporten, at Nordens oplysninger og regnskabstal, er pålidelige og korrekte. I forbindelse med 

brug af hjemmesider, som har skullet bidrage med mindre tilføjelser og nuancering af en given analyse, er 
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kilden i første omgang underlagt visuel kildekritik og almindelig logisk sans. Senere er kilden måske 

udskiftet, hvis der er opstået behov for nye oplysninger eller bedre indsigt i området.  

 

2. Strategisk Analyse 
Den strategiske analyse er med til at besvare følgende underspørgsmål: 

Hvordan påvirker udbuds- og efterspørgselsfaktorer shippingmarkedet og dermed Norden? 
 

2.1 Præsentation af Norden 
Dampskibsselskabet Norden blev grundlagt i 1871, og er dermed et af Danmarks ældste shippingselskaber. 

Norden har internationalt rækkende aktiviteter inden for segmenterne Tørlast og Produkttank.6 Tørlast 

vedrører transport af kul, jernmalm, korn, sukker o. lign., og er med 78,6 % af omsætningen i 2014, 

Nordens primære forretningsområde. I 1990 etablerede Norden deres afdeling i Tank, som i 2014 udgjorde 

21,4 % af omsætningen. Tank vedrører raffinerede olieprodukter som fuelolie, gasolie, benzin, flybrændstof 

mv. (Norden årsrapport, 2014). Tankforretningen har igennem de seneste år haft en væsentlig vækst, og er 

fordoblet siden 2007, målt på omsætning (se bilag 1). I dag er Norden en af verdens største operatører 

inden for mellemstørrelsesskibstyperne Panamax og Supramax7, og opererede ultimo 2014 med en samlet 

aktiv flåde på 242,5 skibe, heraf 46 egne skibe og 196,5 indbefragtede skibe.8 Norden har 978 ansatte, 

heraf 305 fordelt på kontorer i hele verden, og resten som besætning (Norden årsrapport, 2014).  

 

2.2 Forretningsmodel 
Nordens forretningsmodel består af to hovedbestanddele – Udnyttelse af konjunkturerne og Værdiskabelse 

i konjunkturerne. De strategiske værktøjer, der knytter sig til første ben er tilpasning af antallet af egne og 

langtidsindbefragtede skibe, samt justering af den langsigtede afdækning9 og finansielle gearing. 

Sideløbende er værktøjerne til værdiskabelse i konjunkturerne, blandt andet; at være omkostningseffektiv, 

sikre optimering af korte og lange lastekontrakter, brændstofoptimere samt vælge de rigtige skibe (Norden 

årsrapport, 2014:11). Altafgørende for Norden er deres timing af ændringer i eksponeringen til markedet, 

dvs. at få udnyttet konjunkturerne bedst muligt til deres fordel, og sikre fleksibilitet således, at man kan få 

tilpasset forrentningen efter de gældende markedsforhold. Markederne er volatile, og derfor skal Norden 

være i stand til at optimere og skabe merværdi både i opadgående og nedadgående markeder (ibid.:11). 

Det er endvidere en integreret del af Nordens forretningsmodel at købe og sælge skibe, og de har 

købsoption på en del af deres indbefragtede skibe (ibid.:6). Nordens valg af strategi, ressourcer og risiko er 

indgangsvinklen for analysen af deres forretningsmodel.     

                                                           
6
 Herefter benævnt Tank 

7
 Nordens flåde og skibstyper omtales i bilag 2 

8
 Indbefragtet - vil sige at skibet er lejet for en kortere eller længere periode 

9
 Afdækning af fremtidig omsætning kan ske via lastekontrakter og terminslastekontrakter 
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2.2.1 Strategi 
Nordens overordnede strategien tager udgangspunkt i Nordens forretningsmodel og justeres jævnligt, som 

en konsekvens af de volatile markedsforhold. Fra 2011 til 2013 var Nordens fokus at optimere forretningen. 

Endvidere var det en tid med historisk lave skibspriser, og derfor gav det mulighed for at købe billige skibe 

med det formål, på længere sigt, at sælge dem med gevinst. I 2013 forventede Norden en fremadrettet 

bedring i markedsvilkårene, og iværksatte derfor en ny strategi for 2014, der skulle medvirke til, at Norden 

kunne udnytte den kommende optur (Norden årsrapport, 2013:12). 2014 viste sig, ikke at udvikle sig i den 

retning Norden havde forventet, og Norden måtte standse og omformulere den netop igangsatte strateg i 

1. halvår 2014 (Norden årsrapport, 2014:10). For 2015 forventede Norden svære markedsvilkår, og foretog 

radikale ændringer for strategien fremadrettet, se figur 3. Efter væsentligt forbedrede vilkår for Tank og 

solid drift af Tørlastforretningen valgte Norden at opjustere forventningerne for året 2015 fra -40 til 40 mio. 

USD til 50 til 90 mio. USD (Norden selskabsmeddelelse 13, 2015).   
 

 
 

Ovenstående understreger vanskeligheden af at forudsige markederne, og Nordens fleksible 

forretningsmodel er derfor uundværlig i tider med høj volatilitet. For yderligere at illustrere dette 

synspunkt, ses der i figur 4, at Norden har for vane at opjustere og nedjustere forventningerne til EBITDA og 

EBIT, mange gange i løbet af et år. Samtidig er det spænd som de guider ud fra, f.eks. for regnskabsårene 

2009 og 2014, meget konservative og brede. Alligevel viste det sig ikke at være konservativt nok for år 

2014, da Norden måtte hensætte 230 mio. USD til tabsgivende kontrakter (Norden årsrapport, 2014).   
 

 

 

Afledt af ovenstående, kan man overordnet sige, at Norden har 4 strategiske justeringsfaktorer. Nummer 1 

og 2 knytter sig til Nordens ressourcer, mens nummer 3 og 4 knytter sig til Nordens risiko: 

1. Justering af antallet af egne skibe (Investeringsprogram) 

Figur 3 - Nordens strategiske planer

2011-2013 2014 2015

Fokus på øget aktivitetsniveau Fokus på øget aktivitetsniveau Reducere aktivitetsniveau

Øge investeringer Øge investeringer i nye skibe Investeringsprogram standset

Lav gearing Højere finansiel gearing Stabilisering af gearing

Høj afdækning Lavere afdækning Højere afdækning

Kilde: Norden årsrapport 2013 + 2014

Figur 4 - Nordens forventede versus realiserede EBITDA/EBIT

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Forventning til EBITDA 290-320 650-730 100-340 155-205 135-175 110-150 15-45 20-120 40-120

Realiseret EBITDA 538 506 126 240 186 148 24 -262  

Forventning til EBIT 385-405 760-840 85-325 135-185 55-95  10-50 * *  -40-40

Realiseret EBIT 683 773 157 223 104 -265 -51 -336

Antal opjusteringer for året 4 2 2 3 1 1

Antal nedjusteringer for året 1 1 3

* Norden guidede ikke på EBIT-niveau i 2013 og 2014

Kilde: Egen tilvirkning fra Norden årsrapport 2006-2014 og Nordens hjemmeside
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2. Justering af antallet af indbefragtede skibe (Aktivitetsniveau) 
3. Eksponering i forhold til markedet (Afdækningspolitik) 
4. Justering af finansiel gearing (Kapitalstruktur) 

 

2.2.2 Ressourcer 
2.2.2.1 Nordens flåde 

Nordens aktive flåde10 består af egne og indbefragtede skibe nogle med købsoption. Kerneflåden11 skaber 

et bundniveau for aktivitetsniveauet, og der sker løbende en udskiftning i kerneflåden for blandt andet at 

øge brændstofeffektiviseringen og udnytte brugtprisernes udsving (Norden årsrapport, 2014:14). Udover 

kerneflåden kan Norden justere deres aktivitetsniveau ved at benytte kort- eller langtidsindbefragtede 

skibe. I 2014 statuerer Norden, at de i 2015 i større grad, vil gøre brug af kort time-charters12, for bedre at 

kunne tilpasse sig udviklingen, og åbne for fleksibilitet og hurtig ageren (ibid.:10). 
 

 
 

I figur 5 ses fordelingen og udviklingen i Nordens aktive flåde, sammenholdt med omsætningen i samme 

periode. Udviklingen i flåden har været nedadgående efter finanskrisen. Herefter har antallet af 

indbefragtede skibe været på et nogenlunde stabilt niveau, mens investeringsprogrammet i egne skibe er 

intensiveret pga. af lave brugtpriser. Egne skibe tæller 19 % af den samlede aktive flåde i 2014, fra 7 % i 

2007 (se bilag 2). Norden gik ind primo 2014 med det højeste antal skibe i deres historie, pga. en 

formodning om bedring i markedet. Det modsatte viste sig at være tilfældet, hvorfor flåden ultimo 2014 er 

tilpasset de nye markedsudsigter. Nordens omsætning nåede i 2008 rekordniveau, hvorefter der kom et 

drastisk fald og en efterfølgende stabilisering. Som det ses af figur 5, er sammenhængen mellem antallet af 

skibe og genereret omsætning ikke nødvendigvis lineær, hvilket var tilfældet i 2008. Dette skyldes blandt 

andet de kraftige udsving i fragtraterne og endvidere det såkaldte timelag.13 

 

I bilag 2 ses Nordens flådesammensætning fordelt på Tørlast og Tank, samt skibstype og deres kapacitet. 

Det samlede antal af skibe og kapacitet har efter finanskrisen været stigende, med en opbremsning i 2014. 

                                                           
10

 Skibe til levering indgår ikke i den aktive flåde 
11

 Egne skibe og indbefragtede skibe med købsoption 
12

 Leje af skib for en kort periode 
13

 Tidsforskellen mellem bestilling og levering af skibe, uddybes i afsnit 2.4.1 om verdensflåden 

Kilde: Egen tilvirkning efter Norden årsrapport 2007-2014
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Norden ses, som følge af deres fleksible forretningsmodel, hurtigt at justere i antallet af skibe og kapacitet, 

f.eks. ved finanskrisens indtrædelse i 2008 og 2009, samt ved de nuværende ratefald i 2014. Andelen af 

Tankskibe i forhold til totalantallet af skibe, er fordoblet i perioden, mens at kapaciteten af Tankskibene er 

mindre end Tørlast. For Tørlast udgør små Handysizeskibe i 2014 ca. 20 % af den samlede Tørlastflåde, 

mens de i 2007 kun udgjorde knap 9 %. Andelen af de resterende skibstyper er svingende, bortset fra en 

øget mængde af de helt store Capesize og Post-Panamax skibe. Inden for Tankskibe har Norden de sidste 3 

år haft en konstant fordeling mellem de mindre Handysize- og MR-typer. Af de skibe Norden afventer 

levering af de næste par år, er der fokus på større skibstyper (Norden årsrapport, 2014:15).     

 

2.2.2.2 Ledelsesressourcer 

Nordens strategiske timing er altafgørende for selskabet, derfor kan man ikke komme uden om, at de 

personer, som skal eksekvere Nordens strategi har stor betydning. Nordens administrerende direktør 

gennem 10 år, opsagde i midten af 2014 sin stilling i selskabet, hvorefter Jan Rindbo i oktober 2014 blev 

udnævnt som hans afløser. Jan Rindbo kommer fra en af Nordens konkurrenter, hvorfra han har 20 års 

erfaring med international shipping, primært inden for Tørlast (Norden selskabsmeddelelse 36, 2014). Jan 

Rindbo overtager posten på et tidspunkt hvor markedet, af Norden selv, vurderes som at være meget 

vanskeligt (Norden årsrapport, 2014:6). Det vurderes ikke at skiftet af CEO, vil få nogle nævneværdige 

negative konsekvenser for Nordens performance, hvorfor skiftet ikke dækkes mere i denne rapport. 

       

2.2.3 Risiko 
Norden opererer i et marked, hvor der er risiko omkring de faktorer, som påvirker det fremtidige 

indtjeningsgrundlag. Der er enorme årlige udsving i fragtraterne, hvilket blandt andet påvirker 

skibsværdierne, og derudover er bunkerprisen14 især vigtig, da det er Nordens største variable omkostning 

(Norden årsrapport, 2014:60). Stopford konkluderer i sit afsnit om risikoen i shippingbranchen, at “ … 

shipping is as risky as the management make it …” (Stopford, 2009:343). Volatiliteten i markedet kan skabe 

gode muligheder, men også medføre store tab, og det er således op til ledelsen at vurdere i hvor høj grad 

volatiliteten, og dermed om risikoen skal udnyttes eller begrænses. Norden har valgt en aktiv 

risikostyringspolitik, hvor væsentlige risici kun tages i forhold til fragtraterne og heraf afledte kommercielle 

risici, hvilket indebærer udsving i skibsværdier, kreditrisiko og bunkerprisrisiko. Nordens renterisiko og 

valutarisiko afdækkes næsten 100 % og analyseres derfor ikke videre (Norden årsrapport, 2014:59).     

 

 
 
2.2.3.1 Udsving i fragtrater 

                                                           
14

 Bunker er det brændstof Nordens skibe anvender 
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Norden afdækker dele af deres åbne skibsdage, i det omfang ledelsen finder det attraktivt (Norden 

årsrapport, 2014:59). Afdækningen sker ved hjælp af indgåelse af lastekontrakter, timecharteraftaler15 og 

forwardaftaler, de såkaldte FFA’er.16 I figur 6 ses Nordens afdækning de seneste 8 år. Afdækningen i Tørlast 

ligger generelt på et væsentligt højere niveau end afdækningen i Tank, hvilket bevirker, at Tank i høj grad er 

eksponeret mod spotmarkedet. Afdækningen skaber stabilitet, men medfører desuden en række 

omkostninger i forbindelse med opretholdelse og indgåelse. F.eks. måtte Norden i 4. kvartal 2014 hensætte 

USD 230 mio. til tabsgivende kontrakter, som svækker EBITDA markant i 2014.  

 

 

 
2.2.3.2 Udsving i skibsværdier 

Værdien af Nordens skibe afhænger primært af udviklingen i prisen på brugte og nybyggede skibe, samt 

udviklingen i fragtraterne. Skibsværdierne inklusiv værdien af Nordens købsoptioner, påvirker ligeledes 

Nordens værdiansættelse. Norden får hvert kvartal foretaget markedsværdivurderinger af skibe og 

nybygninger fra tre uafhængige skibsmæglerfirmaer. Norden sammenholder markedsværdierne med  egne 

analyser af genindvindingsværdien, opgjort som nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme 

for Tørlast- og Tankskibene, for at finde behov for eventuelle nedskrivninger og hensættelser. De fremtidige 

fragtrater udgør grundlaget for denne analyse, og har derfor stor indflydelse på værdien af Nordens skibe. I 

2014 og 1. kvartal af 2015 har Norden ikke fundet det nødvendigt at foretage nedskrivninger på deres 

skibe, trods af lavere mæglervurderinger (Norden 1Q kvartalsrapport, 2015:5). 

 
2.2.3.3 Udsving i bunkerprisen 

Prisen på brændstof er faldet markant inden for det seneste års tid, specielt i 2. halvår af 2014. Norden 

spekulerer dog ikke i bunkerpriser, hvorfor de afdækker deres eksponering med bunkerswaps17 i de 

tilfælde, hvor der ikke forefindes en bunkerjusteringsklausul i de lasteaftaler, der indgås med kunderne. 

Bunkerbesparelsen afspejler sig dermed i så vidt omfang i prisen på de lasteaftaler der indgås, hvorfor 

prisfaldet ikke vil have den store betydning for Nordens omkostninger. Prisfaldet vil imidlertid i stedet 

                                                           
15

 Timecharter Aftale – Udlejning af Nordens skibe 
16

 FFA - Forward Freight Agreements 
17

 Bunkerswaps skaber stabilisering af cashflows ved at fastfryse bunkeromkostninger til en forudbestemt pris  

Kilde: Norden årsrapport 2007-2014
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formindske incitamentet til at skrotte gamle skibe og i stedet købe nye, samt øge olieefterspørgsel og 

støtte den globale vækst (Norden årsrapport, 2014:15).  

 

2.3 Efterspørgselssiden 
Den maritime økonomi er meget kompleks, og der opstår et behov for at simplificere udtrykket for de 

kræfter og mekanismer, der driver fragtmarkedet (Stopford, 2009:136). I dette afsnit vil efterspørgselssiden 

være i fokus, herunder indgår speditørerne fra alverdens virksomheder, der på globalt plan sidder og følger 

med i og påvirker de faktorer, som har indflydelse på efterspørgslen efter maritim transport. 

Virksomhederne, herunder speditørerne, råder over de råvarer, som skal transporteres, og de bestemmer 

hvor fabrikker skal placeres samtidig med, at de forhandler fragtrater, timecharters og forwardaftaler 

(ibid.:138). Nedenfor analyseres fem udvalgte drivere, der ifølge Stopford har størst indflydelse på 

efterspørgselssiden, og dermed efterspørgslen af Nordens serviceydelser.          

 

2.3.1 Verdensøkonomien 
Udviklingen i verdensøkonomien er den mest indflydelsesrige faktor for efterspørgslen af maritime 

transportserviceydelser (Stopford, 2009:140). I figur 7 ses sammenhængen mellem udviklingen i verdens 

BNP og udviklingen i verdenshandlen. Af figur 7.1 ses, at de to indikatorer følger hinanden meget tæt, og er 

næsten identisk i perioder. Udviklingen i BNP er derfor afgørende for vurderingen af størrelsen af den 

fremtidige verdenshandel, og dermed størrelsen af efterspørgslen efter Nordens services. I figur 7.2 er der 

udregnet en multiplikator for verdenshandlen i forhold til BNP, hvilket udtrykker hvor meget 

verdenshandlen stiger når BNP stiger 1 %. Af grafen kan et 5 års simpelt gennemsnit af multiplikatoren ses, 

og der tegner sig et billede af, at tidligere i 1990érne steg verdenshandlen med en faktor ca. 2 i forhold til 

BNP, mens denne efter år 2000 er faldet til ca. 1-1,5. Dermed kan man sige, at effekten af udviklingen i 

BNP, på efterspørgslen efter Nordens services, er mindre kraftfuld nu, end den var tidligere.    

     

 

 
I figur 7.2 kan det ses, at der er et hul i grafen for år 2009. I dette år faldt verdens BNP med 0,009 %, mens 

verdenshandlen faldt med 10,62 %, hvilket giver en multiplikator på 1.181. Her er tale om et ekstremt 

Kilde: Egen tilvirkning efter IMF, 04.2015
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tilfælde efter finanskrisen, hvorfor det er fjernet fra grafen. Men ifølge Stopford er eksterne faktorer som 

krig, finanskriser og pludselige oliefald, ualmindeligt vigtige at forstå betydningen af (Stopford, 2009:141), 

da det er disse begivenheder, som giver pludselige og ekstreme udsving i de økonomiske indikatorer. 

Betydningen af tilfældige chok uddybes i afsnit 2.3.4.  

    

 

 
I figur 8.1 ses vækstraterne for de væsentligste af Nordens segmenter. For Nordens Tørlastforretning var 

Kina og Vesteuropa i 2014 de to største enkeltsegmenter med henholdsvis 18 % og 22 % af omsætningen. 

Derudover tegnede Indien sig for 10 % af omsætningen, som dermed var det næststørste enkeltland efter 

Kina, som Norden opererer i (Norden årsrapport, 2014:21). I figuren ses det, at Indien og Kinas vækstrater 

har været langt højere end de andre segmenter, mens Europa har ligget i bund. Endvidere ses det, at Kinas 

vækstrater de seneste år er faldet til et lavere niveau og aldrig er kommet tilbage efter finanskrisen, mens 

at Europa er kommet bedre tilbage. I figur 8.2 vises et importindeks for udvalgte af de ovenfor fremhævede 

markeder18, der ligesom tidligere beskrevet med udviklingen i BNP, illustrerer Kina og Indiens betydeligt 

markante positive udvikling sammenlignet med de øvrige segmenter.     

 

I figur 7 og 8 er ligeledes plottet IMF’s forecast for udviklingen i verdensøkonomien frem til 2020 (IMF, 

04.2015). Som det fremgår, er forventningen til de næste 5 års BNP og verdenshandel en stabil til lettere 

positiv udvikling både i verden, som helhed, og for de enkelte regioner. For importen forventes stadigt 

positive takter, hvilket kan være med til at forklare den svage optimisme for BNP og verdenshandlen. Det er 

vigtigt at påpege, at udviklingen i økonomien herunder verdenshandlen og efterspørgslen efter maritim 

transport, har tendens til optræde i cyklusser. Disse kan være såvel korte som lange, og vil blive uddybet i 

afsnit 2.5 om fragtmarkedet. 

2.3.2 Råvarehandel via søtransport 
Nøglefaktorerne verdenshandlen og import, kan dekomponeres og ses i en sammenhæng relevant for 

Nordens Tørlast- og Tanksegment. Udviklingen i Tørlast har størst betydning for Norden, da dette segment 

                                                           
18

 År 2000 udgør indeks 100. Herefter er vækstraterne ganget på, år for år, for at illustrere udviklingen i importen. 
Importniveauet er ikke ens for de 4 segmenter, grafen viser udelukkende de akkumulerede vækstrater. 

Kilde: Egen tilvirkning efter IMF, 04.2015
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udgjorde 79 % af omsætningen i 2014. I figur 9.1 ses det, at efterspørgslen efter Tørlast har haft en 

langsigtet stigende tendens over de seneste årtier, og samtidig udgør den væsentligste del af verdens 

samlede behov for maritim transport. I figur 9.2 ses det, at Asien er den største enkeltefterspørger efter at 

få fragtet Tørlast, primært drevet af Kina og Indien. Europa, som er et af Nordens væsentligste markeder, 

bidrager kun med en mindre del af den samlede Tørlast, som bliver fragtet rundt på verdenshavene.  

 

Efterspørgslen af råolie-, petroleum- og gasrelaterede produkter, som vedrører Nordens Tanksegment, ses 

kun at fylde en mindre del af den samlede maritime transport. Petroleum- og gasprodukter er de sidste 20 

år, begyndt at udgøre en større andel af verdens maritime transport. I figur 9.3 ses at Asien, ligesom for 

Tørlast, udgør den største enkelte efterspørger af råolie-, petroleum- og gasprodukter, men på dette langt 

mindre marked (sammenlignet med Tørlast) er fordelingen mere jævnt fordelt mellem Asien, Europa og 

Amerika. Transport af Crude Oil har det sidste årti haft en faldende tendens, hvilket kan skyldes det 

stigende fokus på grøn omstilling. Efter oliens kraftige prisfald fra andet halvår 2014, nu stabiliseret på et 

lavere niveau end tidligere, vil det være forventeligt med en kortsigtet stigning i efterspørgslen efter olie. 

Fastholdes oliepriserne på det nuværende niveau, forventes Amerika, Kina og Indien, over en 5 årig periode 

at opleve en akkumulereret positiv nettoeffekt i BNP på op til mellem 0,9-1,4 % (Euromonitor, 2015).  

 

 

 
2.3.3 Gennemsnitlige træk 
Det gennemsnitlige træk udtrykkes i tonmiles, hvilket vil sige den gennemsnitlige distance som verdens 

tonsvis af fragt skal transporteres. Udviklingen i denne faktor afhænger i høj grad af, hvor de forskellige 

råvarer produceres og hvor de skal anvendes, samt forskydninger heraf (Stopford, 2009:146). En anden 

måde at udtrykke dette på er, hvor eksporten og importen kommer fra, mere præcist er det balancen 

mellem de to parametre, som er interessant. I figur 10.1 ses nettoeksporten, for en række regioner, der er 

relevante for Norden. Endvidere vises i figur 10.2 vises udviklingen i fordelingen af den samlede eksport og 

import, hvilket er med til at beskrive, hvor i verden rederierne skal transportere godset hen, hermed 

ændringen i handelsmønstre.  
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I figur 10.1 og 10.2 ses det, at Amerika er en stor nettoimportør, og har været det over en lang periode. Der 

kommer altså et meget stort, og har været et stadigt større, inflow af gods til Nord- og Sydamerika, mens 

regionens andel af total eksport og import er nogenlunde uforandret i analyseperioden. Det ses, at der fra 

regionen Afrika og Mellemøsten sker et stort outflow, men samtidig er regionens andel af den totale 

eksport og import ikke særlig stor. Sammenholder man de to grafer bevidner det om, at der næsten ingen 

import er i den region. Asien har over en længere periode været nettoeksportør, men er inden for de 

seneste år gået breakeven. Ser man på grafen i figur 10.2 ses det, at der er større aktivitet i Asien regionen. 

Hvor disse lande tidligere har været netto eksportører, ser det nu ud til, at de er status quo. Over de 

seneste knap 40 år viser udviklingen, at Europas vigtige rolle i verdenshandlen, er overtaget af Asien. 

 

 

 
2.3.4 Tilfældige chok 
Tilstedeværelsen af tilfældige begivenheder har stor indflydelse på efterspørgslen efter maritim transport. 

Vejrforhold, krige, nye ressourcer, ændring i råvarepriser og ikke mindst politiske beslutninger og 

udfordringer har stor indflydelse på fragtmarkedet (Stopford, 2009:147). Økonomiske og politiske chok har 

størst indflydelse, da de ofte er uventede og pludselige. Finanskrisen udløst i 2008 er et kerneeksempel på 

et økonomisk chok. Som set i figur 7, 8 og 10 havde det stor betydning for den kortsigtede økonomiske 

situation, og hermed efterspørgslen af maritim transport. Men som det ses af figur 9 og 10 er følgerne af 

finanskrisen, set i et længere perspektiv, mere beherskede. 

 

Selvom det er nær umuligt at forudsige disse tilfældige chok, er det vigtigt at have i mente, at disse chok 

kan udløse ekstreme, dog ofte kortsigtede, markedsudsving. Den langsigtede efterspørgsel efter olie er, 

som det kan ses i figur 9.1 nedadgående, hvilket skyldes grøn omstilling og Amerikas udvinding af store 

skifergasfund (Berlingske Tidende, 2015). Men det pludselige olieprisfald i 2014 og 2015 kan være med til at 

udløse en øget kortsigtet efterspørgsel af olie, hvilket kan være positivt for Nordens Tankdivision. I denne 

rapport tages højde for tilfældige chok, da der efter værdiansættelsen foretages en følsomhedsanalyse, 

Kilde: Egen tilvirkning efter WTO 2015
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hvor der tages udgangspunkt i forskellige scenarier med henholdsvis positive og negative økonomiske 

antagelser, herunder kortsigtede cyklusser. 

 
2.3.5 Transportomkostninger  
En helt væsentlig faktor for efterspørgslen efter maritim transport er transportomkostningerne. Der ligger 

et klart trade-off imellem at vælge billigere råvarer fra fjerne egne, og dyrere råvarer tættere på. 

Transportomkostningernes niveau bestemmer kundernes valg af leverandør (Stopford, 2009:148). Nye 

kanalåbninger og  nye skibsstørrelser, kan være med til at sænke transportomkostningerne per ton fragt, og 

der er en klar tendens til, at skibene bliver større, og mere brændstoføkonomiske.  

 

 

 
I figur 11.1 og 11.2 ses transportomkostninger for forskellige skibstyper. I figur 11.1 vises dagsprisen af et 

skib og i figur 11.2 vises dagsprisen af et ton. Det ses at udsvingene har været helt enorme i denne 10-årige 

periode, og ligeledes ses konsekvenserne af finanskrisen. Det er værd at bemærke, at stigningen i 

transportomkostningerne op til finanskrisen var lige så ekstreme, som de efterfølgende fald. Man kan 

udlede af figur 11.2, at er der stordriftsfordele ved større skibstyper.19 Værdien af stordriftsfordele ser ud til 

i årene 2011 til 2014 at være tilnærmelsesvis eksponentiel. Transportomkostningerne er lave i øjeblikket, 

men et økonomisk opsving kan hurtigt få priserne til hurtigt at stige. 

 

2.4 Udbudssiden 
På den anden side af forhandlingsbordet, overfor speditørerne og virksomhederne, sidder investorerne og 

rederierne. De udgør udbudssiden, og foretager udover forhandling af fragtaftaler, beslutninger omkring 

flådesammensætningen, herunder køb af nye skibe og salg samt skrotning af gamle. Derudover skal den 

daglige drift varetages, samtidig med at attraktiviteten af markedet skal analyseres (Stopford, 2009:138). 

Herunder analyseres fire faktorer, som har indflydelse på udbudssiden, og dermed Nordens drift og 

strategiske fokus omkring omfanget og sammensætningen af deres udbud af serviceydelser.    

 

                                                           
19

 Se bilag 2 for skibstyperne kapacitet 

Kilde: Egen tilvirkning efter Norden årsrapporter 2006-2014
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2.4.1 Verdens handelsflåde 
Udgangspunktet for analysen af udbudssiden, startes med at se på størrelsen af den samlede flåde. Flådens 

størrelse afhænger på lang sigt af forholdet mellem hvor mange skibe der leveres og hvor mange der 

skrottes. Den gennemsnitlige levetid for skibe er typisk 25 år, og dermed er det kun en mindre del af den 

samlede flåde som skrottes hvert år (Stopford, 2009:151). Når Norden skal træffe beslutninger om 

sammensætningen og størrelsen af deres flåde, står de overfor et svært dilemma. Leveringstiden på skibe 

er oftest mellem 2 og 3 år, derfor må Norden nøje afveje deres beslutning om køb af skibe. Selvom der 

opstår muligheder i markedet og Norden vælger at bestille skibe, kan markedet, på grund af den store 

tidsforskel mellem beslutningen om at foretage købet og den faktiske levering, såkaldt timelag, have taget 

en hel ny drejning på det tidspunkt, hvor leveringen rent faktisk finder sted. For at takle dette problem 

kræves mange års erfaring med, hvordan man bedst muligt timer strategien i forhold til markedets position 

i den nuværende cyklus (ibid.:141). Som beskrevet i afsnittet om Nordens forretningsmodel, besidder 

Norden den fornødne erfaring, men selvom de kommende cyklusser deler nogle af de samme karakteristika 

som tidligere, vil de aldrig være helt ens. Det er ovennævnte timelag, som er en af hovedårsagerne til de 

ekstreme udsving i fragtpriserne. Betydningen af cyklusser dækkes nærmere i afsnit 2.5 om fragtmarkedet. 

 

 
 

I figur 12, ses udviklingen i flådestørrelsen for en række, for Norden, relevante regioner og skibstyper. For 

Tørlastflådens vedkommende har der været en overordnet opadgående tendens for alle regionernes 

vedkommende, skarpt anført af Amerika og Asien. Udviklingen har specielt taget fart efter midt 90erne, 

hvor kapaciteten på de enkelte skibe begyndte at eskalere. Udbuddet af Tørlastkapacitet er samtidig stærkt 

drevet af den i figur 9.1 sete, massive efterspørgselsfremgang (Stopford, 2009:154). Den negative udvikling 

i flådestørrelsen for de generelle lastskibe, skyldes i høj grad et stadigt øget fokus på specialisering af skibe. 

Der ses alligevel et peak i denne skibstype umiddelbart op til finanskrisen, hvilket skyldes rederiernes forsøg 

på at imødekomme den, for denne periode, generelle overophedede efterspørgsel (ibid.:153). 

Oliemarkedet kollapsede i 70erne, hvorefter udbuddet af olietankere faldt drastisk. Efter en lang periode 

med lav efterspørgsel begyndte olieprisen igen at stige, hvorefter specielt Asien, Øvrige og Afrika 

udbyggede deres flådestørrelse. Som det ses er udbuddet af olietankere særligt volatilt i forhold til de to 

Kilde: Egen tilvirkning efter UNCTAD 2015,2 og Inflationdata, 2015
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andre skibstyper. Dette kan skyldes at oliemarkedet kun er eksponeret og udgøres af en enkel, men 

alligevel på verdensmarkedet, enorm vigtig og betydningsfuld råvare (Stopford, 2009:152).                  

 

2.4.2 Flådeproduktivitet 
Nordens flådes produktivitet har stor betydning for i hvor høj grad de er villige til at udbyde flere skibe. Det 

hænger sammen med at hvis omkostningerne er lave, er det mere attraktivt for Norden at udbyde deres 

services. Norden har et kontinuerligt fokus på forbedring og optimering af deres forretning, således at 

produktiviteten forbliver attraktiv. Produktiviteten kan i store træk måles ud fra antallet af dage skibet er 

lastet på havet overfor antallet af dage skibet ikke er lastet på havet (Stopford, 2009:156). Dette forhold 

afhænger meget af markedssituationen. For eksempel i 1991, hvor der var et relativt normalt 

aktivitetsniveau, blev der for rederierne på verdensplan målt gennemsnitligt 137 dage på havet. I 2007, 

hvor markedet var meget aktivt og hektisk, blev der målt 200 dage på havet (ibid.:155). Det virker imidlertid 

indlysende, at det er nødvendigt og mere motiverende at løbe stærkere i et buldrende marked, hvor 

efterspørgslen og indtjeningsmulighederne er store. 

 

Nordens fokus på flådeproduktivitet kan ses flere steder. I et marked med faldende bunkerpriser fører 

Norden en right-streaming strategi, der indebærer at det er rentabelt for skibene at sejle hurtigere for at 

komme til den næste last.20 Norden i gang med en gradvis udskiftning af deres flåde, som indebærer en 

forbedring af brændstofeffektiviteten, ved at investere i ECO-skibe.21 Yderligere tiltag på dette område er 

rensning af skrog og polering af propeller i havnen, der strømliner skibene (Norden årsrapport, 2014:33). 

Tiden i havn er endnu et kritisk punkt og her har Norden iværksat et program for deres tekniske afdeling, i 

form af optimering af forretningsgange og lasteprocesser (ibid.:11+35). Ifølge Stopford er en tommel-

fingerregel at skibenes kapacitet i gennemsnit udnyttes 95 %, hvilket giver anledning til effektivitets-

forbedringer. Et sidste og meget afgørende produktivitets-indbydende punkt, er tiden skibene tilbringer på 

havet uden last. Ifølge Stopford er henimod 25 % af et skibs operationstid normeret til denne aktivitet 

(Stopford, 2009:156). Når efterspørgslen flytter sig mellem regionerne og på tværs af råvaregrupper, er det 

meget vigtigt at kunne være fleksibel og forberedt. I denne sammenhæng anvender Norden en række 

systemer, som er med til at optimere ruter og kontraktsammensætninger (Norden årsrapport, 2014:35). 

