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Executive Summery  

D/S Norden is one of the oldest and most experienced dry bulk shipping companies in the 

world. Headquartered in Copenhagen Denmark, with offices around the world, Norden 

operates and manage a highly flexible fleet of both owned and chartered dry bulkers and 

product tankers. Each day Norden´ s vessels transport raw materials such as iron ore, coal, 

steel and oil products from continent to continent. Norden have done so, since 1871. 

Norden is listed on NASDAQ OMX Copenhagen A/S and had a price per share of DKK 204, 

80 on July the 1st 2010.  

The purpose of this thesis is to determine a market price per share as of July the 1st 2010. 

Using both the DCF and the EVA approach, an estimate of the value of Norden´ share has 

been determined to DKK 414, 00. This value estimate deviates from the current price with 

more than 200 % at the time of valuation. However, results from comparing the price at which 

peers of Norden currently trades at using multiples, indicate that the market are currently 

undervaluing Norden. This comparison thus supports the value estimate generated from the 

DCF and EVA approach. 

Trough both a strategic and financial analysis, Norden´ s nonfinancial and financial value 

drivers have been found. The combination of these drivers show, that despite the fact that 

Norden is a company which operates in a volatile industry; highly correlated with the world 

economy, Norden has the capacity of keeping its position as one of the leaders within the dry 

bulk market. This is a consequence of part having a highly flexible fleet and part having a 

strong financial position.  

The conditions for the dry bulk market have been extremely well the past decade. As a result, 

dry bulk shipping companies have seen higher and higher excess returns. The never ending 

increase in Chinese demand for raw commodities, have been the primary driver behind the 

success in the dry bulk segment. How long can this go on? This is one of the most important 

assumptions following the valuation of Norden in this thesis. Chinas demand for raw 

materials is expected to decline, however at a slow and moderate rate in the years to come. In 

effect, EBIT margin will fade and in return so will the return on invested capital. Economic 

value added will decline and reach zero when steady state for Norden is reached. 

Nonetheless, the value estimate of the stock indicates that it can be characterized as a 

profitable long term investment.  
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Indledning 

Markedet for transport at tørlastvarer har i en årrække oplevet favorable vilkår primært drevet 

af asiatisk efterspørgsel på tørlast-råvarer til brug for en stigende industrialisering samt 

oplagring af kul og jernmalm i især Kina. Resultatet har været overnormale afkast og 

eksplosive aktiekurser for mange tørlastrederier. Det danske rederi DS Norden A/S 

transporterer dagligt kul, jernmalm, korn og andre tørlastvarer rundt i hele verden til brug for 

verdensindustrien og har således nydt godt af disse vilkår.  

Den nyligt overståede finansielle krise har dog sat sit præg på verdenshandlen og 

virksomheders indtjening overalt i verden. Fald i byggeriet, i produktionen og en generelt 

faldende efterspørgsel har medført at færre råvarer skal fragtes fra land til land. Rederier 

verden over har i kraft af dette sejlet i heftig modvind, da behovet for fragt af råvarer har 

været faldende. Svingende fragtrater samt overkapacitet af tonnage, har præget 

rederibranchens tørlast - og tankersegment siden krisens start og hermed 

indtjeningsgrundlaget for mange rederier.  

I tal betød de faldende konjunkturer at fragtraterne for tørlast målt efter Baltic Dry Indekset 

blev halveret og fordoblet i 2008 hele to gange. 1 Indtjeningsåret 2009 så heller ikke bedre ud 

idet fragtraterne faldt yderligere til et niveau der lå 60 % under 2008 niveauet.2

DS Nordens aktie blev før krisen indtog i midten af 2008 handlet til kurs DKK 481,00, efter i 

over et år at have ligget på dette niveau.

 Usikkerheden 

til især Kinas fremadrettede importniveau og efterspørgsel på tørlastvarer samt mængden af 

leveret tonnage for året 2010 udgør nogle af de største usikkerhedselementer for 

tørlastmarkedets fremadrettede udvikling. 

3

I lyset af ovenstående udvikling vil det være interessant at undersøge, hvorvidt D/S Nordens 

akties værdi overstiger prisen på aktien pr. 1. juli 2010 og hermed om aktien er værd at 

investere i, baseret på en værdiansættelse. 

 Blot to år efter, er prisen på Nordens aktie mere end 

halveret og blev pr. 1. juli 2010 således handlet til kurs DKK 204,80.  

                                                 

1 Mikkelsen 2008. 
2 RS Platou Report 2010 
3 Kurs pr. 4. juli 2008: DKK 481,00. Kursen nåede i 2007 sit all time high på DKK 700,00. 
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Problemstilling 

Hvorvidt en aktie bør købes, sælges eller fastholdes, er den eksterne aktieanalytikers opgave 

at rådgive om og anbefale overfor potentielle investorer. Beslutningen baseres på baggrund af 

ekstern information om pågældende virksomhed, som ud fra analytikerens gennemgang, skal 

generere et billede at virksomhedens fremtidige rentabilitet og indtjeningspotentiale og 

efterfølgende virksomhedens markedsværdi. Sagt med andre ord, skal den eksterne analytiker 

spå om virksomhedens fremtid og dette medfører naturligt adskillige skøn, fejlkilder og 

usikkerhed, idet de underliggende drivere for selve værdiskabelsen i en virksomhed, påvirkes 

af adskillige eksterne og interne faktorer.  

På trods af dette, eksisterer der blandt virksomhedens medarbejdere, kunder, ejere samt 

investorer et løbende informationsbehov for netop at kende virksomhedens markedsværdi. 

For en virksomhed optaget på Den Nordiske Børs´ OMXC20 indeks, vil behovet for at kende 

virksomhedens indtjeningspotentiale være endnu større, idet aktier i dette indeks, er blandt de 

20 mest handlede aktier i Danmark.  

Dampskibsselskabet Norden A/S blev d. 27. december 2007 for første gang, handlet som en 

del af OMXC20 – indekset, efter at den året forinden havde været den 8. mest handlede aktie 

på Den Nordiske Børs.4

Problemformulering 

 DS Norden [herefter Norden] har i tiden efter været underlagt flere 

udfordringer, herunder den finansielle krise og udført flere strategiske tiltag, som alle kan få 

indflydelse på Nordens fremtidige indtjening. I lyset af ovenstående indledning, som kort 

beskriver nogle af de faktorer, som Rederiet som virksomhed er underlagt og påvirkes af, kan 

følgende problemformulering for nærværende opgave formuleres: 

”Hvilken værdi bør Nordens aktie handles til pr. 1. juli 2010 baseret på en strategisk 
regnskabsanalyse og værdiansættelse?”  

Afgrænsning 

Der afgrænses fra at udarbejde en strategisk analyse af tankmarkedet grundet opgavens 

begrænsede omfang, samt det faktum af tørlastsegmentet udgør langt størstedelen af Nordens 

                                                 

4 News Vinter 2008 s. 2. 
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omsætning.5

Der afgrænses fra at korrigere for anvendt regnskabspraksis for regnskabsårene 2001 – 2004 

jf. overgangen til regnskabsstandarderne IFRS fra og med regnskabsåret 2005. Det vurderes, 

at effekten af denne overgang er af uvæsentlig størrelse og således ikke får nævneværdig 

indflydelse på analysen af de historiske regnskabsår. Størrelsesordenen vises i senere afsnit. 

 Fokus i den strategiske analyse vil derfor primært være på tørlastmarkedet. 

Tankmarkedet og Nordens aktiviteter herpå, vil således kun berøres sporadisk.  

Samtidig antages det, at nuværende og fremtidige optionsprogrammer ikke udvander eller på 

anden måde influerer pa værdien af den fundne aktiekurs på anden måde, end som almindelig 

aflønning i resultatopgørelsen, hvorfor det undlades at behandle emnet nærmere. 

Der afgrænses endvidere fra, at forklare begreber og udtryk fra shippingbranchen undervejs i 

opgaven. Der henvises i stedet til Glossary sidst i opgaven for en uddybende 

begrebsredegørelse.  

Skæringsdatoen for ny information bliver d. 1. juli 2010 jf. ovenstående problemformulering.  

Teori 

Anvendt teori i opgaven vil i det følgende afsnit blive uddybet, således at teorien ikke 

undervejs i opgaven vil blive nævnt. Der refereres i stedet til nærværende afsnit.  

Den efficiente markedshypotese 

Idet opgavens formål er at udarbejde en værdiansættelse, bliver der implicit antaget, at 

markedet ikke er effektivt i stærk form. På et effektivt kapitalmarked i stærk form, vil 

aktivpriserne afspejle al tilgængelig information6, hvorfor markedsprisen på et selskabs aktier 

kontinuerligt ville afspejle den underliggende værdi. 7

Kapitalstrukturteori 

 En værdiansættelse ville i lyset af dette 

være overflødig, hvorfor det antages at markedet ikke er effektivt, i stærk form. 

Fundamentalanalysen anvendt i nærværende opgave vil herefter være relevant lige såvel som 

den efterfølgende værdiansættelse vil være af relevans. 

Når Nordens markedsværdi skal bestemmes, tages der udgangspunkt i de fremadrettede 

budgetterede cash flows, som forventes at Rederiet vil generere. Disse baseres på dels den 

                                                 

5 I 2009 udgjorde indtjeningen fra tørlast 90 % af Nordens omsætning. Se bilag 7. 
6 Brealey et Al 2007 s. 359 
7 Petersen og Plenborg 2005 s. 41 
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strategiske analyse; de ikke-finansielle værdidrivere og dels på baggrund af de historiske 

regnskaber; herunder de finansielle værdidrivere. De estimerede cash flows skal dog tilbage-

diskonteres med en kalkulationsrente, således at nutidsværdien af de summerede cash flows 

findes. Til dette formål anvendes WACC; Weighted Average Costs of Capital. Når WACC 

beregnes, skal Nordens kapitalstruktur derfor fastlægges; herunder hvor store andele af 

fremmedfinansiering og egenfinansiering Rederiet anvender, samt afkastkravet på begge 

finansieringsformer. WACC spiller derfor en rolle, når markedsværdien af Norden skal 

fastlægges, idet en lavere WACC vil medføre en højere nutidsværdi af de omtalte cash flows, 

alt andet lige. 

Modigliani & Miller 

Modigliani & Miller (M&M) har under adskillige forudsætninger fremført bevis for, at 

kapitalstruktur, herunder hvor meget gæld en virksomhed påtager sig, ikke spiller en rolle for 

den samlede værdi af en virksomhed.  

M&M proposition 1:  

M&Ms første argument viser at; The market value of any firm is independent of its capital 
structure.8

M&M proposition 2: Næste argument fremført at M&M (stadigvæk i en verden uden skat), 

viser relationen mellem afkast på gæld (D), egenkapital (E) og aktiver, hvor afkastet på 

egenkapitalen (rE) vil stige som følge af en øget gældsoptagelse. Denne stigning afspejler dog 

ikke en højere værdi af egenkapitalen, men afspejler blot en øget finansiel risiko, idet 

fremmedkapitalen antages at blive betalt først og således bærer den mindste risiko. Afkastet 

på aktiver er således uændret og med dette en uændret WACC. 

 Dette indebærer dog at investorer kan låne og udlåne på egen hånd til samme 

risikofri rente som pågældende virksomhed, samt at vi befinder os i en verden uden skatter og 

at der ikke er omkostninger forbundet ved konkurs. Så længe disse antagelser holder (hvad de 

ikke gør i virkelighedens verden), kan investorer på egen hånd off-sette ændringer i 

virksomhedens kapitalstruktur. Under M&Ms proposition 1, vil sammensætningen af WACC 

derfor ikke betyde noget videre for værdiansættelsen, dvs. hvor stor en gældsandel 

virksomheden påtager sig, vil ikke influere på virksomhedens markedsværdi. 

                                                 

8 Brealey et Al. 2007 s. 475 
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WACC 

Afkastet på en porteføljes aktiver; return on assets (rA) er lig med det vægtede gennemsnit af 

de forventede afkast på de individuelle aktiver i porteføljen. Derfor vil afkastet på en 

portefølje indeholdende alle af virksomhedens aktiver; være: 

rA = � 𝐷
D+E

∗ 𝑟𝐷� + � E
D+E

∗  rE� 

Denne formel er også kendt som værende virksomhedens kapitalomkostning; WACC. Ifølge 

M&M er denne således uafhængig af virksomhedens kapitalstruktur. Hvis gældsandelen (D) 

øges vil rE som nævnt stige, idet risikoen på egenkapitalen øges som følge af en øget finansiel 

risiko. Renten på gælden rD vil ligeledes stige, idet virksomhedens gældsbyrde stiger og 

risikoen for misligholdelse af gælden hermed stiger. Des mere virksomheden låner, des mere 

risiko overføres fra aktionærerne og over til kreditgiverne, således at stigningen i rE vil aftage, 
imens rD vil stige. 9

WACC eller rA er uændret. Uden gæld ville rA =  rE;  WACC er således fortsat uændret.

  

10

M&M proposition 1 med selskabsskat:  

 I 

værdiansættelsessammenhæng, betyder dette derfor, at uanset hvorledes virksomhedens 

ændrer sammensætningen af kapitalstrukturen, vil WACC være uændret og hermed vil 

nutidsværdien af cash flows være den samme og uafhængig af kapitalstrukturen. 

Indføres der selskabsskat i ligningen ændres billedet radikalt. Nu er gæld ikke blot godt, men 

MEGET godt, idet fremmedkapitalomkostningerne bliver subsidieret via fradragsretten. Dette 

er dog stadig under forudsætning af, at omkostningerne ved konkurs samt risikoen herfor, er 

ikke eksisterende. WACC vil herefter falde i takt med at gælden eller den finansielle gearing i 

virksomheden øges. Dette sker som følge af at gælden generer et skatteskjold forårsaget af 

rentefradragsretten. WACC efter skat ser nu således ud: 

rA = WACC efter skat = � 𝐷
D+E

∗ 𝑟𝐷 ∗ (1 − 𝑇𝑐)� + � E
D+E

∗  rE�  

- hvor Tc således udgør selskabsskattesatsen. Des mere gæld, des større værdi af 

skatteskjoldet og med dette en lavere WACC. Dette er illustreret i figur 1: 

 

                                                 

9 Ibid. s. 483 
10 Brealey et Al. 2007 s. 482 
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Figur 1: WACC som følge af øget gældsandel 

 

Betyder det at virksomheden i virkeligheden burde være fuldstændigt fremmedfinansieret, 

således at WACC bliver så lav, som overhovedet muligt og med dette, at nutidsværdien af 

cash flows bliver så høj, som overhovedet muligt? Svaret er naturligvis nej. I virkelighedens 

verden eksisterer der risikoen for at virksomheden vil opleve financial distress ved høje 

gældsandele. Dette vil sige at virksomheden ikke længere kan servicere dets 

gældsforpligtelser og der er en reel risiko for konkurs til stede. Og dette er antageligvis ikke 

ønskværdigt, idet der er adskillige omkostninger forbundet hermed. Enter the Trade-off 

Theory: 

Trade-off Theory 

Trade-off teorien argumenterer for at virksomhedens sammensætning af dets kapitalstruktur 

sker ved en afvejning af de skattemæssige fordele ved gældsandelen imod omkostningerne 

ved financial distress. 11

Figur 2 illustrerer denne afvejning. Nutidsværdien af skatteskjoldet stiger initialt som følge af 

en øget gældsoptagelse. Ved moderate gældsniveauer, er sandsynligheden for financial 

distress mindre og med dette er nutidsværdien af omkostningerne herved mindre. Her 

dominerer skattefordelen ved skatteskjoldet.  

 

 
                                                 

11 Ibid. s. 504 
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Figur 2: Trade-off Theory 

 

Værdien af virksomheden udgør således værdien hvis virksomheden var 100 % 

egenkapitalfinansieret plus nutidsværdien af skatteskjoldet minus nutidsværdien af 

omkostningerne forbundet med financial distress. Den teoretiske optimale gældsandel opnås, 

når nutidsværdien af skatteskjoldet udlignes ved stigninger i nutidsværdien af omkostningerne 

ved financial distress. Dette er dog under forudsætning af, at renter er fradragsberettigede og 

således genererer et skatteskjold. Videre argumenterer trade-off teorien for, at virksomheder 

med safe and tangible assets and plenty of taxable income to shield, ought to have high target 
ratios.12

Som afslutning kan kort nævnes, at den såkaldte Pecking Order Theory viser at virksomheder 

foretrækker at selvfinansiere, hvis de har den finansielle styrke til det, frem for at 

lånefinansiere driften. Dette sker dog ikke som følge af lave optimale gældsandele jf. Trade-

off teorien og som følge af skatteskjolds-incitamenter. Dette sker, fordi virksomheden er 

profitabel og magter at selvfinansiere. 

 En virksomhed som Norden med håndgribelige aktiver i form af skibe, bør ifølge 

denne teori således have høje gældsandele.  

13

                                                 

12 Brealey et Al. 2007 s. 515 

 

13 Ibid. s. 520 
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Estimering af beta 

Beta måler en individuel akties markedsrisiko og med dette, i hvor høj grad en enkelt aktie 

bidrager med risiko i en portefølje. Beta måler således i hvor høj grad en aktie reagerer på 

bevægelser på markedet. En beta-værdi på 1,26 fortæller således at en aktie gennemsnitligt vil 

stige med 1,26 % point, når markedet stiger med 1 % point. Og vice versa ved et markedsfald. 

Markedet udgør porteføljen af alle aktier og har derfor en gennemsnitlig beta-værdi på 1. 14

I relation til ovenstående vedr. kapitalstruktur, blev risiko nævnt flere gange. Risikoen på 

egenkapitalen refererer til egenkapitalens beta, som således ville stige ved øget 

gældsoptagelse og med dette en stigning i rE.  

 

Dette får indflydelse på virksomhedens samlede beta; BA: 

𝐵𝐴 = �
D

D + E�
∗  BD + 

E
D + E

∗  BE 

BE =  BA(BA − BD) ∗  
D
E

 

Sammenhængen viser, hvorledes egenkapitalens risiko; BE stiger med øget gældsratio og 

dermed hvorfor afkastkravet på egenkapitalen vokser med øget gældsratio. Det øger dog ikke 

aktionærernes værdi, idet en stigning i forventet afkast på egenkapitalen, ikke er lig med en 

værdistigning jf. M&M, der netop sagde at virksomhedens kapitalomkostning ikke ændrede 

sig, som følge af øget gældsoptagelse under antagelsen om, at skatter ikke eksisterer. Når 

skatter medtages, kan øget gældsoptagelse medføre en øget virksomhedsværdi, idet 

kapitalomkostningerne minimeres, som følge af rentefradragsretten, som nævnt tidligere. 

Common-sense metoden vil anvendes til fastlæggelsen af Nordens beta-værdi, idet 

empiriske tests af beta-værdier vha. regressionsanalyse på enkelte aktivers historiske afkast og 

korrelationer, (i modsætning til porteføljer) har vist, at indeholde utilfredsstillende 

informationsværdi omkring den fremtidige beta-værdi.15

                                                 

14 Brealey et Al. 2007 s. 193 

 Beta-værdien for Norden vil således 

estimeres ud fra en sammenligning med branchens beta og markedets beta.  

15 Elton et Al 2007 s. 142 
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CAPM 

The Capital Asset Pricing Model (CAPM) anvendes som værktøj til at bestemme ejernes 

afkastkrav; rE, som indgår i WACC. 

CAPM tager udgangspunkt i the Security Market Line, som vist i figur 3: 

Figur 3: Security Market Line 

 

Figur 3 viser, hvorledes investorer kræver et højere afkast fra markedsporteføljen; rM end fra 

det risikofri alternativ; en statsobligation; rF. Ligeledes ses det, at beta for det risikofrie aktiv 

samt for markedsporteføljen er 0 og 1 respektivt. Forskellen imellem afkastet på det risikofrie 

aktiv og afkastet på markedsporteføljen er markedsrisikopræmien. CAPM anvendes med 

udgangspunkt i dette og viser at den forventede risikopræmie varierer proportionelt med beta. 

Dette betyder efterfølgende at alle investeringer må ligge på linjen Security Market Line, som 

vist i figur 3 og som vises som følger:  

Forventet risikopræmie på aktie= beta ∗ forventet riskopræmie på markedet  

Det forventede afkast på en aktie udgør således afkastet på det risikofrie aktiv plus beta på 

aktien, dvs. hvor volatil denne er i forhold til markedet, gange forskellen imellem afkastet på 

markedet, minus afkastet på det risikofrie aktiv, hvor sidstnævnte således udgør 

risikopræmien på pågældende aktie:  
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Er = rF + Beta * ( rM – rF) 

                      Risikopræmien 

Dette forventede afkast udgør således det afkast som investorer forventer at få, baseret på 

risikoen ved investeringen, målt ud fra beta-værdien. Afkastet kan endvidere anvendes som 

kalkulationsrente ved lignende investeringer med samme risikoprofil jf. Brealey et Al (2007) 

s. 215. 

Der eksisterer dog betydelige usikkerheder ved CAPM grundet adskillige forudsætninger, 

som udgør fundamentet bag CAPM.16

Graham & Harvey (2001) har fundet at 73 % af i alt 392 respondenter; Chief Financial 

Officers (CFOs), altid eller næsten altid, anvender CAPM til estimering af ejernes afkastkrav. 

CAPM vil i lyset af dette, således anvendes til fastlæggelse af Nordens afkastkrav for ejerne. 

 Disse forudsætninger afspejler ikke virkeligheden, 

hvorfor CAPM blot skal ses som et teoretisk udgangspunkt, for at bestemme rE.  

DCF og EVA 

DCF-modellen er ifølge litteraturen den mest anvendte model til værdiansættelse af 

virksomheder dels fordi den anses for uafhængig af anvendt regnskabspraksis17 og dels fordi 

valget af kapitalstrukturpolitik anses som værende af ikke værdiskabende karakter (M&M 

tilgang). Videre bygger den på en forudsætning om at al overskydende likviditet enten 

udloddes eller investeres i projekter med nettonutidsværdi=0. Dette betyder at Nordens 

nybygningsprogram ikke får indflydelse på værdiansættelsen, idet det således antages at 

nutidsværdien af disse investeringer blot modsvarer afkastkravet. Der skal således ikke 

opstilles skøn og antagelser vedr. cash flows fra Nordens investeringer.18

Værdiansættelsen baseres på forventningerne til driftens værdiskabelse, hvor det frie cash 

flow således findes ud fra følgende:

 

19

𝐸𝑉0 = �𝐹𝐶𝐹
∞

𝑡=1

∗ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑡 

 FCF= 𝐷𝑂 − ∆ 𝑁𝐷𝐴. De estimerede cash flows 

tilbagediskonteres herefter med Nordens kapitalomkostninger (WACC): 

                                                 

16 Der henvises til listen hos Elton et Al 2007 s. 285 
17 Petersen & Plenborg 2009 s. 5 
18 Ibid. s. 8 
19 Elling 2005 s. 48 
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Terminalperioden (TP) hvor der antages steady state; samme vækstrate, findes således: 

𝑃𝑉 𝑎𝑓 𝐹𝐶𝐹 𝑖 𝑇𝑃 = 𝐹𝐶𝐹
𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔

∗ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)−𝑡 

 - hvorefter den bogførte værdi af nettofinansielle forpligtelser (NFF) fratrækkes, 

kapitalandele tillægges og minoriteter fratrækkes og dernæst findes markedsværdien af 

Norden egenkapital. Aktiekursen findes herefter, ved at dividere antallet af aktier op i denne 

værdi.  

Ovenstående formel forudsætter at driftsoverskuddet (DO) er opgjort på totalindkomstbasis, 

hvorfor det er nødvendigt at reformulere dels egenkapitalopgørelsen, resultatopgørelsen samt 

balancen for således at generere DO samt nettodriftsaktiverne (NDA).20

Modellen er anvendt, idet den er brugervenlig, resultatet er forståeligt og samtidigt stiller den 

krav til et branche og virksomhedskendskab hos analytikeren, hvilket undertegnede har som 

delformål med opgaven. For at opnå reliabilitet i forbindelse med værdiansættelsen, vil 

resultatet fra DCF modellen sammenlignes med en værdiansættelse vha. af EVA modellen: 

 

𝐸𝑉0 = 𝑁𝐷𝐴0 + �(𝑅𝑂𝐼𝐶𝑡

∞

𝑡=1

−  𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝑁𝐷𝐴𝑡−1 

- Hvor TP beregnes vha. af samme formel som ved DCF modellen, blot udskiftes FCF med 

EVA. EVA- modellen hviler netop på forudsætningen om at driftsoverskuddet er opgjort på 

totalindkomstbasis og budgettet således baseres på clean surplus accounting, hvorfor 

resultatet af henholdsvis DCF samt EVA, bør være ens.21

Endeligt vil resultatet blive sammenholdt med en fair price værdi fundet via peer group 

multipler.  

 

Dette stiller omvendt DCF modellen, krav til regnskabspraksis, der skal være ens for de 

virksomheder der sammenlignes. Endvidere kræves det, at de sammenlignelige virksomheder 

har samme forventning til indtjeningsvækst og har samme risikoprofil. 22

                                                 

20 Elling 2005 s. 152 

 I virkelighedens 

verden, er det vanskeligt at finde to virksomheder, hvor alle tre kriterier er opfyldt, hvorfor 

den fundne fair price værdi vha. multiplerne, blot skal ses som et tjek i forhold til værdien 

fundet vha. DCF samt EVA modellerne.  

21 Petersen og Plenborg 2009 s. 14 
22 Petersen & Plenborg 2007 s. 27 
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Struktur og Metode 

Strukturen i nærværende opgave tager udgangspunkt i tre faser, som kort præsenteres i det 

følgende.  

Fase 1: Strategisk Analyse  

Den strategiske analyse af Norden har til formål at identificere de ikke finansielle 

værdidrivere, der måler, hvordan værdien i Norden skabes aktuelt og fremadrettet. De ikke 

finansielle værdidrivere har således en prognoseværdi i relation til udviklingen af de 

finansielle værdidrivere og udviklingen af de fremtidige cash flows, som efterfølgende skal 

danne baggrund for selve værdiansættelsen.23

Identifikationen af de ikke finansielle værdidrivere inddeles dels på et eksternt niveau og dels 

på et internt niveau.  

 

Til brug for den eksterne analyse gøres der anvendelse af PESTEL-modellen samt Porters 

Five Forces. Den interne analyse vil belyse Nordens forretningsmodel, herunder Nordens 

konkurrencemæssige fordele. 

Fase 2: Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har til formål at identificere de finansielle værdidrivere der viser 

hvorledes værdiskabelsen realiseres i Norden fra periode til periode. 24 Her er der valgt en 

periode begyndende fra regnskabsåret 2001, idet der hermed sikres at analysen og den 

efterfølgende budgettering sker på baggrund af en hel konjunkturcyklus, som det anbefales 

ved konjunkturfølsomme virksomheder.25

Analysen vil indledningsvis omfatte en beskrivelse af Nordens regnskabspraksis, kvaliteten af 

samt informationsværdien af selvsamme. Samtidigt vil der blive indledt en diskussion af 

hvorvidt Nordens operationelle leasing aftaler, burde indregnes som finansiel leasing, idet 

størstedelen af Norden flåde omfatter chartrede skibe, som således ikke er aktiveret i 

Rederiets balance. 

 De finansielle værdidrivere defineres ud fra de i 

Elling (2005) formulerede drivere s. 64, som gælder for alle virksomheder. Se figur 4. 

Samtidigt er det formålet at generere DO samt NDA, hvilket således kræver en reformulering 

af egenkapitalopgørelsen, resultatopgørelsen samt balancen 

                                                 

23 Elling 2005 s. 67 
24 Ibid. s. 63 
25 Petersen & Plenborg 2009 s. 2 
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Opfulgt af dette, vil der blive foretaget en reformulering af regnskabsdelene samt analyse 

heraf, hvor fokus primært vil være på nøgletallene ROIC, OG samt F-GEAR.  

Fase 3: Værdiansættelse af Norden 

Sidste og afsluttende fase, indledes med en beregning af Nordens kalkulationsrente, hvorefter 

følger en budgettering af de finansielle værdidrivere, som forinden er koblet til de ikke 

finansielle værdidrivere. Budgettet sker således med udgangspunkt i dels den strategiske 

analyse og dels ud fra det historiske regnskab og hermed regnskabsanalysen, hvor 

konklusionerne af disse to, omsættes til et realistisk skøn over Nordens fremtidige indtjening.  

På baggrund af budgettet, estimeres værdien af Norden ved anvendelse af 

værdiansættelsesmodellerne DCF samt EVA. Efterfølgende foretages der en 

følsomhedsanalyse, som skal belyse hvilke elementer i de opstillede scenarier, der er mest 

følsomme. Endeligt vil den fundne markedsværdi af Norden sammenlignes med en fair price 

værdi, som sammenlignelige virksomheder handles til, ved anvendelsen af multiplerne 

EV/EBIT samt P/Book. 

Figur 4: Kobling imellem de 3 faser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empiri 

 

Anvendt empiri afspejler ekstern publiceret information om Norden og omhandler Nordens 

eget materiale, herunder årsrapporter, pressemeddelelser mm. samt artikler vedrørende 

Målsætning =

Værdiansættelse Frit cash Finansielle Diskonterings-

flow Forpligtelser faktor

Finans iel le Salgets vækstrate NDA Kapitalomkostninger

værdidrivere OG Anlægskapital ?
AOH Arbejdskapital

Ikke-finans iel le Eksterne faktorer Interne faktorer
værdidrivere Verdenshandlen: Forretningsmodel :

? ?