 

2.4.3 Produktion af skibe, skrotning og tab 
Norden har siden 2007 haft et øget fokus på at købe skibe, i stedet for at indbefragte dem. I 2007 udgjorde 

7 % af deres aktive flåde egne skibe, mens de i 2014 udgjorde 19 %, som beskrevet i afsnit 2.2.2. Nordens 

beslutninger om at investere i flere egne skibe hænger sammen med deres forventninger om at de 

                                                           
20

 Modsat slow-streaming – hvor der sejles langsomt for at spare på brændstoffet 
21

 Skibe, der er 20 % mere brændstofeffektive end den gældende lovbekendtgørelses minimumskrav 
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foregående års skibspriser har været historisk lave, og derfor kan skibene eventuelt sælges om en årrække 

til en langt højere pris. For yderligere at være eksponeret mod en potentiel positiv udvikling i fragtraterne, 

har Norden endvidere købsoptioner på ca. 20 % af deres indbefragtede skibe. Figur 13 viser udviklingen for 

nettoændringen i den globale flådekapacitet, opdelt på skibstyper i figur 13.1 og regioner i figur 13.2. Som 

det kan ses var oliekrisen i 1970erne skyld i store skrotninger af olietankere i mange år efter, og det var 

hovedsageligt i Europa at kapacitetsnedskæringen skete. Bortset fra denne periode og et enkelt år efter 

finanskrisen i 2008 med skrotninger af olietankere og generelle lasteskibe, har der næsten udelukkende 

været flere leveringer af nye skibe end der har været skrotninger. Figuren bekræfter, som tidligere set, at 

det er ordrer efter Tørlastskibe som har været i stærkest vækst.  

 

I figur 13.1 er niveauet for verdens maritime transport tillige plottet, og her ses den langsigtede næsten 

uafbrudte stigende tendens. Det er endog interessant at se at der i årene efter finanskrisen er historisk høje 

leveringer af skibe, trods knækket i den maritime efterspørgsel. Forklaringen skal ses i lyset af det tidligere 

beskrevne timelag, hvor man må formode at de ekstremt høje rater i årene op til finanskrisen, har 

frembragt bred optimisme hos rederierne, der har lagt bestillinger ind på en stor mængde skibe. 

Efterfølgende er markedet kollapset, og effekten af dette ses først i 2013 og 2014, hvor det kan ses at der 

er relativt lave, og faldende leveringer. I figur 13.2 vises nettoændringen i flådekapacitet for Asien, Amerika 

og Europa. Rederierne i Asien er først begyndt at opruste efter år 2000, og er fortsat efter finanskrisen, 

mens Amerika og Europa ser ud til i højere grad stadig at afvente markedets bedring. Leveringerne i de tre 

regioner ser ud til at være forskudt af hinanden med nogle få år og til tider er de på ingen måde synkrone. 

Det er således primært en række Asiatiske rederier, som er blevet fanget efter finanskrisen med en masse 

dyrt indkøbte skibe, der efterfølgende og nu må sejle til rater der er langt lavere end forventet.     

 

 

 
Figur 13.1 og 13.2 viser ikke skrotninger og leveringerne hver for sig, men derimod nettoændringen. Som 

tidligere nævnt er der kun negative nettoændringer i flådekapaciteten i 1980erne, en smule i midt 

1990erne og i 2011, og det er så vidt kun gældende for olietankere og generelle lasteskibe. Når Norden skal 

Kilde: Egen tilvirkning efter UNCTAD 2015,2
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tage stilling til om deres skibe skal skrottes, er der flere parametre som spiller ind, og det er ofte med 

hensyn til det lange sigte. Alderen er en væsentlig størrelse, da der naturligt kræves større vedligeholdelse 

med alderen. Derudover kan det tænkes at den tekniske forældelse slår igennem før alderen, altså tilfældet 

hvor det bedre kan betale sig at købe nyere og mere effektive skibe. Det er en del af Nordens forretning, 

kontinuerligt, at forsøge at sælge teknisk forældede skibe, til andre der vil betale en fair pris for dem. 

Overordnet set dikteres skrotpriserne i høj grad af stålindustriens efterspørgsel, da skibene opslittes og 

stålet sælges (Stopford, 2009:159).   

 

Et helt afgørende beslutningsparameter for Norden er, hvorvidt den nuværende indtjening og 

markedsforventninger berettiger at have skibet operationelt. I shippingbranchen er cyklusser en 

indkalkuleret realitet, og rederierne ved udmærket, at de opsving der kommer, kan være enormt store og 

forbundet med store indtjeningsmuligheder (Stopford, 2009:159). Derfor kan det være nødvendigt og 

beslutningsværdigt, i en periode, at sejle med tab, hvis nedturen ses at være midlertidig. Hvis optimismen 

alligevel ophører, kan man ikke desto mindre senere være tvunget til at skrotte (ibid.:160).  

 

2.4.4 Fragtomsætning 
Figur 11 fra afsnit 2.3.5, der viser efterspørgselssidens omkostninger er relevant for dette afsnit, da 

efterspørgselssidens omkostninger er lig med Norden og de andre rederiers omsætning. Nordens 

omsætning dikteres af fragtmarkedet, som uddybes i afsnittet nedenfor. Norden er pristager og har kun 

ringe indflydelse på hvilken pris de får for deres services. De har ikke desto mindre, den mulighed at de kan 

afdække deres kontrakter for længere perioder, men stadig til priser dikteret af forwardraterne. Deres 

omsætning afhænger derfor af deres fleksibilitet og dygtighed i forhold til at forudsige markedet og vælge 

det rigtige forhold mellem afdækning og spoteksponering, samt udbyde det antal skibe, som de mener 

giver dem den bedste position under de nuværende og gældende markedsvilkår. Disse beslutninger 

involverer at sejle med den rigtige hastighed med deres skibe og optimere lastprocesser, mens det på 

længere sigt involverer beslutningen om leveringer, samt salg og skrotning af skibe (Stopford, 2009:160).     

 

2.5 Fragtmarkedet 
Efterspørgsels- og udbudssiden påvirker og danner fragtmarkedet, herunder de fragtrater som aktørerne 

forhandler ud fra. Magtbalancen mellem siderne, afspejler sig i priserne, som varierer særligt meget i 

denne branche. Efterspørgslen kan hurtigt ændre sig, mens udbuddet er noget sværere at tilpasse, grundet 

de store tunge skibsinvesteringer. Det er blandt andet de uens betingelser på hver side, som i perioder 

fører til uligevægt og dermed ekstreme udsving i fragtraterne (Stopford, 2009:139). Nedenfor analyseres 

fragtmarkedet, herunder de cyklusser som bidrager til variationen i Nordens omsætning og indtjening.            
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2.5.1 Fragtindeks 
Nordens omsætning afhænger af udviklingen i en række fragtindeks, hvis prisdannelse sker på baggrund af 

balancen mellem de to ovenstående afsnits hovedelementer, efterspørgselssiden og udbudssiden. 

Udviklingen i fragtraterne er pålagt stor usikkerhed, hvilket påvirker den måde Nordens kunder og Norden 

vælger at indgå kontrakter med hinanden på. Kontraktindgåelsen handler for det første i høj grad om hvor 

ofte og hvor meget kunden ønsker at få transporteret. For det andet handler kontraktindgåelsen i lige så 

høj grad om hvor øjeblikkeligt og akut kunden har behov for at få transporteret sin last. Derudover har 

forholdet mellem Norden og kunden stor betydning, da det kan medvirke til at andre betingelser end kun 

pris afvejes tungt, hvilket kan være til Nordens fordel i et marked hvor pris er en altafgørende parameter. 

 

Nordens omsætning baseres hovedsageligt på to overordnede kontraktyper, en med direkte eksponering 

mod spotmarkedet til ”kontrahering af skibe på rejsebasis med øjeblikkelig levering” og en COA22  

kontraktype, hvor der foreligger en ”aftale om transport af en eller flere laster til en i forvejen aftalt pris pr. 

ton” (Norden årsrapport, 2014:107). Forholdet mellem de to kontrakttypers andel af Nordens samlede 

omsætning, er et udtryk for Nordens afdækningspolitik. Norden afdækker risikoen ved kontrakt-

indgåelserne ved hjælp af FFA’er. Omfanget af Nordens afdækning vises i figur 6 i afsnit 2.2.3 om risiko.            

 

I figur 14 ses udviklingen i en række fragtindeks, som Norden forhandler deres kontrakter ud fra. Baltic Dry 

Indekset (BDI) er det vigtigste af alle indeks, da det giver et indtryk af den samlede udvikling i 

Tørlastmarkedet. Indekset er sammensat på baggrund af de fire ledende indeks, som ses i figur 14.2. De fire 

Tørlastindeks repræsenterer hver sin skibsstørrelse fra Handysizeskibe med ca. 28-38.000 tdw kapacitet til 

Capesizeskibe med ca. 170-180.000 tdw kapacitet.23 I figur 14.3 ses udviklingen i indeks relateret til 

Tankmarkedet, for henholdsvis Clean og Dirty Tankers. Clean Tankers involverer fragt af forarbejdede 

produkter såsom benzin og destilerede brændstoffer. Dirty Tankers involverer fragt af ikke forarbejdede 

råvarer såsom råolie, brændselsolie eller gasolie (Platts.com).       

 

 

                                                           
22

 Contract of Affreightment/lastekontrakt 
23

 Se bilag 2 for yderligere specifikation om skibsstørrelser 

Kilde: Bloomberg, 2015
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2.5.2 Shipping cyklusser 
Shippingmarkedet er uundgåeligt præget af cyklusser, der dikterer udviklingen i fragtindeksene på kort og 

lang sigt. Cyklusser kan dekomponeres til den lange cyklus (sekulære trend), den kortere (business) cyklus 

og de helt korte sæsonmæssige udsving (Stopford, 2009:94). Den sekulære trend drives af tekniske, 

økonomiske og regionale ændringer og er af teoretikere estimeret til at vare i nærheden af 50 år, samtidig 

med at de kan være svære at identificere (ibid.:95). De korte cyklusser er lettere at få øje på, men meget 

svære at gætte længden på. Man kan definere fire stadier indenfor den korte cyklus - lavpunkt, 

genopretning, topniveau og kollaps, hvorefter cyklussen gentager sig med et nyt lavpunkt. I figur 15 

opsummeres karakteristika og udvikling for en kort cyklus. Ved lavpunktet forstås en periode hvor 

fragtraterne nærmer sig de operationelle omkostninger for de mindst effektive skibe, der således sættes ud 

af drift. Der er meget få ordrer på nye skibe, der bliver skrottet skibe og bankerne er ikke villige til at låne 

penge ud. I genopretningsperioden nærmer efterspørgslen sig udbuddet og optimismen bliver gradvist 

bedre, mens skeptikerne stadig er en stærk modpol. Likviditeten forbedres mens brugtpriserne og 

sentiment stiger. På toppen sejler alle skibe for fuld kraft, og fragtraterne stiger til 2-10 gange de 

operationelle omkostninger. Jo længere tid på toppen, jo større optimisme og investeringerne boomer, 

grundet udsigten til en lang optur. Rederierne er darlings på børsen, men det kan være nemt at overtrade 

og forfejlede investeringer kan vise sig, hvis nedturen kommer brat. Brugtpriserne nærmer sig nybyggede 

skibe, da brugte skibe kan sættes i gang med det samme. Når kollapset kommer, er det præget af 

overudbud og venten i havnene, mens timelageffekten gør sit indtog og accepten af begyndende nedtur er 

svær (ibid.:98). Stadierne er ikke definitive og en genopretning kan hurtigt ende i et kollaps igen.      

 

 

 
De korte business cyklusser følger et Darwinistisk formål, der går ud på at skabe et miljø, hvor svage 

rederier tvinges ud af branchen, hvilket efterlader de stærke rederier tilbage, til at drive et mere effektivt 

shippingmarked (Stopford, 2009:99). Cyklussens mekanisme justerer balancen mellem udbud og 

efterspørgsel indtil kun de stærkeste er tilbage, og længden af cyklussen afhænger af hvor hurtigt dette 

foregår (ibid.:101). Inden korte cyklusser er det helt almindeligt med sæsonudsving, ofte set på grund af 

timingen af høsten indenfor landbruget, og et opsving i efterspørgslen af olie om vinteren (ibid.:97).        

 

I bilag 3 ses en oversigt over de korte cyklusser, der har været registreret siden 1741. I den nuværende 

”Bulk era”, der betegnes som den seneste lange sekulære trend fra 1947 til 2007, har gennemsnittet for en 

Figur 15 - Karakteristika og udvikling for en cyklus

Through Recovery Peak/Plateau Collapse

Overkapacitet Usikkerhed men optimisme Fragtrater ved 2-10x omkostningerne Overudbud og venten i havnene

Fragtrater når breakeven Delte meninger om retningen Optimismen og investeringerne boomer Timelag-effekten

Likviditetsproblemer Brugtpriser og sentiment stiger Over-trading og fejlinvesteringer Manglende accept af peak

Kilde: Stopford, 2009
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kort cyklus været 8 år, med toppe på 3 år og dale på 5 år. Det antages i denne rapport at vi stadig befinder 

os i denne æra, og at de korte cyklusser omtrentligt følger gennemsnittet på 8 år. Herfra kan man begynde 

at identificere, hvor i denne korte cyklus vi er på nuværende tidspunkt, og hvilket stadie, der er gældende. 

Det enkle svar er, at det er ekstremt svært at forudsige. I 2008 blev verden ramt af et tilfældigt chok, der 

markerede afslutningen på en peak-periode startende i 2003. Efterfølgende har der været et kollaps og en 

måske formet bund. Den strategiske analyse peger på at der er tegn på en genopretningsperiode startende 

fra 2014-2015, og ifølge den 8-årige cyklus kan det resultere i et peak omkring år 2017-2018.   

       

2.5.3 Sentiment 
Et uovertruffen vigtigt element i shippingbranchen er sentiment eller de følelser, synspunkter, tanker og 

indstillinger, som aktørerne har i den givne markedssituation eller forhandlingssituation. I år med recession 

og lav efterspørgsel (lavpunkt og kollaps) står speditørerne med magten og den gode forhandlingsposition, 

mens i år med eufori og stor efterspørgsel (genopretning og topniveau), står rederierne stærkt i 

forhandlingssituationen. Det er aktørernes akkumulerede sentiment, som er med til at definere og skabe 

retningen i markedet. Sentiment er en ledende indikator for hvor markedet eller fragtraterne skal hen, og 

kan rykke sig langt hurtigere end den fysiske efterspørgsel og de sejlende skibe. Sentiment udtrykker 

samtidig stemningen i markedet og hvor magtbalancen ligger, og kan, sammen med timelag, drive 

markedet til irrationale højder og dale (Stopford, 2009:169). I figur 14 ses at markedet specielt lige før, 

under og efter finanskrisen har været drevet ubalance mellem udbud og efterspørgsel.            

 

2.6 Delkonklusion 
Norden opererer i et meget uforudsigeligt marked, der i opadgående tider er meget taknemmeligt med 

store afkast til følge, mens det i perioder med nedture tvinger likviditeten ud af de svageste rederier, der 

måske må dreje nøglen om. Norden har de seneste år lidt under de lave fragtrater specielt inden for 

Tørlast, og der har været en særdeles svær og relativt dybdegående lavperiode. Men fragtraterne udviser 

en stille forbedring, der kan være tegn på en ny genopretningsperiode. Specielt Tankmarkedet har udvist 

særdeles forbedrende tendenser, drevet af den lave oliepris. Norden står stærkt med deres fleksible 

forretningsmodel samt erfaring, der gør dem klar til at hoppe på og udnytte en ny optur. Nordens 

fremadrettede succes afhænger netop af deres timing af markedet, men som flere gange før kan 

genopretningen hurtigt blive afløst af et nyt kollaps. 

 

I den strategiske analyse er identificeret de nøglefaktorer som driver shippingmarkedet. Udviklingen i 

verdensøkonomien er altafgørende og Asien-regionen vejer tungt i alle statistikker, samtidig gør den 

nuværende afdæmpning i Kina, at der efterspørgslen efter maritim transport falder. For Amerika og 
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Europas vedkommende er tendensen en smule mere positiv, men den samlede økonomiske situation for 

verdensøkonomien forventes kun at være lettere positiv de næste år. I budgetteringsafsnittet 4.2 vil de 

forskellige driveres konsekvenser og betydning blive nærmere afvejet i forhold til den kommende situation 

og fastlæggelsen af det fremadrettede budget til grundlag for værdiansættelsen.      

  

3. Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalysen er med til at besvare følgende underspørgsmål: 

Hvilke regnskabsmæssige korrektioner bør foretages forud for analyse af Nordens regnskaber? 

Hvorledes har Nordens historiske rentabilitet og vækst udviklet sig? 

 

Regnskabsanalysen giver et indblik i Nordens finansielle status og rentabilitet. Det er nødvendigt først at 

reformulere det officielle regnskab, mere præcist at adskille driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. 

Regnskabsanalysen følger principperne og metode af Petersen & Plenborg (Petersen & Plenborg, 2012), 

samt Ole Sørensen (Sørensen, 2012). Reformuleringerne kan ses i bilag 6 og 7. Det er vigtigt inden 

udarbejdelsen af de reformulerede opgørelser at få afklaret hvorvidt Nordens regnskabspraksis har ændret 

sig i analyseperioden, da det kan give anledning til yderligere justeringer. Herefter vil der ligeledes komme 

en diskussion omkring håndteringen af Nordens leasingkontrakter i regnskabet.   

 

3.1 Regnskabspraksis 
Nordens regnskaber er i hele analyseperioden (2007-2014/2015) aflagt i overensstemmelse med de 

internationale regnskabsstandarder (IFRS), som er godkendt af EU, og de yderligere danske oplysningskrav 

til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder (Norden årsrapport, 2007-2014). Der er i 

regnskaberne for analyseperioden implementeret en række mindre regnskabspraktiske ændringer. Dette 

vedrører mindre justeringer af metoderne for indregning og måling, hvilket ikke giver anledning til nogen 

væsentlige ændringer til de regnskabsmæssige skøn eller opgørelser.        

 
Norden aflægger regnskab i USD, da alle virksomheder i koncernen og moderselskabet har USD som 

funktionel valuta. Nordens aktiekurs opgøres i danske kroner, men dette aspekt har ikke nogen indflydelse 

på reformuleringerne og regnskabsanalysen. Det vil derimod have indflydelse på den endelige 

værdiansættelse af aktien, hvilket uddybes i afsnit 4.3.    

 
3.1.1 Leasing 
Norden opererer både med operationelle leasingforpligtelser og operationelle leasingindtægter. Norden er 

såvel leasingtager som leasingudbyder. Operationelle leasingaftaler figurerer ikke på Nordens balancen, i 

stedet indtægts- eller udgiftsføres ydelserne løbende på resultatopgørelsen. Nordens ledelse vurderer 
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løbende, baseret på en helhedsvurdering af hver enkelt leasingaftale, om leasingaftalen vedrørende skibe 

skal klassificeres som operationel eller finansiel leasing i regnskabet (Norden årsrapport 2014:83). Om 

virksomheden vælger den ene eller den anden klassificering, kan give anledning til under- eller over-

vurdering af leasingforholdene. Norden Shippingbranchen er kapitaltung med muligheder for operationel 

leasing, derfor er det fra et analytisk perspektiv, hensigtsmæssigt at diskutere hvorvidt Nordens principper 

er fyldestgørende, og om de operationelle leasingkontrakter bør kapitaliseres (Sørensen, 2012:144). 

 

Petersen og Plenborg argumenterer for at leasingaftaler bør indregnes som finansiel leasing, hvis det 

leasede aktiv er af væsentlig betydning for driften (Petersen og Plenborg, 2007:444). I følge Financial 

Accounting Standards Board bør finansiel leasingindregning anvendes, hvis leasingaftalen løber over en stor 

del af aktivets levetid, og hvis der foreligger en købsoption på aktivet, som med stor sandsynlighed vil blive 

udnyttet (FASB, 1976:8). Nordens leasingaftaler er i gennemsnit indgået med en løbetid på 11 år, endvidere 

er der købsoption på ca. 25 % af Nordens indbefragtede skibe, og der kan i høj grad argumenteres for, at 

skibene er af væsentlig betydning for Nordens fremadrettede drift (Norden årsrapport, 2014:83). Alle disse 

forhold taler for indregning af en væsentlig del af Nordens indbefragtede skibe som finansiel leasing.    

 

Kernen af Nordens forretningsmodel er endvidere dens fleksibilitet, og derfor er operationelle 

leasingaftaler ideelle ved tilpasning af eksponeringen til de givne forhold i markedet. Leasingaftalerne, der 

indeholder købsoptioner, øger desuden fleksibiliteten yderligere. Derfor vil en indregning som finansiel 

leasing, ødelægge en stor del af ideen bag Nordens forretningsmodel. Som tidligere beskrevet var 19 % af 

Nordens flåde, egne skibe, og ved en kapitalisering af de resterende 81 % belastes balancen unødvendigt. 

Samtidig kan man stille spørgsmålstegn ved mulighederne for, at beregne en korrekt kapitaliseret værdi af 

leasingaftalerne, da en række antagelser skal være på plads. Norden opgør f.eks. de fremtidige 

leasingforpligtelser og leasingtilgodehavender i kategorierne: Inden for 1 år, Mellem 1 og 5 år og Efter 5 år, 

dermed vanskeliggøres en korrekt værdiansættelse (Norden årsrapport, 2014:83). 

 

Norden har fra 2001 tilmeldt sig Tonnageskatteloven, hvorved Norden beskattes af den nettotonnage 

(skibe), som de råder over. Tonnagebeskatningen indebærer endvidere at der betales skat, uanset over- 

eller underskud, samt at skibe kun kan afskrives efter saldometoden med 12 %. Indførelsen af 

Tonnageskattelovgivningen i 2001, har sikret nogenlunde ens beskatning på globalt plan for alle rederier, 

således at der ikke sker konkurrenceforvridning internationalt (Rammevilkår, Shipowners.dk). 

Skattebelastningen er lav og meget gunstig, og Nordens effektive skatteprocentsats, ændrer sig hvert år på 

baggrund af udviklingen i deres nettotonnage.  Indregning af leasingaftaler som finansiel leasing vil øge 

Nordens nettofinansielle forpligtelser og renteomkostninger, hvorfor deres kapitalomkostninger ved 
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almindelig beskatningsform ville blive forbedret af det her medfølgende skatteskjold. Men da Norden er 

omfattet af Tonnageskattelovgivningen, er skatteskjoldet uden betydning og derfor forsvinder incitamentet 

til at indgå finansielle leasingaftaler. Sammenlagt kan det konkluderes at ideen bag Nordens 

forretningsmodel vil forsvinde hvis deres leasingaftaler kapitaliseres, endvidere er antagelserne bag en 

sådan beregning forbeholdt med stor usikkerhed, hvorfor Nordens fordeling af operationel og finansiel 

leasing fastholdes i regnskabsanalysen. 

 

3.2 Reformulering 
Det overordnede formål med at få reformuleret balancen og resultatopgørelsen er at opnå en opdeling af 

driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. Posterne bliver såvel klassificeret således, at opdelingen, i 

forhold til de officielle regnskabsopgørelser, giver en større forståelse af, hvor i virksomheden værdien 

skabes (Sørensen, 2012:157). Nordens officielle balance og resultatopgørelse kan ses i bilag 4 og 5. 

Reformuleringerne danner grundlag for den efterfølgende rentabilitetsanalyse og vækstanalyse.  

 

Norden har fremlagt to kvartalsrapporter i 2015, og derfor foreligger halvårsregnskabet færdigt for Norden. 

Halvårsregnskabet er ikke så detaljeret som årsregnskabet, hvilket vil sige at nogle af posterne ikke 

udspecificeres udførligt nok, hvilket er et problem i forhold til reformuleringerne. I bilag 6 og 7 ses 

reformuleringerne og under tallene for halvåret er nogle af posterne markeret med grå. Den grå markering 

indikerer at nogle summerede poster er blevet fordelt på de øvrige nærtstående grå poster, med en 

fordelingsnøgle der svarer til året før. Konsekvenserne af opdelingerne er ikke af så væsentlig betydning, at 

det vil kunne resultere i nogle analytiske fejlslutninger, da opdelingen typisk sker mellem marginniveauer. 

 

3.2.1 Balancen 
Når balancen reformuleres skal aktiver og passiver klassificeres således, der skelnes mellem driftsaktiver 

(DA) og finansielle aktiver (FA), samt driftsforpligtelser (DF) og finansielle forpligtelser (FF). Der skelnes 

mellem kort- og langsigtede aktiver og forpligtelser. Udgangspunktet er at beregne nettodriftsaktiverne 

(NDA), der afspejler det samlede beløb, som er investeret i virksomheden. NDA består af anlægskapitalen, 

der udregnes på baggrund af langfristede DA og DF, samt arbejdskapitalen der udregnes på baggrund af 

kortsigtede DA og DF. Opdelingen i anlægskapital og arbejdskapital er med til at afspejle ledelsens 

aktivstyring og gør at man bedre kan estimere udviklingen i de fremtidige investeringer. Udover NDA vises 

den samlede finansiering, der består af Norden aktionærernes egenkapitalsandel, minoritetsinteressernes 

egenkapitalsandel, samt netto finansielle forpligtelser (NFF), der udregnes på baggrund af finansielle aktiver 

og forpligtelser (Sørensen, 2012:159). Den reformulerede balance kan ses i bilag 6. 
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Af bilaget fremgår et par noter. Note 1 henviser til de poster, der involverer Nordens kapitalandele i Joint 

Ventures, og skal forklare at kapitalandelene omfatter 50 % ejede selskaber. Note 2 henviser til at Nordens 

likviditet er opdelt i Driftslikviditet og Overskydende likviditet. I denne sammenhæng udgør 

Driftslikviditeten 2 % af den årlige nettoomsætning, hvilket er implementeret i overensstemmelse med 

principperne fra Ole Sørensen (Sørensen, 2012:161). Note 3 henviser til at positive og negative dagsværdier 

af afledte finansielle instrumenter indgår som Andre tilgodehavender og Anden gæld. Note 4 henviser til at 

beholdninger primært består af oliebeholdninger ombord på egne og indbefragtede skibe.  

   

3.2.2 Resultatopgørelsen 
Reformuleringen af resultatopgørelsen indebærer en opdeling af virksomhedens samlede Totalindkomst i 

det permanente driftsoverskud (Permanent DO) og de nettofinansielle omkostninger (NFO), samt Dirty 

Surplus poster. Reformuleringen af resultatopgørelsen kan ses i bilag 7. Permanent DO er opdelt i Core DO 

og Andet Kernedriftsoverskud (Core andet DO). Core DO knytter sig til selve driften af forretningen med 

transport af gods og råvarer på havene samt havneaktivitet. Core andet DO knytter sig til andre 

nettodriftsindtægter, salgsavancer og tab på skibe, samt resultatandele i Joint Ventures.  Andre 

Driftsindtægter involverer primært honorar for administration af poolsamarbejder, mens andre 

driftsomkostninger vedrører kontorhold, rejser, ekstern bistand mv. Permanent DO er segmentopdelt på 

Tørlast og Tank, på dækningsbidrag, EBITDA, EBIT, NOPAT (Core DO efter skat) og Core andet DO. På 

koncernniveau er herefter fratrukket ikkeallokerede driftsomkostninger, og skatteeffekten af disse, for til 

sidst at ende med Permanent DO efter skat, for hele Norden. I resultatopgørelsen er herefter de finansielle 

indtægter og omkostninger, og til sidst Dirty Surplus posterne. Nordens Dirty Surplus poster består af 

dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter, sikringsinstrumenter og værdipapirer, samt skatten 

heraf. De underliggende instrumenter er typisk finansielle, og forudsigelser omkring deres udvikling kan 

analytiker ikke gøre bedre end at de følger en ”random walk” eller summer til nul (Sørensen, 2012:171).    

 

3.3 Rentabilitets- og vækstanalyse 
Grundlaget for nedenstående analyser er en DuPont-Pyramide (bilag 9), en Commonsize-opgørelse (bilag 

10 og 11), samt en Trendopgørelse (bilag 11 og 12). I nedenstående afsnit vil hovedkonklusioner fra de 

forskellige analyser blive draget frem, og enkelte nøgletal vil blive fremhævet direkte i teksten. For en fuld 

specifikation over samtlige regnskabsanalyser henvises til bilag. DuPont-Pyramidens anvendte formler og 

nøgletalsberegninger kan ses i bilag 8. Pyramiden bygger overordnet på en delkomponering af 

egenkapitalforrentningen (ROE), samt opdeling i hvilke underliggende faktorer, der driver driftsaktiviteten 

og finansieringsaktiviteten. Analysen afdækker Nordens rentabilitet og deler de finansielle værdidrivere op i 

tre analyseniveauer, hvor nøgletallene/driverne på de underliggende niveauer er sammenhængende med 

de overliggende niveauer (Sørensen, 2012:209). Rentabiliteten afdækkes endvidere af Commonsize-
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opgørelsen, der udtrykker de enkelte regnskabsposter i procent, i forhold til relevante overordnede 

regnskabsposter såsom omsætning, NDA og lignende. Vækstanalysen udgøres af en Trendopgørelse, der 

udtrykker de efterfølgende år som et indekstal i forhold til år 2007. 

 
3.3.1 Rentabilitetsanalyse 
3.3.1.1 Niveau 1 – Opdeling i driftsaktivitet, finansieringsaktivitet og finansiel gearing 

DuPont analysen i bilag 9 er udgangspunktet for rentabilitetsanalysen. ROE, måler afkastet til Nordens 

ejere. Nøgletallet afhænger af udviklingen i ROIC, der måler hvor profitabelt virksomheden er i stand til at 

udnytte de ressourcer (NDA), der er til rådighed. Derudover afhænger ROE af den finansielle gearing 

(FGEAR), og SPREAD, som er forskellen mellem ROIC og r, hvor r udtrykker NFO i forhold til NFF. Leddet MIA 

er tilføjet, idet at der er minoritetsinteresser på balancen, hvormed MIA således trækker dem ud. Det er 

ikke muligt at udregne ROE, ROIC, SPREAD, r, MIA og senere AOH for 1. halvår af 2015, da regnskabstal for 

resultatopgørelsen kun omfatter et halvt år, og balancen er for helåret. Det vil dog være muligt at udregne 

overskudsgrader, da disse kun bygger på tal fra resultatopgørelsen.  
 

 
 

Norden er op til finanskrisen i stand til at generere meget høje egenkapitalsforrentninger, mens der i 2012 

og 2014 er meget lave egenkapitalsforrentninger. Det vidner om hvor afhængig Norden er af det generelle 

marked, og de svingninger som ses, vil i nogle perioder forgylde og i andre perioder skabe panderynker hos 

Nordens aktionærer. Det samme er tilfældet for ROIC, der svinger med konjunkturerne og fragtraterne. 

Norden har i alle år haft nettofinansielle aktiver (NFA), dog undtagen i 2014, hvor der efter tre år med 

underskud er drænet en stor mængde likvider. NFA påvirker FGEAR og r, hvilket har medvirket til at Norden 

har haft negativ gearing (FGEAR) i hele perioden undtagen 2014. Den negative gearing har den konsekvens 

at ROE påvirkes negativt, da de likvider Norden har stående giver et langt lavere afkast, end hvis de var 

investeret i driften. I årene 2007 til 2009 bidrager den negative gearing med næsten en halvering af ROE. I 

år med negativ ROIC er afkastet på de finansielle aktiver, trods alt, med til at påvirke ROE positivt. 

 

3.3.1.2 Niveau 2 – Opdeling af ROIC i overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed         

De to underliggende drivere bag ROIC er overskudsgraden (OG), og nettodriftsaktivernes 

omsætningshastighed (AOH). Overskudsgraden måler overskuddet efter skat på en krones omsætning, og 

Figur 16 - Regnskabsanalyse - Dupont

Niveau 1 - Dekomponering af ROE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

ROE 48,8% 43,0% 8,0% 11,0% 4,8% -16,1% -3,4% -28,3%

ROIC 80,6% 74,0% 13,0% 14,6% 5,5% -19,9% -4,0% -28,8%

FGEAR -0,37 -0,40 -0,35 -0,26 -0,10 -0,20 -0,12 0,03 -0,07

SPREAD 85,1% 78,3% 14,1% 14,1% 7,3% -19,4% -5,5% 17,4%

r -4,5% -4,2% -1,1% 0,5% -1,8% -0,5% 1,5% -46,2%

MIA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kilde: Egen tilvirkning
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er et overordnet mål for tilpasningen af omkostningerne til indtægterne. Nettodriftsaktivernes 

omsætningshastighed, måler salget per krone investeret i nettodriftsaktiver, og betegner hvor 

kapitalintensiv virksomheden er nødt til at være. Den inverse værdi af AOH (1/AOH), betegner hvor mange 

kroner, der er bundet i nettodriftsaktiver per én krones salg (Sørensen, 2012:216).   
 

 
 

I figur 17 ses, at udviklingen i Nordens ROIC ser ud til i gode år, både at være drevet af positiv udvikling i OG 

og AOH, mens den i sværere år mest drives af OG. I perioden 2009 til 2014 har OG svinget meget, mens 

AOH har ligget på et nogenlunde stabilt niveau omkring 1,26 til 1,74. Ifølge Sørensen kan man ofte se en 

sammenhæng mellem OG og AOH. Kapitalintensive virksomheder, vil ofte være nødsaget til at operere med 

høje overskudsgrader for at være attraktive for kapitalindskud. Til gengæld vil AOH være lav, da 

virksomhederne har store anlægsinvesteringer, som kræver en stor omsætning for at AOH er høj. Modsat 

har virksomheder med intensiv konkurrence, lave overskudsgrader men høj AOH, da de er nødsaget til at 

minimere omkostningerne for at kunne sælge til lave priser (Sørensen, 2012:s.218). Norden har en stor 

bunden kapital i form af skibe, derfor er deres AOH relativ lav under normale og afdæmpede 

markedstilstande, men det ses f.eks. i 2007 og 2008, at fragtraterne stiger til så højt et niveau, at AOH ligger 

mellem 3,57 og 4,14. Nordens anlægskapital udgør i analyseperioden i gennemsnit 87 % af NDA, derfor vil 

det være Nordens investeringsprogram som driver AOH, og udviklingen i NWC har kun mindre betydning.  

 

3.3.1.3 Niveau 3 – Analyse af underliggende drivere 

Overskudsgradens underliggende drivere er baseret på henholdsvis Core DO og Core andet DO, hvilket kan 

specificeres yderligere ud på segmenterne Tørlast og Tank. Core DO vedrører således overskuddet fra 

driftsaktiviteterne, mens Core andet DO vedrører overskuddet på andre nettodriftsindtægter, salgsavancer 

og tab på skibe, samt resultatandele i Joint Ventures. OG delkomponeringen er suppleret med en analyse af 

dækningsbidraget, EBITDA, EBIT, NOPAT og Nordens største omkostning: charterhyre for skibe. AOH 

driverne er baseret på AOH anlægskapital, hvor der indgår skibe, langfristede aktiver og forpligtelser, samt 

AOH NWC, hvor der indgår korte og langfristede forpligtelser. For AOH ses der kun på inverse værdier. 

 

Figur 17 - Regnskabsanalyse - Dupont

Niveau 2 - Dekomponering af ROIC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

ROIC 80,6% 74,0% 13,0% 14,6% 5,5% -19,9% -4,0% -28,8%

OG - Permanent DO efter skat 22,6% 17,9% 9,0% 9,9% 4,3% -12,7% -2,6% -16,6% 7,5%

Inverse AOH (Anlægskapital) 0,20 0,21 0,61 0,61 0,72 0,54 0,57 0,53 1,22

Inverse AOH (NWC) 0,08 0,03 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,05 0,08

Inverse AOH (NDA) 0,28 0,24 0,70 0,68 0,79 0,64 0,66 0,58

AOH (Anlægskapital) 5,04 4,70 1,64 1,64 1,39 1,85 1,76 1,89

AOH (NWC) 12,27 34,68 11,52 14,63 14,48 10,54 10,69 21,33

AOH (NDA) 3,57 4,14 1,44 1,47 1,26 1,57 1,51 1,74

Kilde: Egen tilvirkning
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I figur 18 ses Permanent DO, Core DO og Core andet DO, samt Tørlast og Tanks andel heraf. Efter en række 

gode år for Tørlast blev dette segment hårdt ramt i 2012 af en ekstraordinær nedskrivning på USD 260 mio, 

mens det negative resultat i 2014 skyldes et ekstraordinært højt niveau for charterhyre for skibe, samtidigt 

med et lavt dækningsbidrag. For Tørlastsegmentet har det i 2008 og 2009 været muligt at sælge skibe med 

pæne salgsavancer, hvilket har bidraget særdeles positivt til det samlede overskud for Tørlast.  

 

 

 
For Tank har Core andet DO endvidere været stærkt positivt påvirket af salgsvancer for skibe, mens det i 

den resterende analyseperiode har været meget små bidrag , Core andet DO har kunnet give. 

Tanksegmentet udgjorde kun 21 % af omsætningen i 2014, mens 28 % af omsætningen i første halvår af 

2015 kom herfra. Både Tørlast og Tank har udvist forbedrede overskudsgrader for halvåret 2015, mens 

specielt Tankmarkedet har været  i bedring de seneste år og bidrager særdeles postivit til Nordens samlede 

overskudsgrad for halvåret 2015. Den positive udvikling skyldes primært en væsentlig forbedring  i niveauet 

for rejseafhængige omkostninger, samt en lidt mindre forbedring af charterhyre for skibe. Historisk set er 

det primært disse to omkostningstyper, der påvirker den endelige overkudsgrad, samt i perioder 

ekstraordinære nedskrivninger eller positive salgsavancer på skibe. 

 

 

 
Driverne bag AOH er, som nævnt, anlægskapitalen og NWC. For anlægskapitalen er det næsten 

udelukkende de materielle langfristede aktiver, der har påvirkningskraft i og med at disse aktiver udgør en 

Kilde: Egen tilvirkning
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Figur 18.1 - OG dekomponering - Tørlast
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Figur 18.2 - OG dekomponering - Tank
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Figur 19 - Regnskabsanalyse - Dupont

AOH-drivere (inverse)

Materielle langfristede aktiver 0,19 0,21 0,59 0,61 0,71 0,53 0,56 0,59 1,31

 - heraf skibe 0,09 0,10 0,30 0,40 0,61 0,45 0,50 0,52 1,20

Andre langfristede aktiver 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03

Andre langfristede forpligtelser -0,01 -0,01 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,07 -0,12

Inverse AOH (Kerne Anlægskapital) 0,20 0,21 0,61 0,61 0,72 0,54 0,57 0,53 1,22

Kortfristede driftsaktiver 0,15 0,09 0,18 0,14 0,15 0,18 0,19 0,17 0,31

Kortsigtede driftsforpligtelser -0,07 -0,06 -0,09 -0,07 -0,08 -0,09 -0,09 -0,13 -0,24

Inverse (Kerne NWC) 0,08 0,03 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,05 0,08

Kilde: Egen tilvirkning efter Ole Sørensen
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overvejende del af den samlede aktivbase. Herunder er det skibe, som er den største post, dermed er det 

Nordens investeringsprogram der driver AOH her. I figur 19 kan det ses at den Inverse AOH for NWC er 

nogenlunde konstant i analyseperioden, hvilket afspejles af Nordens relative stabile forhold mellem 

kortsigtede DA og DF. Betydningsfulde forbedringer i AOH kan for Nordens vedkommende kun i mindre 

grad ske ved optimering af NWC, da det er justering af antallet af skibe i forhold til aktivitetsniveauet, der 

giver den største virkning. Det er her meget vigtigt at indregne de ekstreme udsving i fragtraterne. Nordens 

investeringsprogram er vigtigt, men fragtraterne er endnu vigtigere. I 2007 og 2008 ses det at Norden kun 

har 9 og 10 øre bundet i skibe per omsætningskrone, mens niveauet i 2010 til 2014 ligger på gennemsnitligt 

50 øre. Omsætningen per skibskrone er med andre ord langt mindre nu end den var i 2007 og 2008.  

 

3.3.1.4 Commonsize 

I bilag 10 og 11 ses de fulde analyser for balancen og resultatopgørelsen. Nordens nettodriftsaktiver har i 

analyseperioden, bortset fra år 2007 været opdelt i nogenlunde samme andel af anlægskapital og 

arbejdskapital. Ses bort fra 2007 er anlægskapitalandelen typisk mellem 85 % og 94 % af NDA, mens NWC 

andelen ligger i niveauet 6 % til 15 %. For anlægskapitalen er det andelen af skibe og forudbetalinger på 

disse, som giver udsving. Langfristede hensatte forpligtelser kan desuden være meget svingende. For NWC 

under de kortfristede driftsaktiver er det fragttilgodehavender, materielle aktiver bestemt for salg og 

beholdninger som kan give udsving. Angående de kortfristede driftsforpligtelser er det leverandører af 

varer og tjenesteydelser, samt hensatte forpligtelser som historisk giver udsving.  

 

Mens Nordens balancesammensætning er nogenlunde fastsat med mindre udsving, er det for 

resultatopgørelsen helt anderledes. For Tørlast og Tank er rejseafhængige omkostninger og charterhyre for 

skibe meget svingende og kan give anledning til store ændringer i dækningsbidraget og EBITDA fra år til år. 

Ses bort fra ekstraordinære nedskrivninger, som kun af betydelig størrelse forekom i 2012, er Core DO et 

meget anvendeligt nøgletal for Nordens overskud på driften. For Tørlast er omkostninger udover de to 

ovennævnte typer meget stabile, Norden kan som følge af Tonnageskatteloven kun afskrive 12 % på sine 

skibe, hvilket formindsker afskrivningernes betydning, der også ses at være på et lavt niveau. 

Tonnageskatten giver også meget lave skattesatser, der dog svinger fra -3 % til 11 % i analyseperioden, men 

typisk ligger i niveauet 2-3 %. For Tank er omkostningsstrukturen en lidt anden end for Tørlast, her har 

øvrige omkostninger en større betydning og af- og nedskrivningsniveauet er noget højere.  

 

Ser man på Nordens samlede Permanente DO, er Core andet DO’s bidrag i den senere mindre gode 

periode, blevet næsten elimineret. Det er kun den almindelige drift, der driver overskuddet i de senere år. 
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Nordens nettofinansielle omkostninger er meget små i forhold til omsætningen, og trækker hverken 

overskuddet betydeligt ned eller op. Nordens Dirty Surplus poster er endvidere af en næsten ubetydelig art.         

 
3.3.2 Vækstanalyse 
I bilag 12 og 13 ses de fulde Trendanalyser for balancen og resultatopgørelsen, der er indekseret i forhold til 

år 2007. Tørlast udgør klart den største andel af Nordens omsætning, hvilket kan ses af den efterfølgende 

analyse, hvor udviklingen for Tørlast og Norden næsten følges ad. Altafgørende for Norden er udviklingen i 

omsætningen, hvis udviklingen kan ses i figur 20.1. Tørlast har ikke udvist vækst i perioden, mens Tank har 

haft pæn fremgang, med et tilbagefald i 2014. Udviklingen i EBITDA, figur 20.2, har ligeledes været faldende 

for Tørlast, mens Tank har udvist et stadigt bedre EBITDA resultat. Selvom regnskabstallene for 2015 kun er 

for første halvår ses en pæn fremgang i EBITDA og NOPAT for både Tørlast og Tank.  
 

 
 

I figur 21.1 ses at Core andet DO, efter skat, i de senere år har haft mindre betydning. Posterne bag Core 

andet DO, som f.eks., salg af skibe, har tidligere vist, at de kan bidrage med stor indflydelse til Permanent 

DO. I figur 21.2 ses udviklingen i de finansielle poster. Norden har måttet øge sine finansielle omkostninger 

efter en række år med underskud, samtidig er de finansielle indtægter faldet. Norden har i mange år haft 

nettofinansielle aktiver. Indeksfaldet i NFO er her et udtryk for at Norden netto set går mod en tilstand med 

nettofinansielle forpligtelser. Nordens samlede driftsoverskud efter skat, Permanent DO, efter skat, har i 

perioden været markant nedadgående. Nedgangen ser dog ud til at være stabiliseret for 2012-2015H1.  
 

 
 

Kilde: Egen tilvirkning
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I figur 22 er væksten i balanceposterne analyseret. I figur 22.1 ses udviklingen i nettodriftsaktiverne. 

Anlægskapitalen har været påvirket af den førhen nævnte timelag, efter finanskrisen. Anlægskapitalen og 

NDA er samlet fortsat med at stige i 2009-2011, på trods af nedgang i markedet. Nordens bestilte skibe op 

til finanskrisen er blevet leveret de senere år, hvilket afspejles af den stigende udvikling i anlægskapitalen. 

Norden har nedbragt NWC betragteligt i analyseperioden, hvilket skyldes en nedgang i de kortfristede 

aktiver, mens de kortsigtede forpligtelser er næsten uændrede. Efter 2011 har Norden igen slanket 

balancen, blandt andet på posterne skibe og forudbetalinger for bestilte skibe.  

 

 

 
I figur 22.2, ses at Nordens finansielle forpligtelser er steget markant i analyseperioden, hvilket hænger 

sammen med de førhen sete stigninger i de finansielle omkostninger. Norden havde i 2014 nettofinansielle 

forpligtelser, hvor de før har haft nettofinansielle aktiver. I første halvår af 2015, ser det allerede ud til at 

Norden har nettofinansielle aktiver igen. I figur 22.3, ses det at Nordens NFF er faldet, hvilket som sagt 

betyder at deres situation med nettofinansielle aktiver formindskes. Nordens egenkapital er faldet i 

perioden efter nogle gode år med overskud. Nordens samlede finansiering er steget i kraft af Nordens 

øgede gældstagning, hvor Nordens nettofinansielle aktiver før trak denne finansiering ned.  

 

3.4 Delkonklusion 
Nordens regnskaber er blevet reformuleret for bedre at kunne undersøge Nordens udvikling for 

henholdsvis drifts- og finansieringsaktiviteten, og Nordens regnskabspraksis har ikke givet anledning til 

ændringer i de reformulerede opgørelser. Norden benytter sig i høj grad af operationel leasing, men det 

vurderes ikke hensigtsmæssigt at Nordens omkostninger for leasing af indbefragtede skibe kapitaliseres og 

indregnes som finansiel leasing. En konvertering til finansiel leasing, vil give et mere korrekt billede af 

Nordens balancesituation. Men da operationel leasing er en stor del af ideen bag Nordens fleksible 

forretningsmodel, samt besværliggøres af manglende informationer og endvidere er ugunstig i forhold til 

reglerne om Tonnageskatteloven, fastholdes Nordens nuværende indregningsmetode og opgørelser. 

 

Kilde: Egen tilvirkning
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Norden kan i perioder med vækst og høje rater, skabe en meget høj forrentning af den investerede 

egenkapital. Det er overskudsgraderne, drevet af den almindelige drift og avancer ved salg af skibe, der 

driver Nordens egenkapitalforrentning. Når raterne falder og nedturen indtræffer, stiger Nordens 

finansielle forpligtelser og de forsøger at slanke balancen, ved at sælge skibe og ikke få leveret flere. 

Overskudsgraderne falder gevaldigt, og likviderne, samt egenkapitalen er under pres. Norden er et selskab 

der ofte har nettofinansielle aktiver, og det er Nordens strategi, at besidde en stor mængde af likvide 

beholdninger. Situationen med nettofinansielle aktiver gør, at Nordens egenkapitalforretning påvirkes 

negativt. Grunden til dette er at forrentningen af Nordens store beholdning af likvider, er markant lavere en 

hvad driften kan give i afkast. Norden kunne med fordel investere mere i driften, men timelag vanskeliggør 

hurtig ageren når markedet forbedres, og markedet kan hurtigt vende igen med tab til følge. Likviderne 

fungerer derfor, i stedet, som en buffer under nedtursperioder, og som et middel til at købe skibe når 

priserne er i bund. Norden har forøget investeringerne i egne skibe, og desuden er Tanksegmentet blevet 

opprioriteret. Vækstanalysen viser imidlertid at nedture i fragtmarkedet rammer hårdt og volatiliteten er 

meget høj. Væksten er derfor kontinuerligt under pres, og kan give store udsving i både 

nettodriftsaktiverne, omsætningen og overskuddet.     

 

4. Værdiansættelse af Norden 
Værdiansættelsesafsnittet er med til at besvare følgende underspørgsmål: 

Hvilke faktorer er afgørende for fastlæggelse af Nordens kapitalomkostninger? 

Hvordan fastlægges et brugbart og gennemarbejdet budget for Norden? 

Hvilken værdi kan Norden beregnes til? 

 

4.1 WACC/Kapitalomkostninger 
4.1.1 Generelt om WACC 
WACC betegner de gennemsnitligt vægtede kapitalomkostninger, og kan beskrives som det forventede 

afkast, såfremt Norden imødekommer de forventninger, der er sat for selskabet. WACC kan desuden 

sammenlignes med ”opportunity cost”, hvormed der menes det afkast som investorerne og kreditorerne 

ville opnå ved investering i en tilsvarende virksomhed med samme risiko (Koller et al., 2015:283). Formlen 

for WACC er som følger:                              . 

 

WACC består af tre hovedkomponenter: ejernes afkastkrav, gældsomkostninger efter skat og den ønskede 

eller målet for kapitalstrukturen. Komponenterne er ikke lige til at beregne og vil være underbygget af 

estimater og antagelser, der kan ændre sig fra dag til dag. Specielt ejernes afkastkrav bygger på en række 

antagelser, og samtidig har finanskrisens indtog kompliceret traditionelle metoder. De senere år har 
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desuden været stærkt præget af centralbankers lempelige pengepolitik, hvilket har resulteret i usædvanligt 

lave renteniveauer (Koller et al., 2015;283).    

 

4.1.2 Ejernes afkastkrav  
Ejernes afkastkrav, eller egenkapitalomkostningen, er et økonomisk teoretisk koncept, i og med at Norden 

ikke betaler for egenkapitalen. Fra ejernes synspunkt vil der derimod, som tidligere nævnt, være tale om 

”opportunity cost”, i form af den forrentning ejerne ville kunne placere deres penge til, i en anden ligeså 

risikofyldt investeringsmulighed som Norden. Her ses bort fra at ejerne i princippet besidder hver deres 

afkastkrav, det er derfor den akkumulerede egenkapitalomkostning, der estimeres. I denne rapport 

anvendes CAPM til beregning af ejernes afkastkrav. CAPM tager udgangspunkt i, at der kræves et merafkast 

som kompensation for øget risiko, hvilket blandt andet indebærer måling af beta. CAPM betegner ejernes 

afkastkrav således:                   . rF er den risikofrie rente,   er den systematiske risiko for 

Norden, udtrykt ved beta og            betegner den risikopræmie ejerne forventer ved investering i 

Norden. Ejernes afkastkrav estimeres på baggrund af nedenstående tre afsnit til:     

 

 
4.1.2.1 Risikofrie rente 

Pablo Fernandez, professor i finansiering på IESE University i Navarra, Spanien, har i mange år foretaget 

undersøgelser blandt investorer, professorer og analytikere, om deres anvendte risikofrie rente. I april 2015 

udførte han en rundspørge i Danmark, hvor 65 personer responderede. Gennemsnittet for deres anvendte 

risikofrie rente for 2015 lå på 1,3 % (Fernandez et al., 2015:3). Til sammenligning var renteniveauet for en 

10-årig dansk statsobligation ultimo august 2015 på 0,66 % (Statistikbanken.dk).  Centralbankernes 

lempelige pengepolitik har, som tidligere nævnt, resulteret i historisk meget lave renteniveauer. Man kan 

nemt argumentere for, at dette renteniveau ikke vil holde i resten af Nordens levetid, ikke desto mindre er 

det vilkårene i markedet for tiden. 2,14 % er det 8-årige gennemsnit for en dansk 10-årig statsobligation, 

gennemsnitliglængden af en business cyklus i shippingmarkedet.  

 

Ernst & Young har i 2015 udgivet en artikel, som belyser problematikken, omkring fastsættelse af den 

risikofrie rente under de nuværende markedsvilkår. Her argumenterer de for, at et historisk gennemsnit af 

10 årige statsobligationer, ikke er at foretrække, da det blandt andet er vanskeligt at fastsætte den periode, 

som gennemsnittet skal tages af, samt vide hvornår renten vender tilbage til det langsigtede 

Figur 23 - Ejernes afkastkrav

Beta β 0,89

Risikofrie rente rF 0,66%

Risikopræmien (E(rM)-rF) 6,21%

Ejernes afkastkrav rE 6,19%

Kilde: Egen tilvirkning efter Koller et al., 2015
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ligevægtsniveau (Ernst & Young, 2015:12). Endvidere fastslås det, at det kan være problematisk, på 

mekanisk vis, at tage den nuværende 10 årige statsobligationsrente, hvis denne har været udsat for 

spekulation eller indgriben fra Nationalbanken. For Danmark er det netop tilfældet, og derfor foreslår Ernst 

& Young, at tillægge risikopræmien en given procentsats, som kompensation for fremtidige udsving i 

statsobligationen, såfremt virksomhedens betaværdi er tæt på 1 og gældsgraden lav (ibid.:8). Nordens 

betaværdi og gældsgrad opfylder ovenstående kriterier. I min følgende antagelse lægges det til grund, at 

renteniveauet ændrer sig konstant og centralbankerne ofte før er set ændre kurs med pludselige 

rentestigninger til følge. Det er derfor min opfattelse, at den observerede rente for den 10 årige danske 

statsobligation på 0,66 % fastholdes, samtidig med at risikopræmien tillægges 0,75 %. 

 

4.1.2.2 Risikopræmien 

Risikopræmien er en betegnelse for den præmie investorer kræver for at investere i risikofyldte aktiver 

sammenlignet med risikofrie aktiver. Risikopræmien kan estimeres ved hjælp af historiske data eller ved 

hjælp af undersøgelser blandt investorer, markedsdeltagere, interessenter mv. Aswath Damodaran, 

professor i finansiering på Stern University i New York, har igennem adskillige år gennemført undersøgelser 

af værdien for risikopræmien, og er en yderst anerkendt reference når det kommer til dette emne. I 

Damodarans seneste undersøgelse fra januar 2015, estimerer han via implicitte afkastberegninger den 

landsspecifikke risikopræmie for Danmark til 5,9 % (Damodaran, 01.2015,1). Henvises der til Pablo 

Fernandez rundspørge blandt danske markedsdeltagere og professorer, svarer de at de anvender en 

risikopræmie for 2015 på 5,5 % (Fernandez et al., 2015:4). Betragter man en tredje kilde, i form af Koller et 

al., mener de at man som analytiker bør anvende en risikopræmie der ligger i niveauet 5 % (Koller et al., 

2015:292). Et simpelt gennemsnit af de 3 observationer resulterer i en risikopræmie på 5,46 %. Tillægges de 

0,75 % i for kompensation for udsving i den risikofrie rente, fås en risikopræmie på 6,21 %.       

 

4.1.2.3 Beta 

Betaværdien betegnes som Nordens systematiske risiko, og estimeres typisk for børsnoterede selskaber, 

ved at beregne hvor meget virksomhedens aktie, svinger i forhold til markedet. Nordens betaværdi er 

estimeret via en regression mellem Nordens aktiekurs og markedsporteføljen. Det er den gearede 

betaværdi, som skal anvendes i denne sammenhæng. Ifølge Koller et al. bør der anvendes månedlige 

observationer, der i modsætning til dags- og ugeobservationer vil give mindre hvid støj og sikrer en vis grad 

af minimering af tilfældige daglige udsving. Derudover bør en periode på mindst 60 måneder anvendes. I 

dette tilfælde benyttes værdier for en periode, der svarer til analyseperioden, altså fra 2007 til 2. kvartal 

2015, hvilket er 102 måneder. Koller et als tredje vejledning går ud på at vælge en markedsportefølje, som 

repræsenterer det marked, som Norden opererer i. Norden opererer i hele verden, derfor taler det for 
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anvendelse af et verdensindeks, og her er MSCI World Index velegnet, og er endvidere et bredt 

værdivægtet diversificeret verdensindeks (Koller et al., 2015:298). Valget af det rette indeks kan give 

anledning til fejl, det er derfor valgt at beregne Nordens gearede beta på baggrund af flere relevante 

indeks: MSCI World, MSCI Europe, OMX Nordic 40, samt det indeks hvor Norden er listet OMX MidCap. 

Resultatet af middelværdien for regressionen kan ses figur 24, og viser et estimat for den gearede beta på 

0,96. Denne regression har en R2 værdi på 0,30. 

 

 

 
Ifølge Damodaran giver regressionsmetoden anledning til en række støj- og fejlestimater. For at validere 

den udregnede betaværdi, sammenlignes med Damodarans anbefalede metode. Først findes den ugearede 

industribeta, hvorefter denne beta ganges med Nordens kapitalstruktur og hermed fås Nordens gearede 

betaværdi. Følgende formel anvendes:                      (Damodaran, 2006:49). Denne 

metode sikrer, at enkeltbegivenheder for Nordens aktie ikke influerer den beregnede betaværdi. 

Damodaran har fra januar 2015, angivet følgende ugearede industribetaer relevante for Norden: 

Shipbuilding and Marine = 0,91, Transportation = 0,73 – simpelt gennemsnit af de to er: 0,82 (Damodaran, 

01.2015,2). Som angivet i afsnit 4.1.3 har Norden nettofinansielle aktiver, hvorfor ledet ((1 – t)D/E)) ikke er 

relevant. Derfor udregnes Nordens gearede beta på baggrund af Damodarans metode til 0,82. Nordens 

gearede beta vil derfor være lig med den ugearede beta. Det antages at Nordens beta estimeres til et 

simpelt gennemsnit af de foregående to metoder, hvilket er en betaværdi på (0,96 + 0,82)/2 = 0,89. Det 

erkendes at Nordens betaværdi er under 1,11 som er industrigennemsnittet for den gearede beta 

(Damodaran, 01.2015,2). Norden har nettofinansielle aktiver, og er derfor mindre risikofyldt end 

branchegennemsnittet, hvorfor en lavere betaværdi er at forvente.                

 

4.1.3 Gældsomkostningen efter skat 
Norden har igennem næsten hele analyseperioden haft nettofinansielle aktiver. Det er en del af Nordens 

strategi at være finansielt godt rustet og med solid balance. I figur 25.1 ses at Norden har været presset på 

deres finansielle struktur over de senere år, hvilket i 2014 indebar at de havde nettofinansielle forpligtelser, 

for første gang i mange år. I figur 25.2 vises at Norden ikke formår at forrente deres finansielle aktiver 

tilfredsstilende efter 2010. På trods af en situation med nettofinansielle aktiver, har Norden 

nettofinansielle omkostninger. Årsagen til dette skal findes i at likvide beholdninger i analyseperioden i 

Figur 24 - Betaværdier via regressionsanalyse

MSCI World MSCI Europe OMX Nordic 40 OMX MidCap Middel

Gearede Beta Norden 1,00 0,80 0,98 1,05 0,96

R Squared 0,26 0,25 0,30 0,40 0,30

Kilde: Egen tilvirkning, data fra msci.com og nasdaqomx.dk
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gennemsnit udgør 90 % af Nordens finansielle aktiver. Disse er hovedsageligt placeret som aftaleindskud af 

1 års varighed i solide danske banker, hvor forrentningen derfor er lav (Norden årsrapport, 2015:13).  

   

 

 
Figur 25.1 viser Nordens historiske finansielle struktur. Det antages at Norden fremadrettet vil opretholde 

nettofinansielle aktiver, trods et hårdt år i 2014. Nordens gældsomkostninger er derfor ikke relevante.  

 

4.1.4 Kapitalstruktur og endelig WACC 
Nordens nettorentebærende gæld er, som nævnt i afsnittet ovenfor, ikke eksisterende, idet at Nordens 

langsigtede strategi indebærer en balancestruktur med nettofinansielle aktiver. Dette resulterer i en 

gældsandel på 0 %, og derfor implicit en egenkapitalsandel på 100 %. Formlen for WACC kan herefter 

forenkles og omskrives til:               .   

 
Norden har valgt denne kapitalstruktur for at opretholde et finansielt beredskab, hvilket i figur 25 kan ses 

bidrager til at Norden har kunnet modstå at stifte unødvendig gæld ved den seneste nedtur i markedet. 

Forretningen af den investerede kapital er dog påvirket på grund af strategien, og det er nærliggende at 

tænke på at Norden kunne optage gæld og investere i flere skibe, med langt højere forrentningspotentiale 

end at have en stor mænge likvide beholdninger stående på aftaleindskud med meget lav forrentning.  

         

 

I figur 26 ses en analyse af Nordens WACC, hvis D/V var på 0,44 %, hvilket var D/V niveauet for 2014, hvor 

Norden havde nettofinansielle forpligtelser. Den ændrede kapitalstruktur sænker WACC fra 6,19 % til 6,17 

%. Under disse stærk forsimplede forudsætninger viser det sig, at Nordens kapitalomkostninger kan 

Kilde: Egen tilvirkning efter Nordens regnskaber
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Figur 25.1 - Finansielle aktiver og forpligtelser
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Figur 25.2 - Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Nettofinansielle omk., efter skat

Figur 26 - Konsekvenser af D/V > 0

Norden WACC ultimo 2014 Data til kapitalstruktur

E/V 99,56 % Værdi 1 stk. Norden aktie 178,00 DKK

D/V 0,44 % # Norden aktier 42.200.000 STK

rE 6,19 % Markedsværdi Norden EK 7.511.600.000 DKK

rD: rF + 2% credit spread 2,66 % Netto finansielle forpligtelser 33.051.000 DKK

t - Nordens effektive skat på gæld 0,76 %

WACC 6,17 % NB - NFF er opjort per ultimo 2014

Kilde: Egen tilvirkning
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optimeres. Kun såfremt Norden havde en højere rentesats efter skat end egenkapitalomkostningen på 6,19 

%, vil det ikke kunne betale sig for Norden at ændre i deres finansielle struktur. Nordens kapitalstruktur er 

sat uden gæld, men gæld ville forøge Nordens værdi, så længe der fastholdes en acceptabel gældgrad.  

 

4.2 Budgettering 
4.2.1 Struktur for budgettering 
Det er ikke hensigtsmæssigt at budgettere hver en post i regnskabet, da det kræver dyb indsigt og 

information omkring driverne bag de enkelte omkostningsklasser, balanceposter mv., og til det er 

informationsgrundlaget i denne rapport ikke tilstrækkeligt detaljeret. I stedet tages der her udgangspunkt i 

seks finansielle værdidrivere (Petersen & Plenborg, 2012:176), der tilsammen udgør en sammendragen 

opgørelse. Fordelene ved denne tilgang er, at det begrænser arbejdsbyrden, og giver plads til at skabe 

fokus, og mulighed for bedre gennemtænkning af forudsætninger (Sørensen, 2012:249). De seks 

værdidrivere ses i figur 27. Hver værdidriver trækker og bygger på forudsætninger fra den strategiske 

analyse, regnskabsanalysen eller en kombination af disse. Formålet med budgetteringen er, at koble den 

nuværende og fremtidige økonomiske verdenssituation på Nordens regnskab, og dermed kortlægge 

drivernes betydning for det frie cashflow til Nordens ejere. For de drivere, der vedrører resultatopgørelsen, 

analyseres på segmentniveau, mens der for skattesats og balanceposter analyseres for Norden som helhed. 

 

 

 
Der foreligger en række overvejelser inden budgetteringens start, blandt andet omkring budgetperiodens 

længde. Det forekommer ikke praktisk muligt at budgettere i det uendelige, hvorfor det er vigtigt at 

fastlægge en ramme på en årrække, og derefter en terminalperiode. Ifølge Ole Sørensen bør følgende 

betingelser være gældende når terminalperioden starter: Omsætningsvækst, Overskudsgrad, Aktivernes 

omsætningshastighed, samt FGEAR (nettofinansielle forpligtelser) skal være nået Steady State Stadie 

(Sørensen, 2012:250). Valget omkring budgetperiodens længde afhænger endvidere af hvor længe, det 

formodes at Norden kan opretholde deres konkurrencemæssige fordel, samt vækstudsigterne for 

shippingbranchen. I denne rapport er valgt en budgetperiode på 8 år, der bygger på de ovenfor nævnte 

overvejelser, men desuden, som tidligere nævnt, tager udgangspunkt i gennemsnitslængden for en 

shippingcyklus (blev uddybet i afsnit 2.5.2). Denne budgetlængde giver mulighed for, at alle stadier i en 

Figur 27 - Finansielle værdidrivere

1 Omsætningsvækst

2 EBITDA-margin

3 Af- og nedskrivninger i % af anlægskapital

4 Andet driftsoverskud efter skat i % af omsætning

5 Skattesats EBIT Core Drift

6 1/AOH anlægskapital

1/AOH nettoarbejdskapital

Kilde: Petersen & Plenborg 2012
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shippingcyklus bliver inddraget i budgetteringen, samt at vækstudsigterne for terminalperioden kan nå 

Steady State. Cyklusser varierer i styrke, derfor skal styrken af den cyklus der budgetteres her, naturligvis 

tage udgangspunkt i forventningerne til den fremtidige situation. Nedenstående uddrag fra afsnit 2.5.2 om 

shippingcyklusser, påpeger den næste afgørende overvejelse, der følger i forbindelse med budgetteringen:     

 

”Herfra kan man begynde at identificere hvor i denne korte cyklus vi er på nuværende tidspunkt, og hvilket 

stadie der er gældende. Det enkle svar er at det er ekstremt svært at forudsige.” 

 
… og efterfølgende et estimat for svaret på dette problem: 

 
”I 2008 blev verden ramt af et tilfældigt chok, der markerede afslutningen på en peak-periode startende i 

2003. Efterfølgende har der været et kollaps og en måske formet bund. Den strategiske analyse peger på, at 

der er tegn på en genopretningsperiode startende fra 2014-2015, og ifølge den 8-årige cyklus kan det 

resultere i et peak omkring år 2017-2018.” 

 

Norden har fra halvåret 2015, peget på bedring i Tankmarkedet og små forbedringer i Tørlastmarkedet 

(Norden halvårsrapport, 2015:1). På baggrund af dette og den strategiske analyse, vil udgangspunktet for 

budgetteringen være at shippingbranchen befinder sig i starten af en genopretningsperiode. Der er taget 

højde for betydningen af cyklussens indflydelse på de finansielle drivere, ved at indføre en Business Cyklus 

Multiplikator (herefter BCM). Antagelserne for denne multiplikator kan ses i figur 28. Multiplikatoren tager 

udgangspunkt i karakteristika for de forskellige cyklusstadier, som blev dækket i afsnit 2.5.2 og listet i figur 

15. I et Steady State Stadie (2015 og Terminal) vil cyklussen ikke påvirke den underliggende driver, mens 

den får stor betydning til slut i en peak periode (2018) og ved et kollaps (2019). Her vil driveren blive 

påvirket med henholdsvis 125 % og 70 %, af en normal situation.   

 

   

 
4.2.2 Omsætningsvækst 
4.2.2.1 Tørlast 

Tørlast er Nordens vigtigste segment, og har derfor stor betydning for værdiansættelsen. Tørlastmarkedet 

har været inde i en svær periode med historisk lave rater, der har ført til konsekvensen af stadigt faldende 

omsætning efter finanskrisen. Norden forventer en lille bedring i dette marked i nærmeste fremtid, men 

det kan være svært at forholde sig til i hvilket omfang denne bedring vil smitte af på Nordens 

Tørlastsegment, og hvordan budgetteringen skal være fremadrettet. Udgangspunktet for den videre 

Figur 28 - Business Cyklus Multiplikator Collapse Steady State

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Stressniveauer 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Kilde: Egen tilvirkning efter afsnit 2.5.2

Recovery Peak Through
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budgettering er derfor væksten i BNP og verdenshandlen, samt den førnævnte BCM. I figur 29 ses en 

måling fra 2008 til 2014 af korrelationen mellem Norden og disse økonomiske indikatorer. Mellem 

omsætningsvæksten i Tørlast og væksten i BNP er korrelation 0,75, hvilket er meget højt. Korrelationen 

mellem verdenshandlen og Tørlast er 0,78, hvilket giver et endnu mere nøjagtigt estimat, og bekræfter at 

verdenshandlen har større direkte indflydelse på Norden end BNP. Fragtraterne som driver Nordens 

omsætning er underlagt de cykliske tendenser, derfor er det nærliggende at identificere de cykliske stadier i 

den historiske periode og multiplicere den historisk BCM med verdenshandlen. Når dette er gjort fås en 

korrelation på 0,81 mellem udviklingen i Tørlast og denne cyklisk korrigerede verdenshandelsindikator. 

Denne proces baner vejen for at estimere Nordens fremadrettede vækst i Tørlast med relativt stor 

nøjagtighed og på et validt metodisk grundlag, korrelationen taget i betragtning.    

 

 

 
I figur 30 ses det fremtidige resultat af den ovenfor fundne metode, der baseres på en historisk korrelation. 

IMF udgav i juli 2015 World Economic Outlook (IMF 07.2015), som går frem til 2016. Herfra er BNP væksten 

indført på Nordens, for 2014 gældende, geografiske forretningsopdeling målt på handelsvolume. Det 

antages at Nordens fremadrettede geografiske omsætningsfordeling, følger den vækst, der gives ved 

udviklingen i BNP, verdenshandlen og cyklussen. Fra 2017 og frem til 2020 er der taget udgangspunkt i IMFs 

estimater for BNP væksten fra april 2015 (IMF 04.2015), da de ikke foreligger i juli 2015. Estimatet for 

verdenshandelsmultiplikatoren, er fundet ved at multiplicere BNP væksten i forhold til væksten i 

verdenshandlen. Den samlede formel for f.eks. Nordens omsætning i Kina for 2019 kan anses som følger:  

                                                                                       

 

For årene 2021 og 2022 er der vedrørende BNP væksten og verdenshandelsmultiplikatoren taget 

gennemsnittet af de forrige 5 år. For Terminalperioden er der anvendt estimater som er udregnet på 

baggrund af 60 % af væksten for 2022, da man må forvente at de høje vækstniveauer i blandt andet Asien 

ikke kan fastholdes på meget lang sigt, og dermed vil nå et Steady State niveau. 