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Elling 2005 s. 64

Sammenhæng imellem virksomhedsværdi, finansielle- samt ikke-finansielle værdidrivere

Markedsværdi af DS Norden

?

?

?

Konkurrence og
?vækststrategi
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Norden fra diverse nyhedsudbydere. Der er endvidere gjort brug af materiale fra 

skibsmæglerne RS Platou, Danmarks Rederiforening, Bloomberg, samt Thomson One, 

herunder Datastream. Datamaterialet fra disse dataudbydere, antages at være validt og der vil 

derfor ikke blive indledt en dybdegående diskussion af selvsamme.  Afslutningsvist skal det 

understreges, at undertegnede er bekendt med skibsmæglerne Clarksons samt Astrup 

Fearnley, men at disse begge tager sig uhyrligt betalt for adgang til deres dataarkiver, hvorfor 

data fra disse udbydere, ikke anvendes i nærværende opgave. 
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Strategisk Analyse 

Den strategiske analyse vil indledningsvist starte med en præsentation af Nordens historie, 

hvorefter følger den eksterne analyse herunder en PESTEL analyse samt en gennemgang af 

Porters Five Forces i Norden regi. Efterfulgt af disse, vil Nordens forretningsmodel analyseres 

og samtidigt vurderes den af Norden formulerede strategi for tørlastsegmentet. Hovedformålet 

med den strategiske analyse bliver efterfølgende at identificere de ikke finansielle 

værdidrivere, der måler hvordan værdien i Norden realiseres og skal således fungere som en 

del af det datainput, der skal anvendes til selve værdiansættelsen. 

Præsentation af Norden 

Nordens Historie 

Det børsnoterede selskab Dampskibsselskabet Norden A/S blev stiftet i 1871 af Mads 

Christian Holm, som var ledende direktør af selskabet frem til sin død i 1892. Norden er med 

sine 139 år, således et af Danmarks ældste rederier med internationalt virke indenfor 

trampfart. Selskabets første dampskib ”Norden” blev leveret fra Glasgow i 1872 med en 

lastekapacitet på blot 1.000 dwt., og udgjorde dengang sammen med 80 andre skibe, den 

samlede danske handelsflåde. Til forskel fra mange af de daværende rederier, færdedes 

Nordens første skibe, over hele jordkloden og de har gjort det lige siden. 26 Frem til 1970´erne 

var Norden primært tonnageudbyder til linjerederier, men træder i 1971 ind på 

tørlastmarkedet hvor de første kontraheringer af tørlastskibe finder sted. 27

Først i 1990 træder Norden ind på tankmarkedet og etablerer Nordens tankafdeling med 

henblik på en selvstændig profilering indenfor tanksektoren. Forinden havde Norden snuset til 

tanksektoren med en ejerandel i Nordic Shipping samt med deltagelsen i projektet Difko, 

hvoraf sidstnævnte således chartrede tankskibe til Norden. I 1995 udvides tankafdelingen 

videre, idet Norden overtager befragtningen af alle seks ØK kontrollerede tankskibe.

 Lasten dengang og 

ligeledes nu, bestod af kul, korn og foderstoffer. Nordens mangeårige virke på 

tørlastmarkedet har medført at Rederiet i dag, betragtes som værende en af de mest erfarne 

operatører indenfor tørlastshipping.  

28

                                                 

26 Johannesen 2008 s. 8 

 Året 

forinden fusionerer Norden med dampskibsselskabet Orient, som herefter skifter navn til DS 

27 Investor Presentation 25 marts 2010 s. 3 
28 Ibid. s. 15 
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Norden. 1990´erne er således kendetegnet ved en markant vækst dels indenfor tanksektoren 

og dels indenfor tørlastsektoren, hvorfor der i denne sammenhæng oprettes adskillige 

datterselskaber samt associerede selskaber til administration af de nytilkomne skibe. Norden 

kan efterfølgende placere sig som ét af Danmarks største rederier i starten af 1990´erne. 29

Figur 5: Præsentation af Norden 

  

 

I 2004 sker der yderligere udvidelser indenfor tørlastmarkedet og flåden udvides i denne 

sammenhæng med 40 nye tørlastfartøjer. Samtidigt sættes der fokus på Nordens fleksibilitet 

overfor konjunkturudsving ved i højere grad at benytte en optionsbaseret forretningsmodel. 

Flåden bestod således i højere grad af langtidsindbefragtede skibe med forlængelsesoptioner 

samt købsoptioner, medførende en større fleksibilitet overfor konjunkturudsving, som 

shippingbranchen kendetegnes ved. 30

Nordens flåde er sidenhen vokset stødt og bestod ved udgangen af regnskabsåret 2009 af i alt 

143 aktive skibe fordelt på tørlast og tank markedet. Nordens skibe fragter dagligt kul, jern, 

cement, stål, korn samt olieprodukter mm, rundt i verden til brug for alverdens landes 

produktion, hvilket betyder at Norden opererer indenfor flere segmenter indenfor tørlast og 

tank. Indenfor tørlastsegmenterne Handymax og Panamax er Norden én af verdens førende 

operatører. Seneste initiativ er indgangen til et nyt segment indenfor tørlast; Post-Panamax. 

Indenfor tankmarkedet, er Norden aktiv i produktsegmenterne Handysize, MR og LR1. 

  

31

                                                 

29 Ibid. s. 15 

 

30 Årsrapport 2004 s. 7 
31 www.ds-norden.com/profile 

Kilde: Investorpræsentation marts 2010 s. 3 
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Norden har siden dets spæde start i 1871, således ikke alene udvidet forretningsområderne, 

men hermed også flådens sammensætning.  
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Pestel Analyse 

En virksomhed bliver uanset hvilken branche den befinder sig i, påvirket af eksterne faktorer, 

der fremadrettet kan øve indflydelse på virksomhedens værdiskabende evne. Følgende afsnit 

vil via PESTEL modellen således have til formål at identificere hvilke eksterne faktorer, 

herefter ikke finansielle værdidrivere, der for rederiet Norden kan være af afgørende faktor 

for Rederiets værdiskabelse. PESTEL modellen opdeler potentielle ikke finansielle 

værdidrivere i fem kategorier, der i det følgende vil belyses i Norden regi; Political, 

Economic, Social, Technological, Environmental og Legislation.  

Politik og Lovgivning 

Dansk skibsfart udgør det næststørste transporterhverv i Danmark og sikrer over 100.000 

arbejdspladser i Danmark, når værfter, udstyrsproducenter samt rederier medtages. På 

verdensplan står dansk skibsfart for 10 % af verdens søtransport målt på volumen.32 For forsat 

at kunne opretholde og forbedre Danmarks position som værende en af de førende indenfor 

shipping, er det nødvendigt med konkurrencedygtige vilkår for danske rederier, dels når de 

opererer i europæiske farvande og dels i resten af verden. 33

National Lovgivning 

 For rederiet Norden, gælder 

derfor dels international lovgivning og dels national lovgivning. 

National lovgivning knytter sig primært til beskatningen af rederier. Rederier i Danmark har 

siden 2001, frivilligt kunne vælge at lade sig beskatte efter tonnageskatteloven. 

Tonnageskatteloven blev implementeret i dansk skattelovgivning for netop at sikre danske 

rederiers konkurrencevilkår, idet flere europæiske lande allerede beskattede rederier efter 

denne lov. Ifølge daværende skatteminister Svend Erik Hovmand (V), er fordelen ved 

tonnageskatteloven blandt andet, at rederiernes beslutninger om at investere i nye skibe i langt 

højere grad vil afhænge af hvordan driften går, end af hvor meget rederierne kan trække fra på 

skattebilletten. Inden tonnageskattelovens implementering, investerede rederier ofte i nye 

skibe, når der var en skattefordel i investeringen frem for, når der manglede et skib i driften. 

Det er uholdbart, når der er tale om så store investeringer, som tilfældet er i forbindelse med 

skibsbygning. Og dette undgås med tonnageskattelovgivningen ifølge Svend Erik Hovmand.34

                                                 

32 http://shipowners.dk/politik/rammevilkaarfordanskskibsfart/ 

 

33 http://www.shipowners.dk/politik/rammevilkaarfordanskskibsfart/ 
34 http://www.skm.dk/ministeren/taler/dentidligereministersartikler/505.html 
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Med tonnageskatteloven beskattes rederier under denne ordning efter et relativt lavt 

skatteniveau, idet skatten beregnes på grundlag af den tonnage rederiet råder over. 35

International Lovgivning 

 

Danmarks Rederiforening samt Søfartsstyrelsen er begge danske organisationer der arbejder 

med det formål at fremme dels dansk skibserhvervs adgang til de globale markeder og dels at 

hindre protektionisme i den maritime sektor. Begge organisationer arbejder derfor sammen 

med internationale organisationer såsom World Trade Organization (WTO), OECD, FN mm. 

Førstnævntes formål er blandt andet at sikre liberalisering til alle sider via Doha-runden som 

tilsigter at fremme den internationale handel med tjenesteydelser blandt andet inden for søfart; 

samt på at give udviklingslandene bedre vilkår i den globale økonomi. Via EU skal der 

endvidere kunne indgås frihandels- og investeringsaftaler enkeltvist og regionalt med andre 

økonomier i verden. 36

I september 2007 overtog Danmark endvidere formandskabet og sekretariatsposten i 

Consultative Shipping Group (CSG), hvis hovedopgave er at overvåge og reagere på 

diskriminerende, restriktive eller unilaterale skibsfartspolitiske tiltag. CSG, der indtil det 

danske formandskab bestod af 14 lande, der tilslutter sig de samme værdier og principper 

omkring åben og uhindret adgang til de internationale søfartsmarkeder, blev ved starten af det 

danske formandskab udvidet med fire nye deltagere: Canada, Sydkorea, Polen og 

Singapore. 

 WTO - medlemskabet danner grundlag for en øget samhandel grundet 

færre handelsbarrierer samt transparente spilleregler medlemslandende imellem. Kina tiltrådte 

deres WTO medlemskab i 2001 og har i kraft af dette medlemskab samt en overgang fra en 

statsstyret planøkonomi til en mere liberal markedsdrevet økonomi, oplevet enorm vækst målt 

på væksten i BNP. Medlemskabet samt den liberale markedsform har åbnet adgang for mange 

udenlandske produktionsvirksomheder, som nu outsourcer dele af deres produktion til Kina, 

hvor lønningerne er lave og velviljen fra de kinesiske myndigheders side nu er større. Især 

shippingbranchen har nydt godt af dette.  

37

International lovgivning spiler endvidere en rolle for det nuværende stigende problem 

angående pirateri især ud for Somalias kyst; Adenbugten. Danmarks rolle i denne 

problemstilling har også her været markant via det danske krigsskib Absalons deltagelse, der 

 

                                                 

35 Videre detaljer vedrørende Tonnageskatteloven behandles i senere afsnit. 
36 http://www.shipowners.dk/politik/skibsfartspolitik/konkurrenceogmarkedsadgang/ 
37 http://www.soefartsstyrelsen.dk/skibsfartspolitik/Sider/Hvadarbejdervifor.aspx 
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således har eskorteret adskillige skibe sikkert igennem bugten. Pirateriet medfører udover 

usikkerhed for de mange søfarende, også en juridisk tvist, idet der stadig hersker usikkerhed 

om hvilke lande, der skal retsforfølge tilfangetagne pirater. Dette har resulteret i, at flere 

tilfangetagne pirater er blevet sat på fri fod. 38

Økonomi 

 

Fragt af kul udgjorde næsten halvdelen af Nordens transporter indenfor tørlast i 2009. Kul 

som primært importeres af Kina fra kulminer i Brasilien Indonesien samt Australien. I 2009 

udgjorde Kinas import af tørlast hele 40 % af det globale tørlastmarked, hvorfor Kinas vækst 

og importniveau er af afgørende betydning for tørlastmarkedets fremtid. 39

Figur 6: Norden´ s vigtigste ruter 

 Udover Kina, 

udgør lande som USA, Indien, Taiwan og Spanien, Rederiets største markeder målt på lossede 

mængder. Se i øvrigt figur 6. 

 

 

 

 

                                                 

38 Jensen 2009 
39 Årsrapport 2009 s. 20 

Kilde: Årsrapport 2009 s. 22 
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Kina er dog den absolut største faktor for udviklingen indenfor tørlast, hvorfor der i det 

følgende vil blive set nærmere på Kinas udvikling. Figur 7 viser oversigten over Nordens 

fordeling af tørlaster for 2009, hvor kul udgør langt størstedelen. Kul der primært importeres 

af Kina. 

Figur 7: Transporter af tørlast i 2009 
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Jernmalm
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Transporter - Tørlast, 2009

Andet Kul Korn Jernmalm Cement o.a. Salt

Kilde: Årsrapport 2009 s. 21, egen tilvirkning
 

Kinas Udvikling 

Kina har i modsætning til de fleste OECD medlemslande ikke være ramt af den finansielle 

krise i samme grad som resten af verden, og dette har haft en særdeles positiv effekt på tørlast 

markedet. Ifølge RS Platou skyldes dette Kinas udvikling siden dets optagelse i WTO i 2001, 

hvor Kinas eksport sidenhen i gennemsnit er steget med 28 % pr. år.  

Aftagerne til de kinesiske varer har især været de amerikanske forbrugere, som forbrugte 

mere end de tjente. Finansiering af forbruget stod Kina for, idet Kina samt andre asiatiske 

lande i stor stil opkøbte amerikanske statsobligationer, hvilket medførte en historisk lav rente 

i USA. Denne rente var delvist årsagen til et stigende amerikansk forbrug og en stigende 

import. Og denne såkaldte globale vækst model medførte favorable vilkår for shipping 

branchen, idet virksomheder overalt i verden outsourcede deres produktion til Kina, hvorefter 

behovet for fragt af råvarer og råmaterialer til Kina steg eksplosivt.40

 

  

 

 

                                                 

40 RS Platou Report 2009 s. 5 
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Figur 8: Tørlastmarkedets importfordeling 

 

Fra eksportør til storimportør 

Kinas markante eksport faldt dog med krisens indtog og dette gik især ud over 

containermarkedet, idet eksporten primært bestod af færdigproducerede varer. Imens 

container markedet faldt drastisk, har tørlastmarkedet klaret sig langt bedre. Hvorfor? Dels 

fordi den lave pris på råvarer gav Kina incitament om at sikre store mængder råvarer til 

nedsatte priser fra de internationale markeder. Priserne på især jernmalm og kul var i 2009 

langt lavere end kinesisk domestiske priser, hvorfor især Kina og Indien bidrog til en øget 

import af tørlastvarer. En lang kold vinter i 2009 var endvidere en årsag til en stigende import 

af især termisk kul til kinesiske el - og stålværker. Den voksende industriproduktion øgede 

endvidere behovet for jernmalm.  I alt øgede Kina sin import af tørlastvarer med hele 44 % i 

løbet af 2009. Kinas import alene af kul, voksede i løbet af 2009 med 240 %. 41

I resten af verden, faldt importen af tørlastvarer, men Kina kompenserede for dette fald i så 

høj grad, at Kinas store importniveau absorberede fald i importen fra bl.a. Japan og Europa, 

således at det samlede resultat blev en stigning. Fremtidsudsigterne for tørlastmarkedet vil 

derfor i høj grad være afhængige af Kinas fortsatte import af tørlaster.

 En anden 

faktor bag den øgede import, skyldes effekten fra stimulus pakker, som især øgede behovet 

for stål til brug for en voksende industriproduktion.  

42

                                                 

41 News Vinter 2009 s. 4 

  

42 RS Platou Report 2010 s. 21 
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Kinas Fremtid 

Ifølge prognoser fra OECD vil Kinas vækst i BNP overstige 11 % i løbet af 2010, men falde 

igen til en vækst på 10 % i 2011. Stigningen i BNP væksten vil primært være foranlediget af 

stimulus hjælpepakkerne fra 2008, men effekten fra disse, vil flade ud i løbet af året 2011, 

hvorfor væksten I BNP vil falde igen, om end faldet er forholdsvist lille.43 Prognosen for Kina 

ser derfor mest positiv ud for året 2010, hvor der forventes en positiv procentvis ændring i 

niveauet af importerede varer og services på ca. 28 % i forhold til foregående år. Væksten i 

importniveauet forventes at falde for året 2011 og således blot stige med 13, 5 % i forhold til 

2010. Faldet sker i forventning til stigende priser på importerede råvarer. Omvendt forventes 

de private investeringer at stige både i 2010 og i 2011 som følge af højere kinesiske lønninger 

og hermed et forventet højre forbrug. Dette kan have positiv effekt på importniveauet. 44

De kinesiske myndigheder har dog taget de første skridt til forebyggelse af en overophedet 

økonomi i Kina og således sat en dæmper på de kinesiske bankers udlånsvækst, ved at hæve 

reservekravet hos bankerne, hele tre gange. Minimumudbetalingen på et førstegangs huskøb, 

er endvidere blevet hævet, og udlåns renten er steget, idet frygten for et kinesisk boligkollaps 

og en efterfølgende kinesisk finansiel krise er stigende.

  

45

Ifølge RS Platou skal de største usikkerhedselementer findes i Kinas vækst, de fremadrettede 

priser på jernmalm og kul samt volumen af nyleveret tonnage det kommende år.

 En større intervention fra de 

kinesiske myndigheders side, vil derfor også spille en rolle for Kinas domestiske 

efterspørgsel, importniveau og efterfølgende for tørlastmarkedet. 

46 Ifølge 

Børsen 19. maj 2010, mener Carsten Mortensen; CEO hos DS Norden, dog, at det nuværende 

transportmønster og hermed ineffektiviteten på markedet, (læs: tørlastmarkedet) hvor skibe 

sejler tomme tilbage til Atlanterhavet for at samle last op, er med til at trække kapacitet ud af 

hele markedet og dermed også påvirker forholdet mellem udbud og efterspørgsel positivt. 

Børsen skriver videre, at Carsten Mortensen mener, at de fleste spillere har brug for 

lånefinansiering, og da bankerne stadig ikke er kommet helt ud af krisen, er lånesiden fortsat 

en faktor, som er med til at lægge en dæmper på flådevæksten. 47

                                                 

43 OECD 2010 s. 206. 

  

44 Ibid. s. 211 
45 OECD 2010 s. 208 
46 RS Platou Report 2010 s. 24 
47 Børsen d. 19. maj 2010 
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Indien og BNP 

Udover Kina, vil udviklingslandet Indien, hvis primærimport bestående af kul, imens 

jernmalm samt bauxit tilhører de primære eksportvarer – have betydning for tørlastmarkedets 

fremtid. 

Indien har med en befolkning på 1,1 milliarder, en voksende industri samt store reserver af 

jernmalm, potentialet for at blive en verdensøkonomisk stormagt og med dette en storspiller 

på tørlastmarkedet på linje med Kina. 

Indiens voksende stålproduktion kan betyde ændret handelsmønster, hvis Indien øger egen 

brug af jernmalm og hermed mindsker eksporten af jernmalm. Samme problemstilling er på 

tale vedr. bauxit som anvendes i bilindustrien til fremstilling af aluminium. Bauxit eksporteres 

primært til Kina, men Indiens vision om ”hver mand, sin bil” kan øge det indiske 

hjemmemarkeds behov for bauxit og hermed ændre handelsmønstret. 48 Indiens import af kul 

er siden 2009 vokset med 13 % i første kvartal af 2010.49

Figur 9: Faktisk og forventet BNP vækst 
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Kilde: IMF  2010, egen tilvirkning  

BDI som økonomisk indikator 

Udover vækstraten for BNP, kan Baltic Dry Indekset (BDI) endvidere anvendes som 

økonomisk indikator for den fremadrettede udvikling for verdenshandlen. BDI måler ikke blot 

                                                 

48 News Efterår 2008 s. 7 
49 1. Kvartalsrapport s. 6 
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hvorledes fragtraterne varierer for bestemte typer af tørlaster, transporteret af bestemte 

skibstyper, indekset måler endvidere forløberne for en fremtidig vækst. Idet indeksets variable 

er fragtraterne på fragt af tørlastvarer anvendt til bl.a. industriproduktion og ikke eksempelvis 

fragtraterne for færdigproducerede varer, kan indekset fortælle hvorvidt verden står overfor en 

stigende vækst, hvis indekset stiger. Tørlast, herunder, kul, jernmalm mm. anvendes af den 

industrielle sektor, hvorfor en stigning i indekset, kan indikere en stigende produktion og 

vækst. Indekset er endvidere ikke genstand for spekulation, idet det må antages, at der kun 

chartres skibe, hvis der er en last der skal flyttes.  

Figur 10 viser udviklingen i indekset inden den finansielle krise frem til maj 2010. Der anes 

en forsigtig stigning i indekset fra slutningen af 2009, helt i tråd med at verden er kommet ud 

på den anden side af den finansielle krise, effekten fra stimuluspakkerne er mærkbare og 

prognoserne for vækst er for første gang positive siden 2009. Figuren viser endvidere 

hvorledes Nordens aktiekurs historisk har fulgt udviklingen i BDI over en 5-årig periode. 

Figur 10: Baltic Dry Indeks 2005 -2010 

 

Baltic Clean Tanker Indeks viser fragtraterne for tanksegmentet, som ligeledes udviser en 

positiv stigning i forhold til 2009. Se bilag 9. 

Kilde: Bloomberg, egen tilvirkning 
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Sociale Forhold 

Grundet Kinas store betydning for tørlastmarkedets vækstmuligheder, vil også dette afsnit 

centrere sig omkring Kinas voksende population og hvilken betydning denne har for 

tørlastmarkedet.  

Kinas Population 

Kina har i løbet af de sidste 50 gennemgået en markant forvandling, dels politisk og dels 

økonomisk og dette har haft stor effekt på Kinas population. Kina oplever i dag en stigende 

migration, ansporet af den nu mere liberale markedsform samt politik. Hvor det før hen 

krævedes statstilladelse at flytte fra landområderne og ind til byen, er der nu blevet frit spil for 

kineserne. Dette har medført at en langt større del af befolkningen nu bor i byområderne 

medførende færre og færre der kan varetage de landbrugsmæssige erhverv og samtidigt 

skaber det behov for flere jobs i byområderne. Samtidigt inddrages større og større 

landområder, idet kinesiske byer udvides hurtigere som følge af urbaniseringen. Og 

spørgsmålet lyder således endnu, om Kina står overfor en fødevarekrise, der kan påvirke 

resten af verden pga. et faldende landbrug. I takt med dette bliver kineserne ældre som følge 

af et forbedret velfærdssamfund og oveni forhøjede levestandarder samt en forbedret 

købekraft, kan dette skabe vækstmuligheder for tørlastmarkedet i form af en øget kinesisk 

import dels af jernmalm, kul samt korn. 50

Tal fra United Nations Population Prospects indikerer en fortsat migration ind til byerne i 

Kina, målt på befolkningsantal pr. kvm. frem til år 2050.  

 

Kinas import af kul er i første kvartal af 2010 steget 226 % til 44,4 mio. tons som følge af den 

kolde vinter kombineret med høje priser på lokalt produceret kul og mangel på vand til 

vandkraftværkerne i den sydøstlige del af landet. Kinas import af jernmalm er steget med 17 

% til 155 mio. tons i forhold til 1. kvartal 2009 og er således forblevet på niveau med 4. 

kvartal 2009.51

Teknologi og Miljø 

  

Teknologi samt miljømæssige forhold er oftest tæt forbundet og dette gælder ligeledes for en 

branche som shipping. Skibe anvender i en eller anden form olie som brændstof og dette vil 

unægtelig forårsage skader på miljøet i form af udledning af CO2, SOx samt NOx. 

                                                 

50 Riley 2004 
51 1. Kvartalsrapport s. 6 
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Emissionerne af disse drivhusgasser afhænger af dels antal skibsdage, rejsernes varighed, 

hastigheden samt af skibets teknologiske karakteristikas. Moderne skibe vil alt andet lige 

være mere brændstofeffektive end ældre tonnage, hvorfor alderen på skibet endvidere spiller 

ind. Norden selv, ser det som en konkurrencemæssig fordel at råde over en moderne flåde og 

denne havde således ved udgangen af 2009 en gennemsnitsalder på kun 3,4 år for 

tørlastflåden. 52

Ved FN´ s klimatopmøde i København i 2009 var skibsfartens udledning af drivhusgasser 

således også på dagsordenen, men et egentligt resultat og mål for shippingbranchen i form af 

en global regulering, nåede FN´ s søfartsorganisation; International Maritime Organization 

(IMO) aldrig frem til. Norden har siden 2007 fulgt egen plan, for at mindske 

fremdrivningsmodstanden og hermed øge motorernes effektivitet og hermed nedsætte 

brændstofforbruget. Rederiet oplyser endvidere deres samlede CO2 udledning via IMOs 

Voluntary use of the ship Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI). Som én af mange 

nye miljømæssige tiltag, vil Norden anvende ny bundmaling på deres skibe, hvilket vil 

reducere fremdrivningsmodstanden med 2 %. 

  

53

Transportbranchen bidrager i alt med 23 % procent af den samlede globale CO2-udledning. 

Deraf stammer kun omkring 4 procent fra søfarten. 

 

54

Det danske rederi A.P. Møller har især været i mediernes søgelys, grundet manglende filtre i 

skorstenene på deres skibe og som følge af dette, betydelige udledninger af svovldioxid. 

 

55

I en verden med øget fokus på bæredygtighed og miljøansvar, kan kommende reguleringer 

betyde øgede afgifter for rederierne, for brugen af brændstof.  

 

Konklusion på Pestel Analyse 

Trods adskillige nationale og internationale instanser der tilsammen kæmper for 

konkurrencedygtige vilkår indenfor shippingbranchen, er shippingbranchen stadig en volatil 

branche at befinde sig i som virksomhed. En forventning om en markant tilgang af ny tonnage 

kan udvande markedet yderligere, med mindre fortsatte finansieringsvanskeligheder trimmer 

tilgangen af ny tonnage.  

                                                 

52 Årsrapport 2009 s. 41 
53 Ibid. s 42. Se s. 42 for flere miljømæssige tiltag hos Norden.  
54 http://www.shipowners.dk/politik/miljoeogklima/klima/ 
55 http://ing.dk/artikel/85460-maersk-udleder-lige-saa-meget-svovldioxid-som-ni-milliarder-biler 
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Kinas fortsatte vækst bliver endvidere et afgørende parameter for tørlastbranchen og her 

spiller flere faktorer ind. Øget intervention fra de kinesiske myndigheders side kan sætte en 

dæmper for kinesisk vækst og hermed import af tørlast. Første kvartal af 2010 udviser dog 

positive prognoser for tørlastmarkedet, i form af øgede kinesiske importniveauer på kul og 

jernmalm.  

Porters Five Forces 

En virksomhed bliver, uanset hvilken branche den tilhører, påvirket af forskellige 

markedskræfter, der alle kan have indflydelse på virksomhedens evne til at skabe 

aktionærværdi. Michael Porter har sammenfattet disse i fem markedskræfter i hans model fra 

1980 og disse vil i det følgende blive gennemgået i Norden regi. Formålet vil være at 

identificere i hvor høj grad disse markedskræfter påvirker Rederiets fremadrettede evne til at 

skabe et merkafkast til Nordens aktionærer. Analysen vil endvidere tjene som et kritisk 

grundlag for den senere budgettering og forudsætningerne bag denne. 56

Adgangsbarrierer 

 

Kapitalberedskab og finansiering 

For en ny aktør, der ønsker at træde ind på tørlast eller tankmarkedet, vil et anseligt 

kapitalberedskab til investeringer i fartøjer, udgøre en betydelig adgangsbarriere. Siden 

krisens start er ordrebogen på nybygninger dog faldet markant og med dette, prisen på 

nybygninger. 57 Tørlastmarkedet udgør modsat størstedelen af ordrebogen i 2010 med 80 % af 

de samlede ordrer. Dette på trods af en forventning om en stigende overkapacitet af tørlast 

tonnage. 58

Fremmedfinansiering i en tid med faldende aktivpriser samt forventning til overskudkapacitet 

og faldende fragtrater set i forhold til tiden inden krisen, vil således være vanskeligt og dyr at 

opnå for en ny aktør og deslige for de eksisterende aktører.  

 For en ny aktør med et anseligt kapitalberedskab vil de faldende tonnagepriser, 

samt en forventning til overskudkapacitet medføre en mulighed for, at presse tonnagepriserne 

yderligere enten ved køb af nye skibe eller via overtagelse af skibe fra rederier med 

overskudskapacitet.  

                                                 

56 Rådgivningsudvalget 2002 s. 18 
57 Shipping Market Review April 2010 s. 5 
58 Ibid. s. 6 
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Kreditgivernes store tab på udlån under krisen, hæmmer til stadighed kreditgivningen hos 

bankerne og lånekapaciteten til rederierne er da også reduceret med hele 80 % set i forhold til 

tiden inden krisen. Alternative finansieringskilder til banklån vil være at skaffe kapital 

igennem leverandørlån eller via statsstøtte ifølge Lars Kyvsgaard; vicedirektør i Nordea og 

ansvarlig for shipping. 59 En hyppigere finansieringsform set hos flere danske rederier i løbet 

af første kvartal 2010, er via udstedelse af de såkaldte erhvervsobligationer og dette vidner 

hos flere analytikere om en fortsat vanskelig opnåelse af skibskreditter hos kreditinstitutterne. 