Figur 29 - Datatest, omsætning Tørlast Peak Collapse Recovery

Vækst i indikatorer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verden BNP 3,1% 0,0% 5,4% 4,2% 3,4% 3,4% 3,4%

Verdenshandlen 3,0% -10,6% 12,6% 6,8% 2,8% 3,5% 3,4%

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 125% 70% 80% 90% 90% 90% 100%

Verdenshandlen * BCM 3,7% -7,4% 10,1% 6,1% 2,5% 3,1% 3,4%

Historisk omsætningsvækst Tørlast 45,9% -62,1% 28,3% -0,5% -10,6% 2,0% -9,4%

Historiske korrelationer målt i perioden 2008-2014

BNP vs Tørlast 0,75

Verdenshandlen vs Tørlast 0,78

Verdenshandlen * BCM vs Tørlast 0,81

Kilde: Egen tilvirkning efter IMF 04.2015, samt afsnit 2.3.1 og 2.5.2

Through
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4.2.2.2 Tank 

Tankmarkedet er i endnu højere grad end Tørlast påvirket af udviklingen i verdens BNP. Det viser en 

undersøgelse af korrelationen, der kan ses i figur 31. Hele 0,91 korrelerer BNP og Tanksegmentet, og tilføjer 

man endvidere BCM komponenten bliver korrelationen 0,92. Tilføjelsen af BCM komponenten har ikke lige 

så signifikant en indflydelse på Tank, som den havde for Tørlast.  Forklaringen kan findes i figur 14 i afsnit 

2.5.1 om fragtindeks, hvor der kan observeres markant mindre udsving, i de Tankrelevante indeks end i 

Tørlast.  Tanksegmentet er ligeledes påvirket af verdenshandlen, men korrelationen mellem udviklingen i 

verdenshandlen og udviklingen i BNP med Tank, ses af figur 31, at være næsten identisk.  

 

 

 

Figur 30 - Data budgettering oms. for Tørlast Collapse Steady State

Budget Tørlast 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Estimat Verdenshandlen Multiplikator (EVM) 1,07 1,26 1,32 1,32 1,32 1,29 1,30 1,31 1,00

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Kina 6,8% 6,3% 6,0% 6,1% 6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 3,7%

Vesteuropa 1,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 0,9%

Indien 7,3% 7,5% 7,6% 7,7% 7,7% 7,8% 7,6% 7,7% 4,6%

Sydamerika -0,1% 2,1% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 2,7% 2,8% 1,7%

Øvrige Asien 6,6% 6,4% 6,3% 6,4% 6,6% 6,6% 6,4% 6,5% 3,9%

Andre (Verdensestimat) 3,3% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 3,9% 3,9% 2,3%

Nordamerika 2,4% 2,8% 2,7% 2,4% 2,0% 2,0% 2,4% 2,3% 1,4%

Budgt. Vækst Tørlast inkl. BCM og EVM 4,1% 15,8% 21,4% 32,1% -25,9% -15,4% -4,7% -4,6% 2,8%

1.000 USD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Kina 309.075 367.003 455.524 615.088 466.451 403.729 392.742 382.150 396.356

Vesteuropa 358.941 402.805 473.021 603.385 431.059 351.716 323.022 296.683 299.472

Indien 172.564 207.780 262.804 361.571 278.757 245.364 242.765 240.403 251.449

Sydamerika 191.886 216.666 257.966 334.383 243.030 201.908 188.089 175.516 178.478

Øvrige Asien 205.640 244.466 304.569 412.813 313.896 272.432 265.763 259.410 269.458

Andre (Verdensestimat) 232.010 267.123 322.815 424.074 312.199 262.572 248.197 234.774 240.261

Nordamerika 197.018 224.375 267.109 344.229 247.427 203.124 188.465 174.708 177.110

Budgetteret omsætning Tørlast 1.667.133 1.930.217 2.343.807 3.095.543 2.292.819 1.940.845 1.849.042 1.763.643 1.812.584

Kilde: Egen tilvirkning efter IMF 04.2015, 07.2015, samt afsnit 2.3.1 og 2.5.2

Recovery Peak Through

BNP-Vækst

Figur 31 - Datatest, omsætning Tank Peak Collapse Recovery

Vækst i indikatorer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Verden BNP 3,1% 0,0% 5,4% 4,2% 3,4% 3,4% 3,4%

Verdenshandlen 3,0% -10,6% 12,6% 6,8% 2,8% 3,5% 3,4%

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 125% 70% 80% 90% 90% 90% 100%

Verden BNP * BCM 3,8% 0,0% 4,3% 3,8% 3,1% 3,1% 3,4%

Verdenshandlen * BCM 3,7% -7,4% 10,1% 6,1% 2,5% 3,1% 3,4%

Historisk omsætningsvækst Tank 28,5% -34,9% 52,6% 38,2% 18,9% -5,1% 15,2%

Historiske korrelationer målt i perioden 2008-2014

Verden BNP vs Tank 0,91

Verdenshandlen vs Tank 0,92

Verden BNP * BCM vs Tank 0,92

Verdenshandlen * BCM vs Tank 0,93

Kilde: Egen tilvirkning efter IMF 04.2015, samt afsnit 2.3.1-2.3.2 og 2.5.2

Through
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Det er ikke klarlagt i Nordens regnskaber, hvilken geografisk fordeling deres Tankomsætning har. På denne 

baggrund af vælges at udviklingen i verdens BNP, med tilføjelse af BCM komponenten, skal ligge til grund 

for budgetteringen af den fremadrettede omsætning i Tanksegmentet. Det vurderes ikke at der ved at 

inddrage udviklingen i verdenshandlen kan skabes mere nøjagtige estimater. Dette bygger på den ikke 

signifikante forskel i korrelationen i forhold til BNP. I figur 32 ses budgetteringen for Tank, som tager 

udgangspunkt i samme vækst i verdens BNP som anvendt under budgetteringen af Tørlast.   

 

 

 
BNP vækstraterne er udvalgt for årene 2015 til terminalperioden på samme måde som ved Tørlast, det vil 

sige ved hjælp af IMFs World Economic Outlook for henholdsvis april og juli 2015 (IMF 04.2015, IMF 

07.2015). Nordens samlede budgettering af omsætningen fra 2015 til terminalperiode kan ses af figur 33. 

Som det kan ses, forventes der et peak i 2018 efterfulgt af et kollaps, hvorefter der findes Steady State fra 

år 2023 og frem. Bemærk den tydelige cykliske omsætningsfordeling over perioden.   

 

 

 
4.2.3 EBITDA-margin 
4.2.3.1 Tørlast 

Tørlast- og Tankforretningens EBITDA-margin afhænger af de overliggende omkostninger. Størstedelen 

vedrører charterhyre for skibe og rejseafhængige omkostninger, der for Tørlast i gennemsnit udgør 96 % af 

den totale omkostningsbase, mens de for Tank udgør 86 %. De to omkostningstyper er variable 

Figur 32 - Data budgettering oms. for Tank Collapse Steady State

Budget Tank 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Forecast - Verden BNP vækst 3,3% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 3,9% 3,9% 2,3%

Budgt. Vækst Tank inkl. BCM 3,3% 14,1% 19,4% 29,8% -27,3% -16,8% -6,5% -6,5% 2,3%

1.000 USD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Verden 451.782 515.347 615.454 799.114 581.352 483.527 451.985 422.633 432.512

Budgetteret omsætning Tank 451.782 515.347 615.454 799.114 581.352 483.527 451.985 422.633 432.512

Kilde: Egen tilvirkning efter IMF 04.2015, 07.2015, samt afsnit 2.3.1 og 2.5.2

BNP-Vækst

Recovery Peak Through

Kilde: Egen tilvirkning
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omkostninger, og afhænger af Nordens afdækningspolitik og prisen på indbefragtede skibe. Norden har en 

række egne skibe, men indbefragter størstedelen, hvilket for 2014 var 79 % af den totale aktive flåde.  

 

 

 
Der er en historisk tendens til, at Norden afdækker deres forretning mere i perioder hvor der observeres 

relativt høje fragtrater. Af figur 6 i afsnit 2.2.3.1, der viser udviklingen i Nordens afdækningspolitik primo 

året, ses det at i år 2009 har Norden en relativ høj afdækningsprocent for Tørlastsegmentet. Samtidigt ses 

det at afdækningsprocenten falder i takt med mere normaliserede forhold. Den historiske korrelation 

mellem EBITDA-marginen og afdækningsprocenten for Tørlast er 0,75. Der ses derfor at være en stor 

sammenhæng mellem Nordens afdækningspolitik og deres EBITDA-margin. Korrelationen mellem den 

historiske BCM opstilling fra figur 29 og 31, viser en negativ sammenhæng på -0,13 mellem Tørlast EBITDA-

margin og BCM. Det er vanskeligt at budgettere Nordens afdækningspolitik uden at se på sammenhængen i 

et cyklusforløb. Derfor vælges, på trods af ingen korreleret sammenhæng, at multiplicere BCM med 

afdækningsprocenten, der dermed fortæller om konjunkturafdækningen. I år 2017 budgetteres f.eks. med 

en BCM påvirkning på 115 % og en afdækning på 85 %. Dette resulterer i at Norden i 2017 budgetteres med 

at have afdækket 98 % af de 115 % som konjunkturen påvirker EBITDA-marginen med. Denne 

Konjunkturafdækningskomponent har en korrelation med den historiske EBITDA-margin for Tørlast på 0,38. 

Det er ikke en videre valid korrelation, men der opnås et cyklusbestemt budgetteringsforløb, som er 

hovedpræmissen for budgetteringen. I figur 34 ses Konjunkturafdækningskomponentens indflydelse på et 

fastsat og observeret grundniveau for Tørlastsegmentets EBITDA-margin på 7 %.     

 

4.2.3.2 Tank 

Norden har en helt anden afdækningspolitik for Tanksegmentet, end for Tørlast, hvilket resulterer i større 

korrelation med den givne cyklus og konjunktur. For Tank er den historiske korrelation mellem BCM 

komponenten og EBITDA-marginen på hele 0,98, hvilket er meget ekstremt. Derfor vil det være helt 

metodisk korrekt udelukkende at estimere den fremtidige EBITDA-margin for Tank på baggrund af den 

fremtidige cyklus. I 2008 under toppen af peaket og i 2009 under det værste af kollapset, ser det dog ud til 

at EBITDA-marginen er henholdsvis meget positiv og meget negativ, hvilket den nuværende overordnet 

Figur 34 - Budgettering EBITDA Tørlast Collapse Steady State

EBITDA Drivere Tørlast 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Afdækning (AFD) 77% 88% 94% 105% 44% 55% 66% 66% 77%

Konjunkturafdækning (BCM*AFD) 77% 97% 108% 131% 31% 44% 59% 59% 77%

Basis EBITDA 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

Konjunkturafdækning indflydelse -1,6% -0,2% 0,5% 2,1% -4,8% -3,9% -2,8% -2,8% -1,6%

Samlet Estimat EBITDA Tørlast 5,4% 6,8% 7,5% 9,1% 2,2% 3,1% 4,2% 4,2% 5,4%

Kilde: Egen tilvirkning, samt afsnit 2.2.3.1

Recovery Peak Through
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fastsatte BCM indikator ikke alene vil kunne forklare. Derfor tilføjes en Peak/Collapse faktor (P/C), som 

stresser BCM indikatoren med henholdsvis 150 % ved toppen af peaket, og med 50 % ved starten af 

kollapset. Det gør at den samlede korrelation falder fra 0,98 til 0,96, men forståelsesmæssigt giver det et 

bedre billede af hvorfor Tankforretningens EBITDA-margin var henholdsvis 27,3 % i 2008 og -2,4 % i 2009.       

 

 

 
I figur 35 ses estimatet for Tank EBITDA-margin. Ved et 100 % BCM scenarie er EBITDA-marginen ca. 10 %, 

hvilket sættes til basis EBITDA. Herefter alt afhængig af året, bliver dette basisscenarie påført indflydelse fra 

henholdsvis BCM faktoren og P/C faktoren. Som det ses i 2018 og 2019 får P/C faktoren bragt EBITDA-

marginen langt væk fra basisscenariet, hvilket er i overens med hensigten, og de historiske observationer.        

 

4.2.4 Af- og nedskrivningssats 
Historisk set har 70 % af Nordens anlægskapital bestået af skibe, og med hele 97,5 % i 2014. Jævnfør 

Tonnageskattelovgivningen må Norden ikke saldoafskrive med mere end 12 % på skibe, og en 

engangsafskrivning på 20 % for nybyggede skibe (shipowners.dk). Norden afskriver hvad der svarer til 

forskellen mellem scrapværdien og kostprisen (Norden årsrapport, 2014:70). Udover dette foretager 

Norden nedskrivningstest for at se om der sker værdiforringelse udover det afskrivningsbestemte. I praksis 

betyder dette at Nordens samlede af- og nedskrivningssats årligt ligger på et relativt lavt niveau, historisk 

mellem 1 % og 5 %. Nordens skibsværdier har været under pres de seneste par år, hvilket kommer til udtryk 

i et højere nedskrivningsniveau.  

 

Figur 35 - Budgettering EBITDA Tank Collapse Steady State

EBITDA Drivere Tank 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Peak/Collapse faktor (P/C) 100% 100% 100% 150% 50% 100% 100% 100% 100%

Basis EBITDA 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

BCM indflydelse 0,0% 1,0% 1,5% 2,5% -3,0% -2,0% -1,0% -1,0% 0,0%

P/C indflydelse 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% -3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Samlet Estimat EBITDA Tank 10,0% 11,0% 11,5% 18,8% 3,5% 8,0% 9,0% 9,0% 10,0%

Kilde: Egen tilvirkning

Recovery Peak Through

Kilde: Egen tilvirkning
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I figur 36 kan den samlede udvikling i af- og nedskrivninger for Tørlast og Tank ses. Herudover har Norden i 

analyseperioden, tre gange for Tørlast og en gang for Tank, været nødsaget til ekstraordinært at nedskrive 

på deres skibe, på grund af væsentlig værdiforringelse. Disse ekstraordinære nedskrivninger vurderes ikke 

at forekomme regelmæssigt, hvorfor de udelades af budgetteringen. Der ses ingen klar sammenhæng 

mellem BCM komponenten og Nordens afskrivningsforløb, derfor udelades denne endvidere her. Den 

historiske tendens illustrerer en øget af- og nedskrivning for Nordens vedkommende, hvorfor 75 % -

kvotienten af de historisk observererede af- og nedskrivningssatser anvendes i budgettet. For Tørlast 

resulterer det i en sats på -3,7 %, observeret på baggrund af et minimum og maksimumsniveau på 

henholdsvis -1,6 % og -4,4 % fra 2007 til 2014. For Tank bliver satsen -2,5 % på baggrund af et observeret 

minimum og maksimumsniveau på henholdsvis -1,0 % og -3,0 % fra 2007 til 2014. I figur 37 ses det samlede 

af- og nedskrivningsforløb for Norden udtrykt i % af den til enhver tid budgetterede anlægskapital. 

 

 

 
4.2.5 Andet driftsoverskud 
Core DO Andet vedrører overskuddet på andre nettodriftsindtægter, salgsavancer og tab på skibe, samt 

resultat af andele i Joint Ventures. Norden har historisk haft nogle år med meget høje overskudsgrader på 

Andet Driftsoverskud. Specielt for Tank var 2007 og 2008 præget af store salgsavancer på skibe, se figur 39. 

Det er netop salgsavancer på skibe, hvor Norden kan hente ekstra indtjening i fremtiden. Norden køber og 

sælger skibe, når de finder markedet attraktivt, samt priserne rimelige. Prisen på skibene er drevet af 

flådekapaciteten på verdensplan, og den økonomiske udvikling. I figur 38 er lavet en analyse af den 

historiske korrelation mellem BNP og nettoændringen i olietankerkapaciteten, på baggrund af 5, 10 og 15 

års data. Som tidligere nævnt er flowet af skibe i shippingmarkedet påvirket af et timelag. Der går typisk 2 

år fra en ordre er placeret, til skibet er leveret. Denne timelag er indregnet i nedenstående analyse, hvilket 

f.eks. vil sige at BNP tal fra 2012 er sammenlignet med nettoændring i olietankerkapaciteten fra 2014. Her 

antages at der går to år før ændringen i BNP kan aflæses i olietankernettoændringstallene.  

 

 

Figur 37 - Budgetteret af- og nedskrivning Realiseret

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Tørlast -3,2% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7%

Tank -3,0% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5%

Kilde: Egen tilvirkning

Budgetteret

Figur 38 - Analyse af udviklingen i korrelation mellem vækst i Verden BNP og nettoændringen i Olietankerkapacitet på verdensplan

Kommentar

Tidshorisont Part År BNP Korrelation År for Olietankere Part

15 år 1998-2012 0,44 2000-2014

10 år 2003-2012 0,58 2005-2014

5 år 2008-2012 0,65 2010-2014

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra IMF 04.2015 og UNCTAD 2015,2

Verden BNP Olietankere

 - Nedenstående analyse indregner 2 års timelag, dvs. der antages at der går 2 år før udbuddet af olietankere 

har reageret på ændringen i BNP
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Analysen viser at jo smallere en tidsserie, der analyseres på, og jo nyere de er, jo større er korrelationen. 

Dette kan i høj grad skyldes at Tankmarkedet i årene omkring finanskrisen har været særdeles 

cykluskarakteriserede og meget karikerede. Der har været en tydelig optur efterfulgt af en nedtur og 

efterfølgende stabilisering. I årene før finanskrisen var der ikke lige så klare tendenser, men mere små op- 

og nedture. I figur 39 ses at indtjeningsevnen i Tankforretningen, som tidligere beskrevet, er mere cyklisk 

og konjunkturbestemt end for Tørlast, med en korrelation imellem Core DO Andet og BCM på 0,65. 

Samtidig ses at nettoændringen i olietankerkapacitet og BCM, med indførelse af timelag, følges pænt med 

en korrelation på 0,74. For Tørlastsegmentet har Norden haft lavere overskud på Andre Poster, og 

tendensen ser ikke ud til at følge cyklussen på samme måde som Tank. Der er samtidig observeret en 

tendens til at Tanksegmentet tjener marginalt mere når olietankerkapaciteten ændres relativt meget. 

Denne observation kan være svær rationelt at forklare. Når markedet oversvømmes med 

olietankerkapacitet, bør man forvente faldende salgspriser, hvilket først ser ud til at vise sig året eller to 

efter. At Norden alligevel tjener mere når oliekapaciteten ændres meget, indikerer at markedet kan klare 

øget kapacitet op til en vis grænse, indtil efterspørgslen giver efter og markedet kollapser, som f.eks. i 

2009, med virkning fra 2011. Grunden til at Norden ikke har negative salgsavancer, er hovedsageligt fordi 

de er finansielt godt rustede, og derfor ikke er nødsaget til at sælge aktiver for at skaffe likviditet, men i 

stedet kan vente til bedre tider.  

 

 

 
I figur 40 ses budgetteringen for Core DO Andet for henholdsvis Tørlast og Tank. For Tørlast er estimeret 

Core DO Andet på 0,2 % i alle scenarier uden for peakperioden og collapse. I peakperioden kan opnås 2-4 % 

Core DO Andet, der fastsættes på baggrund af historiske observationer. I collapse kan opnås -0,2 %. 

Nettoændringen i olietankerkapaciteten er estimeret på baggrund af den historiske analyse med en 

basisnettoændring på 10.000.000 tdw. ved et BCM scenarie på 100 %, og efterfølgende 5.000.000 tdw. per 

5 % ændring i BCM, med et timelag på to år. Det vil sige at BCM scenariet i 2013 styrer nettoændringen i 

Figur 39 - Datatest, Core andet DO for Tørlast og Tank Collapse Recovery

Fordeling af historisk overskud 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 115% 125% 70% 80% 90% 90% 90% 100%

Nettoændring i Olietankerkapacitet 1.000 TDW 26.866 24.906 10.386 31.786 -10.121 14.417 18.541 9.128

Tørlast 17,0% 10,9% 7,5% 11,2% 5,9% -11,0% -3,5% -21,2%

Tank 24,0% 23,4% -11,7% -10,1% -2,0% -11,8% 1,6% 2,8%

Tørlast 2,4% 6,0% 4,5% 1,8% 0,2% -1,2% 0,6% 0,1%

Tank 52,0% 15,5% 0,6% 0,1% -0,2% 0,6% 0,7% 0,1%

Historiske korrelationer 2007-2014

Tørlast Core DO Andet vs BCM 0,30

Tank Core DO Andet vs BCM 0,65

Tank Core DO Andet vs Nettoændring Olietankere 0,43

BCM vs Nettoændring i Olietankerkapacitet* 0,74

*Der indregnes 2 års timelag for Olietankerkapacitet

Kilde: Egen tilvirkning og UNCTAD 2015,2

Core DO Andet

Core DO Drift

Peak Through
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olietankerkapacitet i 2015. Budgetteringen for Tanksegmentet er bygget op omkring BCM og 

nettoændringen i olietankerkapacitet, hvor der kan opnås 0,2 % Core DO Andet pr. 5.000.000 tdw. ændring 

og 0,4 % per 5 % ændring i BCM. I peakperioden er BCM indflydelsen manuelt sat til at der kan opnås Core 

DO Andet på 4-8 %, hvilket er konservativt sat i forhold til de historiske resultater, se figur 39. For 

terminalperioden er fastsat Core DO Andet på baggrund af basis BCM scenarie.  

 

 

 
4.2.6 Skattesats 
Det valgte fokus for dette afsnit er skattesatsen på EBIT Core Driftsoverskud. For driveren i det foregående 

afsnit 4.2.5 vedrørende budgettering af Core DO Andet, indregnes skattesatsen implicit, da driveren 

budgetterer på efter skat basis. Norden er underlagt Tonnageskattelovgivningen, hvilket indebærer at 

deres skattesats ikke er specielt høj, og ikke følger mønsteret for EBIT niveauet, som ved selskaber der 

betaler almindelig selskabsskat. Skattesatsen udledes i stedet for af den nettotonnage som Norden råder 

over, da det er det grundlag Norden betaler skat af (Shipowners.dk). Ikke desto mindre har Nordens 

effektive skattesats kun i ringe grad tidligere korreleret med den nettotonnage som Norden råder over. 

Korrelationen mellem Nordens skat af EBIT Core Driftsoverskud og EBIT Core DO, samt samlet 

nettotonnage ses figur 41.  Nordens skattebetalinger har i langt større omfang korreleret med EBIT Core 

DO, på trods af at dette ikke skulle være tilfældet jævnfør Tonnageskattelovgivningen. For budgetteringen 

vælges en effektiv skattesats på 6,2 % på baggrund af den historiske skattebetaling.   

 

 

 

Figur 40 - Budget Core andet DO Collapse Steady State

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Estimat nettoændring Olietankerkapacitet 0 10.000 10.000 20.000 25.000 35.000 -20.000 -10.000 0

Core andet DO, Tørlast 0,2% 0,2% 2,0% 4,0% -0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

BCM indflydelse, Tank 0,4% 1,2% 4,0% 8,0% -2,0% -1,2% -0,4% -0,4% 0,4%

Olietankerændring indflydelse, Tank 0,0% 0,4% 0,4% 0,8% 1,0% 1,4% -0,4% -0,2% 0,0%

Core andet DO, Tank 0,4% 1,6% 4,4% 8,8% -1,0% 0,2% -0,8% -0,6% 0,4%

Kilde: Egen tilvirkning

Recovery Peak Through

Figur 41 - Budgettering af Nordens skattesats

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skat af EBIT Core Driftsoverskud (1.000 USD) -15.955 -8.824 -3.192 -4.745 -6.805 -4.234 -5.305 -2.450

Norden EBIT Core Driftsoverskud (1.000 USD) 527.032 500.811 97.822 199.205 114.621 -232.383 -49.868 -323.813

Nettotonnage (tdw) * 13.820 10.510 9.497 12.805 13.676 13.320 15.575 13.538

Historisk korrelation skat og EBIT Core DO -0,80 * Indbefragtede og egne skibe

Historisk korrelation skat og nettotonnage -0,14

Historisk effektive skattesats i % af EBIT Core DO -6,2%

Kilde: Egen tilvirkning
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4.2.7 Nettodriftsaktiver 
Udviklingen i nettodriftsaktiverne afhænger af den underliggende anlægs- og arbejdskapital. For 

anlægskapitalens vedkommende har Nordens skibsinvesteringer meget stor vægt. Norden har historisk 

øget sin andel af egne skibe, hvilket ses tydeligt af figur 42. I 2007 udgjorde skibe 9 % af omsætningen, 

mens de i 2014 udgjorde 53 %. Udviklingen i 1/AOH for skibe kan i stor grad forklares af Nordens faldende 

omsætning, men af bilag 2 kan det desuden ses at, af hele Nordens aktive flåde, udgjorde egne skibe i 2007 

7 % og i 2014 19 %. Det er vanskeligt at budgettere Nordens fremadrettede inverse AOH, da der historisk 

ikke har været nogen klar sammenhæng mellem udviklingen i markedet og Nordens investeringsprogram. I 

2011 kan man se at 1/AOH for anlægskapitalen peaker på 0,72, hvilket kunne tyde på at man her kan se et 

timelag på 3 år, da 1/AOH falder tilbage i 2012, 3 år efter kollapset i 2009. Hvis Norden bliver ved med at 

øge deres andel af egne skibe, som historien viser, kunne man argumentere for en stigning i 1/AOH for 

anlægskapitalen. Imidlertid har Norden valgt at standse deres investeringsprogram, jævnfør afsnit 2.2.1 om 

Nordens strategi. Formår Norden at øge deres omsætning med det nuværende antal egne skibe, vil 1/AOH 

falde fra 2015 og samlet for nettodriftsaktiverne nå en 1/AOH på 0,30 i 2018 hvor Nordens omsætning er 

budgetteret til at peake. Dette scenarie forekommer endvidere ikke sandsynligt.      

 

 

 
Det kan være relevant at se på 1/AOH i en sammenhæng, hvor årene 2007 til 2009 undlades, da disse år 

kan karakteriseres som usædvanlige i kraft af at de indeholder et ekstremt peak og kollaps. Undladelsen ser 

ikke ud til at påvirke 1/AOH for NWC, da niveauet for 1/AOH NWC i denne periode var 0,07, hvilket er 

enslydende med niveauet i perioden fra 2007-2014. Niveauet for 1/AOH Anlægskapital har historisk fra 

2010-2014 ligget på et nogenlunde fladt niveau, med en middelværdi på 0,59. I perioden 2007-2014 var 

gennemsnittet lavere på 0,50. På baggrund af disse observationer og Nordens fremadrettede strategi, 

vælges en invers AOH for anlægskapitalen på 0,55 og for nettoarbejdskapitalen på 0,07. Det valgte stabile 

niveau for den inverse AOH vil i budgetteringen hjælpe med at tage højde for øget investeringsbehov ved 

øget omsætning og faldende investeringsbehov ved faldende omsætning.  

 

Figur 42 - Datatest, Udviklingen i 1/AOH og budget

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gns. 07-14 Gns. 10-14 Budget 2015-T

Materielle langfristede aktiver 0,19 0,21 0,59 0,61 0,71 0,53 0,56 0,59

 - heraf skibe 0,09 0,10 0,30 0,40 0,61 0,45 0,50 0,52

Andre langfristede aktiver 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Andre langfristede forpligtelser -0,01 -0,01 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,07

Inverse AOH (Kerne Anlægskapital) 0,20 0,21 0,61 0,61 0,72 0,54 0,57 0,53 0,50 0,59 0,55

Kortfristede driftsaktiver 0,15 0,09 0,18 0,14 0,15 0,18 0,19 0,17

Kortsigtede driftsforpligtelser -0,07 -0,06 -0,09 -0,07 -0,08 -0,09 -0,09 -0,13

Inverse (Kerne NWC) 0,08 0,03 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,05 0,07 0,07 0,07

Kilde: Egen tilvirkning
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4.2.8 Konklusion 
Udgangspunktet for budgetteringsprocessen har været den evigt tilbagevendende og definerende cyklus 

der præger og udstikker retningen for det historiske og fremadrettede shippingmarked, samt for de aktører 

der agerer i markedet. Til start blev defineret en Business Cyklus Multiplikator, som med udgangspunkt i en 

8 års cyklusmodel og den antagelse at shippingmarkedet befinder sig i en genopretningsfase, sætter 

rammen for hele budgetteringen. For hver finansiel driver, har korrelationen mellem de historiske 

resultater og udvalgte økonomiske indikatorer, fastsat validiteten og det metodiske grundlag for 

budgetteringen. Der er beregnet forskellige kombinationer af korrelationer, og på baggrund heraf valgt den 

fremgangsmåde som statistisk og ikke mindst forklaringsmæssigt har givet bedst mening. I figur 43 ses 

resultatet af den samlede budgettering for de valgte 6 værdidrivere.24 I bilag 14 ses den samlede 

budgetterede resultatopgørelse og nettodriftsaktiverne.  

 

 

 
For omsætningens vedkommende sætter IMF’s estimater for BNP og verdenshandlen trenden, mens BCM 

får indflydelse på cyklussen indenfor trenden. For Tørlast og Tank budgetteres med opgangen mod et peak i 

2018 og et efterfølgende kollaps, hvorefter normalen indtræffer. For EBITDA tages der udgangspunkt i et 

basisniveau på 7 % for Tørlast og 10 % for Tank, samt BCM. Nordens afdækningspolitik er afgørende for 

budgetteringen i Tørlast, mens Tankforretningen er mere spoteksponeret, med større udsving i marginerne 

til følge, hvilket har givet anledning til indførelse af en Peak/Collapse indikator som stresser 

Tankforretningen EBITDA-margin ved peak og kollaps.  

 

De budgetterede af- og nedskrivningssatser tager udgangspunkt i et historisk stigende niveau, med et 

generelt lidt højere niveau for Tørlast. Norden formår i perioder at supplere deres almindelige Core DO, 

med Core DO Andet, som primært vedrører avancer ved køb og salg af skibe. BCM og udviklingen i 

kapacitetsniveauet for verdens olietankere lagde vejen for budgetteringen af Core DO Andet for Tank, der i 

                                                           
24

 ROE og ROIC er udregnes med antagelse om FGEAR på -0,07, r = -3% og MIA =1. 

Figur 43 - Fuldt budget Norden

Finansielle værdidrivere 1000 USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætningsvækst Tørlast -9,4% 4,1% 15,8% 21,4% 32,1% -25,9% -15,4% -4,7% -4,6% 2,8%

Tank 15,2% 3,3% 14,1% 19,4% 29,8% -27,3% -16,8% -6,5% -6,5% 2,3%

EBITDA-margin Tørlast -18,9% 4,9% 6,2% 6,8% 8,3% 2,0% 2,8% 3,8% 3,8% 4,9%

Tank 10,1% 10,0% 11,0% 11,5% 18,8% 3,5% 8,0% 9,0% 9,0% 10,0%

Af- og nedskrivninger i % af anlægskapitalTørlast -3,2% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7%

Tank -3,0% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5%

Andet driftsoverskud efter skat i % af omsætningTørlast 0,1% 0,2% 0,2% 2,0% 4,0% -0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Tank 0,1% 0,4% 1,6% 4,4% 8,8% -1,0% 0,2% -0,8% -0,6% 0,4%

Skattesats EBIT Core Drift Norden 0,8% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2%

1/AOH anlægskapital Norden 0,53 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

1/AOH nettoarbejdskapital Norden 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

ROE Norden -28,3% 3,8% 5,9% 9,8% 17,2% -2,3% 0,7% 1,8% 1,9% 3,7%

ROIC Norden -28,8% 4,3% 6,6% 10,7% 18,8% -2,2% 1,0% 2,2% 2,2% 4,2%

Kilde: Egen tilvirkning efter Petersen og Plenborg, 2012
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peakperioder kan svinge meget. Niveauet for Tørlastforretningen er lidt lavere, men har større indflydelse 

på det samlede resultat, da segmentets betydning er større for det samlede Norden. For Nordens effektive 

skattesats, burde Tonnageskatteloven være et godt udgangspunkt, men da udviklingen i Nordens 

nettotonnagekapacitet ikke gav anledning til et ordentligt estimat, blev skattesatsen fastsat i henhold til en 

gennemsnitlig historisk sats. Det foreligger vanskeligt at finde mønstre og estimater for udviklingen i 

1/AOH. I forbindelse med budgetteringen af 1/AOH for henholdsvis anlægskapitalen og 

nettoarbejdskapitalen, blev Nordens fremadrettede investeringsprogram inddraget. Derudover har 

Nordens valg om historisk øget andel af egne skibe, givet anledning til at fastsætte et niveau for 1/AOH, der 

var lidt lavere end det historiske, men lidt højere end det nuværende.  

 

4.3 Værdiansættelse 
4.3.1 DCF 
På baggrund af den indledende budgettering, som kan ses af bilag 14, heraf den endelige resultatopgørelse 

og opgørelse over nettodriftsaktiverne, opstilles følgende cashflow beregning: 

 

 

 
Udgangspunktet for cashflow opstillingen er Permanent Core DO Norden, som består af Core DO plus Core 

DO Andet, for henholdsvis Tørlast og Tank. Herefter fratrækkes ændringen i nettodriftsaktiverne, hvis 

udvikling bygger på den budgetterede 1/AOH. I år 2015-2018 er budgetteret med solid 

omsætningsfremgang, hvilket underbygges af massive investeringer i nettodriftsaktiverne, der dermed 

giver negative frie cashflow. I årene 2019 og frem, samt i terminalperioden, budgetteres med 

omsætningsnedgang og fald i nettodriftsaktiverne, hvorfor der igen skabes positive frie cashflow. De frie 

cashflow fra budgetperioden og terminalperioden tilbagediskonteres med den kalkulerede WACC, hvormed 

der beregnes en Enterprise Value for Norden på USD 790.493.000. Norden har per ultimo 2. kvartal 2015, 

ingen nettorentebærende gæld, men derimod nettofinansielle aktiver på 82.954.000 DKK, der består af 

Figur 44 - DCF værdiansættelse - Norden

1.000 USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Permanent Core DO Norden 57.147 99.485 197.211 452.909 -40.036 15.453 31.045 30.077 58.249

Ændring i Nettodriftsaktiver -141.385 -202.523 -318.492 -579.945 632.701 278.876 76.474 71.145 -36.468

Frit cashflow til Norden (FCFF) -84.238 -103.038 -121.282 -127.036 592.665 294.329 107.518 101.222 21.781

Diskonteringsfaktor 1,062 1,128 1,197 1,272 1,350 1,434 1,523 1,617 1,617

Terminalrente (wacc-g) 0,035

Terminalværdi 622.435

Nutidsværdi FCFF (år 1-8) 405.524 -79.327 -91.376 -101.285 -99.906 438.926 205.272 70.615 62.605

Nutidsværdi Terminalværdi 384.969

Enterprise Value 790.493

Nettofinansielle aktiver ultimo 2Q 2015 82.954

Egenkapitalens værdi i USD 873.447

# Norden aktier ultimo 2Q 2015 42.200.000

Estimeret aktiekurs pr. 14-08-15 DKK 138

WACC 6,19%

Valutakurs pr. 14-08-15 USD 6,68

Kilde: Egen tilvirkning efter Petersen & Plenborg, 2012 samt Ole Sørensen, 2012
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værdipapirer og overskydende likviditet. Tillægges disse fås en egenkapitalværdi på USD 873.447.000 pr. 

ultimo 2. kvartal, hvilket svarer til en aktiekurs på 138 DKK, ved anvendelse af dollarkursen per 

skæringsdatoen 14. august 215 på 6,68 DKK/USD. Sammenlignes den beregnede aktiekurs, med den 

observerede aktiekurs i markedet per skæringsdatoen på 178 DKK, ses det at Norden, i forhold til DCF 

modellen, overvurderes af markedet med 29 %.  