Krisen har sat sine spor og bankerne er fortsat uvillige til at låne ud, især til en volatil branche 

som shippingbranchen. Den oftere anvendte finansieringsform ved udstedelse af 

erhvervsobligationer er et direkte tegn på denne uvillighed. Rederier som DS Torm, J. 

Lauritzen samt A.P. Møller Mærsk har således alle udstedt erhvervsobligationer til 

finansiering af driften.60

Chartring af skibe, hvor skibene således blot lejes, kan udgøre en direkte trussel, idet 

chartring ikke kræver et markant kapitalberedskab i modsætning til opkøb af skibe. 

 Fortsatte finansieringsvanskeligheder kan skabe en positiv effekt på 

størrelsen af den fremadrettede ordrebog, i form af flere annulleringer af nybygget tonnage.  

Leverandørernes Forhandlingsstyrke 

Skibsværfter 

Nordens leverandører omfatter primært de værfter, der leverer skibe til Rederiet. Værfternes 

evne til at levere, er behæftet med usikkerhed og Norden vurderer således at 40 - 50 % af den 

nuværende ordrebog for 2010-2012 ikke vil blive leveret.61 En forventning der ifølge tal fra 

skibsmægleren RS Platou, kan være berettiget. Ifølge RS Platou blev der således blot leveret 

59 % ud af den samlede tørlast tonnage bestilt til levering i 2009. Den manglende levering 

skyldes primært uerfarne værfter i Korea og Kina, der ikke har formået at overholde deres 

deadline. Den manglende tonnagelevering skyldes dog også, at flere rederier har afbestilt 

ordrer pga. manglende finansieringsmuligheder. 62 Nybygninger til Nordens tørlastflåde 

bygges på værfter i Kina og i Japan. 63

Nedenstående figur viser udviklingen siden første kvartal 2008 over planlagte versus faktiske 

leveringer.  

 

                                                 

59 Jacobsen 2009 
60 http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7786 
61 Årsrapport 2009 s. 23 
62 RS Platou Deliveries: Not according  to schedule - January 2010 s. 1 
63 www.ds-norden.com/drycargo/newbuildings 

http://www.maritimedanmark.dk/?Id=7786�
http://www.platou.com/dnn_site/LinkClick.aspx?fileticket=nGHlReQk9yg%3d&tabid=306�
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Figur 11: Planlagte vs. faktisk leveringer 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke må derfor vurderes at være faldende i kraft af rederiernes 

afbestillinger på nybygninger grundet finansieringsvanskeligheder og antageligvis 

forventningen til overskudstonnage. Dette kommer endvidere til udtryk ved, at de større 

skibsnationer såsom Kina, Japan samt Sydkorea nu tilbyder finansieringsmuligheder i form af 

offentlige kreditter til rederierne, idet beskæftigelsesgraden i disse lande er svært afhængig af 

værfternes beskæftigelse. Norden har ligeledes indgået en 10-årig kreditfacilitet på USD 200 

mio. via aftale med den franske bank BNP Paribas. Kreditfaciliteten garanteres af den 

offentlige kinesiske eksportkreditfond; Sinosure, med sikkerhed i Nordens nybygninger fra 

kinesiske værfter.64

I 2010 skal der tilgå Nordens tørlastflåde 16 nybygninger, hvoraf syv skal tilgå Handysize 

segmentet. Manglende tonnagelevering antages dog ikke at få nævneværdig indflydelse på 

Rederiets vækstmuligheder, grundet Nordens indgåelse i diverse pool-samarbejder, der sikrer 

tilgængelig tonnage. I Handysize samt Post-Panamax har Rederiet således indgået pool-

samarbejde med Interorient Navigation Company, medførende adskillige stordriftsfordele, 

herunder adgang til tonnage.

 En sådan låneform, kan skabe gensidig afhængighed parterne imellem.  

65

Udover skibsværfter, udgør Nordens leverandører endvidere Rederiets medarbejdere samt 

leverandører af bunkers. 

 

                                                 

64 Årsrapport 2009 s. 7 samt Børsen Investor 2010 
65 Årsrapport 2009 s. 23 

Kilde: Årsrapport 2009 s. 23 
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Konkurrence fra substituerende produkter 

Som substitution for et tørlastfartøj, vurderes det, at der ikke eksisterer et fuldstændigt 

substituerende transportmiddel. Sammenlignes der med transportmuligheder såsom 

togtransport, flytransport samt lastbiltransport, vil flere faktorer gøre sig gældende og hermed 

mindske substitutionseffekten. Dels vil lastekapaciteten udgøre en forskel, idet den alt andet 

lige må antages at være større for et fragtskib end for de andre fragtmuligheder nævnt. Dels 

vil omkostningerne forbundet med især flytransport være højere end ved fragt via søvejen. 

Transport via søvejen udgør dog også 90 % af verdenshandlens transport. Endvidere er 

søtransporten den mest grønne transportform målt på CO2 udledning pr. ton/km. Se Figur 12. 

I en tid med et globalt fokus på bæredygtighed og miljøansvar, må det antages at søtransport 

derfor forbliver den hyppigst anvendte transportform. 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Substitution til selve tørlasterne kan dog også udgøre en trussel, hvis alternative energikilder 

vinder fremgang. Alternativerne her kunne være rørledninger, hvilket i især Rusland samt 

USA er udbredt. Dette kan udgøre en potentiel risiko til transport af olie og gas, idet 

transporten via rørledninger vil blive direkte. Rørledningerne vurderes dog ikke at udgøre en 

nutidig trussel, idet de kræver massive investeringer og er over længere afstande, ikke nær så 

konkurrencedygtige som transporten via søvejen. 

                                                 

66 http://www.shipowners.dk/presse/nyheder/26527.html?nav=rel 

Figur 12: Udledning pr. transporttype.  

Kilde: Skibsfarten i tal 2010 s. 21 

http://www.shipowners.dk/presse/nyheder/26527.html?nav=rel�
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Kundernes forhandlingsstyrke 

Kundernes forhandlingsstyrke vil alt andet lige variere i tråd med de globale konjunkturer. I 

perioder med højkonjunktur, hvor efterspørgselen på tonnage er høj og der således kan være 

tale om underkapacitet, vil kundernes forhandlingsstyrkes svækkes. T/C raterne (Timecharter-

raterne) bestemmes således af det gældende 

udbud af tonnage og af den gældende 

efterspørgsel på selvsamme, som igen 

hænger sammen med de globale 

konjunkturer. For shippingbranchen vil 

graden af konjunkturfølsomheden således 

være medstemmende for graden af 

kundernes forhandlingsstyrke og denne 

følsomhed antages at være betydelig, idet 

shippingbranchens samvariation med de 

globale konjunkturer er væsentlig, målt på 

væksten i efterspørgsel på tonnage og den 

globale økonomiske vækst. I en periode fra 1992 til 2008 kan 70 % af de årlige 

gennemsnitlige ændringer i tonnageefterspørgslen således forklares udelukkende med 

ændringer i de globale konjunkturer, hvilket indikerer en stærk samvariation imellem 

shippingbranchen og de økonomiske konjunkturer. 67

Omvendt vurderes omkostningerne forbundet med at skifte rederi, som værende ubetydelige, 

hvorfor kunderne herigennem vil have en vis forhandlingsstyrke. Svingende fragtrater, som 

resultat af svingende konjunkturer, vil dog også udgøre en gene for rederiernes kunder, 

hvorfor de ligeledes ønsker at indgå langvarige fragtaftaler, for hermed at kende de 

fremadrettede omkostninger for fragten af deres varer. Dette betyder, at selv under 

lavkonjunkturer vil kundernes forhandlingsstyrke ikke nødvendigtvist øges, idet kunderne 

akkurat som rederierne, ønsker stabilitet og kendte omkostninger, hvorfor langvarige aftaler 

indgås i modsætning til at prisshoppe blandt rederierne. Figur 13, viser hvor kraftigt 

udsvingene i T/C raterne indenfor tørlastsegmenterne har været i perioden 2000 – 2009. 

Carsten Mortensen; CEO hos Norden, mener ligeledes, at Rederiets seneste indgåelse af flere 

  

                                                 

67 RS Platou Report 2009 s. 5 

Figur 13: T/C rater for perioden 2000 - 2009.  

Kilde: RS Platou 2010 s. 21 
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langvarige aftaler med deres kunder, netop er udtryk for, at kunderne er trætte af svingende 

fragtrater.68

Konkurrenceintensiteten 

  

På baggrund af ovenstående gennemgang, vurderes konkurrenceintensiteten på markedet for 

tørlast, at være betydelig grundet flere faktorer. Opsummerende kan nævnes faktorer såsom 

branchens betydelige konjunkturfølsomhed, hvor der i perioder med overkapacitet, således er 

konstateret svingende fragtrater, hvilket alt andet lige, må påvirke indtjeningen negativt. I 

perioder med højkonjunktur og efterfølgende gode vækstmuligheder for tørlast branchen, vil 

konkurrenceintensiteten omvendt være mindre. Dog er det forholdsvist let for nye aktører at 

få adgang til branchen, ved at chartre skibe i modsætning til at købe skibe. 

Branchen er præget af flere ligeværdige globale aktører, hvilket ifølge FSR (2002) s. 24, kan 

medføre rivalisering blandt de tilstedeværende aktører om opnåelse af globale kontrakter. 

Ifølge tal fra Danmarks Rederiforening sejler verdens tørlast-tonnage primært under flag fra 

Hong Kong, Kina, Grækenland, USA og Singapore.69 Nogle af verdens største udbydere af 

tørlastfragt har således også domicil i disse lande, herunder kinesiske Group Cosco, som 

således regnes for værende verdens største udbyder indenfor tørlastydelser med en tørlast 

kapacitet på ca. 8 % af verdens tørlastflåde.70

Pasific Basin fra Hong Kong, samt græske DryShips og Diana Shipping er endvidere 

signifikante udbydere indenfor tørlast og udgør ifølge Dagbladet Børsen således også 

Nordens største konkurrenter.

  

71

Tallene indikerer endvidere, at der således eksisterer få store udbydere og mange ligeværdige 

globale udbydere indenfor tørlast, hvorfor konkurrenceintensiteten vurderes at være hård. 

Antallet af udbydere øger incitamentet for differentiering og for rederier betyder dette ofte en 

segmentarisk differentiering. Norden har således som målsætning, at blive blandt 

markedslederne indenfor Post-Panamax, Panamax, Supramax og Handysize og at være aktive 

indenfor Capesize.  

  

                                                 

68 News Vinter 2009 s. 2 
69 Skibsfarten i tal maj 2010 s. 8 
70 Med en tørlast kapacitet på 32 mio. dwt. udgør Cosco´s andel ca. 8 % af verdens samlede tørlasttonnage (ca. 260 mio.dwt. 
ifølge tal fra Skibsfarten i tal maj 2010 s. 8. 
71 http://borsen.dk/virksomhed/ds_norden 
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Segmentarisk differentiering er dog let at imitere for konkurrenterne, idet dette blot kræver at 

der chartres skibe, der er tilpasset indenfor det specifikke segment, hvorfor det for rederierne 

er forholdsvist vanskeligt at skille sig ud. Forskellige strategier, herunder 

omkostningsstrategier, fokusstrategier, samt ressourcebaserede strategier kan ifølge Michael 

Porter være vejen frem, hvis virksomheden fortsat skal vækste samt adskille sig fra sine 

konkurrenter. Nedenstående gennemgang af Nordens forretningsmodel vil behandle dette 

emne nærmere. 
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Forretningsmodel 

Norden har sat kursen for deres strategi og udtrykker følgende strategiske målsætning: 

”Norden’s goal is to be a leading shipping company and the preferred partner in global 
tramp shipping.” 72

For at nå dette mål, har Norden angivet hvilke områder indenfor Nordens forretningsmodel, 

der skal sættes i fokus, for næstfølgende at nå nævnte målsætning. I det følgende vil disse fire 

fokusområder blive belyst, for efterfølgende at vurdere, hvorvidt strategien er i tråd med 

Nordens målsætning. Fokusområderne er ikke udtømmende jf. Nordens egen liste, idet der 

udvælges de fokusområder, som vurderes at have størst betydning i relation til 

markedsværdien af Rederiet; Flådesammensætning, Risk Management, Partnerfokus samt 

Finansiel Styrke. 

 Målsætningen opfølges af en uddybende målsætning specifik for tørlast 

markedet: ”Among the global market leaders in Post-Panamax, Panamax, Supramax and 
Handysize and be active in Capesize.”   

Afsnittet vil afrundes med en sammenfattende konklusion over Nordens forretningsmodel og 

hvorvidt Nordens formulerede strategi er opnåelig via denne model samt hvorvidt den skaber 

en konkurrencemæssig fordel. 

Flådesammensætning 

Single Trips og Optionsbaseret Fleksibilitet 

Nordens flåde er sammensat af egne skibe og langtidsindbefragtede skibe med og uden købs - 

og forlængelsesoptioner, hvortil kommer en fleksibel portefølje af korttidsindbefragtede 

skibe, der chartres for en kort periode, eller blot for en enkelt rejse; single trip. Når rejsen er 

tilbagelagt, leveres skibene tilbage og Norden er hermed ikke udsat for risikoen ved et 

eventuelt fortsat faldende marked. Op mod en tredjedel af den kortsigtede flåde er skibe, der 

kun indbefragtes til en enkelt rejse. Størstedelen af flåden består af langtidsindbefragtede 

skibe med dertilhørende købs - og forlængelsesoptioner, men uden pligt til at beholde skibene 

efter charterperioden. Kontrakterne for de langtidsindbefragtede skibe løber typisk i fem til ti 

år, og købsoptionerne på skibene gælder ofte fra tre til fem år og fremefter.73 Selve 

kerneflåden udgør dels Nordens egne skibe og dels skibe med købsoption.74

                                                 

72 www.ds-norden/profile/whoarewe/strategy 

 Indchartrede 

skibe uden option til at købe, indgår ikke længere i kerneflåden. Optionerne betyder, at flåden 

73 News Forår 2010 s. 4 
74 Årsrapport 2009 s. 8 
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hurtigt kan tilpasses markedsudsigterne og efterspørgslen, uden at skabe et behov for 

fremmedfinansiering ved at købe skibe på markedet og ligeledes mindsker det 

kapitalbindingen. Samtidigt kender Norden dels sit cash flow på skibet og dels omkostninger 

frem til ikrafttrædelsen af købsoptionen.  

Figur 14: Sammensætning af tørlastflåde 
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Kilde:  Årsrapport 2009 s. 19, egen tilvirkning  

Langtidskontrakter og Indchartring 

Nordens evne til at indgå langtidskontrakter sikrer den langsigtede indtjening og samtidigt 

sikres kapacitetsudnyttelsen på trods af et eventuelt faldende marked. Norden har i 2009 

således indgået den historisk største timecharterkontrakt for tørlastsegmentet Handysize, med 

en kontraktvarighed på 15 år. Aftalen estimeres at dække ca. 8.000 skibsdage over perioden. 
75

Arbitragemuligheder og Omkostningsstyring 

 Videre styrkes positionen på det omtalte segment. Som operatør på et volatilt marked, er 

værdieffekten af en sådan langtidskontrakt, således af strategisk væsentlig karakter. Norden 

indgik adskillige langtidskontrakter i 2009. En anden væsentlig strategi, som endvidere indgår 

i forretningsmodellen er indchartring af flere skibe, når raterne er lave og lejen af skibene 

herigennem er lav. Når markedet vender, kan Norden udnytte den ekstra kapacitet erhvervet 

for billige penge og skal således ikke på markedet for at købe, for at matche en stigende 

efterspørgsel på tonnage.  

Norden opkøber endvidere løbende skibe, som indgår i flåden og som sælges igen, når 

aktivpriserne stiger og skibene således kan sælges med profit. Norden kan derfor i 

                                                 

75 News Vinter 2009 s. 3 
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nedgangsperioder tilpasse flåden efter den nuværende efterspørgsel og således undgå 

overskudskapacitet og minimere driftsudgifterne til søs. Nordens flådesammensætning og 

fordelene ved denne, viste sig i 2009 ved, at Norden sænkede driftsudgifterne til søs ved 

tilbageleveringen af dyre indchartrede skibe ved kontraktudløb og delvist erstattede dem med 

billigere skibe med charterhyrer. Kapaciteten i tørlast blev hermed reduceret med i alt 33 %, 

som i højere grad afspejlede den daværende efterspørgsel på markedet.  

Samtidigt har Norden justeret den fremadrettede kapacitet og har hermed siden krisen brød ud 

i 2008, indgået salgsaftaler på flere tørlastskibe i forventning om et faldende marked. 76 

Nordens salg af skibe, frigør endvidere likviditet, til senere opkøb, når markedet er faldende, 

medførende en direkte arbitrage mulighed for Norden. Siden 2008 har Norden solgt i alt 19 

skibe, primært tilhørende tørlastflåden og med dette frigjort USD 450 mio. hvoraf avancer 

udgør ca. USD 80 mio.77

Ordrebogen på nye skibe er endvidere blevet tilpasset og Norden har således ikke indgået 

nykontraheringer i 2009 og har endvidere aflyst to nybygninger samt fire 

langtidsindbefragtninger. 

 Fordelen ved købsoptionerne nævnt tidligere, skaber endvidere 

mulighed for arbitrage, hvis second-hand værdierne overstiger optionsprisen på tidspunktet 

for købsoptionens start.  

78

Figur 15: Tørlastskibe til levering i 2009 

 I løbet af første kvartal har Rederiet fået leveret seks skibe til 

kerneflåden af egne skibe og langtidsindbefragtede skibe med købsoption, mens et solgt 

tørlastskib er leveret til de nye ejere.  
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76 Ibid. s. 5 
77 Investor Presentation 25 marts 2010 s. 8 
78 Ibid s. 9 
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Norden har endvidere søsat programmet Efficient Fleet Management, hvor 

flådeomkostningerne systematisk benchmarkes og undersøges for mulige 

omkostningsbesparelser.  

Videre er best practice implementeret ombord på Nordens skibe, for at opnå effektiv styring 

af omkostninger og med dette, skabe transparens for mulige besparelser. I tørlast vil disse 

tiltag betyde, at de gennemsnitlige driftsomkostninger vil falde fra ca. USD 15.000 pr. dag i 

2010 til ca. USD 10.000 pr. dag i 2014.79

Flådens fleksible karakter og udnyttelsen af dette, betyder fremadrettet at Nordens 

flådeomkostninger minimeres og Nordens konkurrencemæssige position herigennem øges. 

Figur 16 viser Nordens bruttotørlastflåde og viser endvidere hvorledes sammensætningen af 

egne skibe og indcharterede skibe fordeler sig.  

  

Figur 16: Bruttotørlastflåde inkl. skibe til levering 
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Kilde: Årsrapport 2009 s. 19; egen tilvirkning  

Medtages tankskibe ser fordelingen ikke markant anderledes ud for dels egne og dels for 

indcharterede skibe. Figur 17 viser Rederiets bruttoflåde hvor både tørlast- samt tankskibe 

medtages.  

 

 

 

 

 

                                                 

79 Årsrapport 2009 s. 12 
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Figur 17: Nordens bruttoflåde, tørlast og tank 

Egne skibe
19%

Indbefragtede 
skibe med 

købsoption
24%

Indbefragtede 
skibe uden 
købsoption

57%

Samlet bruttoflåde (Tank og tørlast) 

Egne skibe

Indbefragtede skibe med købsoption

Indbefragtede skibe uden købsoption

Kilde: Årsrapport 2009 s. 25; egen tilvirkning  

Forretningsmodellen herunder dens fleksible karakter gør sig således også gældende for 

tanksektoren. 

Partnerfokus 

Den finansielle krise herunder svingende markedspriser, har skabt behov for forudsigelige 

omkostninger og stabilitet, ikke blot for rederier verden over, men ligeledes for rederiernes 

kunder, som ønsker langsigtede løsninger for fragt af deres råvarer.  

Nordens mangeårige virke indenfor fragt, kommer dem således til gode, idet kunderne er 

villige til at indgå flerårige aftaler med Norden, i tillid til, at Norden fremadrettet kan levere 

varen, bogstaveligt talt.  

I 2009 indgik Norden således adskillige lastekontrakter; Contract Of Affreightment (COA), 

med dels industri-, råvare- og energiselskaber. Norden har i 2009 indgået den hidtil største 

kontrakt i segmentet Handysize med en dækning på ca. 8.000 skibsdage i en periode på 15 år 

og er med en last på ca. 12 mio. tons biobrændsel, således én af de største lastekontrakter 

indenfor tørlast. 80

 

 Figur 18 viser oversigt over Nordens ti største lastekontrakter indenfor 

tørlast.  

 

 

                                                 

80 News Vinter 2009 s. 3 
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Figur 18:10 Største lastekontrakter 

Kunde Kontraktår Råvare Mio. tons Varighed (år)

Asiatisk energiselskab 2008 Kul 15 15
Europæisk energiselskab 2009 Træpiller 12 15
Asiatisk mineselskab 2009 Kul 10,7 6
Asiatisk energiselskab 2009 Kul 6,8 10,8
Amerikansk byggevirksomhed 2009 Skærver 6,3 9,5
Sydamerikansk shippingselskab 2009 Salt 4,3 5
Asiatisk energiselskab 2007 Kul 3,1 3,5
Europæisk kraftvirksomhed 2008 Kul 2,9 3
Sydamerikansk shippingselskab 2008 Salt 2,4 3
Russisk kulproducent 2009 Kul 2,1 3
Ki lde: Årsrapport 2009 s . 22, egen ti lvi rkning

10 største lastekontrakter, ultimo 2009

 

Nordens evne til at indgå langvarige kontrakter med deres kunder øger dækningen og sikrer 

stabile pengestrømme i perioder med et svært marked og faldende fragtrater, samtidigt med at 

kapacitetsudnyttelsen sikres. Nordens fokus på at skabe langvarige relationer med deres 

partnere, indgår derfor som en hjørnesten i deres forretningsmodel og som en strategisk del af 

den langsigtede vækst. Modpartsrisici i relation til ovenstående, vil blive diskuteret i det 

følgende afsnit. Figur 19 viser Rederiets dækkede skibsdage pr. 31. december for tørlast. 

Figur 19: Kapacitet og afdækning pr. 31. december 2009 

Skibsdage 2010 2011 2012 2013

Capesize 1244 1460 1371 9108

Post-Panamax 846 2192 2914 37792

Panamax 8989 5578 5045 27378

Handymax 9628 10918 11158 53696

Handysize 4766 7786 10453 122977

Total 25473 27934 30941 250951

Skibsdage 2010 2011 2012 2013

Capesize 970 1460 732 467

Post-Panamax 715 725 0 0

Panamax 8762 3521 2218 6435

Handymax 7007 5369 4112 4428

Handysize 2134 1014 736 3776

Total 19588 12089 7798 15106

2010 2011 2012 2013

Total 77% 43% 25% 6%

Kilde: Årsrapport 2009 s. 15, egen tilvirkning

Bruttokapacitet pr. 31. marts 2010

Afdækning

Afdækning i %
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Norden har i og efter første kvartal 2010 indgået nye lastekontrakter og timecharteraftaler, 

som har øget dækningen resten af året, således at 81 % af de kendte skibsdage medio maj er 

dækket af på attraktive vilkår.81

Risk Management 

 

Som værende én af hjørnestenene bag Nordens strategi, er Risk Management; aktiv 

administration af samt minimering af de risici Norden dagligt opererer under som 

virksomhed. Disse risici er relevante for Nordens valutaindsejling, hvorfor de i det følgende 

behandles. Rederibranchen udgør én af de mest volatile brancher, idet den er direkte 

korreleret med de globale konjunkturer. Volatiliteten betyder, at indtjeningsbestemmende 

samt omkostningsbestemmende faktorer såsom, fragtrater, bunkerpriser, second-hand værdier 

valutakurser samt tonnage priser mm., svinger på daglig basis i takt med verdensøkonomien. 

Hovedformålet for Norden, bliver således at styre disse konjunkturbestemte risici, således at 

indtjeningen i Norden, holdes nogenlunde stabil overfor konjunkturerne. 82 Risici hos Norden 

omfatter kommercielle risici, finansielle risici og kapitalstyringsrisici.83

Kommercielle Risici 

 

For at minimere konsekvenserne af svingende fragtrater, anvender Norden langtløbende 

lastekontrakter; (COA) der typisk løber over en periode på 12 måneder. Dette betyder, at 

Norden kender sin indtjening på forhånd og således sikrer sig imod faldende fragtrater. 

Omvendt forhindrer dette dog muligheden, for upside potentiale i tilfældet af uventede 

stigende markedsrater. Endvidere anvendes der timecharters, hvor Norden således udlejer 

deres egne fartøjer. Norden sikrer hermed den langsigtede beskæftigelse og sikrer et kendt 

cash flow over en årrække, uden at være afhængig af et volatilt spotmarked. Dette muliggør 

ligeledes, at Norden er i stand til at investere offensivt, når markedet er faldende, idet store 

dele af indtjeningen allerede er sikret via timecharteraftalerne. 

COA´erne samt timecharteraftalerne udgør omvendt den største kommercielle 

krediteksponering for Norden, hvorfor modparterne løbende kreditvurderes.84

                                                 

81 1. Kvartalsrapport 2010 s. 8 

 Norden indgik i 

starten af 2010 forlig med russiske debitor og aluminiumsproducent Rusal, hvilket betyder, at 

Norden modtager USD 23 mio. til fuld og endelig afregning af syv voldgiftssager anlagt af 

Norden. I 2009 var første kvartal præget af stor usikkerhed omkring modparternes evne til at 

82 www.ds-norden.dk/profile/whoarewe/riskmanagement 
83 Årsrapport 2009 s. 63 
84 Ibid. s. 64 
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opfylde kontrakter og Norden valgte derfor at indgå forlig, hvor kunderne således betalte hel 

eller delvis kompensation for manglende kontraktopfyldelse. 85

Timecharteraftaler samt COA´ er, udgjorde pr. 31. december 2009 USD 1.367 mio.  

Overvågningen af modparter 

er i relation til dette, blevet intensiveret. 

Norden anvender endvidere FFA´er, (Forward Freight Agreement) som supplement til 

langstidsindbefragtede fartøjer. FFA´erne sikrer en på forhånd kendt fragtrate, men medfører 

også en kreditmæssig risiko i relation til modparten. Kreditmæssige risici er i modsætning til 

markedsrisici, - som kan afdækkes via ”offsetting” kontrakter, - vanskeligere at gardere sig 

imod ved anvendelse af hedging. 86

For året 2010 er 81 % af kapaciteten indenfor tørlast afdækket via omtalte kontrakter. 

Dækningen er således øget siden årsskiftet, hvor denne lå på 65 %. 

 

87

Finansielle Risici 

 

Risici der påvirker Nordens finansielle stilling er renterisici, kreditrisici, valuta risici 

fragtrate- og bunkerprisrisici på finansielle instrumenter samt bunkerprisrisici på egne skibe 

og indbefragtede skibe, som ikke beskæftiges på timecharteraftaler. Rederiets renterisici 

opstår dels fra rentebærende aktiver og dels fra langfristede gældsforpligtelser, hvoraf sidste 

er indgået til en fast rente, hvorfor renterisici er begrænset. Den funktionelle valuta i Norden 

er US Dollaren, hvorfor valutarisici relaterer sig til transaktioner i andre valutas, såsom 

betalinger ved køb af skibe, hvoraf sidstnævnte afdækkes fuldt ud ved indgåelse af kontrakt. 

Der er hovedsageligt tale om fremmedvalutaen JPY, hvoraf der i 2009 blev anvendt ca. USD 

30 mio. på cash flow-afdækning af japanske yen, benyttet til køb af skibe. 88

Valutaterminsforretningerne samt andre afledte finansielle instrumenter placeres 

hovedsageligt hos finansielle institutioner med en kreditvurdering på minimum Aa. 

Kreditratingen bestemmer efterfølgende kontrakternes løbetid; des højere rating, des længere 

kontrakt. FFA´er indgås via etablerede clearinghuse, hvilket begrænser kreditrisici i relation 

 

                                                 

85 Ibid. s. 6 
86 Hull 2007 s. 177 
87 Delårsrapport 1. kvartal 2010 s. 1 
88 Årsrapport s. 79 
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til disse. 89 Norden afdækker endvidere det forventede fremtidige forbrug af bunkers ved 

anvendelse af COA´ er.  Ca. en tredjedel af Nordens bunkerkøb, afdækkes via COAs.90

Kapitalstyringsrisici  

 

Nordens kapitalstruktur overvåges nøje og med denne Rederiets gearing - (nettoforpligtelser 

ifht. egenkapital), - som i 2009 ikke måtte overstige 1,5. I tråd med dette, er det Rederiets 

politik, at den likvide beholdning mindst skal svare til Nordens betalingsforpligtelser et år 

frem. 91

Risk Management; en diskussion af 

  

Brugen af finansielle instrumenter til afdækning af risici, kan fra en aktionærs synsvinkel 

være lig med store omkostninger for den virksomhed, aktionæren holder aktier i og således 

anskues at være, af ikke profitmaksimerende karakter, hvilket bliver relevant når en 

virksomhed skal værdiansættes. Argumentet lyder, at hedging ved brug af finansielle 

instrumenter, er unødvendigt, idet en aktionær selv kan hedge på egen hånd, ved at holde en 

veldiversificeret portefølje. Dette argument indeholder dog flere forudsætninger, som aldrig 

vil gælde i den virkelige verden, herunder at aktionærerne besidder samme information 

omkring virksomhedens risici, som virksomhedens ledelse besidder. Endvidere ignorerer 

argumentet transaktionsomkostninger, som i mange tilfælde er mindre for store virksomheder 

end for den enkelte aktionær. 

Argumentet for hedging, uanset virksomhedens gearing, lyder at virksomheden kan låne 

mere, grundet en lavere risikovurdering end den, uden brug af hedging.  

Finansiel styrke 

Gearing 

Norden er i ulighed med mange andre rederier, ikke tynget af store gældsbyrder. I 2009 viser 

Rederiets regnskab således nettofinansielle aktiver på USD 672 mio. Dette har medført en 

negativ finansiel gearing hos Norden.92

                                                 

89 Årsrapport 2009 s. 64 

 Nordens likvider er ved udgangen af 2009 USD 711 

90 News Vinter 2009 s. 16 
91 Årsrapport 2009 s. 65 
92 NB: Operationel leasing er ikke indregnet i balancen, men ført på resultatopgørelsen. Der er tale om leasing af skibe med 
dertilhørende købsoption, og med en uopsigelig leasingperiode på 12 år, se årsrapport 2009 note 22. Leasingaftalerne vil 
derfor reelt være at betragte som et lånefinansieret køb af et aktiv (finansiel leasing), - gearingen vil herefter blive større, hvis 
der indregnes herefter jf. Plenborg Petersen 2007 s. 443. Spørgsmålet lyder, hvorvidt Norden burde indregne 
leasingforpligtelserne som en finansiel forpligtigelse, for de af skibene, de leaser i mere end fem år. En nærme diskussion af 
dette, vil blive indledt i Fase 2, idet dette kan få indflydelse på gearingen.  
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mio., hvoraf langt de fleste er til rådighed for Rederiet. Norden har endvidere indgået en 

kreditaftale på USD 200 mio. med BNP Paribas, for yderligere at styrke den finansielle 

fleksibilitet. Norden har dog, på grund af sit finansielle beredskab, ikke haft behov for at 

udnytte kreditten. Som nævnt før, skaber Rederiets likviditetsberedskab, muligheder for at 

udnytte et volatilt marked og således investere i ekstra tonnage til faldende markedspriser. 

Når markedet vender og prisen på tonnagen stiger, kan Norden frasælge dele af den indkøbte 

tonnage med store avancer og har endvidere ekstra kapacitet til at dække en stigende 

efterspørgsel.  

Tonnageskat  

Nordens finansielle beredskab samt fleksible forretningsmodel, er endvidere af strategisk 

korrekthed i forhold til Rederiets beskatningsform. Norden indtrådte pr. 1. januar 2001 i 

tonnageskatteordningen med en bindende virkning på ti år. Tonnageskatteordningen betyder, 

at Nordens skattepligtige indkomst fastsættes på grundlag af den nettotonnage, som Rederiet 

råder over. Dette indbefatter dels egne skibe, udchartrede skibe, samt indchartrede skibe, 

uanset om skibene er i drift eller ej jf. tonnageskatteloven, (herefter TSL) § 6. For et rederi, 

der holder en uændret flåde, vil skatten således være den samme, uanset om rederiet genererer 

en valutaindsejling eller ej.  

Når flåden trimmes i forventning om et faldende marked, vil den skattepligtige indkomst 

således også mindskes. Nordens flådesammensætning består, som nævnt tidligere, primært at 

chartrede fartøjer, hvorfor Norden kan opsige charterperioden og hermed ikke skal betale 

tonnageskat på skibe, der ikke genererer nogen indtjening.  

TSL betyder endvidere, at rederier ikke kan fratrække skattemæssige afskrivninger på skibe 

omfattet af loven jf. TSL § 15, stk. 2. Videre kan der ikke foretages fradrag for udgifter der 

hidrører fra den tonnagebeskattede indkomst jf. TSL § 15, stk. 3. Dette betyder efterfølgende, 

at nettofinansieringsudgifter relateret til køb af bl.a. skibe, ikke kan fratrækkes den 

skattepligtige indkomst. Gæld i et rederi underlagt tonnageskattelovgivningen, medfører 

således ingen skattemæssige fordele, som beskatning under selskabsbeskatningsloven ville 

medføre; herunder rentefradrag og med dette; et skatteskjold. Jf. teoriafsnittet har dette 

betydning for den fremadrettede værdiansættelse; herunder kalkulationsrenten; WACC. 
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Norden versus Torm 

Til sammenligning havde tørlast- og tankrederiet DS Torm ved udgangen af 2009 

rentebærende gæld på USD 1,7 mia. og likvide midler på ca. USD 122 mio., hvilket i 

sammenligning med Nordens tal, kan synes væsentligt. 93 Og Torms gæld er for stor, vurderer 

bl.a. Sydbank, som således ikke tror på, at Torm vil kunne udnytte et faldende marked 

grundet deres svage finansielle stilling, idet der er grænser for, hvor meget gæld man kan 

påtage sig. 94 Torm vil således ikke kunne låne yderligere og udnytte faldende tonnagepriser, 

idet der allerede er pålagt flere restriktioner og krav til Torm for de nuværende lån, såsom 

krav til størrelsen på egenkapitalen samt til de likvide midler. Lånene er endvidere vedhæftet 

restriktioner hos Torm, hvad angår frasalg af aktiver. 95 Torm er ligeledes underlagt 

tonnageskatteordningen, hvorfor disse restriktioner kan betyde, at Torm skal betale 

tonnageskat på skibe, som ikke genererer en valutaindsejling, uden mulighed for, at sælge 

dem fra.96

Jf. teoriafsnittet har Torm således formået at gøre alt det forkerte, helt rigtigt. Dels har de 

optaget store gældsbyrder, selvom renterne ikke er fradragsberettigede og således ikke kan 

generere et skatteskjold og således minimere deres samlede kapitalomkostninger. Dels 

anvender de hovedsageligt fremmedkapital på trods af pecking order teorien, hvilket ifølge 

denne, derfor må betyde at Torm ikke er profitabel eller magter at selvfinansiere. Torms 

ejerandel af deres samlede flåde er 100 %,

  

97

Torm selv, forventer da også et negativt resultat for 2010 før skat på USD 15-60 mio. 

 , hvorefter de ifølge trade-off teorien bør have 

høje gældsbyrder, dog stadigvæk kun hvis renterne på gælden er fradragsberettigede. 

Afslutningsvist har Torm således heller ikke taget højde for konsekvenserne ved stigende 

gældsbyrder; herunder omkostningerne ved financial distress. 

98

Nordens finansielle stilling, er således yderligere en konkurrencemæssig fordel, idet den 

skaber mulighed for på sigt, at nå det strategisk formulerede mål, idet Norden ikke er 

 

Nordens fordele, dels i kraft af deres flådesammensætning og dels i kraft af deres finansielle 

stilling, bør herefter stå tydelige for enhver.  

                                                 

93 Torm Årsrapport 2009 s. 57-58 
94 Pedersen 2010 
95 Torm Årsrapport 2009 s. 80 
96 Ibid. s.78 
97 Ibid. s. 114 
98 Ibid. s. 5 
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afhængig af fremmedfinansiering grundet deres finansielle beredskab og fremmedfinansiering 

bidrager ej heller med nogen skattemæssige fordele.  

Figur 20: Illustration af Nordens forretningsmodel 

 

Sammenfattende konklusion på forretningsmodellen samt PEST 

Den optionsbaserede flådesammensætning betyder at omkostningerne i Norden kan 

minimeres, når konjunkturerne går i den forkerte retning. Samtidigt kan flåden hurtigt 

udbygges, når markedet går den rigtige vej uden at Rederiet således er afhængigt af 

fremmedfinansiering grundet Nordens finansielle styrke. Videre har Norden i kraft af dets 

mangeårige virke på tørlastmarkedet formået at skabe tætte relationer til deres kunder, hvilket 

gør det lettere for Rederiet at indgå langvarige kontrakter.  

Nordens målsætning om at blive blandt markedets største aktører indenfor tørlastsegmenterne 

nævnt i Rederiets målsætning, afhænger dog ligeledes af faktorerne nævnt i PEST analysen. 

Lave adgangsbarrierer gør det let for nye aktører at træde ind på tørlastmarkedet. Samtidigt er 

tørlastmarkedet markant afhængig af Kinas fortsatte behov for tørlastvarer. 

Forretningsmodellens umiddelbare fordele er dog ikke unikke i den forstand, at konkurrenter 

ikke vil kunne imitere disse. Dette skaber derfor en fremtid for Norden der er vedhæftet flere 

usikkerhedselementer.  

 

 

 

Kilde: Årsrapport 2009 s. 5 
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Regnskabsanalyse  

Følgende analyse af DS Nordens historiske regnskab, har til formål at afdække de finansielle 

værdidrivere, hvis udvikling efterfølgende skal danne fundamentet bag den fremtidige 

udvikling i DS Nordens rentabilitet og værdiskabelse. Sammen med de identificerede ikke 

finansielle værdidrivere fra foregående strategiske analyse, skal de finansielle værdidrivere 

udledt af regnskabsanalysen, således generere proforma-regnskaberne (de fremtidige 

budgetterede årsregnskaber) til brug for selve værdiansættelsen.  

For at klargøre de historiske regnskaber til analyseformål er det nødvendigt at reformulere 

posterne i regnskabet, således at der sondres imellem driftsaktiviteten og 

finansieringsaktiviteten, idet det er driften, som er den primære drivkraft for selve 

værdiskabelsen. Vigtigt er det derfor at få denne aktivitet isoleret.99 Årsregnskaber 

klassificerer kun delvist imellem disse aktiviteter, hvorfor de finansielle værdidrivere, der har 

haft størst betydning for den historiske værdiskabelse ikke direkte fremgår af regnskaberne. 
100 Undlades der at reklassificere posterne, kan resultatet blive en fejlagtig vurdering af 

rentabiliteten fra henholdsvis drift og fra finansieringsaktiviteten. 101

Regnskabspraksis 

 

Regnskabsanalysen baseres på de historiske data for regnskabsårene 2001-2009. Norden 

aflagde for første gang årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS pr. 1. 

januar 2005. Norden har dog tilpasset åbningsbalancen for regnskabsåret 2004 efter IFRS jf. 

kravet om førstegangsanvendelse, således at sammenligningsåret for 2005 (2004), er i 

overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis for regnskabsåret 2005. Dette efterlader de 

resterende foregående regnskabsår fra 2001-2003, hvor anvendt regnskabspraksis således 

afviger fra de efterfølgende regnskabsår. Ifølge Petersen og Plenborg (2005) bør den 

historiske regnskabsanalyse dække en hel konjunkturcyklus, idet analysen hermed vil dække 

både op - og nedgangsperioder og således generere information om virksomhedens 

tilpasningsevne overfor ændrede konjunkturer.102

                                                 

99 Petersen og Plenborg 2005 s. 121 

 I lyset af den strategiske analyse, der netop 

påviste at Norden opererer i en markant konjunkturoverfølsomhed branche, vil en forkortelse 

af analyseperioden derfor ikke være hensigtsmæssig. Dette efterlader hermed en 

100 Elling 2005 s. 25 
101 Ibid. s. 121 
102 Petersen og Plenborg 2005 s. 119 
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regnskabsanalyse indeholdende en forskel i anvendt regnskabspraksis, idet regnskabsårene 

2001-2003 varierer fra de efterfølgende regnskabsår. Hvad betyder dette? Ifølge Petersen og 

Plenborg 2005, kan forskelle i anvendt regnskabspraksis betyde at ændringer i nøgletallene 

fejlfortolkes, idet ændringerne således kan skyldes forskelle i anvendt regnskabspraksis. 103

Samtlige af Nordens årsrapporter er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold af nogen 

art. Nævneværdigt er det endvidere at Rederiet ved Den Danske Finansanalytikerforenings 

(DDF) nytårsmiddag den 11. januar 2010, modtog foreningens informationspris 2009. Prisen 

tilgik Norden grundet en både dyb og bred informationshelhed. 

 

Det vurderes dog, at ændringerne if. med overgangen til IFRS er af mindre betydning, hvorfor 

analyseperioden fastholdes til værende 2001-2009. Forskellene vil fremgå i de reformulerede 

opstillinger under note 1.  

104

Reformulering 

  

Indsat i de reformulerede opgørelser er noter, som forklares uddybende i de respektive afsnit. 

Der foretages reformuleringer for egenkapitalopgørelsen, balancen samt for 

resultatopgørelsen. 

Egenkapitalopgørelsen 

Ifølge Elling (2005) er formålet med at reformulere egenkapitalopgørelsen, at sikre at alle 

værdiændringer medtages i den efterfølgende regnskabsanalyse. Værdiændringer der således 

bliver ført på egenkapitalen, ville ikke blive medtaget, hvis blot nettoresultatet fra 

resultatopgørelsen blev anvendt. Beregnes derimod totalindkomsten, som måler periodens 

resultat i balancen, medtages alle værdiændringer inkl. ændringer der er ført på 

egenkapitalen.105 Rettes fokus på totalindkomsten, vil frasorteringen af transitoriske poster 

endvidere ske på et kvalificeret grundlag jf. Elling (2005). 106

Indtægter og omkostninger samt gevinster og tab uden om resultatopgørelsen kaldes ”dirty 

surplus accounting”. Af såkaldte ”dirty surplus poster” kan nævnes værdiregulering af 

sikringsinstrumenter samt dagsværdiregulering af værdipapirer. Dirty surplus posterne er i 

den reformulerede egenkapitalopgørelse angivet under note 4. 

  

                                                 

103 Petersen og Plenborg 2005 s. 279 
104 Årsrapport 2009 s. 39 
105 Elling 2005 s. 107 
106 Ibid. s. 109 
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Norden har for regnskabsårene 2005-2009 selv beregnet totalindkomsten, som således 

fremgår i årsrapporterne. Nedenstående reformulering af Rederiets egenkapitalopgørelse 

udviser en gennemsnitlig vækstrate på 52 pct. p.a. over hele perioden for egenkapitalen 

ultimo. Samtidigt fremgår det ligeledes, at der er få dirty surplus poster.  

Note 1: Praksisændring ved overgang til IFRS 

Som følge af overgangen til IFRS har Rederiet med virkning fra 1. januar 2004 ændret 

regnskabspraksis vedrørende registrering og præsentation af Rederiets transaktioner, således 

at disse fremover registreres og præsenteres i USD. 107

Der er i den reformulerede egenkapitalopgørelse anvendt gældende dollarkurs pr. 31. 

december for de respektive regnskabsår. Kursen fremgår i nedenstående reformulerede 

egenkapitalopgørelse. 

 Ændringen i regnskabspraksis 

medfører, at alle regnskabsposter i balancen pr. 1. januar 2004 er blevet omregnet til USD. 

Dette medfører, at der fremkommer en forskel mellem egenkapitalen i DKK ultimo 2003 

omregnet til USD til ultimo kursen og primo egenkapitalen i USD pr. 1. januar 2004. 

Forskellen udgør knapt – 40 mio. USD og kan primært henføres til kursforskelle ved 

omregning af transaktioner og beholdninger i USD til DKK indregnet i resultatopgørelsen 

efter hidtidig regnskabspraksis, samt ændrede afskrivninger på skibe. Forskellen er medtaget i 

den reformulerede egenkapitalopgørelse. Fra Årsrapporten 2005 fremgår det endvidere, at der 

er foretaget korrektioner af egenkapitalen, som følge af overgangen til IFRS. Forskellen 

beløber sig til knapt USD 10 mio. 

Note 2: Øvrige egenkapitalreguleringer 

Denne post hidrører fra ændringer i valutakursen ved omregning fra DKK til USD, som ikke 

fremgår af de officielle regnskaber. 

Note 3: Aktiebaseret vederlæggelse 

Denne omkostning er indregnet som en omkostning under resultatopgørelsen, hvorfor den 

allerede er en del af nettoresultatet.  

Aktiebaseret vederlæggelse medgår således ikke i den beregnede totalindkomst, men vises 

blot som en allerede rapporteret del af totalindkomsten i nedenstående opgørelse.  

                                                 

107 Årsrapport 2004 s. 44 
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Totalindkomstposterne i ovenstående opgørelse indregnes senere i den reformulerede 

resultatopgørelsen, således at nettoresultatet i de historiske regnskab bliver korrigeret og 

matcher ovenstående totalindkomst. 

Balancen 

Den reformulerede balance opdeles i henholdsvis driftsaktiver og driftsforpligtelser på 

aktivsiden og i finansielle aktiver og finansielle forpligtelser på passivsiden. Dette sker for at 

skelne imellem drifts- og finansieringsaktiviteten, for dernæst at kvantificere værdien skabt 

Figur 21: Reformulering af egenkapitalopgørelse 

Note

Beløb i USD 1000. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Egenkapital primo saldo 57.940      90.364     142.409  224.609   340.076  611.202  713.537      1.311.199  1.700.377  

1 Praksisændring ved overgang til IFRS -39.702     

9.756         

Korrigeret egenkapital 57.940      90.364     142.409  194.663   340.076  611.202  713.537      1.311.199  1.700.377  

Transaktioner med ejerne

Køb af egne aktier -4.073        -4.911      -                    -5.598        -34.544   -4.527      -69.335        -9.960           

Aktieoptionsprogram, Vækstfonden -37.997        

Salg af egne aktier -                     343            -                    1.410         1.245        930            14.337         143                 

Ekstraordinært udbytte -                     -                    -                    -66.589     -                    -                    

Udloddet udbytte -2.737        -3.699      -3.662      -36.989     -40.036   -78.284   -42.218        -325.647     -103.117     

Udbytte egne aktier 146              411            -                    3.529         1.964        3.742        3.338            15.116         5.493            

Udlodning til minoritetsaktionærer -2.429           

Skat af egenkapitalbevægelser -509            -2.895      -                    -975            -                    

Nettodividende -7.173        -10.753   -3.662      -105.212  -71.371   -78.139   -110.644     -334.191     -107.441     

Totalindkomst

Årets resultat, efter skat 28.461      27.713     67.140     263.934   336.336  176.506  703.340      707.830      217.206      

4 Ændring i minoritetsandele -6.670        -                    -                    

4 Værdiregulering af sikringsinstrumenter -3.384        -4.019      5.655        -6.987        5.405        3.086        1.729            13.583         -13.243        

4 Valutakursregulering af u. dattervirk. 445              -4.591      -5.726      

4 Dagsværdiregulering af værdipapirer 2.321         21.962     20.182     66                 212            145            429                 -4.696           2.538            

4 Skat af dagsværdiregulering -                     -                    395                 

2,4 Øvrige egenkapitalreguleringer -2.536        -796           -1.389      157              

Totalindkomst i alt 25.307      40.269     85.862     250.500   341.953  179.737  705.498      716.717      206.896      

Totalindkomst rapporteret

3 Aktiebaseret vederlæggelse 125              544            737            2.808            6.652            5.180            

Egenkapital ultimo 76.073      119.880  224.609  340.076   611.202  713.537  1.311.199  1.700.377  1.805.012  

Gns. EK. 97.977     172.245  282.343   475.639  662.370  1.012.368  1.505.788  1.752.695  

Anvendt ultimo dollarkurs 841              708            596            

Kilde: Nordens årsrapporter 01-09, egen tilvirkning.

Reformuleret egenkapitalopgørelse
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fra driften på grundlag af den kapital, der er investeret i driften. Forskellen imellem 

driftsaktiverne og driftsforpligtelserne er lig med nettodriftsaktiverne og udgør således den 

investerede kapital i driften. På passivsiden udgør forskellen imellem de finansielle 

forpligtelser tilsammen med egenkapitalen og de finansielle aktiver, den investerede kapital. 

Dette kan udrykkes således: DA – DF = NDA = Investeret kapital  

og for passivsiden:    FA – FF = NFF = NFF + EK = Investeret kapital 

Forskellen imellem FA og FF kan også være positiv, hvorefter virksomheden har netto 

finansielle aktiver, som er tilfældet for Norden.  

Ifølge Elling 2005 er det analytikers opgave at reformulere balancen i forhold til 

virksomhedens forretningsmodel og således på baggrund af denne definere virksomhedens 

driftsaktiver samt driftsforpligtelser. 108

Forretningsmodellen hos Norden, gennemgået tidligere, viste at Norden har tilpasset denne 

model efter den konjunkturfølsomme branche, som Rederiet opererer i. Dette indebærer dels 

at flåden primært består af indchartrede skibe for at generere fleksibilitet og dette betyder 

dels, at Norden ikke påtager sig unødig gæld ved at købe skibe i stedet, idet gæld i et Rederi 

underlagt tonnageskatteloven ikke generer nogle skattemæssige fordele.  

  

Der opstår derfor modstridende argumenter for hvorvidt Rederiet bør indregne dele af deres 

indchartrede skibe som værende finansiel leasing. Idet indchartrede skibe udgør langt 

størstedelen af Nordens flåde, burde de da ikke i virkeligheden aktiveres i Rederiets balance? 

Eller bør de fortsat klassificeres som værende operationel leasing, således at Nordens 

nuværende netto finansielle aktiver fortsat forbliver netto finansielle aktiver og således ikke 

bliver til netto finansielle forpligtelser, ved at aktivere de operationelle leasingaftaler? 

Nedenstående viser et muligt eksempel på hvorledes Nordens finansielle stilling, balance mm. 

påvirkes, såfremt dele af de indchartrede skibe aktiveres. 

Korrektion for operationel leasing 

Følgende viser konsekvenserne, argumenterne for samt beregningsgrundlaget, hvis 

operationelle leasingaftaler blev aktiveret i Nordens balance.  

                                                 

108 Elling 2005 s. 124 
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Argumenter for indregning af operationel leasing 

Som det fremgår i afsnittet vedrørende Nordens forretningsmodel, er indchartrede skibe 

(leasede skibe) en vigtig del af forretningsmodellen. Det fremgår imidlertid af noterne i 

Rederiets årsrapporter, at ikke alle af de indchartrede skibe klassificeres som finansiel leasing 

og hermed aktiveres i Nordens balance, men derimod klassificeres som operationel leasing og 

hermed indregnes i resultatopgørelsen.  

Flere indikatorer kan ifølge Petersen og Plenborg anvendes til vurdering af hvorvidt 

leasingaftaler bør klassificeres som værende finansiel leasing. Foreligger der en købsoption på 

aktivet, hvor leasingtager herefter har ret til at købe aktivet til en pris der gør det sandsynligt, 

at retten bliver udnyttet, vil der kunne være tale om finansiel leasing. Strækker 

leasingperioden sig over størstedelen af aktivets økonomiske levetid, tales der videre for, at 

der omklassificeres til finansiel leasing.109

I Accounting for Leases argumenteres der for, at hvis de leasede aktiver er et nødvendigt led i 

en virksomheds fortsatte drift, bør de indregnes i balancen som driftsaktiver uanset 

ovenstående indikatorer for finansiel leasing. 

  

110

I Nordens regnskabsnoter fremgår det, at Rederiets operationelle leasingaftaler oprindeligt er 

indgået med en uopsigelig periode på 12 år, samt at aftalerne endvidere kan indeholde 

købsoptioner. 

  

111

Det antages herefter at alle langtidsindbefragtede skibe indeholder en købsoption der 

sandsynliggør et køb, samt at leasingperioden på alle skibene strækker sig over aktivets 

økonomiske levetid, idet dette ikke er udspecificeret i regnskabsnoterne. Skibene vil herefter 

blive indregnet i balancen og forpligtelsen indregnet som leasinggæld.  

  

Antagelser: 

• Der afgrænses fra at aktivere korttidsindbefragtede skibe (under et år). Disse vil derfor 

fortsat have karakter af operationel leasing, idet det antages at Rederiet ikke indkøber 

skibe for at videresælge dem inden der er gået et år. Finansiel leasing sidestilles med 

at købe et aktiv, hvorfor skibe indbefragtet undet et år, fortsat klassificeres som 

værende operationel leasing. 

                                                 

109 Petersen og Plenborg 2007 s. 444 
110 Ibid. s. 449 
111 Årsrapport 2009 s. 77 
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• Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der for 

finansielt leasede skibe udgør 20 år jf. Nordens egen afskrivningspraksis. 112

• Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. Ved indregningen af 

leasing som finansiel leasing, aktiveres nutidsværdien af leasingydelserne. Det antages 

endvidere at leasingydelserne er forudbetalt. 

 Det 

antages at leasingperioden udgør 5 år.  

 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑡 =  𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑦𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 × 𝛼5|5,69 %  

• Diskonteringsrenten udgør Nordens lånerente beregnet som den gennemsnitlige 

lånerente baseret på de sidste seks regnskabsår. Renten er beregnet ud fra finansielle 

omkostninger divideret med nettofinansielle forpligtelser/nettorentebærende aktiver. 

Renten udgør 5,69 % og antages at være konstant og den samme for alle regnskabsår 

samt over hele leasingperioden. 

• Det antages endvidere at renteomkostninger tilsammen med afskrivningerne udgør 

leasingydelsen, således at totalindkomst er uændret efter aktiveringen af de 

operationelle leasingaftaler, dvs. at dirty surplus posterne er uafhængige af 

aktiveringen. 

• Afslutningsvist antages det, at der er tale om en portefølje af indchartrede skibe og at 

der ikke sker frasalg eller indkøb under leasingperioden.  

• Leasingydelsen for langstidsindchartrede skibe for 2009 fremgår ikke af noterne i 

årsregnskabet som i de foregående år. De anslås at udgøre i 1000 USD 700.000. Figur 

22 viser kapitaliseringen af de operationelle leasingaftaler, antagelser og 

beregningsgrundlag. 

 

 

 

 

                                                 

112 Ibid. s. 60 
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Figur 22: Korrektioner foretaget ved aktivering af operationel leasing 

 

Aktiveringen af de operationelle leasingaftaler medfører på balancesiden en større investeret 

kapital, som nu i højere grad afspejler den kapital som Rederiet har investeret i driften. Dette 

bliver relevant, når de efterfølgende nøgletal skal beregnes og herefter anvendes til den 

fremadrettede budgettering. Endvidere medfører det nu, at Rederiet ikke længere har 

nettofinansielle aktiver. 

Nedenstående viser sammendrag for den reformulerede balance for aktivsiden samt 

passivsiden inklusiv korrektioner foretaget.  

 

 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indbefragtede skibe over 1 år

Leasingydelse omk. 46.083      74.630     165.678      279.336      248.602      272.247      272.131      732.031      700.000      

Materielle aktiver ukorrigeret 137.397   155.717  287.993      265.902      339.409      461.243      569.139      891.664      995.980      

Aktivering af operationel leasing 228.831   370.581  822.686      1.387.067  1.234.454  1.351.866  1.351.290  3.634.962  3.475.909  

Materielle aktiver korrigeret 366.228   526.298  1.110.679  1.652.969  1.573.863  1.813.109  1.920.429  4.526.626  4.471.889  

Driftsomkostninger skibe ukorr. 252581 259637 378371 896820 1044273 1026121 2333550 3645124 1486706

Ydelse på operationel leasing - tilbageført -46.083    -74.630   -165.678     -279.336     -248.602     -272.247     -272.131     -732.031     -700.000     

Afskrivninger på leasingaktiv 33.063      53.544     118.867      200.412      178.362      195.326      195.243      525.202      502.221      

Driftsomkostninger skibe korrigeret 239.560   238.551  331.560      817.896      974.033      949.200      2.256.662  3.438.295  1.288.927  

Finansielle omkostninger ukorrigeret 7.464         10.450     5.832            5.937            12.178         7.297            6.339            5.125            8.227            

Renter på leasing 13021 21.086     46.811         78.924         70.240         76.921         76.888         206.829      197.779      

Finansielle omkostninger korrigeret 20.485      31.536     52.643         84.861         82.418         84.218         83.227         211.954      206.006      

Langfristede forpligtelser ukorrigeret 104.355   72.870     131.338      91.647         64.989         131.573      85.396         91.710         58.423         

Langfristet del af leasingforpligtelse 195.768   317.037  703.819      1.186.655  1.056.093  1.156.540  1.156.047  3.109.760  2.973.689  

Langfristede forpligtelser korrigeret 300.124   389.907  835.157      1.278.302  1.121.082  1.288.113  1.241.443  3.201.470  3.032.112  

Kortfristede forpligtelser ukorrigeret 22.511      33.715     49.598         90.109         144.923      115.240      212.847      249.576      168.262      

Kortfristet del af leasingforpligtelse 33.063      53.544     118.867      200.412      178.362      195.326      195.243      525.202      502.221      

Kortfristede forpligtelser korrigeret 55.574      87.259     168.465      290.521      323.285      310.566      408.090      774.778      670.483      

Anvendt dollarkurs 841 708 596

Kilde: Årsrapporter 01-09, egen tilvirkning

Korrektion af operationel leasing
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Figur 23: Reformuleret balance inkl. korrektioner for aktivering af operationel leasing 

 

Konklusion 

Aktiveringen medfører at Norden nu, modsat før aktiveringen, ikke længere har 

nettofinansielle aktiver, men derimod nettofinansielle forpligtelser. Figur 24 viser hvorledes 

dels investeret kapital samt nettofinansielle forpligtelser ser ud, når der undlades at aktivere 

operationel leasing. Idet Nordens forretningsmodel således antages at være tilpasset 

tonnageskattelovens skattemæssige behandling af gæld, afgrænses der fra at aktivere 

operationelle leasingaftaler, idet konsekvensen heraf, er nettofinansielle forpligtelser, som 

således ikke generer nogle skattemæssige fordele. Endvidere fandt gennemgangen af rederiets 

forretningsmodel, at de indchartrede skibe bidrog med en betydelig fleksibilitet overfor en 

konjunkturfølsom branche. En aktivering af de indchartrede skibe, ville betyde, at Norden 

reelt havde købt fartøjerne, blev de behandlet som finansiel leasing.  