 

4.3.2 Følsomhedsanalyse 
I sidste ende er værdiansættelsen af Norden ikke stærkere end de forudsætninger og antagelser, der ligger 

bag. Det er den enkelte analytiker, der vurderer og vælger input, samt vægter dem i forhold til hinanden, 

og hermed fremhæver hvad der er afgørende og hvad der ikke er. De valgte kriterier for estimater og 

beregninger er ikke nødvendigvis mere sande end andre og derfor kan det være hensigtsmæssigt at 

foretage en følsomhedsanalyse. Her stilles scenarier op for udvalgte kritiske nøgleværdier og input, og 

dermed testes deres følsomhed og bidrag til den samlede værdiansættelse. Følsomhedsanalysen tester 

ligeledes konsekvenserne af ændrede forudsætninger for værdidriverne og dermed budgettet (Petersen & 

Plenborg, 2012:241). Til analysen er valgt at se på virkningen af ændringer i styrken af cyklussen (BCM-

indikatoren), kapitalomkostningen, Nordens afdækningsprocenter, og den inverse omsætningshastighed 

for nettodriftsaktiverne. Udspecificering af enkelte følsomhedsberegninger kan ses i bilag 15.     

 

BCM indikatoren er vigtig at teste følsomheden af, da den har indflydelse på Nordens omsætningsvækst, 

EBITDA-margin og Core DO Andet for Tank25. Det er styrken af cyklussen, der er under test her, og der er 

valgt at tage udgangspunkt i 15 % og 30 % påvirkning, hvilket er relativt små justeringer. Det er BCM 

værdien udover basis på 100 %, som stresses. For peak i år 2018, er det f.eks. de 25 % som stresses med 15 

% og 30 % i begge retninger. I figur 45 ses udfaldet af analysen, og påvirkningen af den estimerede 

aktiekurs. Selv relativt små justeringer i styrken af cyklussen, som det er tilfældet her, kan rykke på den 

endeligt fastsatte værdi. Endnu mere ekstrem volatilitet vil have stor betydning for Nordens forretning, 

hvilket den strategiske analyse og regnskabsanalysen underbygger.        

 

                                                           
25

 Det er verdens olietankeres kapacitet, som bliver påvirket af ændringen i BCM, se afsnit 4.2.5. 
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I figur 46 ses følsomheden af Nordens aktiekurs overfor ændringer i kapitalomkostningerne. For Nordens 

kapitalstruktur er det antaget at Norden har nettofinansielle aktiver i hele terminalperioden, og derfor er 

gældsandelen 0 %. Denne antagelse bygger på den historiske analyse af Nordens kapitalstruktur, 

sammenholdt med deres strategi for forholdet mellem egenkapital og gæld. I 2014 ses det dog at Norden 

efter en periode med underskud har haft nettofinansielle forpligtelser. Derfor kan den anvendte antagelse 

for kapitalstrukturen ændre sig, såfremt markedet bliver vanskeligt igen. Den risikofrie rente er historisk 

lav, og kan være endnu en faktor, der kan have indflydelse på Nordens WACC.     

   

 

 
Udviklingen i Nordens investeringsprogram, samt tilpasning af aktiver til den nuværende markedssituation 

og drift, er den følsomhedsberegning som giver størst udslag på værdiansættelsen af Norden. I figur 47.1 

ses det at specielt udviklingen i 1/AOH for anlægskapitalen, har stor indflydelse. De store udsving i 

aktiekursen ved ændringer i 1/AOH, skyldes at fejlinvesteringer og overkapacitet, og deres modsætning, høj 

effektivitet og solid kapacitetsudnyttelse, samt korrekt timing, er altafgørende i shippingbranchen. I denne 

analyse er kalkuleret med konstante omsætningshastigheder, og derfor vil ændringer i 1/AOH influere 

meget på aktiekursen, da ændringen sker i hele budgetteringsperioden.   

 

Figur 45 - Følsomhed BCM Collapse Steady State Aktiekurs Norden

Scenarie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Volatilitet - 30 % 100% 107% 111% 118% 79% 86% 93% 93% 100% 119 DKK

Volatilitet - 15 % 100% 109% 113% 121% 75% 83% 92% 92% 100% 128 DKK

Anvendt scenarie 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100% 138 DKK

Volatilitet + 15 % 100% 112% 117% 129% 66% 77% 89% 89% 100% 149 DKK

Volatilitet + 30 % 100% 113% 120% 133% 61% 74% 87% 87% 100% 161 DKK

Kilde: Egen tilvirkning
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Figur 46 - Følsomhed WACC

Δ -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5%

WACC 4,69% 5,19% 5,69% 6,19% 6,69% 7,19% 7,69%

Aktiekurs DKK 205 175 154 138 126 116 108

Kilde: Egen tilvirkning
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I budgetteringen af EBITDA-marginen for Tørlastsegmentet, blev Nordens afdækningspolitik inddraget. 

Afdækningen er afhængig af den gældende cyklus og dermed BCM indikatoren, hvorfor 

følsomhedsberegningen bør tages med forbehold. I figur 47.2 kan det ses, at hvis Norden afdækker mere, 

så vil aktiekursen stige. Der er implicit antaget her at Norden rammer korrekt med deres afdækning, og får 

afdækket til priser, der er til deres fordel. Som det ses af beregningerne, har afdækningen relativ stor 

indflydelse på værdien af Norden, såfremt at de timer deres afdækning korrekt.   

 

Følsomhedsberegningen er et supplement til værdiansættelsen og skaber fokus på de antagelser og 

estimater, der ligger til grund for rapporten og trufne valg. I følge Petersen og Plenborg tydeliggør 

følsomhedsberegningerne behovet for fyldestgørende og velbearbejdere proforma regnskaber, da 

konsekvenserne af det modsatte kan være store (Petersen & Plenborg, 2012:241). Denne betragtning har 

bl.a. været udslagsgivende for, at denne afhandlings budgetteringsafsnit er relativt omfattende.     

 
4.3.3 Multipler 
Multipelanalysen nuancerer DCF værdiansættelsen, og giver en fornemmelse af Nordens værdiansættelse i 

forhold til konkurrenter/peers. Nøje udvælgelse af virksomhederne i peergruppen, samt af de anvendte 

multipler, er vigtigt (McKinsey, 2005). Nordens peer-gruppe er valgt på baggrund af Bloombergs forslag 

(Bloomberg, 2015), samt Nordea Equity Research rapport om shippingsektoren (Nordea, 2015). De to input 

har resulteret i en liste på 10 shippingvirksomheder af forskellig størrelse. Udvælgelsen af multiplerne, sker 

på baggrund af hvilke multipler der vurderes at skabe mest værdi for analysen (Petersen & Plenborg, 2012). 

Efter en screening af virksomheden i peer-gruppen, er det konstateret at mange virksomheder har negative 

EBIT og nettoresultater, hvorfor EBIT- eller Earningsmultipler, ikke kan anvendes. En EV/EBITDA26 multipel 

er valgt, da den eliminerer forskelle i af- og nedskrivningspolitiker, samt rente- og skattebetaling (McKinsey, 

2005).  En P/Book27 multipel er valgt, som et supplement, da EBIT og Earnings ikke kan anvendes. 

Multiplerne for de enkelte selskaber er udtrækket fra Bloomberg terminalen, og er baseret på analytikeres 

estimater/forventninger til indtjeningen i henholdsvis 2015 og 2016. Fremadrettede multipler er anvendt, 

                                                           
26

 Enterprise Value over EBITDA resultatet 
27

 Markedsværdi af egenkapital over den bogførte egenkapitalværdi 

Figur 47.1 - Følsomhed 1/AOH for NDA Figur 47.2 - Følsomhed afdækningspolitik Tørlast

-10% -5% 0% 5% 10% Δ % -10% -5% 0% 5% 10%

-10% 198 170 142 114 85 Aktiekurs DKK 105 122 138 155 172

-5% 197 168 140 112 84

0% 195 167 138 110 82

5% 193 165 136 108 80

10% 191 163 135 106 78

Kilde: Egen tilvirkning

Der budgetterede afdækning afhænger af BCM for hvert år. 

Her tilsidesættes denne afhængighed, og den procentvise 

ændring er derfor trukket fra eller lagt til per år.
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da empiriske undersøgelser har vist at de giver mere korrekte værdier, frem for historiske (McKinsey, 

2005). Herefter er udregnet et simpelt gennemsnit, samt medianen.  

 

 

 
I figur 48 ses den udførte multipelanalyse, og resultatet for EV/EBITDA og P/Book. På skæringsdatoen 

vurderer markedet Nordens EV til 1.041 mio. USD, mens DCF modellen værdiansatte EV til 790 mio. USD. 

På baggrund af analytikeres 2015 estimat for Nordens EBITDA resultat vurderer markedet Norden 

nogenlunde på niveau med peer gruppen, mens for 2016 estimatet undervurderes Norden af markedet. 

Det bør påpeges at medianværdien er markant lavere end middelværdien, hvilket indikerer at der er en 

højre skæv fordeling af observationerne, hvilket primært skyldes Diana Shipping og Jinhui Shipping, der 

trækker EV/EBITDA op. Tages dette i betragtning og antages de to shippingvirksomheder som outliers, ses 

markedets værdiansættelse af Norden, at ligge nogenlunde på niveau med konkurrenterne. Inddrages DCF 

modellens resultat, hvor der blev beregnet en EV på 790 mio. USD, overvurderer markedet både peer 

gruppen og Norden. Værdiansættelsen af Norden på baggrund af P/Book estimaterne fra 2015 og 2016 

ligger nogenlunde på samme niveau 742-857 mio. USD.  

 

4.4 Delkonklusion 
Værdiansættelsen af Norden startede med at klarlægge kapitalomkostningerne. Her blev en WACC på 6,19 

% udregnet, hvor hovedfokuspunkterne var et historisk lavt renteniveau og en antagelse om 

Figur 48 - Multipelanalyse EV/EBITDA P/BOOK

Shippingselskab 2015E 2016E 2015E 2016E

China Shipping Development Co Ltd 4,50 4,23 0,70 0,68

Cie Maritime Belge SA 4,76 4,21 0,62 0,64

Diana Shipping Inc 25,46 30,87 0,36 0,37

DryShips Inc 1,13 5,79 0,04 0,06

Frontline Ltd 5,45 3,84 2,28 2,07

Jinhui Shipping 19,72 19,29 0,11 0,12

Navios Maritime Holdings Inc 6,24 6,17 0,58 0,63

Pacific Basin Shipping Ltd 10,63 7,59 0,58 0,57

Star Bulk Carriers Corp 4,42 2,90 0,15 0,26

Torm A/S 8,69 7,34 0,95 0,82

Middel 9,10 9,22 0,64 0,62

Median 5,85 5,98 0,58 0,60

Norden 2015E 2016E 2015E 2016E

Budgetteret EBITDA mio. USD 127 176

Budgetteret Egenkapital mio. USD* 1279 1378

EV/BOOK, middel 1.154 1.619 815 857

EV/BOOK, median 742 1.050 742 827

EV/BOOK, middel (udregnet aktiekurs) 196 269 129 136

EV/BOOK, median (udregnet aktiekurs) 131 179 117 131

EV P MV EK P

DCF værdiansættelse 790 138 873 138

Observeret værdi i markedet og regnskab 1.041 178 1124 178

*Egenkapitalen er estimeret ved at tillægge Permanent DO til egenkapital for 2015

Kilde: Egen tilvirkning efter Bloomberg Terminalen
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nettofinansielle aktiver, hvorfor Nordens kapitalstruktur blev E/V = 1. Herefter blev budgetteringsafsnittet 

startet med indføringen af en Business Cyklus Multiplikator, der skulle understrege shippingmarkedets 

cyklusbestemte markedsvilkår, og følgerne heraf. Det har været en vigtig forudsætning under 

budgetteringen, at kunne underbygge argumenterne for fastlæggelsen af værdierne for de enkelte 

værdidrivere. Derfor er der beregnet korrelationer på forskellige kombinationer af værdidrivere, for at få 

det bedste og mest valide afsæt for proforma regnskabet. Udover udregning af korrelationer, har 

forståelsen af hvad der driver Nordens strategi og forretning været i fokus under budgetteringsforløbet, 

samt omsætnings- og indtjeningsopdeling på henholdsvis segmenterne Tørlast og Tank. Herefter er der 

opstillet en DCF model, på baggrund af input fra budgetteringen, hvor en egenkapitalværdi svarende til kurs 

138 DKK, er beregnet. Nogle af modellens nøgleværdier blev underlagt en følsomhedsanalyse. Blandt andet 

blev styrken af cyklussen testet, hvormed dens indflydelse på omsætningsvækst, EBITDA-margin og Core 

DO Andet blev analyseret. DCF værdiansættelsen indikerer at markedet, der prisfastsætter til 178 DKK, 

overvurderer Norden, hvilket multipelanalysen delvist bakker op omkring. Ser man på P/Book ligger 

markedskursen for Norden over både estimaterne for 2015 og 2016. For EV/EBITDA multiplen på baggrund 

af 2015E understreges en undervurdering af Nordens markedskurs, mens en beregning med EV/EBITDA for 

2016E indikerer at Nordens markedskurs ligger på niveau med peer gruppen.              

 

5. Opkøb 
Afsnittet om opkøb er med til at besvare følgende underspørgsmål: 

Hvordan kan der skabes øget værdi for Nordens aktionærer gennem opkøb? 

 

5.1 Rationalet bag opkøb 
Opkøbsaktiviteten nåede historisk høje niveauer op til finanskrisen med usædvanligt mange antal handler 

efterfulgt af et drastisk fald. De seneste år er markedet begyndt at røre på sig igen, og handelsvolumen har 

aldrig været højere (Alexandrou et al., 2014:218). Baggrunden for opkøb er det overordnede rationale, om 

muligheden for at opnå synergifordele. Synergier er den ekstra værdi, som opstår ved at to virksomheder 

kombineres, og som ikke kunne have været opnået alene af de separate virksomheder. Der kan være 

fordele og ulemper ved at sammenlægge to virksomheder, og det er almindeligt for analytikere og 

investorer at overvurdere sammenlægningens muligheder frem for begrænsningerne (Damodaran, 2005;3). 

I følgende afsnit vil de væsentligste synergier blive kategoriseret samt komme betragtninger om, hvilke 

konkrete synergier, der vil kunne opstå i shippingbranchen. Udgangspunktet for analysen er Damodarans 

opdeling af synergier i: Operationelle synergier og Finansielle synergier. I figur 49 opstilles mulighederne 

indenfor de to kategorier, samt hvor værdiskabelsen kan ske. 
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5.1.1 Operationelle synergier 
5.1.1.1 Stordriftsfordele 

Ethvert shippingselskab anvender en række servicefunktioner for at kunne varetage den almindelige drift af 

sin flåde, f.eks. værksteder i havnene, medarbejdere til at på- og aflæse skibene samt rengøring og 

klargøring af skibene. Disse funktioner vil ofte være outsourcet, men hvis et selskab bringer flere skibe til 

havn, vil man kunne opnå bedre og mindre omkostningskrævende aftaler (Alexandrou et al., 2014:232). For 

Nordens vedkommende sørger en stabsfunktion for overvågning af flåden og optimering af ruter (Norden 

Årsrapport, 2014:11+35). Ved opkøb af et selskab, kan der opstå overlap af overvågningsfunktioner og 

nævnte services. Omkostningssynergier vil kunne opnås ved eliminering eller nedlukning af disse 

overlappende funktioner, og føre til reduktion af medarbejderstaben (Bisgaard et. al., 2004:116). Lykkedes 

det at implementere de ovennævnte tiltag vil effektiviteten og profitabiliteten muligvis stige(Damodaran, 

2005:4).     

 

5.1.1.2 Større forhandlingsstyrke 

I et marked med få markedsdeltagere, vil en sammenlægning føre til en kombineret større 

prisforhandlingsstyrke for den sammenlagte virksomhed. Sammenlægningen vil endvidere føre til, at der 

skabes mindre konkurrence, og dermed stabilisering af priserne. Shippingmarkedet er karakteriseret ved 

næsten fuldkommen konkurrence. Desuden opererer en række mindre spillere i markedet, som kæmper 

om adgangen til de gevinster, der kan hentes når konjunkturer og raterne stiger. En større markedsandel vil 

derfor ikke nødvendigvis føre til prisstabilisering, derimod vil der kunne opstå et bedre styrkeforhold ved 

forhandling af forwardkontrakter med speditørerne. I en situation hvor der indkøbes nye skibe, vil denne 

forhandlingsstyrke ligeledes gavne og føre til omkostningsbesparelser (Choi & Yoshida, 2013:39).   

 

5.1.1.3 Kombinering af styrker 

En sammenlægning vil kunne føre til udnyttelse af hinandens funktionelle styrker og eliminere svagheder. 

Nordens styrker indebærer blandt andet en global tilstedeværelse, en fleksibel forretningsmodel, en 

Figur 49 - Typer af synergier

Operationelle synergier Finansielle Synergier

Stordriftsfordele Udnyttelse af likviditetsforskelle

Større forhandlingsstyrke Gældskapacitet

Kombinering af forskellige funktionelle styrker Skattefordele

Højere vækst på nye og eksisterende markeder

Værdiskabelse gennem: Værdiskabelse gennem:

Marginer Investeringer

Afkast Kapitalstruktur

Vækst Skatte- og renteomkostninger

Kilde: Egen tilvirkning efter Damodaran, oktober 2005
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historisk solid balance, at være en stor spiller på mellemstørrelsesskibstyperne samt muligheden for at 

købe og sælge skibe, når det findes mest optimalt. Nordens styrker vil kunne overføres til et mindre solidt 

drevet selskab, og dermed mindske svagheder. Samtidig kunne Norden have gavn af at anvende et 

opkøbsemnes funktionelle styrker, som ligger udover dem Norden selv besidder (Damodaran, 2005:4). En 

anden mulighed er, at man får adgang til hinandens kundekartoteker, og dermed kan tilbyde hinandens 

kunder nye services, med en mere bred produktportefølje og bredere havnetilstedeværelse, som kan skabe 

vækst og mulighed for optimering (Bisgaard et. al., 2004:116).  

 

5.1.1.4 Højere vækst 

Norden har opbygget et brand, som giver vækstmuligheder ved opkøb af et andet shippingselskab. 

Kendskabet til Norden øger mulighederne for at forsvare sig på opkøbsemnets markeder og etablere sig på 

nye. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå kannibalisme inden for egne rækker. 

Hermed menes, at det er næsten umuligt at undgå, at de to sammenlagte virksomheder, hvis de to 

shippingfirmaer har udbudt samme service, tager hinandens kunder efter sammenlægninger er foretaget. 

Dette vil føre til mistet salg på koncernniveau, hvilket kan ses som en negativ synergi. 

 
5.1.2 Finansielle synergier 
5.1.2.1 Udnyttelse af likviditetsfordele 

Der vil kunne skabes positive synergier, hvis Norden f.eks. opkøber et mindre selskab, som ikke har 

likviditeten til at udnytte projekter, der er rentable og gennemførlige. Norden har historisk set haft 

overskydende likviditet, men der er opnået en lav forrentning heraf. Det er en del af Nordens strategi at 

være finansielt solid, men det kunne være en mulighed for dem, f.eks. igennem et opkøb at investere i 

projekter, som har en højere forretning, end hvad de opnår på nuværende tidspunkt (Damodaran, 2005:4).  

 

5.1.2.2 Gældskapacitet 

Norden har historisk set afdækket store dele af deres fremadrettede omsætning, derfor er det muligt at 

stabilisere et andet shippingselskabs, måske uforudsigelige cashflow. I kraft heraf vil 

finansieringsomkostningerne falde, og der kan være mulighed for optimering af kapitalstrukturen (Choi & 

Yoshida, 2013:39). Norden har valgt en kapitalstruktur, som er 100 % egenkapitalfinansieret, men det er 

ikke nødvendigvis tilfældet for et opkøbsemne. Har opkøbsemnet en problematisk kreditvurdering, vil en 

sammenlægning med Norden skabe bedre betingelser for finansiering, og dermed lavere 

kapitalomkostninger samt højere værdiansættelse (Bisgaard et. al., 2004:116). 

 

 

 



Side 66 af 107 
 

5.1.2.3 Skattefordele 

Der vil kunne opnås en optimering af skattebetalingerne, hvis en virksomhed med overskud sammenlægges 

med en virksomhed med underskud. Skattebetalingerne for shippingselskaber er delvist reguleret af 

Tonnageskattelovgivningen, hvorfor der er grænser for, hvilke synergieffekter en skatteoptimering kan 

give. Ligeledes vil skattefordelene i forhold til en optimering af kapitalstrukturen være mindre for 

shippingselskaber end for almindelige selskaber.   

 

5.2 Screening af opkøbsemner 
Metoden for udvælgelsen af den rette opkøbskandidat følger en tragtmodel. Først opstilles en bruttoliste, 

hvorefter kandidaterne gennemgår en screeningsproces. Her sorteres flere og flere fra, for til sidst at stå 

tilbage med den mest egnede kandidat. Forløbet for udvælgelsesprocessen vises i figur 50, og der skelnes 

ikke mellem, om den endelige kandidat er til salg eller ej. 

 

 

 
5.2.1 Opkøbskandidater 
Det er prioriteret, at bruttolisten udgøres af den tidligere anvendte peergruppe. Peergruppen består af 10 

shippingselskaber, udvalgt på baggrund af Bloombergs forslag til Nordens peergruppe (Bloomberg, 2015) 

samt Nordea Equity Researchs rapport om shippingsektoren fra januar 2015 (Nordea, 2015).  

 

 

 
Bruttolisten fremgår af figur 52. Af de ti selskaber har fem både en Tørlast- og en Tankdivision, mens fem 

kun beskæftiger sig inden for Tørlastsegmentet. Seks af selskaberne styrer deres aktiviteter fra Europa, 

Figur 50 - Screeningsproces

Step Formål

1 Finansering af opkøb Hvordan finansieres opkøbet, og hvad er der råd til?

2 Synergianalyse Hvor vil der kunne skabes størst synergifordele?

3 Endelige kandidat Hvordan er situationen for den endelige kandidat?

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 51 - Opkøbskandidater, bruttoliste, mio. USD

Selskab Segment Land Forretninger MV 14-08-15 Præmie, lav Præmie, høj Prisinterval

China Shipping Development Co Ltd Tørlast/Tank Hong Kong Verden 2.854 651 942 3505-3796

Cie Maritime Belge SA Tørlast/Tank Belgien Verden 561 128 185 689-747

Diana Shipping Inc Tørlast Grækenland Verden 569 130 188 698-756

DryShips Inc Tørlast/Tank Grækenland Verden 249 57 82 306-331

Frontline Ltd Tørlast/Tank Bermuda Verden 500 114 165 614-665

Jinhui Shipping Tørlast Hong Kong Asien/Sydamerika 122 28 40 149-162

Navios Maritime Holdings Inc Tørlast Monaco Verden 368 84 121 451-489

Pacific Basin Shipping Ltd Tørlast Hong Kong Verden 725 165 239 890-964

Star Bulk Carriers Corp Tørlast Grækenland Verden 405 92 134 497-539

Torm A/S Tørlast/Tank Danmark Verden 1.042 238 344 1280-1386

D/S Norden (DCF) Tørlast/Tank Danmark Verden 873 199 288 1072-1161

Præmie, lav 22,8%

Præmie, høj 33,0%

Kilde: Egen tilvirkning efter Bloomberg Terminal, Rederiernes hjemmesider og regnskaber
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mens tre opererer fra Hong Kong. På skæringsdatoen er konstateret markedsværdier i niveauet 122 til 

2.854 mio. USD. Det antages i denne rapport, at Norden overtagelsesmetode er karakteriseret ved 

gennemførelsen af en fjendtlig overtagelse. Undersøgelser viser, at Norden vil kunne opnå et højere afkast 

ved en fjendtlig overtagelse, end ved det modsatte (Alexandrou et al., 2014:218). Men i forbindelse med 

denne type overtagelser, ser man i langt de fleste tilfælde, at køber betaler en præmie for at opnå fuld 

kontrol over selskabet, og for at få opkøbsemnets aktionærer til at gå med til et salg. I figur 52 ses en 

oversigt over de procentvise præmier, observeret ved historiske overtagelser af børsnoterede selskaber 

inden for Transport and Services industrien (Dombret et. al., 2008:294).  

 

 

 
Det konstateres, at den gennemsnitlige præmie ligger i niveauet 22,8 % til 33 % afhængig af, det enkelte 

land transaktionen foregår i. I bruttolisten figur 51 er de observerede præmier fra figur 52 inddraget. Der er 

udregnet et interval for den overtagelsespris, som Norden kan forvente at betale for de enkelte selskaber 

ved en fjendtlig overtagelse. Værdiansættelsen af opkøbskandidaten i det kommende afsnit 5.3.2, og den 

efterfølgende værdiansættelse af synergier i afsnit 5.4.2, vil vise om det vil være attraktivt at betale den 

værdi plus præmien, som det valgte selskab observeres til på børsen.  

 

5.2.2 Finansiering af opkøb 
I figur 51 kan det ses, at markedsprisen inklusiv præmie for opkøbsemner spænder fra 149 mio. USD for 

den billigste virksomhed i det lave præmieinterval til 3.796 mio. USD for den dyreste virksomhed i det høje 

præmieinterval. Norden værdiansættes af markedet til 1.124 mio. USD eller ifølge denne rapports DCF 

værdiansættelse til 873 mio. USD. Det er relevant for den videre screening at se på i, hvilket omfang 

Norden har mulighed for at finansiere opkøbet af en af virksomhederne på bruttolisten. Indledningsvis for 

en opkøbsproces, bør Norden have foretaget en langsigtet plan for finansieringen af opkøbet således, at 

der kan opnås den billigste finansieringsform (Bisgaard et. al., 2004:54). Valget står mellem gælds- og 

egenkapitalfinansiering, hvor typisk gældsfinansiering er den billigste (specielt i det nuværende rentemiljø) 

og oftest den nemmeste at gennemføre, da købers nuværende aktionærer ikke bliver udvandet (Ibid.). 

Norden har historisk set haft mulighed for at finansiere dele af et opkøb ved hjælp af overskydende 

likviditet, men efter nogle hårde år er situationen nu, at Norden ikke har mulighed for dette.  

 

Figur 52 - Præmie ved fjendtlig overtagelse af fuld kontrol

Transport & Services

USA UK Verden

Middel 30,2% 33,0% 29,6%

Median 23,4% 26,1% 22,8%

Kilde: Dombret et. al.,2008
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Det antages, at en aktieudvidelse ikke findes mulig, derfor anvendes gældsfinansiering. I figur 53 ses 

industrigennemsnittet for en række gældsratios opgjort på baggrund af 66 shippingselskaber i Vesteuropa. 

Ud fra industrigennemsnittet og Nordens bogførte egenkapital for 1. halvår 2015, den observerede 

markedsværdi på børsen per skæringsdatoen og resultatet fra DCF værdiansættelsen, kan Nordens 

lånemuligheder udregnes til at ligge i intervallet 545-800 mio. USD. Norden har historisk set ikke haft en 

særlig høj gearing, derfor er det imod deres strategi at optage meget gæld. Det vælges derfor at tage 

udgangspunkt i en låntagning op til 545 mio. USD, hvilket ligger i den lave ende af intervallet, og er 

udregnet på basis af DCF værdiansættelsens egenkapitalværdi.  

 
5.2.3 Synergianalyse 
I figur 51 er de fire selskaber, som Norden har mulighed for at finansiere inden for den beregnede 

gældsramme på 545 mio. USD overstreget. I det følgende afsnit analyseres, hvilke synergier Norden vil 

kunne opnå for hver af de fire opkøbskandidater, og hvor der vil være bedste match. I figur 54 ses en 

oversigt for hvert af opkøbsemne med en række forhold, der kan give anledning til operationelle synergier. 

I figur 55 vises en tilsvarende oversigt, men i forhold til at opnå finansielle synergier. 

 

 
 

Figur 53 - Analyse af gældsniveauet for shippingselskaber i Vesteuropa

BV D/V MV D/V MV D/E

Industrigennemsnitlig gældsratios 40% 38% 62%

BV EK Norden 1.222 800

MV EK Norden 1.124 680 692

DCF EK Norden 873 545 545

Kilde: Egen tilvirkning efter Damodaran, 2015                                        

- Debt to Equity Shipbulding and Marine

Nordens mulige gældssætning ud fra industrigennemsnit

Figur 54 - Opkøbsemners karakteristika og synergimuligheder

DryShips Inc Navios Maritime Holdings Inc

Flåde Speciale Flåde Speciale

Tørlast 39 Panamax (70-85.000 tdw) Tørlast 63 Divertificeret flåde

Tank 10 Capesize (170-180.000 tdw) Tank 0

-heraf indchartede 0 -heraf indchartede 23

Særlige forhold Særlige forhold

Køber og opererer kun med brugte skibe Flådealder på 7,8 år (industry gns. 8,8 år)

Opererer store og mellemstore skibe Købsoption på 73% af indchartede skibe

Jinhui Shipping Star Bulk Carriers Corp

Flåde Speciale Flåde Speciale

Tørlast 36 Handysize (38-48.000 tdw) Tørlast 71 Capesize (170-180.000 tdw)

Tank 0 Supramax (50-62.000 tdw) Tank 0 Newcastlemax (+200.000 tdw)

-heraf indchartede 0 -heraf indchartede 1

Særlige forhold Særlige forhold

Har udelukkende små skibe Nyligt fusioneret med Ocean Bulk

Får leveret 19 skibe i 2015 og 2016

Tager udelukkende spot og korte kontrakter

Kilde: Egen tilvirkning efter Bloomberg Terminal, Rederiernes hjemmeside og regnskaber
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5.2.3.1 DryShips Inc 

DryShips speciale er store og mellemstore skibe samt et fokus på kun at købe og operere med brugte skibe. 

Derudover er DryShips det eneste af de fire selskaber med en Tankdivision. De nævnte forhold er meget lig 

Nordens, der også har mange mellemstore skibe, køber brugte skibe og har nogenlunde samme fordeling 

mellem Tørlast og Tank. DryShips indcharter ikke skibe, hvorfor de mister fleksibiliteten i deres 

forretningsmodel. I figur 55 ses, at DryShips har en relativ høj omsætning, og skaber pæne overskud og er 

forholdsvis lavt prissat ud fra en EV/EBITDA betragtning. Det store problem er en tyngende nettogæld, der 

resulterer i en D/V på baggrund af markedsværdi på 96 % og D/V på baggrund af bogført værdi på 68 %. 

Gældsforpligtelsen antages som hovedårsagen til den lave værdiansættelse på 306-331 mio. USD. 

Operationelt set giver DryShips muligheder for synergier, men Norden vil ikke kunne overtage en gældspost 

af den størrelse, da Nordens D/V opgjort på markedsværdi, efter overtagelse, vil lande i niveauet 85 %.       

 

5.2.3.2 Jinhui Shipping 

Jinhui har udelukkende små skibe, i alt 36 inden for Tørlast og ingen indenfor Tank. Tendenserne i 

markedet går hen imod større og større skibe, og Norden opererer allerede med 154 indchartede skibe 

indenfor Jinhuis speciale.28 Finansielt er Jinhui dyrt prissat og har udsigt til underskud igen i 2015. 

Omsætningen er meget lille, og det er markedsværdien ligeledes. Operationelt og finansielt er Jinhui ikke 

attraktiv for Norden.    

 

 

 
5.2.3.3 Navios Maritime Holdings Ltd 

Navios har en veldiversificeret flåde, der tæller 63 Tørlastskibe heraf 23 indchartede. Flåden er moderne og 

af yngre dato, samt der er mulighed for at udnytte købsoptioner på 73 % af de indchartede skibe. Navios er 

den næstdyreste af de fire tilbageværende opkøbskandidater, men stadig pænt værdiansat ud fra en 

EV/EBITDA betragtning. Igen er det gældsandelen, der er problematisk, hvor Norden vil opnå en D/V, 

fastsat ud fra markedsværdi, på 55 % ved køb af Navios. Operationelt er Navios forretning ikke 

uinteressant, men finansielt kunne det være bedre.  

 

                                                           
28

 Norden har 154 skibe indenfor Handysize-, MR- og Supramax-klassen, alle små skibe med kapacitet < 62.000 tdw. 

Figur 55 - Opkøbsemners nøgletal Oms. NFF BV D/V MV D/V

Selskab 2015E 2016E 2013 2014 2015E 2014 2014 2014 2014/15

DryShips Inc 1,1 5,8 156 543 482 2.185 6.248 68% 96%

Jinhui Shipping 19,7 19,3 39 -30 -44 132 200 20% 62%

Navios Maritime Holdings Inc 6,2 6,2 10 25 -94 569 1.532 77% 81%

Star Bulk Carriers Corp 4,4 2,9 8 -14 -80 147 768 40% 65%

D/S Norden 4,0 5,3 -55 -330 94 2.038 33 3% 4%

Kilde: Egen tilvirkning efter Bloomberg Terminal

EV/EBITDA EBIT
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5.2.3.4 Star Bulk Carriers Corp 

Star Bulk er i 2014 fusioneret med Ocean Bulk, hvor selskabet gik fra 17 til 71 skibe, og har 19 fastlagt til 

levering i 2015 og 2016. Selskabet har specialiseret sig i at have rigtig store skibe, hvilket kunne være et 

interessant udgangspunkt for et opkøb fra Nordens side. Star Bulks omsætning er meget lav, trods den 

store flåde. Det kan skyldes, at de udelukkende afregner over for deres kunder i spotmarkedet og på korte 

kontrakter, hvilket med de nuværende lave rater giver store udslag i omsætningen. Profitabiliteten er 

nogenlunde og prisfastsættelsen er lav ved EV/EBITDA. Selskabet har selvstændigt en relativ høj gældsratio, 

men sammenlagt med Norden, vil der kunne opnås en D/V målt på markedsværdi på 29 %.  

 
5.2.4 Endelige kandidat 
Ser man på de fire resterende opkøbsemner, er der flere forhold, der tæller for og imod ved hver kandidat. 