Dette ville få en negativ indflydelse på de efterfølgende nøgletal, som netop skal bidrage til at 

estimere Nordens fremadrettede rentabilitet, herunder nøgletallet ROIC. 

Det fremgår endvidere at der skal opstilles adskillige skøn og antagelser, før en aktivering 

skal finde sted. Følsomhedsanalyser på eksempelvis lånerenten, ville derfor også være 

nødvendige.  

Samtidigt vil aktiveringen få betydning for selve værdiansættelsen, på trods af det faktum at 

den bogførte værdi af de nettofinansielle forpligtelser (NFF) alligevel fratrækkes 

Beløb i 1000 USD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aktivside

Materielle anlægsaktiver i alt 366.228   526.298  1.110.679 1.652.969   1.592.274  1.831.123   1.996.412 4.573.478   4.526.436  

Andre driftsaktiver i alt 19.227      25.879    56.260       110.434      130.432     146.081      321.006     243.554      213.954      

Driftsaktiver i alt 385.456   552.177  1.166.939 1.763.403   1.722.706  1.977.204   2.317.418 4.817.032   4.740.390  

Driftsforpligtelser i alt (DF) -34.555    -25.088   -35.797     -63.888       -96.947      -86.303       -224.260   -272.489     -163.075    

Investeret kapital (NDA) DA-DF 350.901   527.088  1.131.142 1.699.515   1.625.759  1.890.901   2.093.158 4.544.543   4.577.315  

Passivside

Egenkapital inkl. Minoritetsinteresser 82.170      126.997  232.990    66.901         36.697        103.925      68.796       63.610         58.423        

Finansielle forpligtelser i alt (FF) 339.902   452.284  968.304    1.505.039   1.347.835  1.512.576   1.425.273 3.703.759   3.539.519  

Finansielle aktiver i alt (FA) 71.172      52.193    70.152       145.601      333.279     335.213      643.315     859.594      767.217      

Nettofinansielle forpligtelser (NFF)/ Netto -268.730  -400.091 -898.152   -1.359.438  -1.014.556 -1.177.363  -781.958   -2.844.165  -2.772.302 

rentebærende aktiver FA - FF

Investeret kapital (NFF-EK) 350.901   527.088  1.131.142 1.699.515   1.625.759  1.890.901   2.093.158 4.544.543   4.577.315  

Kilde: Nordens årsrapporter 01-09, egen tilvirkning

Sammendrag af reformuleret balance, aktivside og passivside
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slutresultatet. Kapitalomkostningerne ville dog stige ved aktiveringen, hvilket ville medføre 

en lavere værdi ved værdiansættelsen.  

I lyset af dette, vurderes det derfor mest korrekt, at Norden fortsat undlader at aktivere dets 

operationelle leasingaftaler. 

Nedenstående viser Rederiets reformulerede balance, hvor investeret kapital fremgår og hvor 

det ligeledes fremgår at Norden har nettofinansielle aktiver for regnskabsårene 2004-2009.  

Figur 24: Sammendrag af reformuleret balance 

 

 

 

 

Beløb i 1000 USD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aktivside

Materielle anlægsaktiver i alt 148.202 155.717        287.993        265.902        357.820        479.257        645.122   938.516     1.050.527 

Andre driftsaktiver i alt 30.033    37.647          65.977          120.393        148.770        163.613        341.761   274.409     245.724     

Driftsaktiver i alt (DA) 167.430 193.364        353.970        386.295        506.590        642.870        986.883   1.212.925 1.296.251 

Driftsforpligtelser i alt (DF) -34.555  -25.088         -35.797         -63.888         -96.947         -86.303         -224.260 -272.489   -163.075   

Investeret kapital (NDA) DA-DF 132.875 168.276        318.173        322.407        409.643        556.567        762.623   940.436     1.133.176 

? NDA 35.401          149.897        4.234            87.236          146.924        206.056   177.813     192.740     

Passivside

Egenkapital inkl. Minoritetsinteresser 82.170    126.997        232.990        66.901          36.697          103.925        68.796     63.610       58.423       

Finansielle forpligtelser i alt (FF) 111.071 81.703          145.618        117.972        113.381        160.710        73.983     68.797       63.610       

Finansielle aktiver i alt (FA) 60.367    40.424          60.435          135.642        314.941        317.681        622.560   828.739     735.447     

NFF/ NFA (FA-FF) -50.704  -41.279         -85.183         17.670          201.560        156.971        548.577   759.942     671.837     

Investeret kapital (NFF-EK) 132.875 168.277        318.173        322.407        409.643        556.567        762.623   940.436     1.133.176 

Årlig stigning i % 0,266                     0,891                     0,013                     0,271                     0,359                     0,370              0,233                 0,205                 

gns. NFF -45.991         -63.231         -33.757         109.615        179.266        352.774   654.260     715.890     

Kilde: Nordens årsrapporter 01-09, egen tilvirkning

Sammendrag af reformuleret balance
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Resultatopgørelsen 

Ikke-resultatførte poster indregnes i den reformulerede resultatopgørelse, således at 

bundlinjen udgør den fundne totalindkomst fra den reformulerede egenkapitalopgørelse. De 

ikke-resultatførte poster består af dirty surplus posterne, ligeledes angivet i den reformulerede 

egenkapitalopgørelse. Samtidigt angives driftsoverskuddet (DO) også kaldet totalindkomst fra 

driften, som anvendes til at beregne det fri cash flow. 

Figur 25: Sammendrag af reformuleret resultatopgørelse 

 

Det frie cash flow er forskellen imellem pengestrømme fra løbende drift og pengestrømme fra 

investeringer i løbende drift: FCF = DO - ∆NDA 

- hvor ∆NDA er den årlige ændring i investeret kapital, som angivet i den reformulerede 

balance figur 24. Idet det frie cash flow således er opgjort på totalindkomstbasis, vil det ikke 

være nødvendigt med en reformulering af pengestrømsopgørelsen jf. Elling 2005 s. 152.  

Note 1: Driftsskat 

Skat antages kun at hidrøre fra driften jf. Nordens regnskabsnoter, hvoraf det ses, at skatten 

hidrører fra dels tonnageskat, skat på skibsavancer, samt skatteregulering på 

dattervirksomheder. 113

                                                 

113 Årsrapport 2009 s. 71 

 

Note

Beløb i USD 1000. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nettoomsætning

- heraf tørlast 237.471       237.273      454.610     1.062.005 1.171.917   1.101.987   2.742.529   4.001.912   1.516.336   

Salgets vækstrate for tørlast -0,1% 91,6% 133,6% 10,3% -6,0% 148,9% 45,9% -62,1%

- heraf  tank 56.324          55.351         71.083        104.588     124.540        132.210        190.611        244.903        159.527        

Salgets vækstrate for tank -1,7% 28,4% 47,1% 19,1% 6,2% 44,2% 28,5% -34,9%

Nettoomsætning i alt 293.795       292.624      525.693     1.166.593 1.296.457   1.234.197   2.933.140   4.246.815   1.675.863   

Salgets vækstrate for total salg -0,4% 79,6% 121,9% 11,1% -4,8% 137,7% 44,8% -60,5%

Driftsoverskud fra salg før skat 40.439          7.581            77.258        269.080     319.689        200.908        675.865        772.352        154.711        

1 Skat på driftsoverskud -8.657           24.146         -1.306         -2.966          -9.557            -11.468         -21.957         -12.695         -7.327            

Driftsoverskud fra salg efter skat 31.782          31.727         75.952        266.114     310.132        189.440        653.908        759.657        147.384        

2 Totalindkomst fra driften (DO) 29.430          45.436         98.352        252.925     324.072        194.298        662.869        768.783        139.057        

Totalindkomst 25.307          40.269         85.862        250.500     341.953        179.737        705.498        716.717        206.896        

Anvendt dollarkurs 841 708 596

Kilde: Årsrapporter 01-09, egen tilvirkning

Sammendrag af reformuleret resultatopgørelse
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Note 2: Dirty surplus poster 

Indeholdt i driftsoverskuddet (DO) er dirty surplus posterne. Se evt. bilag 6 for udførlig 

reformulering af resultatopgørelsen. 

Konklusion på reformulering 

Reformuleringen af henholdsvis egenkapitalopgørelsen, balancen samt resultatopgørelsen 

havde til hensigt at finde dels totalindkomsten og indregne denne i resultatopgørelsen, således 

at de fremadrettede nøgletal beregnes på grundlag af denne samt på grundlag af den fundne 

investerede kapital i den reformulerede balance. Samtidigt var det hensigten at finde 

driftsoverskuddet på driften, således at det frie cash flow kan beregnes. Det blev endvidere 

diskuteret hvorvidt der skulle foretages korrektioner, herunder hvorvidt operationelle 

leasingaftaler skulle aktiveres i Nordens balance. Jf. konklusion på indregning af 

operationelle leasingaftaler, blev der således ikke foretaget nogen korrektioner i Rederiets 

regnskab. Regnskaberne er som følge af reformuleringen klargjort til den kommende 

rentabilitetsanalyse.  

Rentabilitetsanalyse 

I dette afsnit lægges vægten på de finansielle værdidrivere og hvorledes udviklingen i disse 

har set ud for Norden. Analysen foretages via den såkaldte udvidede DuPont-model til og 

med niveau to og tager således udgangspunkt i afkastningsgraden eller Return On Invested 

Capital (ROIC); afkastet på investeret kapital. ROIC måler hvor profitabel virksomheden er i 

stand til at udnytte de nettoaktiver den har til rådighed. Des bedre virksomheden er til dette, 

des større vil ROIC blive og hermed ejernes afkast; ROE. En forbedring kan opnås ved at 

forbedre de underliggende værdidrivere overskudsgraden (OG) eller ved at forøge netto 

driftsaktivernes omsætningshastighed (AOH). Disse nøgletal eller finansielle drivere måler, 

som nævnt tidligere, værdiskabelsen i virksomheden krone for krone. Hvordan værdien 

skabes, er resultatet af virksomhedens ikke finansielle værdidrivere, fundet i den strategiske 

analyse, herunder især Nordens forretningsmodel. En rentabilitetsanalyse af driften og den 

historiske udvikling udgør således et vigtigt element for den fremadrettede budgettering. 

ROIC 

ROIC udtrykker forrentningen af den i driften investerede kapital og udtrykker på godt dansk; 

hvor dygtige virksomheden er til at udnytte den kapital, der er investeret i driften. Idet 

regnskabsanalysen tager udgangspunkt i totalindkomsten, anvendes der i nedenstående 

beregning således totalindkomsten fra driften efter skat (DO) jf. Elling 2005 s. 15.  
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Der benyttes gennemsnitstal for den investerede kapital, idet det forudsættes, at der sker en 

jævn udvikling i investeret kapital. Dette anses ifølge Petersen og Plenborg for værende den 

mest korrekte antagelse. 114

ROIC = DO / gns. investeret kapital *100 

 

Alt andet lige, vil en højere afkastningsgrad betyde en højere værdi af virksomheden, hvilket 

betyder at ovenstående indikerer en positiv trend ud fra Nordens afkastningsgrad, der stiger 

støt over hele perioden med undtagelse af regnskabsåret 2006 hvor der således kan observeres 

et fald i ROIC.  

Faldet skyldes især lavere avancer på skibssalg, som faldt brat i 2006, hvilket har påvirket DO 

negativt. Investeret kapital stiger endvidere i perioden, idet flåden udvides med fire nye 

fartøjer. 115

Figur 26: Udvikling i ROIC; afkastningsgraden 

 ROIC falder i 2009, hvilket må være forventet som følge af den daværende 

finansielle krise, hvor omsætningen faldt brat ift. 2008 og hvor salgsavancerne ligeledes faldt. 
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Kilde: egen tilvirkning  

Hvorvidt nøgletallet ligger på et tilfredsstillende niveau, kan anskueliggøres ved en 

sammenligning med virksomhedens WACC, herunder hvorvidt der genereres et merafkast 

også kaldet Economic Value Added (EVA) som er lig: (ROIC – WACC) * gns. investeret 

kapital. 

                                                 

114 Petersen og Plenborg 2007 s. 150 
115 Årsrapport 2006 s. 1 
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Nordens WACC (10,55 %) beregnes i senere afsnit; se afsnittet Ejernes afkastkrav; rE. 

Figur 27 viser hvorledes Norden genererer et merafkast over hele perioden baseret på 

ovenstående ligning. 

Figur 27: Norden genererer merafkast 
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Kilde: Egen tilvirkning  

Idet Norden er i stand til at generere et merafkast, vurderes afkastningsgraden således at ligge 

på et fornuftigt niveau. Set over den samlede periode, er ROIC samt EVA gennemsnitligt 

steget henholdsvis 20 % og 80 % og dette på trods af en finansiel krise. Investeret kapital 

stiger ligeledes over hele perioden, hvilket således betyder, at Norden har formået at udnytte 

den investerede kapital, til at skabe merafkast til dets aktionærer. Væksten i den investerede 

kapital, har således bidraget positivt til lønsomheden. 

Finansiel Gearing; F-GEAR 

Norden har som nævnt tidligere, større finansielle aktiver end finansielle forpligtelser grundet 

markante likvide beholdninger, hvorfor Nordens finansielle gearing bliver negativ. Norden 

havde ved udgangen af regnskabsåret nettofinansielle aktiver på knapt USD 672 mio.   

Set over hele perioden er F-GEAR kun positiv for de første tre regnskabsår i analyseperioden 

dels grundet størrelsen på de likvide midler og dels grundet en stigende nedbringelse af 

bankgælden. Nedenstående viser udviklingen for dels Nordens finansielle aktiver (FA), 

finansielle forpligtelser (FF) samt nettofinansielle forpligtelser (NFF), som således bliver til 

nettofinansielle aktiver (NFA), idet FA overstiger FF fra og med 2004.  
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Figur 28: Udviklingen i FF, FA samt NFF 
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Ovenstående får således betydning for Nordens gearing, som grundet NFA således bliver 

negativ.  

Ifølge gennemgangen af Nordens forretningsmodel, som netop viste hvilken betydning, den 

finansielle styrke har for indtjeningen hos Norden, vurderes det realistisk at ovenstående trend 

i dels FA, FF samt NFA fortsætter og at Norden har som målsætning fortsat at bibeholde en 

gearing på 100 % egenkapital.  

Dette begrundes endvidere ud fra Nordens beskatningsform, hvor det således blev vist, at 

gæld ikke genererer nogen skattemæssige fordele jf. teoriafsnittet.  

Nedenstående figur viser udviklingen over den finansielle gearing hos Norden. 

Figur 29: Nordens gearing 
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I beregningen af Nordens finansielle gearing er anvendt gennemsnitstal, for således at få en 

jævnere udvikling og tendens over nøgletallet. Tendensen følger således også det billede 

analysen af Nordens forretningsmodel genererede. Nemlig et billede af en virksomhed, der 

vægter at selvfinansiere, frem for at fremmedfinansiere, helt i tråd med omtalte pecking order 

teori omtalt i teoriafsnittet. Evner og magter virksomheden at selvfinansiere, er dette første 

valg på listen over finansieringskilder. Nordens finansielle risiko drives af niveauet for den 

finansielle gearing og da denne har vist en kraftigt faldende tendens målt på F-GEAR og da 

forretningsmodellen netop påviste fordelen ved fortsat at opretholde en finansiel styrke, 

vurderes denne tendens fortsat at karakterisere Norden. 

OG og AOH 

De underliggende værdidrivere bag nøgletallet ROIC er overskudsgraden (driftsoverskud 

efter skat; OG) samt omsætningshastigheden for investeret kapital (AOH). Dette er muligt 

idet afkastningsgraden også beregnes som produktet af overskudsgraden og 

omsætningshastigheden. Overskudsgraden beskriver indtægts/omkostningsforholdet og 

udtrykker i procent driftsresultatet per omsat dollar. 116

Omsætningshastigheden beskriver kapitalbindingen i virksomheden og viser hvor kapitaltung 

den er og viser endvidere hvor tilpasningsdygtig virksomheden er til at tilpasse den 

investerede kapital, til niveauet for omsætningen. En omsætningshastighed på 2, svarer 

således til, at for hver dollar der investeres, genereres der 2 dollar i omsætning. For begge 

nøgletal gælder, at des højere værdi, desto bedre. Nedenstående viser dels Nordens OG dels 

AOH: 

 En overskudsgrad på 10 % betyder 

således at, der er genereres et driftsoverskud på 10 cent per omsat dollar. 

Figur 30: Overskudsgrad & Aktivernes omsætningshastighed 

 

Ovenstående viser således dels en stigende overskudsgrad samt en stigende 

omsætningshastighed omend der i 2006 observeres et lille fald og for regnskabsåret 2009 
                                                 

116 Petersen & Plenborg 2007 s. 165. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

OG fra salg (DO/nettooms.) 15,5% 18,7% 21,7% 25,0% 15,7% 22,6% 18,1% 8,3%

AOH(nettooms / gns. NDA) 1,94 2,16 3,64 3,54 2,55 4,45 4,99 1,62

AOH * OG = ROIC 30,2% 40,4% 79,0% 88,5% 40,2% 100,5% 90,3% 13,4%

OG & AOH
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observeres der endvidere et markant fald for begge nøgletal. En indeksering vil i det følgende 

blive gennemgået, for således at belyse indtægts/omkostningsforholdet videre.  

Figur 31: Trendanalyse 

Faldet i OG kan ud fra ovenstående forklares med at posten charterhyre samt 

rejseomkostninger stiger mere (5,94) end nettoomsætningen for regnskabsåret 2009 (5,7). Og 

denne post udgør således også den største post målt op imod nettoomsætningen som 

commonsize-opgørelsen i bilag 7 viser, med næsten 88 %. Videre ses det ud fra ovenstående 

at salgsavancer fra skibe er faldet markant set i forhold til tidligere år. Denne post har set over 

hele analyseperioden udgjort større og større andel af omsætningen, hvorfor denne post 

således også bidrager til faldet i nøgletallene.  

Videre ses det at posten anlægsaktiver har været stigende over hele perioden med undtagelse 

af 2006. Såfremt der tillægges den antagelse, at anlægsaktiverne har haft til formål at forbedre 

driften, burde dette kunne aflæses i indtægt/omkostningsforholdet. Effekten ses ved at posten 

charterhyre mm. således også falder, men faldet i ROIC samt EVA vidner dog, om at 

forbedringen ikke har været tilstrækkeligt stor nok til, at kompensere for investeringerne. Ud 

fra gennemgangen af Nordens forretningsmodel vurderes det dog, at investeringerne er 

foretaget med henblik på at skabe vækst. Forretningsmodellen fandt, at Norden især under 

nedgangsperioder opkøber billig tonnage, for således at videresælge denne, når markedet 

vender. Effekten afledt af anlægsinvesteringerne må således antages at være forskudt, således 

Indeksår = 2001, beløb i 1000 USD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 293.795          0,996 1,79 3,97 4,41 4,20 9,98 14,46 5,70

- heraf tørlast 237.471          0,999 1,91 4,47 4,93 4,64 11,55 16,85 6,39

- heraf tank 56.324             0,98 1,26 1,86 2,21 2,35 3,38 4,35 2,83

Charterhyre samt rejseomk. 244.396          1,04            1,67                3,61               4,21                   4,11                    9,45                    14,7                 5,94                    

Øvrige driftsomkostninger skibe 8.185                0,75            1,01                1,75               2,01                   2,57                    3,07                    5,20                 4,13                    

Personaleomkostninger 8.245                1,20            1,87                3,16               3,36                   3,87                    6,28                    7,72                 6,15                    

Andre eksterne omkostninger 2.725                1,73            2,10                3,94               3,16                   3,81                    5,71                    8,82                 5,09                    

Salgsavancer skibe 19.560             -               0,10                2,56               6,14                   2,83                    8,34                    14,83              3,56                    

Af- og nedskrivninger 9.365                1,15            1,48                1,49               1,74                   2,17                    2,09                    3,38                 4,22                    

Skat på driftsoverskud 8.657                2,79            0,15                0,34               1,10                   1,32                    2,54                    1,47                 0,85                    

Driftsoverskud fra salg efter skat 31.782             1,00 2,390 8,37 9,76 5,96 20,57 23,90 4,64

Totalindkomst (DO) 25.307             1,59 3,39 9,90 13,51 7,10 27,88 28,32 8,18

Balance

Anlægsaktiver 148.202          1,13            2,01                1,86               2,54                   3,35                    4,49                    6,54                 7,30                    

Nettoarbejdskapital 15.328             0,05            1,34                3,04               2,18                   3,90                    6,31                    -1,89               3,32                    

NDA 132.875          1,27            2,39                2,43               3,08                   4,19                    5,74                    7,08                 8,53                    

NFF -50.704           0,81            1,68                -0,35              -3,98                 -3,10                  -10,82               -14,99            -13,25               

Trendanalyse
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at effekten først kan aflæses i senere regnskabsår herunder i 2010-2011, hvor ROIC samt 

EVA således kan forventes at stige igen. Under samme periode antages det videre, at effekten 

fra Nordens omkostningsminimerings vil komme til udtryk i en stigende overskudsgrad. 

Videre ses det af ovenstående, at Norden kan klassificeres som en virksomhed i vækst, idet 

flere af posterne har været stigende siden 2001. Dels stiger NDA, omsætningen samt 

driftsoverskuddet samt nøgletallet ROIC samt EVA med undtagelse af sidste regnskabsår. Og 

et positivt merafkast (EVA) er således tilstrækkeligt for at sikre, at der er tale om 

værdiskabelse for aktionærerne. 117

Vækst 

 Men hvor længe kan dette forventes at fortsætte? Et 

spørgsmål, der i relation til budgetteringen således bliver relevant, hvorfor der i det følgende 

vil blive foretaget en diskussion af vækst. 

Når Nordens fremadrettede vækst skal estimeres, vil der tages udgangspunkt i dels den 

historiske omsætningsvækst sammenholdt med de fremtidige vækstmuligheder i branchen, 

hvoraf sidstnævnte påvirkes af de ikke finansielle værdidrivere fundet i den strategiske 

analyse. Spørgsmålet er hvor stabile de enkelte regnskabsposter og finansielle nøgletal er over 

tid. Des mere stabile, des nemmere vil budgetteringen forløbe.  

Nissim & Penman (2001) har i en periode fra 1969-1999 undersøgt stabiliteten i en række 

finansielle nøgletal og finder medvidere at afkastningsgraden med tiden vil konvergere mod 

en langsigtet middelværdi og således fade i nedadgående retning, idet det ikke er muligt at 

opretholde høje vækstrater på lang sigt. Dette må betyde at EVA falder med tiden, idet spread 

imellem ROIC og kalkulationsomkostningerne bliver mindre og mindre. Elling (2005) har i 

tråd med dette, ligeledes fundet at virksomheders vækstrater vil tendere imod et 

gennemsnitligt niveau. 118

Dette anses i Norden regi, realistisk, idet det formodes at tørlastbranchen på sigt ikke vil 

kunne generere samme historiske vækstrater som tidligere, idet det formodes at Kinas behov 

for tørlastvarer vil mættes med tiden og at dette medfører faldende salgsrater. 

 

Det kommende budget vil således tage udgangspunkt i dette faktum og vil således baseres på 

dels en faldende ROIC, en faldende overskudsgrad samt en faldende EVA. Nedenstående 

                                                 

117 Petersen & Plenborg 2007 s. 191 
118 Elling 2005 s. 227 
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viser koblingen imellem driverne fundet fra dels den strategiske analyse samt fra 

regnskabsanalysen. 

Målsætning =

Værdiansættelse Frit cash Finansielle Diskonterings-

flow aktiver faktor

Finans iel le Salgets vækstrate NDA Kapitalomkostninger

værdidrivere OG Anlægskapital WACC= ?

AOH Arbejdskapital F-GEAR

Ikke-finans iel le Eksterne faktorer Interne faktorer
værdidrivere Verdenshandlen: Forretningsmodel :

Kinas vækst Fleksibel flåde

BDI Finansiel styrke

Lave adgangsbarrierer Partnerfokus

Hård konkurrence Omkostningsstyring

Risk Management

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Elling 2005 s. 64

Konkurrence og
vækststrategi

Sammenhæng imellem virksomhedsværdi, finansielle- samt ikke-finansielle værdidrivere

Markedsværdi af DS Norden

?

?

?

?
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Værdiansættelse af DS Norden 

WACC 

Weighted Average Costs of Capital (WACC) udtrykker det forventede afkast på den 

investerede kapital. Samtidigt anvendes WACC som diskonteringsfaktor, når nutidsværdien 

af de fremadrettede cash flows skal beregnes. Idet man under DCF modellen ønsker at finde 

virksomhedsværdien, må der tages hensyn til virksomhedens gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, dvs. der tages højde for både ejernes samt långivernes afkastkrav. Dette 

udtrykker WACC: 

WACC= D/(D+E) * rD *(1- Tc) + E/(D+E) * rE 

rD  = lånerenten 

rE  = ejernes afkastkrav 

Tc =  selskabets marginale skattesats 

Der opstilles antagelse om, at Norden ikke har gjort brug af andre alternative 

finansieringsformer såsom minoritetsinteresser eller eksempelvis konvertible obligationer, 

således at disse ikke inddrages i beregningen af WACC.   

Kapitalstruktur; gælds- og egenkapitalandele 

Den strategiske analyse fandt at Nordens finansielle styrke var én af Rederiets absolutte 

fordele idet den bl.a. genererede direkte arbitragemuligheder for Norden.  Rederiet kunne 

selvfinansiere tonnage, når markedet var faldende og tonnagepriserne hernæst faldt og senere 

kunne Rederiet frasælge tonnagen, når markedet vendte, medførende store profitter for 

Norden. Samtidigt blev det understreget at gæld i et rederi underlagt tonnageskatteloven, ikke 

medfører nogen skattemæssige fordele, idet renter på gæld ikke er fradragsberettiget, hvorfor 

Nordens nuværende kapitalstruktur, vurderes markant fornuftig. Den eneste grund til at 

WACC kan falde ved stigende finansiel gearing, er at renteomkostninger er 

fradragsberettigede. 119

Norden har medvidere haft netto rentebærende aktiver de sidste seks år. Nordens gearing 

(nettoforpligtelser i forhold til bogført egenkapital) antages fortsat at udgøre 0. Nordens target 
kapitalstruktur vil således udgøre 100 % egenkapital. 

  

                                                 

119 Rådgivningsudvalget 2002 s. 51 
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Idet Tc inddrages i beregningen af WACC udelukkende fordi renter på gæld kan generere et 

skatteskjold og således kan minimere WACC efter skat, bortfalder dette led ved beregningen af 

Nordens WACC, hvorefter følgende gør sig gældende jf. teoriafsnittet: WACC = rA = rE, når 

virksomhedens langsigtede kapitalstruktur er 100 % egenkapital og skat ikke medtages. Dette 

medfører at Nordens kalkulationsrente herefter udgør ejernes afkastkrav; rE. 

Risikofri rente 

Den risikofri rente bestemmes ud fra en 10-årig statsobligation. Der anvendes et aritmetisk 

gennemsnit for en 10-årig statsobligation fra henholdsvis USA, Storbritannien samt Euro-

området, baseret på månedlige observationer. For Euro-området anvendes den 10-årige 

government benchmark bond. Idet den gennemsnitlige investor antages ikke at være dansk, vil 

en global risikofri rente samt en global risikopræmie være mest hensigtsmæssigt at anvende, 

således at lokale forhold ikke påvirker det samlede resultat. Der anvendes gennemsnitsrenter 

for hver enkelt måned og derefter er gennemsnitsrenten fundet for perioden april 2000 til april 

2010, hvortil data er tilgængelige.  

Figur 32: Risikofri rente 

2010 Risikofri rente

gns

Statsobligation; løbetid 10 år 4,68%

USA

Statsobligation; løbetid 10 år 4,45%

Euro-område 

Government  Benchmark bond 4,37% 4,50%

Kilde: Danmarks Statistik samt European Central Bank - Statistical Data-Warehouse 

Storbritannien

Opgørelse af den risikofri rente

 

Nordens beta 

Nordens beta hænger som omtalt i teoriafsnittet nøje sammen med Nordens kapitalstruktur. 

Idet Nordens target kapitalstruktur udelukkende består af egenkapital, vil BA således være lig 

med BE. Beta måler den systematiske risiko på pågældende virksomhed og således den risiko 

der via spredning ikke kan bortdiversificeres. Des højere systematiske risiko, des mere vil 

investorer kræve (ejerafkastkravet) for at påtage sig denne risiko, dvs. risikopræmien vil stige 

i takt med beta-værdien. Estimering af Nordens beta vil tage udgangspunkt i sammenlignelige 

virksomheders beta-værdier. Disse beta-værdier beregnes dernæst i ugearet form, idet Norden 

ingen gæld har, hvorefter et gennemsnit findes. Beta-værdierne beregnes i ugearet form, for at 
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fjerne effekten af den finansielle gearing. Gennemsnittet vil herefter fungere som pejlemærke 

for Nordens equity-beta som således er lig med asset-beta. 

Baseret på data fra markedet defineret som henholdsvis verdensindekset MSCI, S&P500 - 

indekset samt det danske aktiemarked; OMXC, kan det allerede nu fastslås, at Nordens beta er 

større end markedets gennemsnitlige beta på 1, baseret på en analyseperiode på 19 år. (Data 

for OMXC indekset starter i 2005.) Figur 33 illustrerer at udsvingene i Nordens afkast er 

større end udsvingene på markederne, hvorfor Rederiets beta er større end 1 jf. Petersen og 

Plenborg 2007 s. 219. 

Figur 33: Nordens beta vs. Markedets beta 

 

Ud fra ti peers´ gennemsnitlige ugearede beta-værdier, fås en ugearet betaværdi på 1,181. Den 

ugearede beta-værdi beregnes vha. følgende formel: 𝐵𝑢 = Bek
1+ D

EK
.  

Formlen bygger på en forudsætning om, at Bd (beta på gæld) ofte antages at udgøre 0 jf. 

Petersen og Plenborg 2007 s. 224. Dette betyder at hele leddet hvori gæld indgår, bortfalder 

fra formlen, når den ugearede betaværdi skal bestemmes. Formlen inkl. gæld ser således ud:  

𝐵𝑢 =
Bek  +  Bd  ∗  D

EK
1 +  D

EK
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Norden har større volatilitet end aktiemarkedet (beta > 1)

DS Norden*
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Kilde: MSCIbarra.com, Thomsone One samt Bloomberg og Danmarks Sta tistikbank; egen tilvirkning * Dividender indgår ikke i Nordens data.



En Strategisk Regnskabsanalyse og Værdiansættelse af DS Norden 

 
Side 74 af 113 

 

Figur 34 viser Nordens ti peers med dertilhørende betaværdier, dels i gearet (asset-beta) og 

dels i ugearet form; equity-beta. Helt i tråd med figur 33 fås der en gennemsnitlig asset-

betaværdi (gearet form) på 1,6, hvilket indikerer at markedet opfatter en investering i 

branchen, som mere risikofyldt end en investering i markedsporteføljen.  

Videre viser figur 34, at den gennemsnitlige ugearede betaværdi ligeledes er større end 1. 

Dette var da også første antagelse hvad angik Nordens beta-værdi, idet udsvingene for 

Rederiets afkast var større end udsvingene på markedet, som vist i figur 33. 

Figur 34: Branchens gennemsnitlige beta-værdier 

Peers Beta Gearing Beta ugearet

China COSCO Holdings Co Ltd 1,41 0,309 1,077

DryShips Inc 2,09 0,450 1,441

Jinhui Shipping & Transportation Ltd 1,16 0,450 0,800

Diana Shipping Inc 1,36 0,300 1,046

Excel Maritime Carriers Ltd 1,65 0,800 0,917

Eagle Bulk Shipping Inc 2,11 0,165 1,811

Navios Maritime Holdings Inc 1,58 0,163 1,359

Genco Shipping & Trading Ltd 2 0,141 1,75

Cie Maritime Belge 1,18 0,685 0,701

Pasific Basin Shipping Ltd 1,45 0,602 0,902

Gennemsnit 1,6 0,407 1,181

Kilde: Bloomberg, egen tilvirkning

Udregning af beta ud fra peers

 

Metoden bygger på en antagelse om at de anvendte peers har samme risikoprofil. Det er 

således ikke nok at virksomhederne befinder sig indenfor den samme branche.120

Det vurderes derfor rimeligt at antage, at disse virksomheder er underlagt samme vilkår, som 

dem omtalt i Nordens PEST analyse samt Porters Five Forces. Risikoprofilen må derfor for 

Nordens peers, være lig den af Nordens eller tilnærme sig Nordens risikoprofil.  

 Peers er 

udvalgt på det grundlag, at størstedelen af deres omsætning hentes på tørlastmarkedet. Se 

bilag 8 for oversigt over Nordens peers. 

Norden opererer dog også på tankmarkedet, hvorfor det kan diskuteres hvorvidt den fundne 

beta-værdi på 1,181 skal korrigeres herfor. Idet det kun er en lille del af Nordens omsætning 

der hentes på tankmarkedet, (ca. 10 %) vurderes det derfor ikke nødvendigt at korrigere den 

fundne beta-værdi herfor. Ligeledes er det nævneværdigt at flere af de anvendte peers 
                                                 

120 Petersen og Plenborg 2007 s. 226 



En Strategisk Regnskabsanalyse og Værdiansættelse af DS Norden 

 
Side 75 af 113 

 

ligeledes opererer indenfor tankmarkedet, hvorfor deres beta-værdier må afspejle en ekstra 

risiko i relation til tankmarkedet. Den fundne betaværdi for Norden vil således også afspejle 

denne risiko.  

Diskussion af anvendte data 

Anvendt i beregningen af Nordens beta, er oplyste beta-værdier for Nordens peers fra 

Bloomberg. Bloomberg selv oplyser en beta-værdi for Norden på 1,3. Denne beta-værdi er 

dog under en forudsætning af en kapitalstruktur på 30 % gæld ifølge Bloomberg, hvorfor den 

fundne beta-værdi på 1,181 syntes fornuftig, idet gæld antages at øge BE, som nævnt i 

teoriafsnittet. 

Hvorvidt Bloomberg har genereret beta-værdier via regressionsanalyse eller vha. 

fundamentalanalyse for de anvendte peers, oplyses ikke, hvorfor data anvendt til beregning af 

Nordens beta, derfor ikke kan valideres. Ud fra en sammenligning med markedet, må det dog 

vurderes korrekt at antage at Nordens beta-værdi er større end 1 og samtidigt vurderes det 

ligeledes korrekt at antage at Nordens beta må være lavere end betas på peers som har 

gældsbyrder. I lyset af dette, vurderes den fundne beta-værdi på 1,181 fornuftig. 

Afsluttende bemærkning til beta 

Afslutningsvist kan det endvidere nævnes, at den fundne betaværdi for Norden, afspejler 

risikoen på Nordens drift, idet der således ikke eksisterer en finansiel risiko, da Norden ingen 

gæld har. Driftsmæssig risiko hidrører fra dels eksterne risici, strategiske risici samt 

operationelle risici. 121Disse risici blev gennemgået i den strategiske analyse i Norden regi og 

resultatet burde således afspejles i den fundne betaværdi for Norden. Eksterne risici, herunder 

konjunkturfølsomheden, eksisterer i høj grad for Norden og afspejles da også i beta-værdien, 

idet denne er større end 1; Norden har større udsving end markedet. Norden har dog formået i 

kraft af deres forretningsmodel at tæmme de strategiske og dels de operationelle risici til en 

vis grad, som forretningsmodellen således også påviste.122

                                                 

121 Plenborg og Petersen 2007 s. 227 

 Er det retvisende således at antage 

at Nordens beta=1,181? Dvs. at Norden i sammenligning med de anvendte peers, har en 

gennemsnitligt driftsrisiko? Dette ville kræve en udførlig strategisk analyse af de omtalte 

peers og deres forretningsmodeller, hvorfor svaret på spørgsmålet antages at være; ”ja, det er 

retvisende”. 

122 Petersen og Plenborg 2007 s. 227-233  
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Risikopræmien 

Risikopræmien er som nævnt tidligere, den kompensation som investorer får, ved at påtage 

sig en risiko ved at investere i en aktie, frem for det risikofri alternativ med samme varighed; i 

denne opgave, betegnes det risikofrie alternativ således ud fra den 10-årige statsobligation. 

Idet den risikofri rente blev beregnet som en global risikofri rente, må der ligeledes findes en 

global risikopræmie.  

Dimson et Al. (2006) har ud fra ex-post metoden og ud fra en periode løbende fra 1900 til 

2005 fundet, at den globale risikopræmie i forhold til en 10-årig statsobligation er 5,15 % 

baseret på et aritmetisk gennemsnit af forskellen imellem afkastet på aktiemarkedet og 

afkastet på det risikofrie alternativ. Denne metode forudsætter at den historiske risikopræmie 

er en rimelig indikator på den fremtidige risikopræmie.123

Ud fra ex-ante metoden, finder Fernandex & Baonza (2010) en gennemsnitlig risikopræmie 

anvendt i 2010 på 5,1 % for USA samt Canada, 5,0 % for Euro-området samt 5,2 % for 

Storbritannien. Indeholdt i resultatet er 601 analytikeres forecasts på riskopræmien. Findes det 

aritmetiske gennemsnit for disse tre geografiske områder, fås en gennemsnitlig og herefter 

global risikopræmie på 5,1 %, hvilket ligger tæt op ad Dimson et Al´ s estimat på 5,15 %. 

Videre medtages den finansielle krises efterdønninger i Fernandez & Baonza´s undersøgelse, 

hvor det endvidere angives at 57 % af respondenterne ikke ændrede på den anvendte 

risikopræmie, men anvendte den samme risikopræmie som i 2009.  

 Idet analyseperioden stopper i 

2005, er resultatet af den finansielle krise fra midt 2008 til 2009 således ikke indeholdt heri.  

Den globale risikopræmie vurderes i lyset af disse to undersøgelser til at ligge på et aritmetisk 

gennemsnit af de to metoders resultater: 5,125 %. 

Ejernes afkastkrav; rE 

Ejernes afkastkrav bestemmes med udgangspunkt i CAPM modellen som omtalt i 

teoriafsnittet. 

Idet teoriafsnittet fastlagde at en virksomheds rE = rA uden gæld, vil Nordens kalkulationsrente 

således være lig med ejerafkastkravet; rE. Jf. teoriafsnittet kan Nordens ejerafkastkrav med 

udgangspunkt i CAPM, den risikofri rente, beta-værdien samt risikopræmien estimeres til: 

0,045 + 1,181* 0,05125 = 

                                                 

123 Plenborg og Petersen 2007 s. 221 

10,55 %.   
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Nordens target kapitalstruktur vil således blive, at Rederiet opretholder dets finansielle styrke 

og ikke fremadrettet gør brug af fremmedkapital. Dette betyder at ovenstående 

kalkulationsrente vil gælde over hele budgetperioden, idet gearingen på 0 forudsættes at være 

konstant. Dette betyder implicit, at Nordens driftsrisiko endvidere ikke ændrer sig over 

budgetperioden og beta-værdien på 1,181 forbliver den samme.  

Budgettering 

Budgetteringen tager udgangspunkt i de finansielle værdidrivere; vækstraten for salget, 

overskudsgraden fra drift samt AOH. Ud fra disse findes herefter nettoomsætningen i 

budgetperioden, driftsoverskuddet fra salg samt nettodriftsaktiverne, hvorefter FCF kan 

udledes herfra. Ligeledes kan ROIC i budgetperioden udledes og dernæst EVA. Følgende 

gennemgang viser opstillede forudsætninger samt antagelser for de anvendte finansielle 

drivere. Budgetopstillingen baseret på nøgletallenes udvikling, er valgt af to årsager; dels 

medfører det et automatisk sanity check og dels forenkler det budgetopstillingen, idet der ikke 

kræves skøn og estimeringer til eksempelvis de fremadrettede fragtrater, som historisk har 

vist sig at svinge markant. Alternativet kunne være en udførlig postering af hver enkelt 

regnskabspost opdelt efter Nordens flådesammensætning, hvor der blev skønnet over 

omkostninger samt omsætning for dels Nordens egne skibe og dels chartrede skibe. 

Salgsvæksten 

Salgsvæksten antages ud fra PEST analysen, primært at drives af storimportøren af tørlast; 

Kina. Idet der forventes en positiv procentvis ændring i Kinas BNP vækst for året 2010, 

antages det, at en stigende efterspørgsel af tørlastvarer er indeholdt heri. Videre sås der i 

samme analyse, en stigning for BDI indekset, hvorfor det vurderes retvisende at forvente en 

vækst for regnskabet 2010 på 12 % set i forhold til regnskabsåret 2009. Nordens omsætning 

er helt i tråd med dette således også steget med 14 % i forhold til samme periode sidste år. 124

Videre antages det at effekten af flere landes stimulipakker, bliver mærkbare i sidste halvår af 

2010, således at dette skaber en positiv effekt på vækst i industrien, hvortil tørlastvarer 

anvendes. 2011 bliver året hvor stimuli-effekten flader ud, hvorfor væksten for omsætningen 

vil falde og således blot vokse med 9 % set i forhold til 2010.  

 

                                                 

124 1. Kvartalsrapport s. 10 
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De efterfølgende år i budgetperioden fra 2012-2020, varierer i mindre grad hvad angår 

salgsvæksten, idet vækstraterne historisk har vist sig at være svingende. Det sker endvidere 

for, at salgsraterne på sigt kan flade mere og mere ud og således tilnærme sig et ”normalt 

niveau”, hvilket vil sige at der ikke længere skabes et merafkast målt på EVA, som ligeledes 

diskuteret i afsnittet Vækst. Historisk har det normale niveau for børsnoterede virksomheder 

vist sig, at ligge imellem 6-9 % p.a. inden for 3-9 år.125

Overskudgraden fra drift 

 Dette vurderes i lyset af de lave 

adgangsbarrierer i branchen, samt tilgangen af tonnage, at være et retvisende billede for 

Norden, idet et fortsat merafkast formodes urealistisk. Fra og med 2020 og frem til 

terminalperioden i år 2030, vil salgsvækstraten således svinge fra 4-7 %.  

Overskudgraden fra drift har under hele analyseperioden af de historiske regnskabsår, vist sig 

at ligge på et meget jævnt niveau og har således kun afveget kraftigt i regnskabsåret 2009. For 

2010 er der antaget en overskudsgrad på 12 % i forhold til 8,3 % fra sidste år. Dette 

begrundes dels med fremgangen på tørlastmarkedet og dels med Nordens tiltag i forsøg på at 

omkostningsminimere som nævnt i afsnittet Arbitragemuligheder og Omkostningsstyring. 
Dette forventes at få en positiv effekt på overskudgraden for drift allerede ved udgangen af 

2010, hvorfor en stigning fra 8,3 % til 12 % syntes retvisende. Overskudsgraden vil herefter 

stige med nogle få procentpoint de efterfølgende år, grundet en forbedret styring af 

omkostningerne, hvorefter den vil ligge på 8-9 % fra og med 2019 til og med 

terminalperioden; 2030.  

Driftsoverskuddet findes for budgetperioden ved at gange overskudgraden på omsætningen. 

Driftsoverskuddet for 2010 beløber sig til, i 1000 USD; 225.236,00, hvilket således også er i 

overensstemmelse med Nordens egne forventninger for året. Norden forventer selv en EBIT 

på 1000 USD 185.000-235.000 om end dette beløb er før skat. 126

Aktivernes Omsætningshastighed 

  

For at beregne nettodriftsaktiver i budgetperioden, er den inverse AOH fundet for dels 

arbejdskapitalen og dels for anlægskapitalen. Historisk har anlægskapitalen ikke fulgt 

udviklingen i salgsvæksten, hvilket antages at skylde Nordens forretningsmodel, hvor 

analysen af denne, netop fandt at Norden under nedgangsperioder (faldende salg) netop 

opkøbte billig tonnage, for herefter at sælge, når markedet vendte. Derfor budgetteres der 
                                                 

125 Elling (2005) s. 227.  
126 Expectations 2010 p. 1 22 June 2010 Announcement No 19 
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generelt med stigende andele anlægskapital ud af omsætningen, når sidstnævnte falder 

markant.  

Effekten af dette, vises med en stigende overskudsgrad i efterfølgende år, idet effekten af en 

stigende anlægskapital og dermed en stigning i nettodriftsaktiver, som nævnt tidligere, 

antages at være forskudt. På nær disse afvigelser, forudsættes det dog, at anlægskapital udgør 

en fast andel af omsætningen (50 %). 

Nettodriftsaktiverne findes herefter ved at gange den inverse AOH på omsætningen: 

𝑁𝐷𝐴 = 𝑆𝑎𝑙𝑔𝑡+1 ∗
1

𝐴𝑂𝐻
 

Nedenstående viser udviklingen for dels nettoomsætningen, driftsoverskuddet for salg samt 

for NDA. Figuren illustrerer således også hvorledes overskudsgraden vil falde på sigt, idet 

DO fra salg ikke stiger nær så meget som nettoomsætningen. Den fulde budgettering 

forefindes i bilag 11. 

Figur 35: Budgettering 

 

Værdiansættelse  

Efter budgetteringen er foretaget, kan den endelig værdiansættelse finde sted. Ligeledes her, 

er det nødvendigt at opstille flere antagelser samt forudsætninger. Disse vil i det følgende 

gennemgås.  

Terminalperioden 

Det frie cash flow antages I terminalperioden at vokse med 2 %, og ligeledes antages det at 

ROIC=rE i terminalperioden, således at EVA=0. Der anvendes i kraft af dette, således en 
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Kilde: Egen tilvirkning, baseret på tal fra bilag 11
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vækstrate; g på 2 %, når værdien af terminalperioden for DCF-værdiansættelsen skal findes. 

Nedenstående figur viser udviklingen i nøgletallet ROIC målt op imod rE, og viser således at 

ROIC netop fader hen imod rE, hvorefter EVA udjævnes helt i terminalperioden. Den 

forholdsvis lange budgetperiode, sikrer, at terminalperioden ikke udgør størstedelen af EV og 

hermed øger følsomheden overfor ændringer i selve terminalperioden. Terminalperioden 

udgør således under 1/3 af EV. 

Figur 36: ROIC fader imod RE 

 

Vækstfaktoren; g i terminalperioden 

Det blev tidligere oplyst at shippingbranchen korrelerer tæt med udviklingen i 

verdenshandlen, hvorfor vækstfaktoren g, bør afspejle dette. Bilag 10 viser den historiske 

udvikling i væksten i verdenshandlen målt på væksten i BNP. Indenfor en periode på 20 år, 

har denne ligget imellem 1,5 % - 4 %.  

Endvidere har den årlige vækstrate for tørlast i perioden 1980 til 1990, ligget på en 

gennemsnitlig årlig vækstrate på 2 %, inden specielt Kina samt Japans efterspørgsel efter 

tørlastvarer, fik vækstraterne indenfor tørlast til at skyde markant i vejret.  

Idet det antages urealistisk med fortsatte merafkast indenfor terminalperioden, vurderes det 

rimeligt at estimere g til 2 %, idet denne vækstrate således vil afspejle en normaliseret rate. 

FCF vil derfor vokse med 2 % i terminalperioden.  
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FCF forfald 

Det antages at det frie cash flow forfalder ultimo pågældende budgetår, hvorfor t=1,2,3 osv. I 

praksis vil FCF antageligvis forfalde løbende over året, hvorfor FCF gennemsnitligt vil 

forfalde ved t=½, 1,1½, 2 osv. Idet det er opgavens formål at finde et værdiestimat for 

Nordens aktiekurs pr. 1. juli 2010, skal der naturligt korrigeres herfor.  

Dette gøres praktisk, ved at fremdiskontere den fundne EV med rE hvor t=0,5 for således at få 

forwardværdien (FV) pr. 1. juli 2010. Dette gøres dels ved DCF- samt ved EVA - 

værdiansættelsen. 

Markedsværdien af NFA samt Associerede selskaber og Minoriteter 

Som estimat for dels NFA benyttes den bogførte værdi pr. 31.12 2009. Der opstilles således 

en antagelse om at den bogførte værdi afspejler markedsværdien pr. 1. juli 2010. 

Værdien af associerede selskaber bør i princippet findes ved en værdiansættelse af 

pågældende selskaber, for således at sikre, at der er tale om markedsværdier. Idet andelen blot 

udgør 1,04 % af den fundne EV, benyttes derfor blot den bogførte værdi pr. 31.12. 2009. 

Minoriteter udgør ligeledes en beskeden andel af EV, hvorfor der også her anvendes den 

bogførte værdi. 

DCF og EVA 

Ud fra henholdsvis en DCF-værdiansættelse estimeres værdien af Nordens aktie pr. 1. juli 

2010 til DKK 414,00.  

Værdiestimatet fundet via EVA-metoden afviger en anelse fra DCF værdiestimatet, hvilket 

formodes at skyldes det faktum, at der i EVA værdiansættelsen antages en terminalværdi på 

DKK 0,00 hvilket betyder at resultatet bliver en anelse lavere end ved DCF-værdiansættelsen.  

Begge modeller bør ved korrekt anvendelse og samme forudsætninger nå frem til samme 

værdiestimat, hvilket ville indebære at EVA akkurat som FCF vokser med 2 % i 

terminalperioden. Dette ville dog stride imod ovenstående antagelser, idet dette ville betyde at 

Norden fremadrettet ville evne at oppebære et overnormalt merafkast; (EVA).  

Nedenstående figur viser uddrag fra begge værdiansættelsesmodeller.  

Bilag 12-13 viser den fulde værdiansættelse. 
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Figur 37: Uddrag af DCF og EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den faktiske kurs pr. 1. juli 2010 (lukkekurs) var DKK 204, 80. 127

Multipler 

 Et værdiestimat på DKK 

414,00 vidner således om at Nordens aktie er kraftigt undervurderet, hvis forudsætningerne 

samt antagelserne bag værdiansættelsen gøres gældende.  

Multipler er modsat DCF og EVA modellerne en relativ metode til at vurdere hvilken pris 

(kurs) pågældende aktie skal handles til, idet der tages udgangspunkt i hvad sammenlignelige 

virksomheder handles til.  

Værdien der opnås vha. en multipel, vidner således om hvad pågældende aktie bør handles til 

lige nu (prisen) set i forhold til hvad sammenlignelige virksomheder handles til lige nu.  

                                                 

127 Kilde: nasdaqomxnordic.com 

Beløb i 1000 USD E2010
DO salg 225.236                    

Ændring i NDA -48.852                     

FCFF (DO - ændring i NDA) 274.088                    

Diskonteringsfaktor 0,9046                       

PV af FCFF 247.932                    

Sum af  PV af FCFF 1.763.239               

Terminalperiode 3.499.198               

PV af terminalperiode 470.754                    

EV 2.233.992               

FV værdi af EV 2.348.881               

 +  Bogført værdi af NFA 672.000                    

 +  Bogført værdi af Ass. Selsk. 31.770                       

  -  Bogført værdi af Min. 70

  = Værdi af egenkapital 3.052.581               

Beløb i USD

Værdi af egenkapital 3.052.581.134     

Aktiekurs USD 68                                 

Antal aktier 44.600.000

Beløb i DKK

Dollarkurs d. 1.  juli 2010 604,21

Værdi af egenkapital 18.444.000.468  

Aktiekurs DKK 414

Kilde: egen tilvirkning

DCF
Beløb i 1000 USD 2009 E2010
DO salg 225.236                    

NDA 1.133.176  1.084.324               

ROIC 0,1988                       

Re 0,1055                       

EVA 105.686                    

Diskoneringsfaktor 0,9046                       

PV af EVA 95.600                       

Sum PV af EVA 1.082.838               

NDA primo 1.133.176               

EV 2.216.014               

FV af EV 2.329.979               

 + Bogført værdi af NFA 672.000                    

 + Bogført værdi af Ass. Selsk. 31.770                       

  - Bogført værdi af Min. 70

  =  Værdi af egenkapital 3.033.679               

Beløb i USD

Værdi af egenkapital 3.033.678.579     

Antal aktier 44.600.000            

Aktiekurs USD 66                                 

Beløb i DKK

Dollarkurs d. 1. juli 2010 604,21

Værdi af egenkapital 18.329.789.345  

Aktiekurs DKK 411                              

Kilde: egen tilvirkning

EVA



En Strategisk Regnskabsanalyse og Værdiansættelse af DS Norden 

 
Side 83 af 113 

 

I lyset af Nordens gældfrie status, anvendes multiplen EV/EBIT, idet der hermed undgås 

effekten af den finansielle gearing hos Nordens peers. Samtidigt måler EBIT reelt 

indtjeningen før skat, såfremt virksomheden antages at være gældfri.128

Det antages at de anvendte peers afspejler en homogen gruppe, hvorfor der ikke vil blive 

foretaget en dybdegående analyse af de anvendte selskaber i gruppen.  

 Videre anvendes 

multiplen P/Book.  

Nedenstående ses Nordens peers median samt peers gennemsnittet for de anvendte multipler; 

EV/EBIT samt P/Book respektive.  

Figur 38: Multipler 

Multipler EV/EBIT P/Book

Peer gruppe 9,20 0,87

Kilde: Thomson One

Se Bilag 14 for beregning af peers gennemsnit; egen tilvirkning

Beløb i 1000 USD EV/EBIT P/Book

EV og Book ud fra multipler 2.181.237               1.570.361                         

Beløb i USD EV Book

2.181.236.745     1.570.360.440               

 +  Bogført værdi af NFA 672.000.000         672.000.000                   

 +  Bogført værdi af Ass. Selsk. 31.770.000            31.770.000                      

  -  Bogført værdi af Min. 70.000                       70.000                                 

  = Værdi af egenkapital 2.884.936.745     2.274.060.440               

Beløb i DKK

Værdi af egenkapital 17.431.076.308  13.740.100.585            

Pris estimat pr. aktie 390,8 308,1

N.B. Budgetår E2010 er anvendt, samt bogført værdi af EK 2009 ultimo

Beregning af aktiepris ud fra peers multipler

Peers multipler

 

Det fremgår af figur 38, at Nordens aktie ligeledes her er undervurderet. Forudsætningerne 

bag dette postulat, gør sig dog kun gældende såfremt, anvendte peers, er at betragte som en 

homogen gruppe. Prisestimatet fundet, ligger således tættere op ad værdien fundet ved DCF- 

samt EVA – værdiansættelsen og betyder at prisen på Nordens aktie pr. 1. juli 2010 (DKK 

204,80) er for lav set i forhold til, hvad sammenlignelige virksomheder handles til. Multipel 

analysen støtter således resultatet fundet ved DCF- samt EVA-metoden. 

                                                 

128 FSR 2002 s. 95 
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Sanity tjek på multiple 

Beregnes Nordens EV/EBIT multipel baseret på budgettet og budgetåret 2010, opnås der en 

multipel på 9,907 (FV-værdi/DO-førskatE2010: 2.348.881/237.091). Denne multipel ligger 

således tæt op ad den fundne peers median på 9,2 for samme multipel, hvilket må indikere at 

de anvendte peers i nogen grad må have samme forventning til vækst som Norden har på kort 

sigt. Idet der anvendes FV-værdien, som således er baseret på Nordens fremadrettede 

langsigtede indtjening, må det ligeledes indikere at den fundne multipel på 9,907 ser fornuftig 

ud i forhold til multiplen for peers. Dette må medføre, at FV-værdien ligeledes må anses som 

fornuftig, idet denne sammenholdt med Nordens estimerede EBIT for 2010, tilnærmer sig 

peers medianen.  

Følsomhedsanalyse 

Hvor følsom værdiestimatet på DKK 414,00 er, afhænger dels af anvendte kalkulationsrente 

og sammensætningen af denne. Ligeledes afhænger det af de fremtidige konjunkturer, 

herunder hvor længe Kina vil fungere som primær driver for væksten i tørlastmarkedet. Der 

kigges også nærmere på Nordens overskudsgrad og effekten denne har på værdiestimatet, 

såfremt overskudsgraden ikke forbedres i de følgende år, på trods af øget fokus på 

omkostningsstyringen i Rederiet. I det følgende vil disse faktorer og deres påvirkning på 

værdiestimatet belyses, dels isoleret set og dels samlet. 

Ændringer i kalkulationsrenten 

Nedenstående illustrerer kort hvorledes værdien vil variere, dels ved ændring i g, 

risikopræmien, samt ved ændring i beta. 

Figur 39: Følsomhedsanalyse på kalkulationsrenten, beta samt vækstfaktoren; g 

g rP beta Værdiestimat
0,02 0,05125 1,181 kr. 414,00

0,03 0,05125 1,181 kr. 423,00

0,05 0,05125 1,181 kr. 453,00

0,02 0,060 1,181 kr. 378,00

0,02 0,070 1,181 kr. 345,00

0,02 0,080 1,181 kr. 320,00

0,02 0,05125 1,2 kr. 410,00

0,02 0,05125 1,3 kr. 391,00

0,02 0,05125 1,4 kr. 375,00

0,3 0,6 1,2 kr. 380,00

0,5 0,7 1,3 kr. 338,00

Ændringer

Re samt g følsomhedsanalyse
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Figur 39 viser, at det primært er ved ændringer i risikopræmien, at værdiestimatet vil ændre 

sig nævneværdigt. Ligeledes vil beta have en vis indflydelse på værdiestimatet, hvis denne 

øges. 

Lavere overskudsgrad som følge af en uændret omkostningsstyring 

Antages det at Norden på trods af øget fokus på omkostningsstyringen ikke forbedrer 

overskudsgraden i de følgende fire regnskabsår og denne således sættes til 10 % ændres 

værdien af Nordens aktie til DKK 394,00. Sættes overskudsgraden til 8 % over hele 

budgetperioden ændres værdien til DKK 339,00.  