DryShips er interessent operationelt, men har alt for meget gæld. Jinhui Shipping er uinteressant både 

operationelt og finansielt. Navios Maritime er operationelt interessant, men det kan være svært at se, hvor 

der skal skabes værdi ud fra den prisfastsættelse selskabet har i markedet.  

 

Star Bulk vælges som den endelige kandidat, og grunden til at valget falder herpå er mange. Star Bulks flåde 

er stor og skiller sig ud fra Nordens ved at være fremtidssikret på skibsstørrelsen. Potentialet for at afdække 

med længerevarende kontrakter er stort, hvilket på længere sigt kan bidrage til vækst på Nordens toplinje, 

trods Star Bulks lave omsætning for nuværende. Selskabet er rimeligt prissat, og derfor giver det anledning 

til at kunne opnå store synergifordele, uden væsentlig risiko. Norden er med opkøbet af Star Bulk nødsaget 

til at overtage en større gældspost, men fordelene opvejer det negative. 

 
5.3 Værdiansættelse - Stand-Alone 
Efter udvælgelsen af Star Bulk som det endelige opkøbsemne, er det næste step at finde ud af, om Norden 

kan skabe merværdi for sine egne aktionærer ved at opkøbe selskabet. Merværdien afhænger af 

værdiansættelsen af de synergier, som kan opnås ved sammenlægningen af Norden og Star Bulk. Ud fra 

Damodaran kan man opstille fire punkter til at finde værdien af synergierne, og dermed de merværdier, 

som kan skabes ved at opkøbe Star Bulk og integrere selskabet i Norden. 

 

 

 

Figur 56 - Fremgangsmåde for værdiansættelse af opkøb/synergier

Step Formål Fokus Værdi af

1 Værdiansæt Norden og Star Bulk Separate selskaber

2 Sammenlæg Norden + Star Bulk Kombineret selskab ekskl. synergier

3 Budgetter Norden + Star Bulk + Synergier Kombineret selskab inkl. Synbergier

4 Træk 3 fra 2 Synergier Synergier/opkøb

Kilde: Egen tilvirkning efter Damodaran, oktober 2005
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I figur 56 ses de fire step for værdiansættelse af opkøb. Først værdiansættes Norden og Star Bulk hver for 

sig. Ved step 2 sammenlægges de to værdiansættelser uden redigering. Herefter ændres budgetteringen 

for det sammenlagte selskab, med opdatering af vækstrater, marginer, kapitalomkostninger mv. Sidst 

fratrækkes værdien af det sammenlagte selskab inklusiv synergier med det sammenlagte selskab uden 

synergier, for til sidst at stå tilbage med værdien af synergierne (Damodaran, 2005:6).   

 

5.3.1 Opsummering af værdien af Norden 
I denne rapport er der foretaget en DCF værdiansættelse og en multipel værdiansættelse. Det er DCF 

modellens beregnede Enterprise Value, som vil blive brugt i forbindelse med sammenlægningen af Norden 

og Star Bulk. Desuden vil budgetter og WACC blive inddraget. Nordens markedsværdi af EV er, ifølge DCF 

modellen, 790 mio. USD. 

 
5.3.2 Værdiansættelse af Star Bulk Carriers Corp 
Værdiansættelsen af Star Bulk indebærer estimering af kapitalomkostningerne, opstilling af proforma 

regnskab på baggrund af finansielle værdidrivere og til sidst opstilling af frie cash flow samt beregning af 

Enterprise Value. Værdiansættelsen af Star Bulk er mindre dybdegående end for Norden, og der vil blive 

trukket på data fra Bloomberg Teminalen, hvor det er tilgængeligt, findes relevant og troværdigt.  

 

5.3.2.1 Kapitalomkostninger 

I figur 57 ses specifikationen af Star Bulks kapitalomkostninger. For ejernes afkastkrav er beta observeret på 

Bloomberg Terminalen til 1,22, og den risikofrie rente er valgt som en 10-årig amerikansk statsobligation, 

da Star Bulk er noteret i USA (Blomberg, 2015). Risikopræmien er fastsat til 5,46 %, hvilket er eksklusiv 

tillægget på 0,75 % for Nordens vedkommende. Ejernes afkastkrav estimeres til 8,66 %, hvilket er højere 

end Nordens på 6,19 %. Gældsomkostningen er udregnes ved at tage den risikofrie rente og tillægge et 

Creditspread, baseret på Star Bulks kreditvurdering fra Bloomberg. For Star Bulk er observeret en middel 

risiko for konkurs, hvorfor der tillægges 2 % til den risikofrie rente. Star Bulk har intet skatteskjold, som kan 

reducere gældsomkostningen. Kapitalstrukturen for Star Bulk er 65 % fremmedfinansiering og 35 % 

egenkapitalfinansiering. På baggrund af ovenstående, udregnes en WACC for Star Bulk på 5,63 %, hvilket er 

marginalt lavere en Norden, hvilket skyldes at de har gældsfinansiering. 
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5.3.2.2 Budgettering og opstilling af proforma regnskab 

Inden budgetteringen, er Star Bulks resultatopgørelse og balance reformuleret for at finde Permanent Core 

DO, og nettodriftsaktiverne. I bilag 16 ses den reformulerede resultatopgørelse og udpluk af balancen for 

Star Bulk samt historiske niveauer for de finansielle værdidrivere. I figur 58 ses budgetteringen af de 

finansielle værdidrivere. I bilag 17 ses udspecificering af budgetteringen af værdidriverne for Star Bulk. For 

omsætningsvæksten er IMFs estimater for BNP Verden påvirket af BCM indikatoren, på samme måde som 

for Norden (IMF 04.2015, IMF 07.2015). EBITDA-marginen er fastsat med et basisniveau på 35 %, noget 

højere end for Norden, hvorefter BCM indikatoren har stresset i de forskellige cyklusstadier. For af- og 

nedskrivningerne er de fastsat ud fra et historisk gennemsnit. Core DO Andet er ligesom med omsætningen 

og EBITDA-marginen fastsat ud fra BCM indikatoren, og er generelt på et højere niveau end for Norden. 

Star Bulk har ikke i analyseperioden betalt skat, hvorfor der heller ikke er budgetteret med det her. Star 

Bulk har en meget lav omsætningshastighed for aktiverne, hvilket resulterer i en høj 1/AOH. 2014 var et år, 

som skilte sig ud fra det historiske gennemsnit, hvorfor der er budgetteret med noget lavere værdier fra 

2016 og frem. I bilag 18 kan det endelige budget ses for Star Bulk.  

 

 

 

5.3.2.3 DCF og multipel værdiansættelse 

Ud fra kapitalomkostningerne og budgettet, kan opstilles en DCF model, der værdiansætter Star Bulk til 431 

mio. USD med en Enterprise Value på 1.085 mio. USD. Som det kan ses i figur 59, er Star Bulks 

terminalværdi negativ, hvilket skyldes at Permanent Core DO er lavere end budgetteringen af ændringen i 

Figur 57 - Star Bulk Carriers Corp, WACC

Ejernes afkastkrav Gældsomkostninger

Beta β 1,22 rF 2,00%

Risikofrie rente rF 2,00% Creditspread 2,00%

Risikopræmien (E(rM)-rF) 5,46% Middel Default Risk

Ejernes afkastkrav rE 8,66% rD 4,00%

Kapitalstruktur WACC

Markedsværdi af D/V 65% D/V * rD 2,60%

Markedsværdi af E/V 35% D/E * rE 3,03%

WACC 5,63%

Kilde: Egen tilvirkning efter Koller et al., 2015 og Bloomberg Terminalen

Figur 58 - Fuldt budget Star Bulk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 T

Finansielle værdidrivere 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætningsvækst 110,9% 3,3% 14,1% 19,4% 29,8% -27,3% -16,8% -6,5% -6,5% 2,3%

EBITDA-margin 20,0% 35,0% 38,5% 40,3% 43,8% 24,5% 28,0% 31,5% 31,5% 35,0%

Af- og nedskrivninger i % af anlægskapital -2,3% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0%

Andet driftsoverskud efter skat i % af omsætning 6,7% 5,0% 6,0% 6,5% 7,5% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% 5,0%

Skattesats EBIT Core Drift 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1/AOH anlægskapital 12,71 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

1/AOH nettoarbejdskapital 0,91 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

ROIC -0,2% -0,9% 2,6% 3,1% 3,9% -0,6% 0,2% 1,0% 1,0% 1,8%

Kilde: Egen tilvirkning efter Petersen og Plenborg, 2012



Side 73 af 107 
 

nettodriftsaktiverne. Den observerede markedsværdi for Star Bulk på børsen er 405 mio. USD og en 

Enterprise Value på 1.059 mio. USD uden kontrolpræmie.   

 

 

 

I figur 60 ses EBITDA multipler for 15 gennemførte opkøb inden for shippingbranchen fra august 2014 til nu. 

Den gennemsnitlige EBITDA multipel i følge Bloomberg er 8x, hvilket giver en egenkapitalværdi for Star 

Bulk, ved 2015E på gennemsnitligt 426 mio. USD og ved 2016E på gennemsnitligt 535 mio. USD..      

 

 

I figur 51 observeres, at den forventelige kontrolpræmie, som skal betales for Star Bulk ligger i niveauet 92-

134 mio. USD. Ud fra DCF værdiansættelsen, den observerede børskurs og multipelanalysen, lavet på 

baggrund af historiske opkøbstransaktioner viser det, at værdien af Star Bulk ligger i niveauet 426-571 mio. 

USD.29 Dette giver et Enterprise Value niveau på 1.080-1.225 mio. USD. DCF værdiansættelsen ligger højere 

end den observerede markedsværdi på børsen, hvilket giver et større incitament for opkøb. Den værdi, som 

vil blive anvendt videre i analysen er den Enterprise Value, som Norden ville skulle betale i markedet per 

skæringsdatoen, hvilket er 1.173 mio. USD inklusiv kontrolpræmie.30 

 

                                                           
29

 De 571 mio. USD er DCF værdiansættelsen inklusiv den højeste forventelige kontrolpræmie på 33 % 
30

 Udregnet på baggrund af den gennemsnitlige kontrolpræmie 

Figur 59 - DCF værdiansættelse Star Bulk

1.000 USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Permanent Core DO -12.180 25.183 34.741 57.227 -6.857 1.629 8.378 7.834 14.576

Ændring i Nettodriftsaktiver 716.840 339.361 -184.874 -339.176 402.155 180.660 58.250 54.206 -18.243

Frit cashflow til Norden (FCFF) 704.660 364.544 -150.134 -281.949 395.298 182.290 66.628 62.039 -3.668

Diskonteringsfaktor 1,056 1,116 1,179 1,245 1,315 1,389 1,467 1,550 1,550

Terminalrente (wacc-g) 0,033

Terminalværdi -111.385

Nutidsværdi FCFF (år 1-8) 1.157.231 667.103 326.720 -127.384 -226.475 300.599 131.232 45.409 40.028

Nutidsværdi Terminalværdi -71.867

Enterprise Value 1.085.364

Nettofinansielle forpligtelser ultimo 2Q 2015 -654.500

Egenkapitalens værdi i USD 430.864

WACC 5,63%

Kilde: Egen tilvirkning efter Petersen & Plenborg, 2012 og Ole Sørensen, 2012

Figur 60 - M&A aktiviteter i shippingbranchen

Historiske transaktioner

Sted EBITDA Antal

Europa 7,1x 10

Verden 8,9x 5

Gns. 8,0x 15

Star Bulk værdiansættelse mio. USD

År Europa Verden Gns.

2015E 378 474 426

2016E 475 595 535

Sidste 12 måneder fra skæringsdato

Kilde: Egen tilvirkning efter Bloomberg Terminalen, 2015
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5.4 Værdiansættelse - Sammenlagt 

5.4.1 Sammenlægning uden synergier 
Efter at Norden og Star Bulk er værdiansæt hver for sig på Stand Alone basis, er andet step i Damodarans 

model fra figur 56 at lægge værdiansættelserne sammen. Nordens Enterprise Value er værdiansat til 790 

mio. USD, mens Star Bulks Enterprise Value er værdiansat til 1.173 mio. USD. Det kombinerede selskab 

uden synergier vil derfor have en Enterprise Value på 1.963 mio. USD.    

 

5.4.2 Værdiansættelse af synergier   
I budgetteringen af det sammenlagte proformaregnskab, er der valgt at have fokus på tre værdidrivere, 

som kan påvirkes af operationelle synergier. Desuden er fokus på kapitalomkostningerne, som kan påvirkes 

af finansielle synergier. Af- og nedskrivningssatsen sættes til 5 % af omsætningen, hvilket er højere end de 

budgetterede 3,4 % for Norden alene. Dette skyldes, at Star Bulk historisk har en noget højere af- og 

nedskrivningssats på 6 %, hvilket kunne indikere værdiforringelser for de overtagne aktiver i fremtiden. 

Skattesatsen og Core Andet DO sættes til det for Norden budgetterede. Disse tre tiltag alene forøger 

Enterprise Value med 318 mio. USD.31 

  

5.4.2.1 Fælles kapitalomkostninger 

Ved at sammenlægge Norden og Star Bulk opnås finansielle synergier i forhold til kapitalomkostningerne, 

og kapitalstrukturen. Der sker en ændring af kapitalstrukturen, i og med at Norden overtager en 

nettogældspost på 654 mio. USD mens, at Norden har nettofinansielle aktiver for 83 mio. USD. Samlet giver 

det en ændring i Nordens D/V fra 0 % til 29 %. Ændringen i kapitalstrukturen har indflydelse på 

betaværdien. For at finde den nye betaværdi bliver hver af de tidligere betaværdier unlevered, hvorefter 

der findes vægtene for henholdsvis Nordens og Star Bulks ugearede betaer, som derefter geares med den 

nye D/E på 0,41. Den risikofrie rente og risikopræmien fastholdes på niveau, med værdierne ved 

opgørelsen af Nordens tidligere WACC.  

 

                                                           
31

 Værdien af de enkelte synergier findes ved at indtaste ændringerne separat i DCF-modellen, med alle andre 
parametre uændrede. Herefter udgør forskellen, mellem værdien efter ændringen og værdien af status quo, værdien af 
synergien 
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Nordens samlede WACC falder fra 6,19 % til 5,66 %, hvilket er på grund af overtagelsen af Star Bulks 

gældsforpligtelser. Gældsomkostningen er lavere end ejernes afkastkrav, hvilket sænker WACC. For den 

fulde specifikation af den sammenlagte WACC, se ovenstående figur 61. De finansielle synergifordele 

opnået ved faldet i kapitalomkostningerne beløber sig til 103 mio. USD. 

 

5.4.2.2 Fælles omsætningsvækst 

Det er muligt at identificere områder, hvor Nordens flådeeffektivitet kan anvendes til at øge omsætningen 

på de skibe, Star Bulk tidligere har ejet. I 2014 omsatte Norden for 8.125 mio. USD per Tørlastskib, uanset 

om de var egne eller indbefragtede. For Tankdivisionen er tallet bedre med 9.507 mio. USD per skib. De 

sidste 3 år har Tørlastdivisionen kunne omsætte for gennemsnitlig 8.000 mio. USD per skib. Star Bulk, der 

udelukkende opererer Tørlastskibe, benytter sig af korte timecharteraftaler og spotaftaler, har i 2014 en 

omsætning per skib på 2.076 mio. USD. Her ligger et kæmpe forbedringspotentiale, som kan imødekommes 

ved bedre afdækning og generel effektivisering af flåden.   

 

 

I figur 62 ovenfor kan det ses, at der budgetteres med, at de overtagne skibe fra Star Bulk kan opnå samme 

effektivitet, som Nordens skibe fra år 2018. Den videre budgettering af den omsætningsandel, som 

kommer fra Star Bulks skibe, er fastsat ud fra lignende kriterier, som Nordens Tørlastforretning alene blev 

Figur 61 - Norden og Star Bulk WACC

Beta Levered D/E Unlevered EV EV vægt Betavægt D/E Levered

Norden 0,89 0 0,89 790 40% 0,36

Star Bulk 1,22 1,26 0,54 1.173 60% 0,32

Norden+Star Bulk 1.963 100% 0,68 0,41 0,96

Gældsomkostninger Ejernes afkastkrav

rF 0,66% Beta β 0,96

Creditspread 2,00% Risikofrie rente rF 0,66%

Middel Default Risk Risikopræmien (E(rM)-rF) 6,21%

rD 2,66% Ejernes afkastkrav rE 6,63%

Kapitalstruktur WACC

Markedsværdi af D/V 29% D/V * rD 0,81%

Markedsværdi af E/V 71% D/E * rE 4,85%

100% WACC 5,66%

Kilde: Egen tilvirkning efter Koller et al., 2015 og Bloomberg Terminalen

Figur 62 - Omsætningsdrivere og synergier Collapse Steady State

Budget Star Bulk 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Estimat Verdenshandlen Multiplikator (EVM) 1,07 1,26 1,32 1,32 1,32 1,29 1,30 1,31 1,00

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Flådeeffektivitet oms/skib (FE) 2.076 2.076 3.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

BNP-vækst, Verden 3,3% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 3,9% 3,9% 2,3%

Hele Star Bulk inkl. EVM, BCM og FE 3,5% 66,4% 101,4% 110,2% -26,4% -15,9% -5,5% -5,4% 2,3%

1.000 USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætning Star Bulk 147.387 152.585 253.869 511.330 1.074.755 791.224 665.451 629.020 595.001 608.908

Kilde: Egen tilvirkning efter IMF 04.2015 og IMF 07.2015, samt afsnit 2.3.1 og 2.5.2

Recovery Peak Through

BNP-Vækst og Omsætningsvækst
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budgetteret efter. Dette indebærer BCM indikationer, multiplikatoren for verdenshandlen samt inddragelse 

af IMFs estimater for BNP væksten i verden (IMF 04.2015, IMF 07.2015). Derudover er udviklingen i den 

nye flådeeffektivitet indregnet, hvilket medfører en stor omsætningsfremgang.32   

 

 

 
I figur 63 ses den samlede budgetterede omsætningsvækst samt omsætning for Norden og Star Bulk. Her 

udspecificeres desuden den synergieffekt, som opnås ved den forbedrede flådeeffektivitet. Værdien af de 

opnåelige synergifordele ved den nye budgettering af omsætningsvækst beløber sig til 334 mio. USD. Star 

Bulks fokus på meget store Tørlastskibe er en af flere funktionelle forskelle mellem de to selskaber, som 

Norden kan udnytte og drage fordel af. 

 

5.4.2.3 Fælles EBITDA-margin 

Star Bulk har historisk opereret med en meget høj EBITDA-margin, som Norden ikke har kunnet matche. Ser 

man på det uredigerede sammenlagte budget, påvirker Star Bulk, det fælles selskab med ca. 2 % point 

ekstra i EBITDA-margin per år. Det er ikke forventningen, at Norden på lang sigt kan opnå meget mere end 

0,5 % point, ekstra EBITDA-margin ved implementeringen af Star Bulk. Blandt andet indførelsen af Nordens 

afdækningspolitik, for Star Bulks skibe, vil sænke EBITDA-marginen, men til gengæld gøre den mere stabil.  

 

 

 
I figur 64 vises at Nordens fremadrettede EBITDA-margin vil falde i forhold til den uredigerede 

sammenlægning. EBITDA-marginen vil stadig ligge over, hvad Norden ville kunne opnå alene, men 

                                                           
32

 Omsætning_t1 = Omsætning_t-1*(1+(BNP*EVM))*BCM*(100%+((flådeeffektivitet-flådeeffektivitet_t-
1)/flådeeffektivitet_t-1*100)) 

Figur 63 - Budgetteret omsætning Norden og Star Bulk

1.000 USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætning Star Bulk u. synergier 147.387 152.251 173.672 207.409 269.302 195.916 162.949 152.319 142.428 145.757

Omsætning Star Bulk m. synergier 147.387 152.585 253.869 511.330 1.074.755 791.224 665.451 629.020 595.001 608.908

Forskel (Synergier) 0 334 80.197 303.922 805.453 595.308 502.502 476.701 452.573 463.151

Budgetteret omsætning Norden 2.038.107 2.118.914 2.445.564 2.959.261 3.894.656 2.874.171 2.424.371 2.301.027 2.186.276 2.245.095

Fælles omsætning m. synergier 2.185.494 2.271.499 2.699.433 3.470.592 4.969.411 3.665.395 3.089.822 2.930.047 2.781.277 2.854.004

Fælles omsætningsvækst m. synergier 3,9% 18,8% 28,6% 43,2% -26,2% -15,7% -5,2% -5,1% 2,6%

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 64 - Budgettering af fælles EBITDA-margin

EBITDA-margin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Norden u. synergier 6,0% 7,2% 7,8% 10,5% 2,3% 3,8% 4,8% 4,8% 5,9%

Star Bulk u. synergier 27,1% 29,2% 30,3% 31,1% 20,8% 22,6% 25,0% 25,1% 27,3%

Fælles u. synergier 7,9% 9,3% 9,9% 12,6% 3,7% 5,4% 6,5% 6,4% 7,7%

 - Star Bulk påvirkning på fælles EBITDA 1,9% 2,1% 2,1% 2,2% 1,4% 1,5% 1,7% 1,6% 1,8%

 - Budgetteret Star Bulk påvirkning på fælles EBITDA 1,9% 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Budgetteret fælles m. synergier 7,9% 8,2% 8,3% 11,0% 2,8% 4,3% 5,3% 5,3% 6,4%

Kilde: Egen tilvirkning
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profitabiliteten, vil falde i forhold til, hvad Star Bulk selv kunne opnå. De negative synergieffekter ved en 

ændring i den budgetterede EBITDA-margin beløber sig til -695 mio. USD.  

  

5.4.2.4 Fælles 1/AOH 

Star Bulks omsætningshastigheder for deres aktiver, har historisk set været ekstremt ineffektive, hvilket har 

hæmmet værdiansættelsen af selskabet. Sammenlignet med Norden, er Star Bulks 1/AOH for både 

anlægskapital og nettoarbejdskapitalen, henholdsvis 16 og 6 gange højere, hvilket giver stor plads til 

forbedringer og mulighed for indgreb. Der budgetteres med, at Norden i løbet af 4 år kan opnå den samme 

omsætningshastighed for arbejdskapitalen, for det sammenlagte selskab, som det kunne for Norden alene. 

For anlægskapitalen vil det tage 5 år før, at der er nået et stabilt niveau, hvor man har fået tilpasset 

investeringsprogrammet, og fået udnyttet flådeeffektiviteten som ønsket. Star Bulks større skibe er uden 

for Nordens normale kompetenceområde, og samtidig kan større skibe være sværere at opnå fuld kapacitet 

på og få omsat hurtigt nok. Derfor forventes det ikke, at Norden kan opnå helt samme 

omsætningshastighed for den fælles anlægskapital, som Norden kunne alene. I figur 65 kan det ses ,at trods 

Norden ikke vil kunne opnå samme 1/AOH, som tidligere, forventes en klar forbedring i 

omsætningshastighederne og en stabilisering omkring år 2018-2019. Synergifordelene ved ovenstående 

effektivitetsforbedringer værdiansættes til 312 mio. USD.  

 

 

 
5.4.2.5 Opsummering af fælles budgettering  

I bilag 19 ses den samlede budgettering af den reformulerede resultatopgørelse og nettodriftsaktiver, for 

det sammenlagte selskab Norden og Star Bulk. I figur 67 i afsnit 5.4.2.7, kan udspecificeringen af 

synergieffekterne ses samt deres værdiansættelse. Synergifordelene ved forbedringer i 1/AOH, 

omsætningsvæksten, samt ændringer i skattesats, af-og nedskrivningssats og Core Andet DO, giver alle en 

værdi på mellem 312-334 mio. USD. De finansielle synergier ved ændringen i kapitalomkostningerne giver 

synergifordele for 103 mio. USD. Forværringen i EBITDA-marginen trækker meget ned, og har en negativ 

Figur 65 - Budgettering af fælles 1/AOH

1/AOH 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Anlægskapital

Norden u. synergier 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Star Bulk u. synergier 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Fælles u. synergier 1,05 0,85 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82

Budgetteret fælles m. synergier 1,05 1,00 0,90 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Nettoarbejdskapital

Norden u. synergier 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Star Bulk u. synergier 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Fælles u. synergier 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09

Budgetteret fælles m. synergier 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Kilde: Egen tilvirkning
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påvirkning på -695 mio. USD.  I figur 66 er DCF værdiansættelsen udspecificeret, med en samlet Enterprise 

Value på 2.248 mio. USD. Fratrækkes de nettofinansielle forpligtelser på 571 mio. USD, er 

egenkapitalværdien for Norden og Star Bulk sammenlagt på 1.677 mio. USD, inklusiv synergier.     

 

 

 
5.4.2.6 Omkostninger ved at opdrive synergifordele  

Ved implementeringen af de fleste af de synergifordele, som blev nævnt i foregående afsnit, kræves det, at 

der afholdes en række engangsomkostninger for, at de kan gennemføres eller bliver en succes. Disse 

omkostninger er karakteriseret ved at være sunk cost. En undersøgelse gennemført af Ernst & Young i 

2013, hvor der deltog 200 virksomhedsledere fra forskellige sektorer og geografiske områder, svarede de i 

gennemsnit at havde anvendt 14 % af Enterprise Value plus kontrolpræmie på omkostninger til at 

implementere synergier (Ernst & Young, 2013:13). For Nordens vedkommende ved opkøb af Star Bulk 

svarer det til 164 mio. USD. Af mere langsigtede omkostninger kan der nævnes situationer, der opstår i 

forbindelse med opkøbet, der giver anledning til tilstedeværelsen af negative synergier. Det kan f.eks. være 

kultursammenstød, overlap af indtjening og kunder, uengagerede medarbejdere mv. 

 

4.4.2.7 Merværdi til aktionærerne 

Kriteriet for om der er skabt merværdi til Nordens aktionærer afhænger af om værdiansættelsen af 

synergierne er højere end summen af implementeringsomkostningerne og kontrolpræmien. Værdien af de 

opnåelige synergifordele estimeres til 372 mio. USD, svarende til 16,5 % af EV og 22,2 % af EK. Negative 

synergier eller implementeringsomkostningerne estimeres til 164 mio. USD, og kontrolpræmien udgør 114 

mio. USD.  En specifikation af fordelingen af synergieffekterne og deres værdiansættelse, kan ses i figur 67. 

 

Figur 66 - DCF Norden og Star Bulk

Cashflow beregning - 1.000 USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Permanent Core DO 62.662 93.880 210.804 571.870 -38.309 30.441 49.723 47.936 83.974

Ændring i Nettodriftsaktiver 575.456 136.839 -503.367 -919.120 1.034.856 459.536 134.724 125.351 -54.711

Frit cashflow (FCFF) 638.118 230.719 -292.563 -347.250 996.547 489.977 184.447 173.287 29.263

Diskonteringsfaktor 1,057 1,116 1,180 1,246 1,317 1,391 1,470 1,553 1,553

Terminalrente (wacc-g) 0,030

Terminalværdi 960.963

Nutidsværdi FCFF (år 1-8) 1.629.850 603.935 206.663 -248.021 -278.612 756.736 352.137 125.457 111.553

Nutidsværdi Terminalværdi 618.617

Enterprise Value 2.248.466

Nettofinansielle forpligtelser ultimo 2Q 2015 -571.546

Egenkapitalens værdi i USD 1.676.920

WACC 5,66%

Kilde: Egen tilvirkning efter Petersen & Plenborg 2012, samt Ole Sørensen 2012
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Nettoværdien33 af sammenlægningen mellem Norden og Star Bulk er 95 mio. USD, svarende til 4,2 % af EV 

og 5,7 % af EK. Sammenlagt kan det siges, at hvis der kan opnås synergifordele for over 277 mio. USD, som 

er værdien af implementeringsomkostningerne og kontrolpræmien, vil det være en gevinst for Nordens 

aktionærer (Damodaran, 2005:8). I denne sammenhæng blev der budgetteret synergifordele på 372 mio. 

USD, hvilket er højere end de 277 mio. kr. Men en ting er budgettering af synergifordelene, en anden ting 

er, hvad der kan opnås i praksis. Empiriske resultater viser, at der i shippingsektoren i gennemsnit kan 

opnås synergifordele svarende til 3,2 % af EV, hvilket her er 72 mio. USD (Andreou et al., 2012:1230). 

Budintervallet for Star Bulk lå ved skæringsdatoen mellem 497-539 mio. USD. Er det muligt for Norden at få 

gennemført en handel i den lave ende af intervallet, kan der opnås en merværdi for aktionærerne på 116 

mio. USD, mens hvis det høje bud er prisen, vil aktionærerne opnå nettosynergifordele på 74 mio. USD.    

 

5.5 Diskussion om integration og implementering 
”Over halvdelen af alle opkøb bliver ikke en succes”, sådan indleder Bisgaard et al. (2004:15) deres 

betragtninger om opkøb. Der kan være mange årsager til, hvorfor Nordens opkøb af Star Bulk ikke skulle 

blive som forventet, og i det følgende vil jeg skitsere nogle af de vigtigste fokuspointer i den sammenhæng. 

Inden opkøbet er det vigtigt med en Due Diligence undersøgelse, der blandt andet undersøger om Star Bulk 

kan integreres med Norden, og om der er særlige problemstillinger og risici, som der skal tages højde for i 

processen (Bisgaard et al., 2004:121). En sådan undersøgelse vil måske komme til den konklusion, at 

Norden slet ikke burde opkøbe Star Bulk.  

 

Senere i processen bør Nordens ledelse udarbejde en plan for integrationen, som skal sikre overgangen fra 

integration til drift. Den skal give anledning til opfølgning af mål for synergiers realisering, eksempelvis for 

                                                           
33

 Synergier minus kontrolpræmie og implementeringsomkostninger 

Figur 67 - Fordeling og værdiansættelse af synergieffekter

Enterprise Value u. synergier og kontrolpræmie 1.876

Af- og nedskrivningssats

Skattesats 318

Core DO Andet

Omsætningsvækst 334

EBITDA-margin -695

1/AOH 312

WACC 103

Enterprise Value m. synergier 2.248

Enterprise Value u. synergier og kontrolpræmie -1.876

Værdi af synergifordelene 372

Kontrolpræmie (gns. af interval) -113

Implementeringsomkostninger -164

Værdi af synergier efter impl. og præmie 95

Kilde: Egen tilvirkning efter Damodaran, 2005
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hvor langt Norden er nået med effektiviseringen af Star Bulks flåde. Synergierne er nøglen til 

værdiskabelsen for Nordens aktionærer (Bisgaard et al., 2004:204). Formås det ikke at holde planen, kan 

det sende et signal om, at ledelsen ikke tager forløbet seriøst, derfor er kontinuerlig opfølgning endvidere 

altafgørende (Galpin & Herndon, 2014:308). Mange af medarbejderne i Norden og Star Bulk, vil muligvis 

aldrig komme til at se hinanden, da de er spredt over hele verden, men ledere undervurderer ofte hvor stor 

betydning integration af kultur har. Derfor bør medarbejderadfærd, som ikke harmonerer med strategien 

og vanskeliggør en kulturel integration, elimineres i det omfang, det er muligt. Det gælder inden for 

områder som træning, kommunikation, udvælgelse af medarbejdere, værdier, strategi, regler samt 

politikker. Sidst kan feedback fra organisationen og opsætning af et specifikt team, som tager sig af forløbet 

være med til at fremme succesmulighederne for Norden (ibid.:297-303).    

 

5.6 Delkonklusion 
Norden har historisk haft overskydende likviditet, som ikke har givet en tilfredsstilende forrentning. Ser 

man på Nordens muligheder, kunne et opkøb være interessant, hvilket har været udgangspunktet for 

ovenstående afsnit. Værdiskabelsen for Norden afhænger af mulighederne for opnåelse af operationelle og 

finansielle synergier, som blandt andet kan medvirke til øget omsætningsvækst, bedre marginer og 

optimering af kapitalstrukturen. Indledningsvis blev Nordens finansieringsmuligheder undersøgt, hvorefter 

bruttolisten med opkøbsemner blev fokuseret til fire shippingselskaber. For at finde frem til den mest 

egnede kandidat, blev synergifordelene overvejet for hvert selskab, hvorefter valget faldt på Star Bulk. Star 

Bulk er rimeligt prissat, uden større gældsforpligtelser og skaber vejen for opnåelse af operationelle 

synergier. Her kan fremhæves uudnyttet effektiviseringspotentiale for Star Bulks skibe, en interessant 

flådesammensætning med fokus på store skibe og muligheder for forbedring af kapitalomkostningerne. 

Star Bulk blev værdiansat til en EV på 1.085 mio. USD, uden kontrolpræmie, men Norden er nødsaget til at 

skulle betale prisen i markedet på 1.173 mio. USD. Efterfølgende blev Nordens fremtidige budget fastlagt, 

inklusiv opkøbet af Star Bulk og forventede synergier. De positive og negative synergier blev opgjort til 372 

mio. USD, der fratrukket kontrolpræmie og implementeringsomkostninger, giver en nettoværdi på 95 mio. 

USD. Nordens reelt opnåelige synergiværdi afhænger herefter, i høj grad, af den forhandlede købspris for 

Star Bulk, samt den efterfølgende implementering af synergier og integration mellem Norden og Star Bulk.       
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6. Konklusion 
Formålet med denne afhandling er at opnå et indgående kendskab til shippingbranchen således, at der kan 

skabes de bedst mulige forudsætninger for at udføre en valid værdiansættelse af Norden. Den strategiske 

analyse bidrager med identificering af de nøglefaktorer, som driver efterspørgslen og udbuddet i branchen, 

og tilsammen danner grundlaget for fragtmarkedet. Norden opererer i et meget uforudsigeligt 

cykluspræget marked, der tester shippingselskaberne hver dag. Væksten i verdenshandlen har tidligere i 

høj grad været anført af Kina og Indien, men en afmatning i disse markeder har i nogle år sat dybe spor i 

branchen. Imidlertid udviser fragtraterne nu en stille forbedring, der kan være tegn på en ny 

genopretningsperiode. Norden står stærkt med sin fleksible forretningsmodel og erfaring klar til at udnytte 

mulighederne, når de byder sig. Korrekt timing af markedet er et altafgørende kriterium for Nordens 

fremadrettede succes.  

 

Regnskabsanalysen viser et Norden, der i tidligere perioder med vækst og gode rater, kan skabe 

uforholdsmæssigt høje ROIC værdier, mens der i den seneste lavperiode, har været øget gældstagning på 

grund af flere år med underskud. Indtjeningskilden er todelt, bestående af almindelig drift og avancer ved 

køb og salg af skibe. Norden har ofte netto finansielle aktiver, der med en lav forretning, påvirker ROE 

negativt. Men Nordens strategiske tilvalg om overskydende likviditet fungerer som en buffer under de store 

nedture, ligeledes som et middel til at udnytte muligheden, hvis der ses historisk gunstige skibspriser. 

Billedet er generelt, at når væksten i branchen kontinuerligt er så volatil, giver det store udsving i Nordens 

nettodriftsaktiver, omsætning og overskud.  