Set over den historiske periode, har overskudsgraden dog ikke forholdt sig lavere end 8,3 %, 

hvorfor en forværring af overskudgraden, således stadig vil betyde en undervurdering af 

aktien set i forhold til børsprisen af aktien på skæringsdatoen, alt andet lige. 

Når alt andet ikke er lige… 

Lad os antage af Kina, fra og med år 2020 påbegynder stop for import af tørlast, idet det 

domestiske marked, fremover skal kunne imødekomme Kinas behov for tørlastvarer, således 

at vækstraten for salget fra og med år 2020 falder med 6 % fra år til år. Lad det samtidigt 

blive antaget at overskudsgraden hernæst vil falde til 5 %. Nordens rE forbliver den samme. 

Under disse forudsætninger vil værdiestimatet blive DKK 369,00; hvilket er 11 % lavere end 

første værdiestimat. Dette er dog stadig betydeligt mere end hvad aktien blev handlet til pr. 1. 

juli 2010.  
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Konklusion 

Dampskibsselskabet Norden er én af verdens ældste og største operatører indenfor 

tørlastshipping. Rederiets forretningsmodel centrerer sig primært omkring at opretholde 

fleksibilitet samt en finansiel styrke, der tilsammen skal medføre at effekten af svingende 

verdenskonjunkturer, påvirker Rederiet så lidt som muligt. Qua denne forretningsmodel har 

Norden således formået at sejle igennem den finansielle krises modvinde med positive 

resultater for første halvdel af regnskabsåret 2010.  

Resultatet skal dog ligeledes tilskrives en markant kinesisk efterspørgsel af tørlastvarer. Kina 

har kun i mindre grad været berørt af den finansielle krise og har således vækstet i en periode, 

hvor Europa og USA har oplevet faldende vækstrater. Væksten i Kina, herunder specielt 

investeringer i infrastruktur, har været så markant, at denne har absorberet faldende 

efterspørgsel fra Europa og USA i samme periode. Alles øjne hviler derfor på Kina, idet 

ændringer i den kinesiske efterspørgsel af tørlastvarer kan få fatale følger for den fortsatte 

fremgang i tørlastbranchen. Usikkerheden omkring Kina skal derfor tilskrives ét af de største 

elementer af usikkerhed som DS Norden nutidigt befinder sig i, hvilket kan betyde at 

Rederiets aktie pr. 1. juli 2010 er undervurderet og således afviger fra værdiestimatet i 

nærværende afhandling.  

Samtidigt er tørlastbranchen en branche med få adgangsbarrierer, hvilket regnskabsåret 2009 

vidner om i kraft af en stigende tilgang af tonnage. 2009 var kendetegnet ved markant 

faldende tonnagepriser og dette medførte en større ordrebog. Størrelsen af ordrebogen og 

værfternes evne til at levere ny tonnage, udgør dermed også ét af usikkerhedselementerne for 

året 2010. Udover lave adgangsbarrierer er tørlastbranchen kendetegnet ved en branche, hvor 

konkurrencen er hård, der eksisterer adskillige udbydere af tørlasttonnage og muligheden for 

differentiering er vanskelig.  

I lyset af ovenstående, er der i nærværende afhandling budgetteret med dels faldende 

merafkast og dels faldende overskudsgrad samt ROIC. Det antages ikke realistisk at Norden 

på sigt kan opretholde et merafkast som primært er foranlediget af Kina. Kinas behov vil 

mættes og når dette sker, vil det ikke være muligt i en branche som tørlastbranchen fortsat at 

opretholde uendelige merafkast i form af EVA. På trods af dette, er værdien af Nordens aktie 

pr. 1. juli 2010 estimeret til DKK 414,00. Prisen på aktien observeret pr. 1. juli 2010; DKK 

204,80 vidner således om, at markedet fortsat er afventende og med dette undervurderer 
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Nordens aktie. Det forventes dog realistisk at prisen på Nordens aktie på sigt vil modsvare 

den estimerede værdi, når svarene på alle de nævnte usikkerhedselementer findes. 

På trods af at Dampskibsselskabet Norden således befinder sig i en markant volatil branche, 

vurderes køb af aktien pr. 1. juli 2010, derfor som en langsigtet rentabel investering. 



En Strategisk Regnskabsanalyse og Værdiansættelse af DS Norden 

 
Side 88 af 113 

 

Outlook; buy, hold or  sell? 

DS Nordens akties fremadrettede kursprispotentiale varierer markant iblandt de analytikere 

der til dagligt beskæftiger sig med Rederiet. 129

Ifølge Børsen juni 2010, har Nordea opjusteret forventningerne til aktiens performance og 

vurderet at prisen på aktien på sigt vil nå op på DKK 275,00. Opjusteringen skyldes primært 

Nordens egne opjusteringer som fremgår af første kvartalsrapport 2010, samt fremgang på 

tørlastmarkedet, primært foranlediget af en øget import af tørlastvarer fra Kina. Videre er 

stigende priser på råvarer en indikation på en fortsat vækst i industrien, hvilket kommer 

tørlastrederierne til gode. Ifølge Børsen, lægger Nordea ligeledes vægt på Rederiet finansielle 

styrke og at Norden i kraft af denne, kan udnytte markedet i højere grad end andre 

tørlastrederier. Nordea har i kraft af dette således en købsanbefaling på Nordens aktie jf. 

Børsen juni 2010.  

 

Jyske Bank har omvendt Nordea en reducer-anbefaling på Nordens aktie på trods af en 

overraskende positiv første kvartalsrapport. Jyske Bank sætter især fokus på usikkerheden 

omkring den nuværende ordrebog og hvor stor en andel af denne der vil blive leveret i det 

kommende år, som årsag til reducer-anbefalingen på Rederiets aktie. Jyske Bank frygter at 

tilgangen af tonnage i det kommende år vil udvande markedet og sætte fragtraterne under 

pres, idet antallet af annulleringer af skibsordrer vil falde. Følgerne af dette vil være en 

faldende aktiekurs, hvorfor Jyske Bank pr. 19. maj 2010 således ikke anbefaler et køb af 

aktien. 130

Ovenstående to prognoser for Nordens akties kursprispotentiale afviger markant. Det er dog 

nævneværdigt at Jyske Bank især har valgt at fokusere på en enkeltstående og til dels 

kortsigtet faktor, såsom den nuværende ordrebog. Nordea lægger vægt på mere langsigtede 

indikatorer, hvilket der ligeledes lægges vægt på i nærværende afhandling.  

 

I lyset af DS Nordens akties karakteristika som værende en cyklisk aktie, burde 

investeringshorisonten og perspektivet være længere end Jyske Banks og i højere grad 

afspejle det af Nordea anlagte perspektiv. Nordea har med et kursmål på DKK 275,00 således 

                                                 

129 Handelsbankens kursmål pr. 1. juni 2010: DKK 300,00. DnB NORs kursmål pr. 28. juni 2010; DKK 278,00. Danske 
Banks kursmål pr. 20. maj 2010: DKK 165,00. Kilde: kurstargets.dk 
130 http://jyskebank.tv/012741916851815/ds-norden-overraskende-opjustering 

http://jyskebank.tv/012741916851815/ds-norden-overraskende-opjustering�
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også en forventning om at aktien på nuværende tidspunkt er undervurderet, akkurat som 

værdiestimatet i nærværende afhandling vidner om.  
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Glossary131

Aframax: Råolietankskib eller produkttankskib, som er for stort til at passere Panama-

kanalen og hvor lasteevnen udgør mindre end 120.000 dwt. 

 

Bar rel: Angiver volumen for råolie samt for andre olieprodukter. 

Bunker : Brændstof til skibe. 

Capesize: Tørlastskib med en lasteevne større end ca. 80.000 dwt., og som ikke kan passere 

gennem Panama-kanalen. 

Char terer : Befragter; den person, som får et skibs besætning samt lasteevne til rådighed til 

transport af gods eller passagerer til en bestemt havn i et bestemt tidsrum imod betaling. 

Udover charterlejen betaler befragteren for bunkers og havneafgiften. 

COA: Contract of Affreightment. Lastekontrakt, hvor prisen for fragten af lasten, fastsættes 

på forhånd. 

Difko: Dansk Investeringsfond der i over 30 år - under navnet Difko – har arbejdet med 

projektudvikling, formidling af investeringskapital og administration af investeringsprojekter 

for danske investorer, herunder investering i skibe.  

Dry Cargo: FIO: Free in Out: Omkostninger forbundet med lastning og losning af et fartøj; 

afholdes af charteren. 

Dwt.: Deadweight tons/dødvægts - ton. Udtryk for et skibs lasteevne målt i tons (inkl. 

bunkers, ballast, vand- og madforsyning, besætning og passagerer). 

FFA: Forward Freight Agreement: Fragtrate terminsaftale. Finansielt instrument til brug 

for hedging imod fremtidige fragtrater ved indgåelse af aftale, om en på forhånd aftalt pris for 

fragten af en last, på en specifik rute, af et specifikt fartøj. Aftalen er af natur ikke fysisk, dvs. 

der sker ingen udførelse af kontrakten, men derimod foretages der løbende differensafregning 

imellem den indgåede fragtrate for fartøjet og den gældende markedsrate. En FFA fungerer 

som en swap og kan sidestilles med en renteswap, hvor der swappes fra en flydende rente til 

en fast kendt rente, i dette tilfælde er renten blot en fragtrate. FFA´er  handles ”over the 

                                                 

131 Kilder: Hvor intet andet er anført, er følgende kilder anvendt: www.skibskredit.dk/ordforklaring og 
www.shipping.capitallink.com/glossary samt www.ds-norden.com/glossary. 
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counter” og således ikke på en børs. Største risiko forbundet med en FFA er modpartsrisiko 

og således risikoen for at modparten ikke kan honorere aftalen og differensbetalingerne. 

Handymax: Tørlastskib i størrelsesordenen ca. 40.000-60.000 dwt. 

Handysize: Tørlastskib i størrelsesordenen ca. 10.000-40.000 dwt. 

LR: Long Range: Tankskib til brug for fragt af raffinerede olieprodukter i størrelsesordenen 

65,000-75,000 dwt. 

MR: Medium Range: Produkttankskibe i størrelsesordenen 42,000-60,000 dwt, til transport 

af raffinerede produkter. 

Tank/Tanker : Generel betegnelse for alle skibe, der transporterer olie, både råolie og 

raffinerede produkter. 

Time char ter : En aftale hvori ejeren leaser sit skib og besætning til befragteren for en fastsat 

periode. Udover charterlejen betaler befragteren for bunkers og havneafgiften. 

Tonnage: Synonymt for skibe, eller kapacitet. 

Tonnageskatteloven: Forkortelse: TSL. Lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005: 

Rederiets skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med specifikke satser 

pr. 100 netto-ton.132

Torm: Dampskibsselskabet Torm A/S. Tank og tørlast rederi med primær aktivitet på 

tanksegmentet.  

  

Trampfar t: Sejlads uden fastsat skema for ruten og lasten. 

Tørlast: Fragt, der er fast, tørt materiale. Det er ikke væske eller gas, og generelt udelukker 

begrebet last, der kræver særlig temperaturkontrol. 

ØK: ØK - A/S Det Østasiatiske Kompagni.  

 

                                                 

132 Kilder: www.skatteministeriet.dk /tal_statistik/satser_og_beloeb/374.html og 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=16902 
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Bilag 1: Officiel Balance; aktiver 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i USD 1000. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Aktiver

Ejendom og driftsmidler 4.325            6.060            8.782            9.206            8.855            8.152            10.007           56.963              55.841              

Skibe 119.962      113.643      234.935      205.416      234.997      355.974      277.814        436.865           497.613           

Ændret afskrivningspraksis (IFRS) 1.720            

Forudbetalinger på skibe og nybyg 13.110         36.014         44.277         49.560         95.557         97.117         281.318        397.836           442.526           

Materielle aktiver 137.397      155.717      287.993      265.902      339.409      461.243      569.139        891.664           995.980           

Kapitalandele i joint ventures 10.805         11.769         9.717            9.959            18.338         17.532         20.755           30.855              31.770              

Finansielle aktiver 10.805         11.769         9.717            9.959            18.338         17.532         20.755           30.855              31.770              

Andre tilgodehavender 3.850            3.981            -                          

Langfristede aktiver 148.202      167.486      297.710      275.861      361.597      482.756      589.894        922.519           1.027.750      

Beholdninger 3.912            5.066            8.782            14.888         21.849         26.091         44.988           23.172              31.504              

Fragttilgodehavender 6.368            9.806            22.930         41.549         35.924         53.090         87.738           108.301           76.645              

Tilgodehavender hos joint venture 179                231                4                      1.715            -                        7.320            9.008              8.508                 -                             

Selskabsskat -                        -                        380                -                        26                   39                   4.876              -                             

Andre tilgodehavender 3.508            2.779            3.813            3.199            13.853         3.670            55.222           15.604              58.041              

Periodeafgrænsningsposter 5.261            7.997            20.351         49.083         54.930         51.890         119.174        87.969              47.764              

Værdipapirer 294                273                594                660                2.557            2.738            3.172              22.022              24.563              

Likvide beholdninger 60.073         40.151         59.841         134.982      312.384      314.943      619.388        806.717           710.884           

79.594         66.303         116.695      246.076      441.523      459.781      943.566        1.072.293      949.401           

Materielle aktiver bestemt for sal -                        18.411         18.014         75.983           46.852              54.547              

Kortfristede aktiver 79.594         66.303         116.695      246.076      459.934      477.795      1.019.549   1.119.145      1.003.948      

AKTIVER 227.797      233.788      414.405      521.937      821.531      960.551      1.609.443   2.041.664      2.031.698      

Anvendt ultimo dollarkurs 841                708                596                

Kilde: Nordens årsrapporter 01-09, egen tilvirkning

Officiel balance, aktiver
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Bilag 2: Officiel balance; passiver 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i USD 1000. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Passiver

Minoritetsinteresser 6.097         7.117            8.381                   -                            

Eventualskat 18.753      -                        -                               

Hensættelse til dokning 7                   206                 479                        104                    416                    200                    -                           

Hensatte forpligtelser 18.760      206                 479                        104                    416                    200                    -                           

Egenkapital ultimo 76.073      119.880      224.609             340.076 611.202         713.537         1.311.199     1.700.377     1.805.012         

Bankgæld, langfristet 50.838      72.870         104.417             66.901             36.697            103.925         68.796            63.610             58.423                 

Leasingforpligtelser 53.517      -                        26.921                24.746             24.442            23.667            -                           

Forudbetalinger på skibe til videresalg -                     -                        3.850               3.981               16.600            28.100             -                                

Langfristede forpligtelser 104.355   72.870         131.338             91.647             64.989            131.573         85.396            91.710             58.423                 

Bankgæld, kortfristet 6.716         8.833            14.280                26.325             52.242            33.118            5.187               5.187                5.187                    

Leverandørgæld 7.870         11.111         15.062                24.952             39.876            40.209            84.510            91.237             66.452                 

Gæld til joint ventures -                     -                               8                          14.552            6.580                    

Selskabsskat -                     36                    -                               439                    4.168                1.064                    

Anden gæld 1.951         2.032            3.410                   2.480                3.020               10.485            14.986            85.250             17.106                 

Periodeafgrænsningposter 5.974         8.083            15.044                30.496             32.233            31.428            61.205            29.668             33.448                 

Forpligtelser relateret til materielle -                     3.621            1.802                   5.409                3.000               46.959            34.066             38.425                 

aktiver bestemf or salg

Kortfristede forpligtelser 22.511      33.715         49.598                90.109             144.923         115.240         212.847         249.576          168.262              

Forpligtelser i alt 126.866   106.585      180.937             181.756          209.912         246.813         298.243         341.286          226.685              

-                            

PASSIVER 227.796   233.788      414.405             521.936          821.530         960.550         1.609.442     2.041.663     2.031.697         

Anvendt ultimo dollarkurs 841             708                 596

Kilde: Nordens årsrapporter 01-09, egen tilvirkning

Officiel balance, passiver
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Bilag 3: Reformuleret balance; aktiver 

 

 

 

 

Note

Beløb i USD 1000. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Materielle anlægsaktiver

Ejendom og driftsmidler 4.325            6.060            8.782            9.206            8.855            8.152            10.007           56.963              55.841              

Skibe 119.962      113.643      234.935      205.416      234.997      355.974      277.814        436.865           497.613           

1 Ændret afskrivningspraksis (IFRS) 1.720            

Forudbetalinger på skibe og nybyg 13.110         36.014         44.277         49.560         95.557         97.117         281.318        397.836           442.526           

Materielle aktiver bestemt for salg -                        18.411         18.014         75.983           46.852              54.547              

Materielle anlægsaktiver i alt 137.397      155.717      287.993      265.902      357.820      479.257      645.122        938.516           1.050.527      

Andre driftsaktiver

Udskudte skatteaktiver -               -               380                -                        26                   39                   4.876              -                  -                  
Fragttilgodehavender 6.368            9.806            22.930         41.549         35.924         53.090         87.738           108.301           76.645              

Tilgodehavender hos joint venture 179                231                4                      1.715            -                        7.320            9.008              8.508                 -                             

Beholdninger 3.912            5.066            8.782            14.888         21.849         26.091         44.988           23.172              31.504              

Periodeafgrænsningsposter 5.261            7.997            20.351         49.083         54.930         51.890         119.174        87.969              47.764              

Andre tilgodehavender 3.508            2.779            3.813            3.199            17.703         7.651            55.222           15.604              58.041              

Kapitalandele i joint ventures 10.805         11.769         9.717            9.959            18.338         17.532         20.755           30.855              31.770              

Andre driftsaktiver i alt 30.033         37.647         65.977         120.393      148.770      163.613      341.761        274.409           245.724           

Driftsaktiver i alt (DA) 167.430      193.364      353.970      386.295      506.590      642.870      986.883        1.212.925      1.296.251      

Driftsforpligtelser

Hensatte forpligtelser -18.760       -206               -479               -104               -416               -200               -                          -                             -                             

Leverandørgæld -7.870          -11.111       -15.062       -24.952       -39.876       -40.209       -84.510         -91.237            -66.452            

Anden gæld -1.951          -2.032          -3.410          -2.480          -3.020          -10.485       -14.986         -85.250            -17.106            

Periodeafgrænsningsposter -5.974          -8.083          -15.044       -30.496       -32.233       -31.428       -61.205         -29.668            -33.448            

Selskabsskat -                        -36                  -                        -439               -                        -                        -                          -4.168               -1.064               

Forudbetalinger på skibe til videre -                        -                        -                        -                        -3.850          -3.981          -16.600         -28.100            -                             

Forpligtelser relateret til materiel  -                        -3.621          -1.802          -5.409          -3.000          -                        -46.959         -34.066            -38.425            

aktiver bestemf or salg

Gæld til joint ventures -                        -                        -8                     -14.552       -6.580               

Driftsforpligtelser i alt (DF) -34.555       -25.088       -35.797       -63.888       -96.947       -86.303       -224.260      -272.489         -163.075         

Investeret kapital (NDA) DA-DF 132.875      168.276      318.173      322.407      409.643      556.567      762.623        940.436           1.133.176      

Kilde: Nordens årsrapporter 01-09, egen tilvirkning

Reformuleret balance, aktiver
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Bilag 4: Reformuleret balance; passiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i USD 1000. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Egenkapital 76.073      119.880      224.609             340.076          611.202         713.537         1.311.199     1.700.377     1.805.012         

Minoritetsinteresser 6.097         7.117            8.381                   

Egenkapital inkl. Minoritetsinteresser 82.170      126.997      232.990             

Finansielle forpligtelser (FF)

Langfristede bankgæld 50.838      72.870         104.417             66.901             36.697            103.925         68.796            63.610             58.423                 

Finansiel leasing 53.517      -                        26.921                24.746             24.442            23.667            -                           -                            -                                

Kortfristet bankgæld 6.716         8.833            14.280                26.325             52.242            33.118            5.187               5.187                5.187                    

Finansielle forpligtelser i alt (FF) 111.071   81.703         145.618             117.972          113.381         160.710         73.983            68.797             63.610                 

Finansielle aktiver (FA)

Likvide beholdninger 60.073      40.151         59.841                134.982          312.384         314.943         619.388         806.717          710.884              

Værdipapirer 294             273                 594                        660                    2.557               2.738               3.172               22.022             24.563                 

Finansielle aktiver i alt (FA) 60.367      40.424         60.435                135.642          314.941         317.681         622.560         828.739          735.447              

NFF/NFA (FA-FF) -50.704    -41.279        -85.183               17.670             201.560         156.971         548.577         759.942          671.837              

Investeret kapital (NFF-EK) 132.875   168.277      318.173             322.407          409.643         556.567         762.623         940.436          1.133.176         

Kilde: Nordens årsrapporter 01-09, egen tilvirkning

Reformuleret balance, passiver
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Bilag 5: Officiel resultatopgørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i USD 1000. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nettoomsætning 293.795       292.624      525.693     1.166.593 1.296.457   1.234.197   2.933.140   4.246.815   1.675.863   

Andre driftsindtægter 93                    84                    53                  50                   46                     248                  5.192              -8.341            1.018              

Driftsomkostninger skibe -252.581     -259.637     -415.402   -896.820    -1.044.273  -1.026.121  -2.333.550  -3.645.124  -1.486.706  

Andre eksterne omkostninger -2.725           -4.707           -5.731         -10.729       -8.602            -10.385         -15.548         -24.043         -13.862         

Personaleomkostninger -8.245           -9.923           -15.443      -26.045       -27.706         -31.874         -51.742         -63.638         -50.666         

Resultat før afskrivninger (EBITDA) 30.337          18.440         89.170        233.049     215.922        166.065        537.492        505.669        125.647        

Salgsavancer skibe m.v. 19.560          -                        2.042           50.023        120.104        55.409           163.132        289.972        69.576           

Af- og nedskrivninger -9.365           -10.775        -13.901      -13.942       -16.291         -20.318         -19.567         -31.630         -39.494         

Resultatandele af joint ventures 709                 1.069            3.625           195                8.277              1.379              1.611              8.580              965                  

Resultat af primær drift (EBIT) 41.241          8.734            80.936        269.325     328.012        202.535        682.668        772.591        156.694        

Dagsværdireg. af sikringsinstrum. 25.965           -26.986         19.884           -81.133         60.764           

Finansielle indtægter 3.342             5.283            585               3.512           4.094              19.722           29.084           34.192           15.302           

Finansielle omkostninger -7.464           -10.450        -13.075      -5.937          -12.178         -7.297            -6.339            -5.125            -8.227            

Resultat før skat 37.118          3.567            68.446        266.900     345.893        187.974        725.297        720.525        224.533        

Årets skat -8.657           24.146         -1.306         -2.966          -9.557            -11.468         -21.957         -12.695         -7.327            

Årets resultat 28.461          27.713         67.140        263.934     336.336        176.506        703.340        707.830        217.206        

Anvendt dollarkurs 841 708 596

Kilde: Årsrapporter 01-09, egen tilvirkning

Beløb i USD 1000. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Officiel resultatopgørelse

Reformuleret resultatopgørelse
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Bilag 6: Reformuleret resultatopgørelse 

 

 

 

 

Beløb i USD 1000. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nettoomsætning

- heraf tørlast 237.471       237.273      454.610     1.062.005 1.171.917   1.101.987   2.742.529   4.001.912   1.516.336   

- heraf  tank 56.324          55.351         71.083        104.588     124.540        132.210        190.611        244.903        159.527        

Nettoomsætning i alt 293.795       292.624      525.693     1.166.593 1.296.457   1.234.197   2.933.140   4.246.815   1.675.863   

Rejseafhængige omkostninger -81.008        -84.205        -123.160   -201.921    -247.602      -274.344      -457.263      -761.399      -450.576      

Charterhyre for skibe -163.388     -169.276     -283.981   -680.549    -780.244      -730.777      -1.851.129  -2.841.164  -1.002.357  

Bruttofortjeneste 49.399          39.143         118.552     284.123     268.611        229.076        624.748        644.252        222.930        

Øvrige driftsomkostninger skibe -8.185           -6.156           -8.260         -14.350       -16.427         -21.000         -25.158         -42.561         -33.773         

Personaleomkostninger -8.245           -9.923           -15.444      -26.045       -27.706         -31.874         -51.742         -63.638         -50.666         

Andre eksterne omkostninger -2.725           -4.707           -5.731         -10.729       -8.602            -10.385         -15.548         -24.043         -13.862         

Salgsavancer skibe 19.560          -                        2.042           50.023        120.104        55.409           163.132        289.972        69.576           

Af- og nedskrivninger -9.365           -10.775        -13.901      -13.942       -16.291         -20.318         -19.567         -31.630         -39.494         

Driftsoverskud fra salg før skat 40.439          7.581            77.258        269.080     319.689        200.908        675.865        772.352        154.711        

Skat på driftsoverskud -8.657           24.146         -1.306         -2.966          -9.557            -11.468         -21.957         -12.695         -7.327            

Driftsoverskud fra salg efter skat 31.782          31.727         75.952        266.114     310.132        189.440        653.908        759.657        147.384        

Andet driftsoverskud

Resultat af joint ventures 709                 1.069            3.625           195                8.277              1.379              1.611              8.580              965                  

Andre driftsindtægter 93                    84                    53                  50                   46                     248                  5.192              -8.341            1.018              

Ændring i minoritetsandele -6.670          -                          -                          

Værdireg. af sikringsinstrumente -3.384           -4.019           5.655           -6.987          5.405              3.086              1.729              13.583           -13.243         

Valutakursreg. af u. dattervirk. 445                 -4.591           -5.726         

Dagsværdireg. af værdipapirer 2.321             21.962         20.182        66                   212                  145                  429                  -4.696            2.538              

Skat af dagsværdiregulering -                       -                          395                  

Øvrige egenkapitalreg. -2.536           -796               -1.389         157                -                          -                          -                          -                          -                          

Totalindkomst fra driften (DO) 29.430          45.436         98.352        252.925     324.072        194.298        662.869        768.783        139.057        

Dagsværdireg. af sikringsinstrum -                         -                        -                       -                       25.965           -26.986         19.884           -81133 60764

Finansielle omkostninger -7.464           -10.450        -13.075      -5.937          -12.178         -7.297            -6.339            -5.125            -8.227            

Finansielle indtægter 3.342             5.283            585               3.512           4.094              19.722           29.084           34192 15302

Totalindkomst 25.307          40.269         85.862        250.500     341.953        179.737        705.498        716.717        206.896        

Anvendt dollarkurs 841 708 596

Reformuleret resultatopgørelse
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Bilag 7: Commonsize opgørelse 

 

 

 

 

Nettoomsætning=100%

Resultatopgørelsen 1000 USD Ptc. 1000 USD Ptc. 1000 USD Ptc. 1000 USD Ptc. 1000 USD Ptc. 1000 USD Ptc. 1000 USD Ptc.

Nettoomsætning 293.795          100,0% 292.624       100,0% 525.693          100,0% 1.166.593      100,0% 1.296.457      100,0% 1.234.197      100,0% 2.933.140      100,0%

- heraf tørlast 237.471          80,8% 237.273       81,1% 454.610          86,5% 1.062.005      91,0% 1.171.917      90,4% 1.101.987      89,3% 2.742.529      93,5%

- heraf tank 56.324             19,2% 55.351          18,9% 71.083             13,5% 104.588           9,0% 124.540           9,6% 132.210           10,7% 190.611           6,5%

Charterhyre samt rejseomk. 244.396          83,2% 253.481       86,6% 407.141          77,4% 882.470           75,6% 1.027.846      79,3% 1.005.121      81,4% 2.308.392      78,7%

Øvrige driftsomkostninger skibe 8.185                2,8% 6.156             2,1% 8.260                1,6% 14.350              1,2% 16.427              1,3% 21.000              1,7% 25.158              0,9%

Personaleomkostninger 8.245                2,8% 9.923             3,4% 15.444             2,9% 26.045              2,2% 27.706              2,1% 31.874              2,6% 51.742              1,8%

Andre eksterne omkostninger 2.725                0,9% 4.707             1,6% 5.731                1,1% 10.729              0,9% 8.602                 0,7% 10.385              0,8% 15.548              0,5%

Salgsavancer skibe 19.560             6,7% -                         0,0% 2.042                0,4% 50.023              4,3% 120.104           9,3% 55.409              4,5% 163.132           5,6%

Af- og nedskrivninger 9.365                3,2% 10.775          3,7% 13.901             2,6% 13.942              1,2% 16.291              1,3% 20.318              1,6% 19.567              0,7%

Skat på driftsoverskud 8.657                2,9% 24.146          -8,3% 1.306                0,2% 2.966                 0,3% 9.557                 0,7% 11.468              0,9% 21.957              0,7%

Driftsoverskud fra salg efter skat 31.782             10,8% 31.727          10,8% 75.952             14,4% 266.114           22,8% 310.132           23,9% 189.440           15,3% 653.908           22,3%

Totalindkomst fra driften (DO) 29.430             10,0% 45.436          15,5% 98.352             18,7% 252.925           21,7% 324.072           25,0% 194.298           15,7% 662.869           22,6%

Dagsværdireg. af sikringsinstrum. -                            0,0% -                         -                        -                            0,0% -                             0,0% 25.965              2,0% 26.986              2,2% 19.884              0,7%

Finansielle omkostninger 7.464                2,5% 10.450          3,6% 13.075             2,5% 5.937                 0,5% 12.178              0,9% 7.297                 0,6% 6.339                 0,2%

Finansielle indtægter 3.342                1,1% 5.283             1,8% 585                    0,1% 3.512                 0,3% 4.094                 0,3% 19.722              1,6% 29.084              1,0%

Totalindkomst 25.307             8,6% 40.269          13,8% 85.862             16,3% 250.500           21,5% 341.953           26,4% 179.737           14,6% 705.498           24,1%

Balancen

Anlægsaktiver 148.202          50,4% 167.486       57,2% 297.710          56,6% 275.861           23,6% 376.158           29,0% 496.789           40,3% 665.877           22,7%

Nettoarbejdskapital 15.328             5,2% 790                 0,3% 20.463             3,9% 46.546              4,0% 33.485              2,6% 59.778              4,8% 96.746              3,3%

NDA (investeret kap.) 132.875          45,2% 168.276       57,5% 318.173          60,5% 322.407           27,6% 409.643           31,6% 556.567           45,1% 762.623           26,0%

2004 2005 2006

2006 2007

Commonsize analyse

2001 2002 2003 2004 2005

20072001 2002 2003



En Strategisk Regnskabsanalyse og Værdiansættelse af DS Norden 

 
  Side 104 af 113 

Commons ize fortsat

Nettoomsætning=100%

Resultatopgørelsen 1000 USD Ptc. 1000 USD Ptc.