 

Budgetteringen af Nordens fremtidige regnskab er et af de vigtigste fokusemner for afhandlingen. I 

processen er udgangspunktet at forstå, hvad der driver Nordens strategi og forretning. Ved hjælp af 

udregnede korrelationer mellem værdidrivere og historiske økonomiske nøgletal, er der opnået en større 

præcision og en mere solid kobling mellem værdidriverne og af de fremtidige estimater. Budgetteringen er 

segmentopdelt mellem Nordens Tørlast- og Tankforretning, da forudsætningerne for så vidt vækst-, 

omsætnings- og indtjeningsforholdene er vidt forskellige. Afsnittet inddrager en Business Cyklus 

Multiplikator, der er bygget op omkring shippingmarkedets cyklusbestemte markedsvilkår. Multiplikatorens 

formål er at indregne, og dermed påvirke estimaterne i de forskellige cyklusstadier.  

 

Markedsværdien af Nordens egenkapital er på skæringsdatoen, af DCF værdiansættelsen, udregnet til kurs 

138 DKK, hvilket indikerer at markedet, der på tidspunktet prisfastsatte til 178 DKK, overvurderer Nordens 

værdi. DCF modellens nøgleværdier er underlagt en følsomhedsanalyse, hvor blandt andet styrken af 

cyklussen testes, da den har indflydelse på estimaterne for omsætningsvækst, EBITDA-margin og Core DO 
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Andet. Multiplerne EV/EBITDA og P/BOOK anvendes i den relative værdiansættelsesmodel, og fastslog en 

aktiekurs på 134 DKK på baggrund af medianværdier, og 161 DKK på baggrund af middelværdier. 

  

Sidst i afhandlingen indledtes en analyse af Nordens opkøbsmuligheder, der tager udgangspunkt i en 

screeningsproces af opkøbsemner. Nordens finansieringsvilkår skaber rammen for udvælgelsen, hvorefter 

de forskellige kandidater bliver analyseret for at finde ud af, hvor Norden kan skabe flest operationelle og 

finansielle synergier. Synergierne medvirker til mulighed for øget omsætningsvækst, bedre marginer og 

optimering af kapitalstrukturen. Star Bulk blev udvalgt som den bedst egnede opkøbskandidat, da selskabet 

er rimeligt prissat, uden større gældsforpligtelser og skaber vejen for opnåelse af operationelle synergier, 

blandt andet et uudnyttet effektiviseringspotentiale for Star Bulks skibe og en interessant 

flådesammensætning med fokus på store skibe. Star Bulk værdiansættes på skæringsdatoen til en EV på 

1.085 mio. USD, men blev handlet i markedet til en EV på 1.173 mio. USD. Efter aflæggelsen af et nyt 

budget indeholdende Nordens opkøb af Star Bulk, viser en opgørelse, at de positive og negative synergier, 

kan værdiansættes til 372 mio. USD. Fratrækkes kontrolpræmie og implementeringsomkostninger vil 

Norden opnå en øget værdi på 95 mio. USD ved opkøb af Star Bulk. I praksis, med udgangspunkt i en 

indledt forhandlingssituation om den endelige overtagelsespris, estimeres Nordens mulige øgede værdi til 

sine aktionærer, at ligge i niveauet 74 til 116 mio. DKK. Et opkøb vil således påvirke Nordens 

værdiansættelse positivt, hvis implementeringen kan lykkes succesfuldt. 
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Bilag 1 – Nordens omsætning fordelt på segmenter 

 
 

Bilag 2.1 – Nordens flåde 

 
 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tørlast % 94% 94% 86% 89% 85% 81% 82% 79%

Tank % 6% 6% 14% 11% 15% 19% 18% 21%

Kilde: Norden årsrapporter 2007-2014

Flådesammensætning - Tørlast og Tank

Tørlast Kapacitet (tdw) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 - Handysize 28-38.000 18 14 20 18 30 38 44 37

 - Supramax 50-62.000 63 56 56 55 78 91 85 70

 - Panamax 70-85.000 107 66 56 88 76 62 93 77

 - Post-Panamax 110-120.000 4 7 8 8 8

 - Capesize 170-180.000 5 6 5 4 4 4 4 4

Tank Kapacitet (tdw) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 - Handysize 37-40.000 14 19 18 20 20 18 18 19

 - MR 45-50.000 6 7 8 19 21 25 27 27

 - LR1 60-85.000 2 1 1 2

 - Aframax 80-120.000 3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skibe Tørlast  - antal 193 142 137 169 195 202 234 197

Skibe Tank  - antal 23 28 27 40 43 42 45 46

Skibe i alt  - antal 216 170 164 209 238 244 279 243

Andel Egne skibe  - af samlet aktiv flåde 7% 11% 11% 13% 18% 17% 15% 19%

Kapacitet Tørlast  - 1.000 tdw (estimeret) 12.696 9.301 8.351 11.060 11.763 11.482 13.588 11.524

Kapacitet Tank  - 1.000 tdw (estimeret) 1.124 1.209 1.146 1.745 1.913 1.838 1.987 2.014

Kapacitet i alt  - 1.000 tdw (estimeret) 13.820 10.510 9.497 12.805 13.676 13.320 15.575 13.538

Skibe Tørlast  - af samlet antal skibe 89% 84% 84% 81% 82% 83% 84% 81%

Skibe Tank  - af samlet antal skibe 11% 16% 16% 19% 18% 17% 16% 19%

Kapacitet Tørlast  - af samlet kapacitet 92% 88% 88% 86% 86% 86% 87% 85%

Kapacitet Tank  - af samlet kapacitet 8% 12% 12% 14% 14% 14% 13% 15%

Kilde: Norden årsrapporter 2007-2014 og egen tilvirkning
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Bilag 2.2 – Skibstypers andel af totalflåden 
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Bilag 3 – Shipping Cyklusser 

 
Kilde: Stopford, 2009:106 
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Bilag 4 – Officiel balance 

 
 

 
 

  

Aktiver
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Skibe 277.814 436.865 497.613 880.330 1.387.189 967.219 1.077.953 1.050.064 1.058.703

Ejendom og driftsmidler 10.007 56.963 55.841 55.626 55.937 55.801 53.829 53.822 53.507

Forudbetalinger på skibe og nybygninger 281.318 397.836 442.526 401.884 170.025 113.817 64.559 97.845 38.404

Materielle aktiver 569.139 891.664 995.980 1.337.840 1.613.151 1.136.837 1.196.341 1.201.731 1.150.614

Kapitalandele i joint ventures 20.755 30.855 31.770 35.225 21.275 12.915 18.848 19.250 20.017

Finansielle aktiver 20.755 30.855 31.770 35.225 21.275 12.915 18.848 19.250 20.017

Langfristede aktiver 589.894 922.519 1.027.750 1.373.065 1.634.426 1.149.752 1.215.189 1.220.981 1.170.631

Beholdninger 44.988 23.172 31.504 45.861 89.280 110.783 111.349 72.499 65.792

Fragttilgodehavender 87.738 108.301 76.645 82.567 110.886 125.517 156.618 117.054 168.416

Tilgodehavender hos joint ventures 9.008 8.508 0 726 6.317 4.953 4.119 5.831 6.933

Selskabsskat 4.876 0 0 1.416 63 0 673 258

Andre tilgodehavender 55.222 15.604 58.041 44.722 54.136 21.197 26.650 45.020

Periodeafgrænsningsposter 119.174 87.969 47.764 54.026 47.955 46.697 60.583 61.153

Værdipapirer 3.172 22.022 24.563 38.150 71.324 74.876 79.826 39.872 37.956

Likvider 619.388 806.717 710.884 574.571 335.868 453.738 406.235 198.394 302.460

Materielle aktiver bestemt for salg 75.983 46.852 54.547 35.377 0 45.879 0 16.954 1.974

Kortfristede aktiver 1.019.549 1.119.145 1.003.948 877.416 715.829 883.640 846.053 557.035 583.531

Aktiver i alt 1.609.443 2.041.664 2.031.698 2.250.481 2.350.255 2.033.392 2.061.242 1.778.016 1.754.162

Passiver
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Aktiekapital 7.087 7.087 7.087 7.087 6.833 6.833 6.833 6.706 6.706

Reserver 3.659 12.546 2.236 7.004 6.698 3.547 8.134 7.511 7.385

Overført resultat 1.300.380 1.680.673 1.795.620 1.983.894 1.980.822 1.676.787 1.589.850 1.125.074 1.207.856

Egenkapital Nordens aktionærer 1.311.126 1.700.306 1.804.943 1.997.985 1.994.353 1.687.167 1.604.817 1.139.291 1.221.947

Minoritetsinteresser 74 72 70 68 66 64 0 0 0

Egenkapital 1.311.200 1.700.378 1.805.013 1.998.053 1.994.419 1.687.231 1.604.817 1.139.291 1.221.947

Bankgæld 68.796 63.610 58.423 14.666 135.017 138.240 230.568 202.908 189.053

Hensatte forpligtelser 16.600 28.100 0 0 0 0 0 149.986 106.039

Langfristede forpligtelser 85.396 91.710 58.423 14.666 135.017 138.240 230.568 352.894 295.092

Bankgæld 5.187 5.187 5.187 43.757 30.043 17.385 27.647 27.647 27.647

Hensatte forpligtelser 0 0 0 0 0 0 0 80.474 76.307

Leverandører af varer og tjenesteydelser 84.510 91.237 66.452 90.068 135.672 117.536 121.648 85.394 65.507

Gæld til joint ventures 0 0 6.580 35.896 0 0 186 20 0

Selskabsskat 0 4.168 1.064 0 0 857 0 0

Anden gæld 14.986 85.250 17.106 29.189 36.172 46.676 39.683 59.668 52.662

Periodeafgrænsningsposter 61.205 29.668 33.448 31.528 18.932 20.620 36.693 32.628

Forpligt. relateret til matr aktiver bestemt for salg 46.959 34.066 38.425 7.324 0 4.847 0 0 15.000

Kortfristede forpligtelser 212.847 249.576 168.262 237.762 220.819 207.921 225.857 285.831 237.123

Forpligtelser i alt 298.243 341.286 226.685 252.428 355.836 346.161 456.425 638.725 532.215

Passiver i alt 1.609.443 2.041.664 2.031.698 2.250.481 2.350.255 2.033.392 2.061.242 1.778.016 1.754.162
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Bilag 5 – Officiel resultatopgørelse 

 
 

 
 

 
 

 

Tørlast
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Tørlast 2.742.529 4.001.912 1.516.336 1.946.160 1.936.341 1.731.318 1.766.194 1.600.758 631.500

Rejseafhængige omkostninger -232.328 -744.446 -450.110 -530.496 -762.883 -805.533 -897.587 -798.462 -300.300

Dækningsbidrag 2.510.201 3.257.466 1.066.226 1.415.664 1.173.458 925.785 868.607 802.296 331.200

Andre driftsindtægter, netto 5.129 -8.470 793 3.316 5.036 6.279 7.916 7.807 2.800

Charterhyre for skibe -1.953.584 -2.704.466 -865.851 -1.107.957 -920.359 -716.176 -795.085 -1.012.922 -284.100

Øvrige driftsomkostninger skibe -23.523 -34.169 -21.951 -22.649 -37.032 -51.859 -50.234 -53.538 -16.200

Andre eksterne omkostninger -9.903 -16.230 -10.208 -8.628 -11.002 -8.778 -10.616 -12.168

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -31.006 -39.132 -30.242 -30.395 -38.810 -24.683 -25.722 -25.444

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) 497.314 454.999 138.767 249.351 171.291 130.568 -5.134 -293.969 33.700

Salgsavancer og tab skibe mv. 59.104 246.867 69.505 28.150 194 -25.489 188 21 -3.800

Af- og nedskrivninger -12.362 -17.056 -17.463 -21.750 -44.657 -50.478 -42.421 -34.352 -17.000

Ekstraordinære nedskrivninger 0 -3.879 -3.400 0 0 -260.000 0 0 0

Resultatandele af joint ventures 3.475 6.379 234 4.163 -200 -1.530 1.109 -5.974 -2.900

Resultat af primær drift (EBIT) 547.531 687.310 187.643 259.914 126.628 -206.929 -46.258 -334.274 10.000

Tank
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Tank 190.611 244.903 159.527 243.446 336.478 400.121 379.705 437.349 248.000

Rejseafhængige omkostninger -16.147 -16.953 -466 -86.816 -136.843 -191.642 -160.475 -191.625 -79.900

Dækningsbidrag 174.464 227.950 159.061 156.630 199.635 208.479 219.230 245.724 168.100

Andre driftsindtægter, netto 0 0 225 140 177 101 139 141 0

Charterhyre for skibe -106.333 -136.698 -136.506 -118.703 -126.373 -132.891 -132.231 -146.322 -95.700

Øvrige driftsomkostninger skibe -1.635 -8.392 -11.822 -17.464 -22.867 -42.092 -41.747 -48.827 -2.800

Andre eksterne omkostninger -1.721 -2.677 -1.258 -1.713 -1.951 -1.574 -1.745 -2.094

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -11.685 -13.256 -13.362 -18.685 -22.501 -4.427 -4.229 -4.379

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) 53.090 66.927 -3.662 205 26.120 27.596 39.417 44.243 69.600

Salgsavancer og tab skibe mv. 104.015 36.479 70 0 -449 1.664 2.230 -25 7.000

Af- og nedskrivninger -5.881 -8.650 -15.402 -25.145 -32.920 -33.689 -33.675 -31.787 -16.100

Ekstraordinære nedskrivninger 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0

Resultatandele af joint ventures -1.864 2.201 731 209 -330 689 -75 126 700

Resultat af primær drift (EBIT) 149.360 96.957 -18.263 -24.731 -7.579 -43.740 7.897 12.557 61.200

Norden
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Omsætning (Tørlast+Tank) 2.933.140 4.246.815 1.675.863 2.189.606 2.272.819 2.131.439 2.145.899 2.038.107 879.500

Dækningsbidrag (Tørlast+tank) 2.684.665 3.485.416 1.225.287 1.572.294 1.373.093 1.134.264 1.087.837 1.048.020 499.300

Resultat af primær drift (EBIT) (Tørlast+Tank) 696.891 784.267 169.380 235.183 119.049 -250.669 -38.361 -321.717 71.200

Ikke allokerede driftsomkostninger, netto -14.223 -11.676 -12.686 -12.640 -14.560 -14.720 -12.917 -13.780 -5.400

Resultat af primær drift (EBIT) - Norden 682.668 772.591 156.694 222.543 104.489 -265.389 -51.278 -335.497 65.800

Dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter 19.884 -81.133 60.764 30.771 -14.897 -10.132 10.580 -61.864 22.568

Finansielle indtægter 29.084 34.192 15.302 6.328 9.504 9.570 10.024 7.980 3.800

Finansielle omkostninger -6.339 -5.125 -8.227 -8.867 -5.762 -7.908 -12.483 -23.132 -7.700

Resultat før skat 725.297 720.525 224.533 250.775 93.334 -273.859 -43.157 -412.513 84.468

Årets skat -21.957 -12.695 -7.327 -5.973 -5.541 -4.990 -4.591 -3.121 -2.502

Årets resultat 703.340 707.830 217.206 244.802 87.793 -278.849 -47.748 -415.634 81.966

 - Heraf minoritetsinteresser 112 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0

Årets resultat til aktionærerne i Norden 703.228 707.832 217.208 244.804 87.795 -278.847 -47.746 -415.634 81.966

Totalindkomstspecifikation

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 1.729 13.583 -13.243 4.339 -12.026 -5.285 4.294 294 191

Dagsværdiregulering af værdipapirer 429 -4.696 2.538 429 11.720 2.607 85 -597 -317

Skat af dagsværdiregulering af værdipapirer 0 0 395 0 0 -473 208 -320 0

Årets samlede totalindkomst til aktionærerne i Norden 705.386 716.719 206.898 249.572 87.489 -281.998 -43.159 -416.257 81.840

Effektiv skattesats -3,0% -1,8% -3,3% -2,4% -5,9% 1,8% 10,6% 0,8% -3,0%
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Bilag 6 – Reformulerede balance 

 
  

Reformuleret Balance
Note 1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Skibe 277.814 436.865 497.613 880.330 1.387.189 967.219 1.077.953 1.050.064 1.058.703

Ejendom og driftsmidler 10.007 56.963 55.841 55.626 55.937 55.801 53.829 53.822 53.507

Forudbetalinger på skibe og nybygninger 281.318 397.836 442.526 401.884 170.025 113.817 64.559 97.845 38.404

Materielle langfristede driftsaktiver 569.139 891.664 995.980 1.337.840 1.613.151 1.136.837 1.196.341 1.201.731 1.150.614

1 Kapitalandele i joint ventures 20.755 30.855 31.770 35.225 21.275 12.915 18.848 19.250 20.017

1 Tilgodehavender hos joint ventures 9.008 8.508 0 726 6.317 4.953 4.119 5.831 6.933

Andre langfristede aktiver 29.763 39.363 31.770 35.951 27.592 17.868 22.967 25.081 26.950

1 Gæld til joint ventures 0 0 6.580 35.896 0 0 186 20 0

Langfristede hensatte forpligtelser 16.600 28.100 0 0 0 0 0 149.986 106.039

Andre langfristede forpligtelser 16.600 28.100 6.580 35.896 0 0 186 150.006 106.039

Andre langfristede aktiver, netto 13.163 11.263 25.190 55 27.592 17.868 22.781 -124.925 -79.089

Anlægskapital i alt 582.302 902.927 1.021.170 1.337.895 1.640.743 1.154.705 1.219.122 1.076.806 1.071.525

2 Driftslikviditet 58.663 84.936 33.517 43.792 45.456 42.629 42.918 40.762 40.762

Periodeafgrænsningsposter 119.174 87.969 47.764 54.026 47.955 46.697 60.583 61.153 46.138

3 Andre tilgodehavender 55.222 15.604 58.041 44.722 54.136 21.197 26.650 45.020 33.966

Fragttilgodehavender 87.738 108.301 76.645 82.567 110.886 125.517 156.618 117.054 88.313

Selskabsskat 4.876 0 0 1.416 63 0 673 258 0

4 Beholdninger 44.988 23.172 31.504 45.861 89.280 110.783 111.349 72.499 65.792

Materielle aktiver bestemt for salg 75.983 46.852 54.547 35.377 0 45.879 0 16.954 1.974

Kortfristede driftsaktiver 446.644 366.834 302.018 307.761 347.776 392.702 398.791 353.700 276.945

3 Anden gæld 14.986 85.250 17.106 29.189 36.172 46.676 39.683 59.668 34.045

Leverandører af varer og tjenesteydelser 84.510 91.237 66.452 90.068 135.672 117.536 121.648 85.394 65.507

Periodeafgrænsningsposter 61.205 29.668 33.448 31.528 18.932 20.620 36.693 32.628 18.617

Kortfristede hensatte forpligtelser 0 0 0 0 0 0 0 80.474 76.307

Selskabsskat 0 4.168 1.064 0 0 857 0 0 0

Forpligt relateret til matr aktiver bestemt for salg 46.959 34.066 38.425 7.324 0 4.847 0 0 15.000

Kortfristede driftsforpligtelser 207.660 244.389 156.495 158.109 190.776 190.536 198.024 258.164 209.476

Arbejdskapital i alt (NWC) 238.984 122.445 145.523 149.652 157.000 202.166 200.767 95.536 67.469

Netto Driftsaktiver (NDA=Anlægskapital+NWC) 821.286 1.025.372 1.166.693 1.487.547 1.797.743 1.356.871 1.419.889 1.172.342 1.138.994

Værdipapirer 3.172 22.022 24.563 38.150 71.324 74.876 79.826 39.872 37.956

2 Overskydende likviditet 560.725 721.781 677.367 530.779 290.412 411.109 363.317 157.632 261.698

Finansielle aktiver (FA) 563.897 743.803 701.930 568.929 361.736 485.985 443.143 197.504 299.654

Langfristet Bankgæld 68.796 63.610 58.423 14.666 135.017 138.240 230.568 202.908 189.053

Kortfristet Bankgæld 5.187 5.187 5.187 43.757 30.043 17.385 27.647 27.647 27.647

Finansielle forpligtelser (FF) 73.983 68.797 63.610 58.423 165.060 155.625 258.215 230.555 216.700

Netto finansielle forpligtelser (NFF=FA-FF) -489.914 -675.006 -638.320 -510.506 -196.676 -330.360 -184.928 33.051 -82.954

Minoritetsinteresser 74 72 70 68 66 64 0 0 0

Egenkapital Nordens aktionærer 1.311.126 1.700.306 1.804.943 1.997.985 1.994.353 1.687.167 1.604.817 1.139.291 1.221.947

Samlet finansiering (EK+MIN+NFF) 821.286 1.025.372 1.166.693 1.487.547 1.797.743 1.356.871 1.419.889 1.172.342 1.138.993

Noter

1 Kapitalandele i joint ventures omfatter 50 % ejede selskaber

2 Driftslikviditeten er udregnet som 2 % af nettoomsætningen

3 Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår som Andre tilgodehavender og Anden gæld

4 Beholdninger omfatter primært oliebeholdninger ombord på skibe
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Bilag 7 – Reformulerede resultatopgørelse 

 
 

 
 

Tørlast
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Tørlast 2.742.529 4.001.912 1.516.336 1.946.160 1.936.341 1.731.318 1.766.194 1.600.758 631.500

Rejseafhængige omkostninger -232.328 -744.446 -450.110 -530.496 -762.883 -805.533 -897.587 -798.462 -300.300

Dækningsbidrag 2.510.201 3.257.466 1.066.226 1.415.664 1.173.458 925.785 868.607 802.296 331.200

Charterhyre for skibe -1.953.584 -2.704.466 -865.851 -1.107.957 -920.359 -716.176 -795.085 -1.012.922 -269.838

Øvrige driftsomkostninger skibe -23.523 -34.169 -21.951 -22.649 -37.032 -51.859 -50.234 -53.538 -14.262

Andre eksterne omkostninger -9.903 -16.230 -10.208 -8.628 -11.002 -8.778 -10.616 -12.168 -5.241

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -31.006 -39.132 -30.242 -30.395 -38.810 -24.683 -25.722 -25.444 -10.959

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) 492.185 463.469 137.974 246.035 166.255 124.289 -13.050 -301.776 30.900

Af- og nedskrivninger -12.362 -17.056 -17.463 -21.750 -44.657 -50.478 -42.421 -34.352 -17.000

Ekstraordinære nedskrivninger 0 -3.879 -3.400 0 0 -260.000 0 0 0

Core driftsoverskud (EBIT), før skat 479.823 442.534 117.111 224.285 121.598 -186.189 -55.471 -336.128 13.900

Skat på EBIT -14.526 -7.797 -3.822 -5.342 -7.219 -3.393 -5.901 -2.543 -412

Core driftsoverskud (NOPAT), efter skat 465.297 434.737 113.289 218.943 114.379 -189.582 -61.372 -338.671 13.488

Andre driftsindtægter, netto 5.129 -8.470 793 3.316 5.036 6.279 7.916 7.807 2.800

Salgsavancer og tab skibe mv. 59.104 246.867 69.505 28.150 194 -25.489 188 21 -3.800

Resultatandele af joint ventures 3.475 6.379 234 4.163 -200 -1.530 1.109 -5.974 -2.900

Core andet driftsoverkud, før skat 67.708 244.776 70.532 35.629 5.030 -20.740 9.213 1.854 -3.900

Skat på andet driftsoverskud -2.050 -4.313 -2.302 -849 -299 -378 980 14 116

Core andet driftsoverkud, efter skat 65.658 240.463 68.230 34.780 4.731 -21.118 10.193 1.868 -3.784

Tank
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Tank 190.611 244.903 159.527 243.446 336.478 400.121 379.705 437.349 248.000

Rejseafhængige omkostninger -16.147 -16.953 -466 -86.816 -136.843 -191.642 -160.475 -191.625 -79.900

Dækningsbidrag 174.464 227.950 159.061 156.630 199.635 208.479 219.230 245.724 168.100

Charterhyre for skibe -106.333 -136.698 -136.506 -118.703 -126.373 -132.891 -132.231 -146.322 -71.484

Øvrige driftsomkostninger skibe -1.635 -8.392 -11.822 -17.464 -22.867 -42.092 -41.747 -48.827 -23.854

Andre eksterne omkostninger -1.721 -2.677 -1.258 -1.713 -1.951 -1.574 -1.745 -2.094 -1.023

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -11.685 -13.256 -13.362 -18.685 -22.501 -4.427 -4.229 -4.379 -2.139

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) 53.090 66.927 -3.887 65 25.943 27.495 39.278 44.102 69.600

Af- og nedskrivninger -5.881 -8.650 -15.402 -25.145 -32.920 -33.689 -33.675 -31.787 -16.100

Ekstraordinære nedskrivninger 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0

Core driftsoverskud (EBIT), før skat 47.209 58.277 -19.289 -25.080 -6.977 -46.194 5.603 12.315 53.500

Skat på EBIT -1.429 -1.027 629 597 414 -842 596 93 -1.585

Core driftsoverskud (NOPAT), efter skat 45.780 57.250 -18.660 -24.483 -6.563 -47.036 6.199 12.408 51.915

Andre driftsindtægter, netto 0 0 225 140 177 101 139 141 0

Salgsavancer og tab skibe mv. 104.015 36.479 70 0 -449 1.664 2.230 -25 7.000

Resultatandele af joint ventures -1.864 2.201 731 209 -330 689 -75 126 700

Core andet driftsoverkud, før skat 102.151 38.680 1.026 349 -602 2.454 2.294 242 7.700

Skat på andet driftsoverskud -3.092 -682 -33 -8 36 45 244 2 -228

Core andet driftsoverkud, efter skat 99.059 37.998 993 341 -566 2.499 2.538 244 7.472
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Norden
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Omsætning (Tørlast+Tank) 2.933.140 4.246.815 1.675.863 2.189.606 2.272.819 2.131.439 2.145.899 2.038.107 879.500

Dækningsbidrag (Tørlast+tank) 2.684.665 3.485.416 1.225.287 1.572.294 1.373.093 1.134.264 1.087.837 1.048.020 499.300

Core driftsoverskud, efter skat (Tørlast+Tank) (NOPAT) 511.077 491.987 94.630 194.460 107.816 -236.617 -55.173 -326.263 65.403

Core andet driftsoverkud, efter skat (Tørlast+Tank) 164.717 278.462 69.223 35.121 4.165 -18.619 12.731 2.112 3.687

Ikke allokerede driftsomkostninger, netto -14.223 -11.676 -12.686 -12.640 -14.560 -14.720 -12.917 -13.780 -5.400

 - skat af ikke allokerede driftsomkostninger, netto 431 206 414 301 864 -268 -1.374 -104 160

Permanent driftsoverskud, efter skat 662.002 758.979 151.581 217.242 98.286 -270.225 -56.733 -338.035 63.851

Finansielle indtægter 29.084 34.192 15.302 6.328 9.504 9.570 10.024 7.980 3.800

Finansielle omkostninger -6.339 -5.125 -8.227 -8.867 -5.762 -7.908 -12.483 -23.132 -7.700

Nettofinansielle omkostninger, før skat 22.745 29.067 7.075 -2.539 3.742 1.662 -2.459 -15.152 -3.900

 - skat af nettofinansielle omkostninger -689 -512 -231 60 -222 30 -262 -115 116

Nettofinansielle omkostninger, efter skat 22.056 28.555 6.844 -2.479 3.520 1.692 -2.721 -15.267 -3.784

Dirty Surplus poster

Dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter 19.884 -81.133 60.764 30.771 -14.897 -10.132 10.580 -61.864 22.568

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 1.729 13.583 -13.243 4.339 -12.026 -5.285 4.294 294 191

Dagsværdiregulering af værdipapirer 429 -4.696 2.538 429 11.720 2.607 85 -597 -317

Skat af dagsværdiregulering af værdipapirer 0 0 395 0 0 -473 208 -320 0

Skat af dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter -602 1.429 -1.983 -733 884 -185 1.125 -468 -669

Årets totalindkomst 705.498 716.717 206.896 249.570 87.487 -282.000 -43.161 -416.257 81.840

 - Heraf minoritetsinteresser 112 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0

Årets samlede totalindkomst til 705.386 716.719 206.898 249.572 87.489 -281.998 -43.159 -416.257 81.840

Effektiv skattesats -3,0% -1,8% -3,3% -2,4% -5,9% 1,8% 10,6% 0,8% -3,0%
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Bilag 8 – Formler og specifikation af nøgletal for DuPont Analyse  

  

Formler og nøgletalsberegninger
Niveau 1 - Dekomponering af ROE

ROE (ROIC + (FGEAR x (ROIC - r) x MIA)

ROIC Permanent DO (efter skat) / NDA

FGEAR NFF / EK

SPREAD ROIC - r

r NFO / NFF

MIA (TI / TI før MIN) / (EK / EK før MIN)

Niveau 2 - Dekomponering af ROIC

ROIC OG x AOH

OG - Permanent DO efter skat Permanent DO (efter skat) / OMS

Inverse AOH (Anlægskapital) Anlægskapital / OMS

Inverse AOH (NWC) NWC / OMS

Inverse AOH (NDA) NDA / OMS

AOH (Anlægskapital) 1 / Inverse AOH (Anlægskapital)

AOH (NWC) 1 / Inverse AOH (NWC)

AOH (NDA) 1 / Inverse AOH (NDA)

Niveau 3 - Dekomponering af OG og AOH

OG-drivere (%)

Dækningsbidrag, Tørlast Tørlast Dækningsbidrag / Tørlast OMS

Dækningsbidrag, Tank Tank Dækningsbidrag / Tank OMS

Dækningsbidrag, Norden Dækningsbidrag / OMS

Charterhyre for skibe, Tørlast Tørlast Charterhyre for skibe / Tørlast OMS

Charterhyre for skibe, Tank Tank Charterhyre for skibe / Tank OMS

Charterhyre for skibe, Norden Charterhyre for skibe / OMS

EBITDA, Tørlast Tørlast EBITDA / Tørlast OMS

EBITDA, Tank Tank EBITDA / Tank OMS

EBITDA, Norden EBITDA / OMS

Core DO (EBIT), før skat - Tørlast Tørlast Core DO (EBIT) (før skat) / Tørlast OMS

Core DO (EBIT), før skat - Tank Tank Core DO (EBIT) (før skat) / Tank OMS

Core DO (EBIT), før skat - Norden Core DO (EBIT) (før skat) / OMS

Core DO (NOPAT), efter skat - Tørlast Tørlast Core DO (NOPAT) (efter skat) / Tørlast OMS

Core DO (NOPAT), efter skat - Tank Tank Core DO (NOPAT) (efter skat) / Tank OMS

Core DO (NOPAT), efter skat - Norden Core DO (NOPAT) (efter skat) / OMS

Core andet DO, efter skat - Tørlast Tørlast Core andet DO (efter skat) /Tørlast OMS

Core andet DO, efter skat - Tank Tank Core andet DO (efter skat) /Tank OMS

Core andet DO, efter skat - Norden Core andet DO, (efter skat) /OMS

OG - Permanent DO efter skat Permanent DO (efter skat) / OMS

AOH-drivere (inverse)

Skibe Skibe / OMS

Materielle langfristede aktiver Materielle langfristede aktiver / OMS

Andre langfristede aktiver Andre langfristede aktiver / OMS

Andre langfristede forpligtelser Andre langfristede forpligtelser / OMS

Inverse AOH (Kerne Anlægskapital) Anlægskapital / OMS

Kortfristede driftsaktiver Kortfristede driftsaktiver / OMS

Kortsigtede driftsforpligtelser Kortsigtede driftsforpligtelser / OMS

Inverse (Kerne NWC) NWC / OMS
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Bilag 9 – DuPont Analyse 

 
 
  

Regnskabsanalyse - Dupont
Niveau 1 - Dekomponering af ROE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

ROE 48,8% 43,0% 8,0% 11,0% 4,8% -16,1% -3,4% -28,3% 5,5%

ROIC 80,6% 74,0% 13,0% 14,6% 5,5% -19,9% -4,0% -28,8% 5,6%

FGEAR -0,37 -0,40 -0,35 -0,26 -0,10 -0,20 -0,12 0,03 -0,07

SPREAD 85,1% 78,3% 14,1% 14,1% 7,3% -19,4% -5,5% 17,4% 1,0%

r -4,5% -4,2% -1,1% 0,5% -1,8% -0,5% 1,5% -46,2% 4,6%

MIA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Niveau 2 - Dekomponering af ROIC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

ROIC 80,6% 74,0% 13,0% 14,6% 5,5% -19,9% -4,0% -28,8% 5,6%

OG - Permanent DO efter skat 22,6% 17,9% 9,0% 9,9% 4,3% -12,7% -2,6% -16,6% 7,3%

Inverse AOH (Anlægskapital) 0,20 0,21 0,61 0,61 0,72 0,54 0,57 0,53 1,22

Inverse AOH (NWC) 0,08 0,03 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,05 0,08

Inverse AOH (NDA) 0,28 0,24 0,70 0,68 0,79 0,64 0,66 0,58 1,30

AOH (Anlægskapital) 5,04 4,70 1,64 1,64 1,39 1,85 1,76 1,89 0,82

AOH (NWC) 12,27 34,68 11,52 14,63 14,48 10,54 10,69 21,33 13,04

AOH (NDA) 3,57 4,14 1,44 1,47 1,26 1,57 1,51 1,74 0,77

Niveau 3 - Dekomponering af OG og AOH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

OG-drivere (%)

Dækningsbidrag, Tørlast 91,5% 81,4% 70,3% 72,7% 60,6% 53,5% 49,2% 50,1% 52,4%

Dækningsbidrag, Tank 91,5% 93,1% 99,7% 64,3% 59,3% 52,1% 57,7% 56,2% 67,8%

Dækningsbidrag, Norden 91,5% 82,1% 73,1% 71,8% 60,4% 53,2% 50,7% 51,4% 56,8%

Charterhyre for skibe, Tørlast -71,2% -67,6% -57,1% -56,9% -47,5% -41,4% -45,0% -63,3% -42,7%

Charterhyre for skibe, Tank -55,8% -55,8% -85,6% -48,8% -37,6% -33,2% -34,8% -33,5% -28,8%

Charterhyre for skibe, Norden -70,2% -66,9% -59,8% -56,0% -46,1% -39,8% -43,2% -56,9% -38,8%

EBITDA, Tørlast 17,9% 11,6% 9,1% 12,6% 8,6% 7,2% -0,7% -18,9% 4,9%

EBITDA, Tank 27,9% 27,3% -2,4% 0,0% 7,7% 6,9% 10,3% 10,1% 28,1%

EBITDA, Norden 18,6% 12,5% 8,0% 11,2% 8,5% 7,1% 1,2% -12,6% 11,4%

Core DO (EBIT), før skat - Tørlast 17,5% 11,1% 7,7% 11,5% 6,3% -10,8% -3,1% -21,0% 2,2%

Core DO (EBIT), før skat - Tank 24,8% 23,8% -12,1% -10,3% -2,1% -11,5% 1,5% 2,8% 21,6%

Core DO (EBIT), før skat - Norden 18,0% 11,8% 5,8% 9,1% 5,0% -10,9% -2,3% -15,9% 7,7%

Core DO (NOPAT), efter skat - Tørlast 17,0% 10,9% 7,5% 11,2% 5,9% -11,0% -3,5% -21,2% 2,1%

Core DO (NOPAT), efter skat - Tank 24,0% 23,4% -11,7% -10,1% -2,0% -11,8% 1,6% 2,8% 20,9%

Core DO (NOPAT), efter skat - Norden 17,4% 11,6% 5,6% 8,9% 4,7% -11,1% -2,6% -16,0% 7,4%

Core andet DO, efter skat - Tørlast 2,4% 6,0% 4,5% 1,8% 0,2% -1,2% 0,6% 0,1% -0,6%

Core andet DO, efter skat - Tank 52,0% 15,5% 0,6% 0,1% -0,2% 0,6% 0,7% 0,1% 3,0%

Core andet DO, efter skat - Norden 5,6% 6,6% 4,1% 1,6% 0,2% -0,9% 0,6% 0,1% 0,4%

OG - Permanent DO efter skat 22,6% 17,9% 9,0% 9,9% 4,3% -12,7% -2,6% -16,6% 7,3%

AOH-drivere (inverse)

Skibe 0,09 0,10 0,30 0,40 0,61 0,45 0,50 0,52 1,20

Materielle langfristede aktiver 0,19 0,21 0,59 0,61 0,71 0,53 0,56 0,59 1,31

Andre langfristede aktiver 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03

Andre langfristede forpligtelser -0,01 -0,01 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 -0,07 -0,12

Inverse AOH (Kerne Anlægskapital) 0,20 0,21 0,61 0,61 0,72 0,54 0,57 0,53 1,22

Kortfristede driftsaktiver 0,15 0,09 0,18 0,14 0,15 0,18 0,19 0,17 0,31

Kortsigtede driftsforpligtelser -0,07 -0,06 -0,09 -0,07 -0,08 -0,09 -0,09 -0,13 -0,24

Inverse (Kerne NWC) 0,08 0,03 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,05 0,08
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Bilag 10 – Commomsize Balancen 

 
  

Balancen
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Skibe 49% 49% 50% 66% 86% 85% 90% 87% 92%

Ejendom og driftsmidler 2% 6% 6% 4% 3% 5% 4% 4% 5%

Forudbetalinger på skibe og nybygninger 49% 45% 44% 30% 11% 10% 5% 8% 3%

Materielle langfristede driftsaktiver 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kapitalandele i joint ventures 70% 78% 100% 98% 77% 72% 82% 77% 74%

Tilgodehavender hos joint ventures 30% 22% 0% 2% 23% 28% 18% 23% 26%

Andre langfristede aktiver 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gæld til joint ventures 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Langfristede hensatte forpligtelser 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

Andre langfristede forpligtelser 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100%

Andre langfristede aktiver, netto 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Anlægskapital i alt 71% 88% 88% 90% 91% 85% 86% 92% 94%

Driftslikviditet 13% 23% 11% 14% 13% 11% 11% 12% 15%

Periodeafgrænsningsposter 27% 24% 16% 18% 14% 12% 15% 17% 17%

Andre tilgodehavender 12% 4% 19% 15% 16% 5% 7% 13% 12%

Fragttilgodehavender 20% 30% 25% 27% 32% 32% 39% 33% 32%

Selskabsskat 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Beholdninger 10% 6% 10% 15% 26% 28% 28% 20% 24%

Materielle aktiver bestemt for salg 17% 13% 18% 11% 0% 12% 0% 5% 1%

Kortfristede driftsaktiver 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Anden gæld 7% 35% 11% 18% 19% 24% 20% 23% 16%

Leverandører af varer og tjenesteydelser 41% 37% 42% 57% 71% 62% 61% 33% 31%

Periodeafgrænsningsposter 29% 12% 21% 20% 10% 11% 19% 13% 9%

Kortfristede hensatte forpligtelser 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 36%

Selskabsskat 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Forpligt relateret til matr aktiver bestemt for salg 23% 14% 25% 5% 0% 3% 0% 0% 7%

Kortfristede driftsforpligtelser 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Arbejdskapital i alt (NWC) 29% 12% 12% 10% 9% 15% 14% 8% 6%

Netto Driftsaktiver (NDA=Anlægskapital+NWC) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Værdipapirer 1% 3% 3% 7% 20% 15% 18% 20% 13%

Overskydende likviditet 99% 97% 97% 93% 80% 85% 82% 80% 87%

Finansielle aktiver (FA) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Langfristet Bankgæld 93% 92% 92% 25% 82% 89% 89% 88% 87%

Kortfristet Bankgæld 7% 8% 8% 75% 18% 11% 11% 12% 13%

Finansielle forpligtelser (FF) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Bilag 11 – Commomsize Resultatopgørelsen 

 
 

Tørlast
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Tørlast 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rejseafhængige omkostninger -8% -19% -30% -27% -39% -47% -51% -50% -48%

Dækningsbidrag 92% 81% 70% 73% 61% 53% 49% 50% 52%

Charterhyre for skibe -71% -68% -57% -57% -48% -41% -45% -63% -43%

Øvrige driftsomkostninger skibe -1% -1% -1% -1% -2% -3% -3% -3% -2%

Andre eksterne omkostninger 0% 0% -1% 0% -1% -1% -1% -1% -1%

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -1% -1% -2% -2% -2% -1% -1% -2% -2%

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) 18% 12% 9% 13% 9% 7% -1% -19% 5%

Af- og nedskrivninger 0% 0% -1% -1% -2% -3% -2% -2% -3%

Ekstraordinære nedskrivninger 0% 0% 0% 0% 0% -15% 0% 0% 0%

Core driftsoverskud (EBIT), før skat 17% 11% 8% 12% 6% -11% -3% -21% 2%

Skat på EBIT -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Core driftsoverskud (NOPAT), efter skat 17% 11% 7% 11% 6% -11% -3% -21% 2%

Andre driftsindtægter, netto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Salgsavancer og tab skibe mv. 2% 6% 5% 1% 0% -1% 0% 0% -1%

Resultatandele af joint ventures 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Core andet driftsoverkud, før skat 2% 6% 5% 2% 0% -1% 1% 0% -1%

Skat på andet driftsoverskud 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Core andet driftsoverkud, efter skat 2% 6% 4% 2% 0% -1% 1% 0% -1%

Tank
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Tank 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rejseafhængige omkostninger -8% -7% 0% -36% -41% -48% -42% -44% -32%

Dækningsbidrag 92% 93% 100% 64% 59% 52% 58% 56% 68%

Charterhyre for skibe -56% -56% -86% -49% -38% -33% -35% -33% -29%

Øvrige driftsomkostninger skibe -1% -3% -7% -7% -7% -11% -11% -11% -10%

Andre eksterne omkostninger -1% -1% -1% -1% -1% 0% 0% 0% 0%

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -6% -5% -8% -8% -7% -1% -1% -1% -1%

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) 28% 27% -2% 0% 8% 7% 10% 10% 28%

Af- og nedskrivninger -3% -4% -10% -10% -10% -8% -9% -7% -6%

Ekstraordinære nedskrivninger 0% 0% 0% 0% 0% -10% 0% 0% 0%

Core driftsoverskud (EBIT), før skat 25% 24% -12% -10% -2% -12% 1% 3% 22%

Skat på EBIT -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1%

Core driftsoverskud (NOPAT), efter skat 24% 23% -12% -10% -2% -12% 2% 3% 21%

Andre driftsindtægter, netto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Salgsavancer og tab skibe mv. 55% 15% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 3%

Resultatandele af joint ventures -1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Core andet driftsoverkud, før skat 54% 16% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 3%

Skat på andet driftsoverskud -2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Core andet driftsoverkud, efter skat 52% 16% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 3%
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Norden
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Omsætning (Tørlast+Tank) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dækningsbidrag (Tørlast+tank) 92% 82% 73% 72% 60% 53% 51% 51% 57%

Core driftsoverskud, efter skat (Tørlast+Tank) (NOPAT) 17% 12% 6% 9% 5% -11% -3% -16% 7%

Core andet driftsoverkud, efter skat (Tørlast+Tank) 6% 7% 4% 2% 0% -1% 1% 0% 0%

Ikke allokerede driftsomkostninger, netto 0% 0% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1%

 - skat af ikke allokerede driftsomkostninger, netto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Permanent driftsoverskud, efter skat 23% 18% 9% 10% 4% -13% -3% -17% 7%

Finansielle indtægter 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Finansielle omkostninger 0% 0% 0% 0% 0% 0% -1% -1% -1%

Nettofinansielle omkostninger, før skat 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% -1% 0%

 - skat af nettofinansielle omkostninger 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Nettofinansielle omkostninger, efter skat 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% -1% 0%

Dirty Surplus poster

Dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter 1% -2% 4% 1% -1% 0% 0% -3% 3%

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0% 0% -1% 0% -1% 0% 0% 0% 0%

Dagsværdiregulering af værdipapirer 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Skat af dagsværdiregulering af værdipapirer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Skat af dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Årets totalindkomst 24% 17% 12% 11% 4% -13% -2% -20% 9%

 - Heraf minoritetsinteresser 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Årets samlede totalindkomst til 24% 17% 12% 11% 4% -13% -2% -20% 9%
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Bilag 12 – Trendanalyse Balancen 

  

Balancen
1.000 USD 2007=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Skibe 277.814 157 179 317 499 348 388 378 381

Ejendom og driftsmidler 10.007 569 558 556 559 558 538 538 535

Forudbetalinger på skibe og nybygninger 281.318 141 157 143 60 40 23 35 14

Materielle langfristede driftsaktiver 569.139 157 175 235 283 200 210 211 202

Kapitalandele i joint ventures 20.755 149 153 170 103 62 91 93 96

Tilgodehavender hos joint ventures 9.008 94 0 8 70 55 46 65 77

Andre langfristede aktiver 29.763 132 107 121 93 60 77 84 91

Gæld til joint ventures 0 100 546 0 0 3 0 0

Langfristede hensatte forpligtelser 16.600 169 0 0 0 0 0 904 639

Andre langfristede forpligtelser 16.600 169 40 216 0 0 1 904 639

Andre langfristede aktiver, netto 13.163 86 191 0 210 136 173 -949 -601

Anlægskapital i alt 582.302 155 175 230 282 198 209 185 184

Driftslikviditet 58.663 145 57 75 77 73 73 69 69

Periodeafgrænsningsposter 119.174 74 40 45 40 39 51 51 39

Andre tilgodehavender 55.222 28 105 81 98 38 48 82 62

Fragttilgodehavender 87.738 123 87 94 126 143 179 133 101

Selskabsskat 4.876 0 0 29 1 0 14 5 0

Beholdninger 44.988 52 70 102 198 246 248 161 146

Materielle aktiver bestemt for salg 75.983 62 72 47 0 60 0 22 3

Kortfristede driftsaktiver 446.644 82 68 69 78 88 89 79 62

Anden gæld 14.986 569 114 195 241 311 265 398 227

Leverandører af varer og tjenesteydelser 84.510 108 79 107 161 139 144 101 78

Periodeafgrænsningsposter 61.205 48 55 52 31 34 60 53 30

Kortfristede hensatte forpligtelser 0 100

Selskabsskat 0 100 26 0 0 21 0 0 0

Forpligt relateret til matr aktiver bestemt for salg 46.959 73 82 16 0 10 0 0 32

Kortfristede driftsforpligtelser 207.660 118 75 76 92 92 95 124 101

Arbejdskapital i alt (NWC) 238.984 51 61 63 66 85 84 40 28

Netto Driftsaktiver (NDA=Anlægskapital+NWC) 821.286 125 142 181 219 165 173 143 139

Værdipapirer 3.172 694 774 1.203 2.249 2.361 2.517 1.257 1.197

Overskydende likviditet 560.725 129 121 95 52 73 65 28 47

Finansielle aktiver (FA) 563.897 132 124 101 64 86 79 35 53

Langfristet Bankgæld 68.796 92 85 21 196 201 335 295 275

Kortfristet Bankgæld 5.187 100 100 844 579 335 533 533 533

Finansielle forpligtelser (FF) 73.983 93 86 79 223 210 349 312 293

Netto finansielle forpligtelser (NFF=FA-FF) -489.914 138 130 104 40 67 38 -7 17

Minoritetsinteresser 74 97 95 92 89 86 0 0 0

Egenkapital Nordens aktionærer 1.311.126 130 138 152 152 129 122 87 93

Samlet finansiering (EK+MIN+NFF) 821.286 125 142 181 219 165 173 143 139
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Bilag 13 – Trendanalyse Resultatopgørelsen 

 
 

Tørlast
1.000 USD 2007=100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Tørlast 2.742.529 146 55 71 71 63 64 58 23

Rejseafhængige omkostninger -232.328 320 194 228 328 347 386 344 129

Dækningsbidrag 2.510.201 130 42 56 47 37 35 32 13

Charterhyre for skibe -1.953.584 138 44 57 47 37 41 52 14

Øvrige driftsomkostninger skibe -23.523 145 93 96 157 220 214 228 61

Andre eksterne omkostninger -9.903 164 103 87 111 89 107 123 53

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -31.006 126 98 98 125 80 83 82 35

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) 492.185 94 28 50 34 25 -3 -61 6

Af- og nedskrivninger -12.362 138 141 176 361 408 343 278 138

Ekstraordinære nedskrivninger 0 100 88 0 0 6703 0 0 0

Core driftsoverskud (EBIT), før skat 479.823 92 24 47 25 -39 -12 -70 3

Skat på EBIT -14.526 54 26 37 50 23 41 18 3

Core driftsoverskud (NOPAT), efter skat 465.297 93 24 47 25 -41 -13 -73 3

Andre driftsindtægter, netto 5.129 -165 15 65 98 122 154 152 55

Salgsavancer og tab skibe mv. 59.104 418 118 48 0 -43 0 0 -6

Resultatandele af joint ventures 3.475 184 7 120 -6 -44 32 -172 -83

Core andet driftsoverkud, før skat 67.708 362 104 53 7 -31 14 3 -6

Skat på andet driftsoverskud -2.050 210 112 41 15 18 -48 -1 -6

Core andet driftsoverkud, efter skat 65.658 366 104 53 7 -32 16 3 -6

Tank
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Tank 190.611 128 84 128 177 210 199 229 130

Rejseafhængige omkostninger -16.147 105 3 538 847 1187 994 1187 495

Dækningsbidrag 174.464 131 91 90 114 119 126 141 96

Charterhyre for skibe -106.333 129 128 112 119 125 124 138 67

Øvrige driftsomkostninger skibe -1.635 513 723 1068 1399 2575 2553 2987 1459

Andre eksterne omkostninger -1.721 156 73 100 113 91 101 122 59

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -11.685 113 114 160 193 38 36 37 18

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) 53.090 126 -7 0 49 52 74 83 131

Af- og nedskrivninger -5.881 147 262 428 560 573 573 541 274

Ekstraordinære nedskrivninger 0 100 0 0 0

Core driftsoverskud (EBIT), før skat 47.209 123 -41 -53 -15 -98 12 26 113

Skat på EBIT -1.429 72 -44 -42 -29 59 -42 -7 111

Core driftsoverskud (NOPAT), efter skat 45.780 125 -41 -53 -14 -103 14 27 113

Andre driftsindtægter, netto 0 100 62 79 45 62 63 0

Salgsavancer og tab skibe mv. 104.015 35 0 0 0 2 2 0 7

Resultatandele af joint ventures -1.864 -118 -39 -11 18 -37 4 -7 -38

Core andet driftsoverkud, før skat 102.151 38 1 0 -1 2 2 0 8

Skat på andet driftsoverskud -3.092 22 1 0 -1 -1 -8 0 7

Core andet driftsoverkud, efter skat 99.059 38 1 0 -1 3 3 0 8
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Norden
1.000 USD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015H1

Omsætning (Tørlast+Tank) 2.933.140 145 57 75 77 73 73 69 30

Dækningsbidrag (Tørlast+tank) 2.684.665 130 46 59 51 42 41 39 19

Core driftsoverskud, efter skat (Tørlast+Tank) (NOPAT) 511.077 96 19 38 21 -46 -11 -64 13

Core andet driftsoverkud, efter skat (Tørlast+Tank) 164.717 169 42 21 3 -11 8 1 2

Ikke allokerede driftsomkostninger, netto -14.223 82 89 89 102 103 91 97 38

 - skat af ikke allokerede driftsomkostninger, netto 431 48 96 70 201 -62 -319 -24 37

Permanent driftsoverskud, efter skat 662.002 115 23 33 15 -41 -9 -51 10

Finansielle indtægter 29.084 118 53 22 33 33 34 27 13

Finansielle omkostninger -6.339 81 130 140 91 125 197 365 121

Nettofinansielle omkostninger, før skat 22.745 128 31 -11 16 7 -11 -67 -17

 - skat af nettofinansielle omkostninger -689 74 34 -9 32 -4 38 17 -17

Nettofinansielle omkostninger, efter skat 22.056 129 31 -11 16 8 -12 -69 -17

Dirty Surplus poster

Dagsværdireguleringer af visse sikringsinstrumenter 19.884 -408 306 155 -75 -51 53 -311 113

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 1.729 786 -766 251 -696 -306 248 17 11

Dagsværdiregulering af værdipapirer 429 -1095 592 100 2732 608 20 -139 -74

Skat af dagsværdiregulering af værdipapirer 0 100 0 0 -120 53 -81 0

Skat af dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter -602 -237 329 122 -147 31 -187 78 111

Årets totalindkomst 705.498 102 29 35 12 -40 -6 -59 12

 - Heraf minoritetsinteresser 112 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0

Årets samlede totalindkomst til 705.386 102 29 35 12 -40 -6 -59 12
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Bilag 14 – Budgettering Norden 

 
 
 
  

Budget DS Norden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 T

Finansielle værdidrivere 1000 USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætningsvækst Tørlast -9,4% 4,1% 15,8% 21,4% 32,1% -25,9% -15,4% -4,7% -4,6% 2,8%

Tank 15,2% 3,3% 14,1% 19,4% 29,8% -27,3% -16,8% -6,5% -6,5% 2,3%

EBITDA-margin Tørlast -18,9% 4,9% 6,2% 6,8% 8,3% 2,0% 2,8% 3,8% 3,8% 4,9%

Tank 10,1% 10,0% 11,0% 11,5% 18,8% 3,5% 8,0% 9,0% 9,0% 10,0%

Af- og nedskrivninger i % af anlægskapitalTørlast -3,2% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7%

Tank -3,0% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5%

Andet driftsoverskud efter skat i % af omsætningTørlast 0,1% 0,2% 0,2% 2,0% 4,0% -0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Tank 0,1% 0,4% 1,6% 4,4% 8,8% -1,0% 0,2% -0,8% -0,6% 0,4%

Skattesats EBIT Core Drift Norden 0,8% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2%

1/AOH anlægskapital Norden 0,53 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

1/AOH nettoarbejdskapital Norden 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Resultatopgørelse - Tørlast 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætning 1.600.758 1.667.133 1.930.217 2.343.807 3.095.543 2.292.819 1.940.845 1.849.042 1.763.643 1.812.584

Drifts- og rejseafhængige omkostninger -1.902.534 -1.585.443 -1.811.315 -2.183.432 -2.838.226 -2.247.880 -1.886.501 -1.779.148 -1.696.977 -1.723.767

EBITDA -301.776 81.690 118.901 160.375 257.317 44.939 54.344 69.894 66.666 88.817

Af- og nedskrivninger -34.352 -42.832 -49.434 -59.818 -78.726 -58.098 -49.006 -46.513 -44.193 -45.382

EBIT Core drift -336.128 38.858 69.467 100.557 178.591 -13.159 5.338 23.381 22.472 43.434

Skat på EBIT -2.543 -2.409 -4.307 -6.235 -11.073 816 -331 -1.450 -1.393 -2.693

NOPAT -338.671 36.449 65.160 94.322 167.518 -12.343 5.007 21.931 21.079 40.741

Andet driftsoverskud efter skat 1.868 3.334 3.860 46.876 123.822 -4.586 3.882 3.698 3.527 3.625

Permanent Core DO -336.803 39.783 69.020 141.198 291.340 -16.929 8.888 25.629 24.606 44.367

Resultatopgørelse - Tank 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætning 437.349 451.782 515.347 615.454 799.114 581.352 483.527 451.985 422.633 432.512

Drifts- og rejseafhængige omkostninger -393.247 -406.603 -458.659 -544.677 -649.280 -561.005 -444.845 -411.306 -384.596 -389.260

EBITDA 44.102 45.178 56.688 70.777 149.834 20.347 38.682 40.679 38.037 43.251

Af- og nedskrivninger -31.787 -28.593 -33.001 -39.933 -52.555 -38.784 -32.715 -31.050 -29.502 -30.296

EBIT core drift 12.315 16.585 23.687 30.845 97.279 -18.437 5.967 9.628 8.535 12.956

Skat på EBIT 93 -1.028 -1.469 -1.912 -6.031 1.143 -370 -597 -529 -803

NOPAT 12.408 15.557 22.219 28.932 91.248 -17.294 5.597 9.031 8.006 12.152

Andet driftsoverskud efter skat 244 1.807 8.246 27.080 70.322 -5.814 967 -3.616 -2.536 1.730

Permanent Core DO 12.652 17.364 30.464 56.012 161.570 -23.108 6.564 5.415 5.470 13.882

Resultatopgørelse - Norden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætning 2.038.107 2.118.914 2.445.564 2.959.261 3.894.656 2.874.171 2.424.371 2.301.027 2.186.276 2.245.095

Drifts- og rejseafhængige omkostninger -2.295.781 -1.992.047 -2.269.974 -2.728.109 -3.487.506 -2.808.884 -2.331.345 -2.190.454 -2.081.573 -2.113.028

EBITDA -257.674 126.868 175.590 231.152 407.151 65.287 93.026 110.572 104.703 132.068

Af- og nedskrivninger -66.139 -71.424 -82.435 -99.751 -131.281 -96.883 -81.721 -77.563 -73.695 -75.678

EBIT core drift -323.813 55.443 93.154 131.401 275.869 -31.596 11.305 33.009 31.008 56.390

Skat på EBIT -2.450 -3.437 -5.776 -8.147 -17.104 1.959 -701 -2.047 -1.922 -3.496

NOPAT -326.263 52.006 87.379 123.254 258.766 -29.637 10.604 30.963 29.085 52.894

Andet driftsoverskud efter skat 2.112 5.141 12.106 73.956 194.144 -10.399 4.849 82 991 5.355

Permanent Core DO -324.151 57.147 99.485 197.211 452.909 -40.036 15.453 31.045 30.077 58.249

Balance - Norden 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Anlægskapital 1.076.806 1.165.403 1.345.060 1.627.594 2.142.061 1.580.794 1.333.404 1.265.565 1.202.452 1.234.803

Nettoarbejdskapital 95.536 148.324 171.189 207.148 272.626 201.192 169.706 161.072 153.039 157.157

Nettodriftsaktiver 1.172.342 1.313.727 1.516.250 1.834.742 2.414.687 1.781.986 1.503.110 1.426.637 1.355.491 1.391.959
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Bilag 15 – Specifikation af følsomhedsberegning 

 
 

 
  

Følsomhed Inverse omsætningshastighed for NDA

Niveau for 1/AOH

Anlægskapital NWC -10% -5% 0% 5% 10%

-10% 0,50 0,063 -10% 198 170 142 114 85

-5% 0,52 0,067 -5% 197 168 140 112 84

0% 0,55 0,070 0% 195 167 138 110 82

5% 0,58 0,074 5% 193 165 136 108 80

10% 0,61 0,077 10% 191 163 135 106 78

1/AOH Anlægskapital

1
/A

O
H

 N
W

C
Følsomhed afdækningspolitik Tørlast

Δ % -10% -5% 0% 5% 10%

Aktiekurs DKK 105 122 138 155 172

Afdækningsprocenter per år

Ændring 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T

-10% 63% 72% 77% 86% 36% 45% 54% 54% 63%

-5% 67% 76% 81% 90% 38% 48% 57% 57% 67%

0% 70% 80% 85% 95% 40% 50% 60% 60% 70%

5% 74% 84% 89% 100% 42% 53% 63% 63% 74%

10% 77% 88% 94% 105% 44% 55% 66% 66% 77%

EBITDA-Margin Tørlast ved ændring i afdækningsprocenter

Ændring 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 T

-10% 4,4% 5,5% 6,2% 7,5% 1,8% 2,5% 3,4% 3,4% 4,4%

-5% 4,7% 5,9% 6,5% 7,9% 1,9% 2,7% 3,6% 3,6% 4,7%

0% 4,9% 6,2% 6,8% 8,3% 2,0% 2,8% 3,8% 3,8% 4,9%

5% 5,1% 6,5% 7,2% 8,7% 2,1% 2,9% 4,0% 4,0% 5,1%

10% 5,4% 6,8% 7,5% 9,1% 2,2% 3,1% 4,2% 4,2% 5,4%

Der budgetterede afdækning afhænger af BCM for hvert år. Her tilsidesættes denne afhængighed, og 

den procentvise ændring er derfor trukket fra eller lagt til per år.
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Bilag 16 – Reformuleret resultatopgørelse for Star Bulk Carriers Corp og historiske 
niveauer for værdidrivere 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatopgørelse
1.000 USD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætning 238.883 142.351 121.042 107.065 86.162 69.894 147.387

Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) 187.760 81.174 84.227 45.855 26.030 24.491 29.513

Af- og nedskrivninger -51.050 -58.298 -46.937 -50.224 -33.045 -16.061 -43.263

Ekstraordinære nedskrivninger -3.646 -75.208 -34.947 -62.020 -303.219 0 0

Core driftsoverskud (EBIT), før skat 133.064 -52.332 2.343 -66.389 -310.234 8.430 -13.750

Skat på EBIT 0 0 0 0 0 0 0

Core driftsoverskud (NOPAT), efter skat 133.064 -52.332 2.343 -66.389 -310.234 8.430 -13.750

Andre driftsindtægter, netto 9.711 16.219 26.700 7.220 5.545 2.575 9.906

Core andet driftsoverkud, før skat 9.711 16.219 26.700 7.220 5.545 2.575 9.906

Skat på andet driftsoverskud 0 0 0 0 0 0 0

Core andet driftsoverkud, efter skat 9.711 16.219 26.700 7.220 5.545 2.575 9.906

Permanent driftsoverskud, efter skat 142.775 -36.113 29.043 -59.169 -304.689 11.005 -3.844

Balancen
1.000 USD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Anlægskapital 814.340 685.607 669.181 668.953 293.360 402.040 1.873.527

NWC 42.300 60.900 23.900 31.400 47.500 54.400 134.400

Nettodriftsaktiver 856.640 746.507 693.081 700.353 340.860 456.440 2.007.927

Nettofinansielle forpligtelser -267.025 -207.108 -192.005 -251.068 -192.268 -144.174 -767.625

Historiske niveauer for Star Bulks værdidrivere

Driver 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Omsætningsvækst -40,4% -15,0% -11,5% -19,5% -18,9% 110,9%

EBITDA-Margin 78,6% 57,0% 69,6% 42,8% 30,2% 35,0% 20,0%

Afskrivninger i % af anlægskapital -6,3% -8,5% -7,0% -7,5% -11,3% -4,0% -2,3%

Andet driftsoverskud efter skat i % af omsætning 4,1% 11,4% 22,1% 6,7% 6,4% 3,7% 6,7%

Skattesats EBIT Core Drift 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1/AOH anlægskapital 3,41 4,82 5,53 6,25 3,40 5,75 12,71

1/AOH nettoarbejdskapital 0,18 0,43 0,20 0,29 0,55 0,78 0,91

Kilde: Egen tilvirkning efter Star Bulks regnskaber 2008-2014, Bloomberg Terminalen og Ole Sørensen, 2012
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Bilag 17 – Budgettering af værdidrivere for Star Bulk Carriers Corp 

 
  

Collapse Steady State

Omsætningsvækst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Verden 3,3% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 4,0% 3,9% 3,9% 2,3%

Omsætningsvækst inkl. BCM 3,3% 14,1% 19,4% 29,8% -27,3% -16,8% -6,5% -6,5% 2,3%

EBITDA margin 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Basis EBITDA 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

BCM indflydelse 0,0% 3,5% 5,3% 8,8% -10,5% -7,0% -3,5% -3,5% 0,0%

Samlet Estimat EBITDA 35,0% 38,5% 40,3% 43,8% 24,5% 28,0% 31,5% 31,5% 35,0%

Realiseret

Afskrivninger 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Estimat i % af anlægskapital -2,3% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0%

Core DO Andet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Business Cyklus Multiplikator (BCM) 100% 110% 115% 125% 70% 80% 90% 90% 100%

Estimat Core DO Andet 5,0% 6,0% 6,5% 7,5% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% 5,0%

1/AOH Gns. 08-14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

1/AOH anlægskapital 5,98 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

1/AOH nettoarbejdskapital 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Kilde: Egen tilvirkning efter IMF og afsnit 4.2 om budgettering for Norden

BNP-Vækst

Budgetteret

Cyklus Stadie

Recovery Peak Through
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Bilag 18 – Budgettering Star Bulk Carriers Corp 

 
 

Bilag 19 – Budgettering Norden og Star Bulk Carriers Corp (sammenlagt selskab) 

 

Budget Star Bulk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 T

Finansielle værdidrivere 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætningsvækst 110,9% 3,3% 14,1% 19,4% 29,8% -27,3% -16,8% -6,5% -6,5% 2,3%

EBITDA-margin 20,0% 35,0% 38,5% 40,3% 43,8% 24,5% 28,0% 31,5% 31,5% 35,0%

Af- og nedskrivninger i % af anlægskapital -2,3% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0% -6,0%

Andet driftsoverskud efter skat i % af omsætning 6,7% 5,0% 6,0% 6,5% 7,5% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% 5,0%

Skattesats EBIT Core Drift 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1/AOH anlægskapital 12,71 8,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

1/AOH nettoarbejdskapital 0,91 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

Resultatopgørelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætning 147.387 152.251 173.672 207.409 269.302 195.916 162.949 152.319 142.428 145.757

EBITDA 29.513 53.288 66.864 83.482 117.820 47.999 45.626 47.981 44.865 51.015

Af- og nedskrivninger -43.263 -73.080 -52.102 -62.223 -80.791 -58.775 -48.885 -45.696 -42.728 -43.727

EBIT Core drift -13.750 -19.793 14.762 21.259 37.029 -10.775 -3.259 2.285 2.136 7.288

Skat på EBIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOPAT -13.750 -19.793 14.762 21.259 37.029 -10.775 -3.259 2.285 2.136 7.288

Andet driftsoverskud efter skat 9.906 7.613 10.420 13.482 20.198 3.918 4.888 6.093 5.697 7.288

Permanent Core DO -3.844 -12.180 25.183 34.741 57.227 -6.857 1.629 8.378 7.834 14.576

Balance 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Anlægskapital 1.873.527 1.218.006 868.362 1.037.043 1.346.510 979.581 814.745 761.596 712.139 728.784

Nettoarbejdskapital 134.400 73.080 83.363 99.556 129.265 94.040 78.215 73.113 68.365 69.963

Nettodriftsaktiver 2.007.927 1.291.087 951.725 1.136.600 1.475.775 1.073.620 892.960 834.710 780.504 798.747

Budget Norden og Star Bulk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 T

Finansielle værdidrivere 1000 USD2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætningsvækst -1,4% 3,9% 18,8% 28,6% 43,2% -26,2% -15,7% -5,2% -5,1% 2,6%

EBITDA-margin -10,4% 7,9% 8,2% 8,3% 11,0% 2,8% 4,3% 5,3% 5,3% 6,4%

Af- og nedskrivninger i % af anlægskapital -3,9% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0%

Andet driftsoverskud efter skat i % af omsætning 0,5% 0,2% 0,5% 2,5% 5,0% -0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%

Skattesats EBIT Core Drift 0,7% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2% -6,2%

1/AOH anlægskapital 1,35 1,05 1,00 0,90 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

1/AOH nettoarbejdskapital 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Resultatopgørelse 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Omsætning 2.185.494 2.271.499 2.699.433 3.470.592 4.969.411 3.665.395 3.089.822 2.930.047 2.781.277 2.854.004

EBITDA -228.161 180.182 220.811 288.446 544.354 101.586 134.009 155.449 147.104 182.157

Af- og nedskrivninger -109.402 -119.254 -134.972 -156.177 -198.776 -128.289 -108.144 -102.552 -97.345 -99.890

EBIT Core drift -337.563 60.928 85.840 132.269 345.577 -26.703 25.865 52.898 49.759 82.267

Skat på EBIT -2.450 -3.778 -5.322 -8.201 -21.426 1.656 -1.604 -3.280 -3.085 -5.101

NOPAT -340.013 57.151 80.518 124.069 324.151 -25.047 24.262 49.618 46.674 77.166

Andet driftsoverskud efter skat 12.018 5.512 13.363 86.735 247.719 -13.262 6.180 105 1.261 6.808

Permanent Core DO -327.995 62.662 93.880 210.804 571.870 -38.309 30.441 49.723 47.936 83.974

Balance 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Anlægskapital 2.950.333 2.385.074 2.699.433 3.123.532 3.975.529 2.565.776 2.162.875 2.051.033 1.946.894 1.997.803

Nettoarbejdskapital 229.936 227.150 242.949 277.647 347.859 256.578 216.288 205.103 194.689 199.780

Nettodriftsaktiver 3.180.269 2.604.813 2.467.975 2.971.342 3.890.462 2.855.606 2.396.070 2.261.346 2.135.995 2.190.706

DCF Norden og Star Bulk

Cashflow beregning - 1.000 USD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Terminal

Permanent Core DO 62.662 93.880 210.804 571.870 -38.309 30.441 49.723 47.936 83.974

Ændring i Nettodriftsaktiver 575.456 136.839 -503.367 -919.120 1.034.856 459.536 134.724 125.351 -54.711

Frit cashflow (FCFF) 638.118 230.719 -292.563 -347.250 996.547 489.977 184.447 173.287 29.263

Diskonteringsfaktor 1,057 1,116 1,180 1,246 1,317 1,391 1,470 1,553 1,553

Terminalrente (wacc-g) 0,030

Terminalværdi 960.963

Nutidsværdi FCFF (år 1-8) 1.629.850 603.935 206.663 -248.021 -278.612 756.736 352.137 125.457 111.553

Nutidsværdi Terminalværdi 618.617

Enterprise Value 2.248.466

Nettofinansielle forpligtelser ultimo 2Q 2015 -571.546

Egenkapitalens værdi i USD 1.676.920

WACC 5,66%

Kilde: Egen tilvirkning efter Petersen & Plenborg, samt Ole Sørensen