Nettoomsætning 4.246.815     100,0% 1.675.863  100,0%

- heraf tørlast 4.001.912     94,2% 1.516.336  90,5%

- heraf tank 244.903          5,8% 159.527       9,5%

Charterhyre samt rejseomk. 3.602.563     0,85            1.452.933  86,7%

Øvrige driftsomkostninger skibe 42.561             1,0% 33.773          2,0%

Personaleomkostninger 63.638             1,5% 50.666          3,0%

Andre eksterne omkostninger 24.043             0,6% 13.862          0,8%

Salgsavancer skibe 289.972          6,8% 69.576          4,2%

Af- og nedskrivninger 31.630             0,7% 39.494          2,4%

Skat på driftsoverskud 12.695             0,3% 7.327             0,4%

Driftsoverskud fra salg efter skat 759.657          17,9% 147.384       8,8%

Totalindkomst fra driften (DO) 768.783          18,1% 139.057       8,3%

Dagsværdireg. af sikringsinstrum. 81133 -1,9% 60764 3,6%

Finansielle omkostninger 5.125                0,1% 8.227             0,5%

Finansielle indtægter 34192 0,8% 15302 0,9%

Totalindkomst 716.717          16,9% 206.896       12,3%

Balancen

Anlægsaktiver 969.371          22,8% 1.082.297  64,6%

Arbejdskapital -28.935           -0,7% 50.879          3,0%

NDA (investeret kap.) 940.436          22,1% 1.133.176  67,6%

2008 2009

2008 2009
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Bilag 8: Oversigt over Nordens peers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peers Primær aktivitet Primære laster Primær marked Segmenter i tørlast Andre aktiviteter Domicil

China COSCO Holdings Co Ltd Tørlast Kul, jernmalm, korn Asien, Europa Handymax, Panamax, Capesize Tank, Container Kina

DryShips Inc Tørlast Kul, jernmalm, korn, bauxit, gødning Worldwide Capesize, Panamax, Handymax, Handysize Dybthavs borerigs Grækenland

Jinhui Shipping & Transportation Ltd Tørlast Kul, jernmalm, korn Worldwide Post-Panamax, Supramax, Handymax, Capesize - Hong Kong

Diana Shipping Inc Tørlast Kul, jernmalm, korn Worldwide Panamax, Capesize - Grækenland

Excel Maritime Carriers Ltd Tørlast Jernmalm, korn, kul, bauxit, gødning, stål Worldwide Panamax, Capesize, Supramax, Handymax - Grækenland

Eagle Bulk Shipping Inc Tørlast Jernmalm, kul, korn, cement, gødning Worldwide Handymax - U.S.

Navios Maritime Holdings Inc Tørlast Jernmalm, kul, korn Worldwide Handymax, Panamax, Capesize Terminal Grækenland

Genco Shipping & Trading Ltd Tørlast Kul, jernmalm, korn, stål Worldwide Panamax, Handymax, Handysize - U.S.

Cie Maritime Belge Tørlast Kul, jernmalm, korn Europa Capesize Tank, luftfart Belgien

Pasific Basin Shipping Ltd Tørlast Korn, kul, tømmer, cement, jernmalm Worldwide Handysize, Handymax RoRo Hong Kong

Kilde: Thomson One, samt peers officielle websider; egen tilvirkning

Beskrivelse af peers



En Strategisk Regnskabsanalyse og Værdiansættelse af DS Norden 

 
  Side 106 af 113 

Bilag 9: Baltic Clean Tanker Indeks; 5 year chart & 6 months chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Bloomberg, egen tilvirkning 

Kilde: Bloomberg, egen tilvirkning 



En Strategisk Regnskabsanalyse og Værdiansættelse af DS Norden 

 
  Side 107 af 113 

Bilag 10: World GDP Growth 
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Bilag 11: Budgettering 

 

 

 

Fortsættes næste side.

Beløb i 1000 USD 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nettoomsætning 292.624         525.693         1.166.593    1.296.457    1.234.197    2.933.140    4.246.815    1.675.863    

Salgsvækst -0,4% 79,6% 121,9% 11,1% -4,8% 137,7% 44,8% -60,5%

Rejseafhængige omkostninger -84.205          -123.160       -201.921       -247.602       -274.344       -457.263       -761.399       -450.576       

Charterhyre for skibe -169.276       -283.981       -680.549       -780.244       -730.777       -1.851.129   -2.841.164   -1.002.357   

Bruttofortjeneste 39.143            118.552         284.123         268.611         229.076         624.748         644.252         222.930         

Øvrige driftsomkostninger skibe -6.156             -8.260             -14.350          -16.427          -21.000          -25.158          -42.561          -33.773          

Personaleomkostninger -9.923             -15.444          -26.045          -27.706          -31.874          -51.742          -63.638          -50.666          

Andre eksterne omkostninger -4.707             -5.731             -10.729          -8.602             -10.385          -15.548          -24.043          -13.862          

Salgsavancer skibe -                           2.042               50.023            120.104         55.409            163.132         289.972         69.576            

Af- og nedskrivninger -10.775          -13.901          -13.942          -16.291          -20.318          -19.567          -31.630          -39.494          

Driftsoverskud fra salg før skat 7.581               77.258            269.080         319.689         200.908         675.865         772.352         154.711         

Skat på driftsoverskud 24.146            -1.306             -2.966             -9.557             -11.468          -21.957          -12.695          -7.327             

Driftsoverskud fra salg efter skat 31.727            75.952            266.114         310.132         189.440         653.908         759.657         147.384         

Resultat af joint ventures 1.069               3.625               195                   8.277               1.379               1.611               8.580               965                   

Andre driftsindtægter 84                      53                      50                      46                      248                   5.192               -8.341             1.018               

Ændring i minoritetsandele -                           -                           -6.670             -                           -                           -                           -                           -                           

Værdireg. af sikringsinstrumenter -4.019             5.655               -6.987             5.405               3.086               1.729               13.583            -13.243          

Valutakursreg. af u. dattervirk. -4.591             -5.726             -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Dagsværdireg. af værdipapirer 21.962            20.182            66                      212                   145                   429                   -4.696             2.538               

Skat af dagsværdiregulering -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           395                   

Øvrige egenkapitalreg. -796                  -1.389             157                   -                           -                           -                           -                           -                           

Totalindkomst fra driften (DO) 45.436            98.352            252.925         324.072         194.298         662.869         768.783         139.057         

OG fra salg 0,108 0,144 0,228 0,239 0,153 0,223 0,179 0,088

Arbejdskapital / nettooms. 0,003 0,039 0,040 0,026 0,048 0,033 -0,007 0,030

Anlægsaktiver / nettooms. 0,572 0,566 0,236 0,290 0,403 0,227 0,228 0,646

NDA 168.276         318.173         322.407         409.643         556.567         762.623         940.436         1.133.176    

Kilde: egen tilvirkning

Historisk
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Beløb i 1000 USD E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019

Nettoomsætning 1.876.967                       2.045.894   2.230.024   2.453.026   2.673.799   2.914.441   3.089.307   3.274.665   3.405.652   3.575.935   

Salgsvækst 12,0% 9,0% 9,0% 10,0% 9,0% 9,0% 6,0% 6,0% 4,0% 5,0%

Rejseafhængige omkostninger -187.697                          -204.589      -223.002      -245.303      -267.380      -291.444      -308.931      -327.467      -340.565      -357.593      

Charterhyre for skibe -1.407.725                      -1.534.420  -1.672.518  -1.839.770  -2.005.349  -2.185.830  -2.324.045  -2.455.999  -2.554.239  -2.681.951  

Bruttofortjeneste 281.545                            306.884        334.504        367.954        401.070        437.166        456.331        491.200        510.848        536.390        

Øvrige driftsomkostninger skibe -33.785                             -36.826         -40.140         -44.154         -48.128         -52.460         -55.608         -58.944         -61.302         -64.367         

Personaleomkostninger -56.309                             -61.377         -66.901         -73.591         -80.214         -87.433         -92.679         -98.240         -102.170      -107.278      

Andre eksterne omkostninger -11.262                             -12.275         -13.380         -14.718         -16.043         -17.487         -18.536         -19.648         -20.434         -21.456         

Salgsavancer skibe 85.057                               92.712           101.056        111.161        93.020           101.392        82.021           113.924        46.783           124.404        

Af- og nedskrivninger -28.154                             -30.688         -33.450         -36.795         -40.107         -43.717         -46.340         -49.120         -51.085         -53.639         

Driftsoverskud fra salg før skat 237.091                            258.429        281.688        309.856        309.598        337.462        325.190        379.171        322.640        414.055        

Skat på driftsoverskud -11.855                             -12.921         -14.084         -15.493         -15.480         -16.873         -16.260         -18.959         -16.132         -20.703         

Driftsoverskud fra salg efter skat 225.236                            245.507        267.603        294.363        294.118        320.588        308.931        360.213        306.508        393.352        

Resultat af joint ventures 375                                      409                  446                  491                  535                  583                  618                  655                  681                  715                  

Andre driftsindtægter -                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Ændring i minoritetsandele -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Værdireg. af sikringsinstrumenter 7.508                                  14.321           15.610           17.171           18.717           20.401           21.625           22.923           23.840           25.032           

Valutakursreg. af u. dattervirk. -                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Dagsværdireg. af værdipapirer -7.883                                -14.730         -16.056         -17.662         -19.251         -20.984         -22.243         -23.578         -24.521         -25.747         

Skat af dagsværdiregulering -                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Øvrige egenkapitalreg. -                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Totalindkomst fra driften (DO) 225.236                            245.507        267.603        294.363        294.118        320.588        308.931        360.213        306.508        393.352        

OG fra salg 0,120 0,120 0,120 0,120 0,110 0,110 0,100 0,110 0,090 0,110

Arbejdskapital / nettooms. 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Anlægsaktiver / nettooms. 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,600 0,500 0,600 0,500

NDA 1.084.324                       1.181.913   1.300.104   1.417.113   1.544.654   1.637.333   2.063.039   1.804.996   2.252.839   1.990.008   

Kilde: egen tilvirkning

Budgetår

 



En Strategisk Regnskabsanalyse og Værdiansættelse af DS Norden 

 
  Side 110 af 113 

Beløb i 1000 USD E2020 E2021 E2022 E2023 E2024 E2025 E2026 E2027 E2028 E2029

Nettoomsætning 3.754.731   3.980.015   4.258.616   4.556.720   4.830.123   5.071.629   5.274.494     5.485.474     5.759.747     6.047.735     

Salgsvækst 5,0% 6,0% 7,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0%

Rejseafhængige omkostninger -375.473      -398.002      -425.862      -455.672      -483.012      -507.163      -527.449        -548.547        -575.975        -604.773        

Charterhyre for skibe -2.816.049  -2.982.922  -3.193.993  -3.417.540  -3.622.592  -3.803.722  -3.955.871   -4.114.105   -4.319.811   -4.535.801   

Bruttofortjeneste 563.210        599.092        638.761        683.508        724.518        760.744        791.174         822.821         863.962         907.160         

Øvrige driftsomkostninger skibe -67.585         -71.640         -76.655         -82.021         -86.942         -91.289         -94.941           -98.739           -103.675        -108.859        

Personaleomkostninger -112.642      -119.400      -127.758      -136.702      -144.904      -152.149      -158.235        -164.564        -172.792        -181.432        

Andre eksterne omkostninger -22.528         -23.880         -25.552         -27.340         -28.981         -30.430         -31.647           -32.913           -34.558           -36.286           

Salgsavancer skibe 12.054           52.583           13.703           62.595           15.508           16.283           72.455            17.611            18.492            19.416            

Af- og nedskrivninger -56.321         -59.700         -63.879         -68.351         -72.452         -76.074         -79.117           -82.282           -86.396           -90.716           

Driftsoverskud fra salg før skat 316.187        377.054        358.620        431.690        406.748        427.085        499.689         461.935         485.032         509.283         

Skat på driftsoverskud -15.809         -18.853         -17.931         -21.584         -20.337         -21.354         -24.984           -23.097           -24.252           -25.464           

Driftsoverskud fra salg efter skat 300.378        358.202        340.689        410.105        386.410        405.731        474.704         438.838         460.780         483.819         

Resultat af joint ventures 751                  796                  852                  911                  966                  1.014              1.055               1.097               1.152               1.210               

Andre driftsindtægter -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 
Ændring i minoritetsandele -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 
Værdireg. af sikringsinstrumenter 26.283           27.860           29.810           31.897           33.811           35.501           36.921            38.398            40.318            42.334            

Valutakursreg. af u. dattervirk. -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 
Dagsværdireg. af værdipapirer -27.034         -28.656         -30.662         -32.808         -34.777         -36.516         -37.976           -39.495           -41.470           -43.544           

Skat af dagsværdiregulering -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 
Øvrige egenkapitalreg. -                -                -                -                -                -                -                 -                 -                 -                 
Totalindkomst fra driften (DO) 300.378        358.202        340.689        410.105        386.410        405.731        474.704         438.838         460.780         483.819         

OG fra salg 0,080 0,090 0,080 0,090 0,080 0,080 0,090 0,080 0,080 0,080

Arbejdskapital / nettooms. 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,025 0,030

Anlægsaktiver / nettooms. 0,600 0,500 0,500 0,500 0,500 0,600 0,500 0,500 0,500 0,500

NDA 2.507.410   2.257.067   2.415.061   2.559.965   2.687.963   3.322.931   2.907.301     3.052.666     3.175.061     3.365.564     

Kilde: egen tilvirkning

Budgetår
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Bilag 12: DCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i 1000 USD E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 E2022
DO 225.236                    245.507         267.603         294.363         294.118            320.588         308.931         360.213         306.509         393.353         300.379         358.201         340.689         

Ændring i NDA -48.852                     97.589            118.191         117.009         127.540            92.679            425.707         -258.044        447.843         -262.831        517.402         -250.343        157.995         

FCFF (DO - ændring i NDA) 274.088                    147.918         149.412         177.354         166.578            227.909         -116.776        618.257         -141.335        656.184         -217.023        608.544         182.695         

Diskonteringsfaktor 0,9046                       0,8182            0,7402            0,6695            0,6056               0,5478            0,4956            0,4483            0,4055            0,3668            0,3318            0,3001            0,2715            

PV af FCFF 247.932                    121.033         110.588         118.742         100.884            124.856         -57.868           277.140         -57.309           240.679         -72.005           182.636         49.598            

DCF Budgetperiode

Beløb i 1000 USD E2023 E2024 E2025 E2026 E2027 E2028 E2029
DO 410.105         386.410         405.730         474.704         438.838         460.780         483.819         

Ændring i NDA 144.904         127.998         634.968         -415.630        145.365         122.395         190.504         

FCFF (DO - ændring i NDA) 265.201         258.412         -229.238        890.335         293.473         338.385         293.315         299.181         

Diskonteringsfaktor 0,2456            0,2221            0,2009            0,1818            0,1644            0,1487            0,1345            

PV af FCFF 65.126            57.402            -46.062           161.828         48.251            50.326            39.460            40.249            

TerminalperiodeBudgetperiode fortsatDCF
E2030
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Bilag 13: EVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb i 1000 USD E2024 E2025 E2026 E2027 E2028 E2029
DO 386.410      405.730      474.704      438.838      460.780      483.819        

NDA 2.687.963  3.322.931  2.907.301  3.052.666  3.175.061  3.365.564   

ROIC 0,1509         0,1509         0,1429         0,1509         0,1509         0,1524           0,1055                                    

Re 0,1055         0,1055         0,1055         0,1055         0,1055         0,1055           0,1055                                    

EVA 116.334      122.150      124.135      132.118      138.724      148.850        

Diskoneringsfaktor 0,22               0,20               0,18               0,16               0,15               0,1345318  

PV af EVA 25.842         24.544         22.563         21.722         20.632         20.025           

EVA=0

E2030
Budgetperiode - fortsatEVA Terminalperiode

ROIC= RE

Beløb i 1000 USD 2009 E2010 E2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 E2022 E2023
DO 225.236                    245.507      267.603      294.363           294.118      320.588      308.931      360.213      306.509      393.353      300.379      358.201      340.689      410.105      

NDA 1.133.176  1.084.324               1.181.913  1.300.104  1.417.113      1.544.654  1.637.333  2.063.039  1.804.996  2.252.839  1.990.008  2.507.410  2.257.067  2.415.061  2.559.965  

ROIC 0,1988                       0,2264         0,2264         0,2264              0,2075         0,2075         0,1887         0,1746         0,1698         0,1746         0,1509         0,1429         0,1509         0,1698         

Re 0,1055                       0,1055         0,1055         0,1055              0,1055         0,1055         0,1055         0,1055         0,1055         0,1055         0,1055         0,1055         0,1055         0,1055         

EVA 105.686                    131.111      142.911      157.202           144.612      157.628      136.192      142.563      116.082      155.678      90.433         93.670         102.569      155.316      

Diskoneringsfaktor 0,9046                       0,82               0,74               0,67                    0,61               0,55               0,50               0,45               0,41               0,37               0,33               0,30               0,27               0,25               

PV af EVA 95.600                       107.281      105.777      105.250           87.581         86.353         67.490         63.905         47.069         57.101         30.004         28.112         27.845         38.141         

∑ PV af EVA 1.082.838               

EVA Budgetperiode
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Bilag 14: Peers multipler 

 

Jinhui Dryships Inc Diana Genco China Cosco Pasific Basing Excel maritime Eagle Bulk Cie Maritime Navios Maritime Peers 

Multipel Shipping Shipping Inc Shipping Carriers Ltd Shipping Inc Belge Holdings Inc median/gns

EV/EBIT 3,8 37,6 9,2 10,9 n/a 8,6 4,1 18,3 6,7 19,8 9,20

P/book 0,6 0,6 1,2 0,7 2 1 0,3 0,5 1,1 0,7 0,87

Kilde: Thomson One; egen tilvirkning

Peers
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	The conditions for the dry bulk market have been extremely well the past decade. As a result, dry bulk shipping companies have seen higher and higher excess returns. The never ending increase in Chinese demand for raw commodities, have been the primar...
	Nonetheless, the value estimate of the stock indicates that it can be characterized as a profitable long term investment.
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	Indledning
	Markedet for transport at tørlastvarer har i en årrække oplevet favorable vilkår primært drevet af asiatisk efterspørgsel på tørlast-råvarer til brug for en stigende industrialisering samt oplagring af kul og jernmalm i især Kina. Resultatet har været...
	Den nyligt overståede finansielle krise har dog sat sit præg på verdenshandlen og virksomheders indtjening overalt i verden. Fald i byggeriet, i produktionen og en generelt faldende efterspørgsel har medført at færre råvarer skal fragtes fra land til ...
	I tal betød de faldende konjunkturer at fragtraterne for tørlast målt efter Baltic Dry Indekset blev halveret og fordoblet i 2008 hele to gange. 0F  Indtjeningsåret 2009 så heller ikke bedre ud idet fragtraterne faldt yderligere til et niveau der lå 6...
	DS Nordens aktie blev før krisen indtog i midten af 2008 handlet til kurs DKK 481,00, efter i over et år at have ligget på dette niveau.2F  Blot to år efter, er prisen på Nordens aktie mere end halveret og blev pr. 1. juli 2010 således handlet til kur...
	I lyset af ovenstående udvikling vil det være interessant at undersøge, hvorvidt D/S Nordens akties værdi overstiger prisen på aktien pr. 1. juli 2010 og hermed om aktien er værd at investere i, baseret på en værdiansættelse.
	Problemstilling

	Hvorvidt en aktie bør købes, sælges eller fastholdes, er den eksterne aktieanalytikers opgave at rådgive om og anbefale overfor potentielle investorer. Beslutningen baseres på baggrund af ekstern information om pågældende virksomhed, som ud fra analyt...
	På trods af dette, eksisterer der blandt virksomhedens medarbejdere, kunder, ejere samt investorer et løbende informationsbehov for netop at kende virksomhedens markedsværdi. For en virksomhed optaget på Den Nordiske Børs´ OMXC20 indeks, vil behovet f...
	Dampskibsselskabet Norden A/S blev d. 27. december 2007 for første gang, handlet som en del af OMXC20 – indekset, efter at den året forinden havde været den 8. mest handlede aktie på Den Nordiske Børs.3F  DS Norden [herefter Norden] har i tiden efter ...
	Problemformulering

	”Hvilken værdi bør Nordens aktie handles til pr. 1. juli 2010 baseret på en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse?”
	Afgrænsning

	Der afgrænses fra at udarbejde en strategisk analyse af tankmarkedet grundet opgavens begrænsede omfang, samt det faktum af tørlastsegmentet udgør langt størstedelen af Nordens omsætning.4F  Fokus i den strategiske analyse vil derfor primært være på t...
	Der afgrænses fra at korrigere for anvendt regnskabspraksis for regnskabsårene 2001 – 2004 jf. overgangen til regnskabsstandarderne IFRS fra og med regnskabsåret 2005. Det vurderes, at effekten af denne overgang er af uvæsentlig størrelse og således i...
	Samtidig antages det, at nuværende og fremtidige optionsprogrammer ikke udvander eller på anden måde influerer pa værdien af den fundne aktiekurs på anden måde, end som almindelig aflønning i resultatopgørelsen, hvorfor det undlades at behandle emnet ...
	Der afgrænses endvidere fra, at forklare begreber og udtryk fra shippingbranchen undervejs i opgaven. Der henvises i stedet til Glossary sidst i opgaven for en uddybende begrebsredegørelse.
	Skæringsdatoen for ny information bliver d. 1. juli 2010 jf. ovenstående problemformulering.
	Teori

	Anvendt teori i opgaven vil i det følgende afsnit blive uddybet, således at teorien ikke undervejs i opgaven vil blive nævnt. Der refereres i stedet til nærværende afsnit.
	Den efficiente markedshypotese

	Idet opgavens formål er at udarbejde en værdiansættelse, bliver der implicit antaget, at markedet ikke er effektivt i stærk form. På et effektivt kapitalmarked i stærk form, vil aktivpriserne afspejle al tilgængelig information5F , hvorfor markedspris...
	Kapitalstrukturteori

	Når Nordens markedsværdi skal bestemmes, tages der udgangspunkt i de fremadrettede budgetterede cash flows, som forventes at Rederiet vil generere. Disse baseres på dels den strategiske analyse; de ikke-finansielle værdidrivere og dels på baggrund af ...
	Modigliani & Miller

	Modigliani & Miller (M&M) har under adskillige forudsætninger fremført bevis for, at kapitalstruktur, herunder hvor meget gæld en virksomhed påtager sig, ikke spiller en rolle for den samlede værdi af en virksomhed.
	M&M proposition 1:
	M&Ms første argument viser at; The market value of any firm is independent of its capital structure.7F  Dette indebærer dog at investorer kan låne og udlåne på egen hånd til samme risikofri rente som pågældende virksomhed, samt at vi befinder os i en ...
	M&M proposition 2: Næste argument fremført at M&M (stadigvæk i en verden uden skat), viser relationen mellem afkast på gæld (D), egenkapital (E) og aktiver, hvor afkastet på egenkapitalen (rE) vil stige som følge af en øget gældsoptagelse. Denne stign...
	WACC

	Afkastet på en porteføljes aktiver; return on assets (rA) er lig med det vægtede gennemsnit af de forventede afkast på de individuelle aktiver i porteføljen. Derfor vil afkastet på en portefølje indeholdende alle af virksomhedens aktiver; være:
	rA = ,,𝐷-D+E.∗,𝑟-𝐷..+,,E-D+E.∗ ,r-E..
	Denne formel er også kendt som værende virksomhedens kapitalomkostning; WACC. Ifølge M&M er denne således uafhængig af virksomhedens kapitalstruktur. Hvis gældsandelen (D) øges vil rE som nævnt stige, idet risikoen på egenkapitalen øges som følge af e...
	WACC eller rA er uændret. Uden gæld ville rA =  rE;  WACC er således fortsat uændret.9F  I værdiansættelsessammenhæng, betyder dette derfor, at uanset hvorledes virksomhedens ændrer sammensætningen af kapitalstrukturen, vil WACC være uændret og hermed...
	M&M proposition 1 med selskabsskat:

	Indføres der selskabsskat i ligningen ændres billedet radikalt. Nu er gæld ikke blot godt, men MEGET godt, idet fremmedkapitalomkostningerne bliver subsidieret via fradragsretten. Dette er dog stadig under forudsætning af, at omkostningerne ved konkur...
	rA = WACC efter skat = ,,𝐷-D+E.∗,𝑟-𝐷.∗(1−,𝑇-𝑐.).+,,E-D+E.∗ ,r-E..
	- hvor Tc således udgør selskabsskattesatsen. Des mere gæld, des større værdi af skatteskjoldet og med dette en lavere WACC. Dette er illustreret i figur 1:
	Figur 1: WACC som følge af øget gældsandel
	/
	Betyder det at virksomheden i virkeligheden burde være fuldstændigt fremmedfinansieret, således at WACC bliver så lav, som overhovedet muligt og med dette, at nutidsværdien af cash flows bliver så høj, som overhovedet muligt? Svaret er naturligvis nej...
	Trade-off Theory

	Trade-off teorien argumenterer for at virksomhedens sammensætning af dets kapitalstruktur sker ved en afvejning af de skattemæssige fordele ved gældsandelen imod omkostningerne ved financial distress. 10F
	Figur 2 illustrerer denne afvejning. Nutidsværdien af skatteskjoldet stiger initialt som følge af en øget gældsoptagelse. Ved moderate gældsniveauer, er sandsynligheden for financial distress mindre og med dette er nutidsværdien af omkostningerne herv...
	Figur 2: Trade-off Theory
	/
	Værdien af virksomheden udgør således værdien hvis virksomheden var 100 % egenkapitalfinansieret plus nutidsværdien af skatteskjoldet minus nutidsværdien af omkostningerne forbundet med financial distress. Den teoretiske optimale gældsandel opnås, når...
	Som afslutning kan kort nævnes, at den såkaldte Pecking Order Theory viser at virksomheder foretrækker at selvfinansiere, hvis de har den finansielle styrke til det, frem for at lånefinansiere driften. Dette sker dog ikke som følge af lave optimale gæ...
	Estimering af beta

	Beta måler en individuel akties markedsrisiko og med dette, i hvor høj grad en enkelt aktie bidrager med risiko i en portefølje. Beta måler således i hvor høj grad en aktie reagerer på bevægelser på markedet. En beta-værdi på 1,26 fortæller således at...
	I relation til ovenstående vedr. kapitalstruktur, blev risiko nævnt flere gange. Risikoen på egenkapitalen refererer til egenkapitalens beta, som således ville stige ved øget gældsoptagelse og med dette en stigning i ,r-E..
	Dette får indflydelse på virksomhedens samlede beta; BA:
	,𝐵-𝐴.=,,D-D+E..∗ ,B-D.+ ,E-D+E.∗ ,B-E.
	,B-E.= ,B-A.,,B-A.−,B-D..∗ ,D-E.
	Sammenhængen viser, hvorledes egenkapitalens risiko; BE stiger med øget gældsratio og dermed hvorfor afkastkravet på egenkapitalen vokser med øget gældsratio. Det øger dog ikke aktionærernes værdi, idet en stigning i forventet afkast på egenkapitalen,...
	Common-sense metoden vil anvendes til fastlæggelsen af Nordens beta-værdi, idet empiriske tests af beta-værdier vha. regressionsanalyse på enkelte aktivers historiske afkast og korrelationer, (i modsætning til porteføljer) har vist, at indeholde utilf...
	CAPM

	The Capital Asset Pricing Model (CAPM) anvendes som værktøj til at bestemme ejernes afkastkrav; rE, som indgår i WACC.
	CAPM tager udgangspunkt i the Security Market Line, som vist i figur 3:
	Figur 3: Security Market Line
	/
	Figur 3 viser, hvorledes investorer kræver et højere afkast fra markedsporteføljen; rM end fra det risikofri alternativ; en statsobligation; rF. Ligeledes ses det, at beta for det risikofrie aktiv samt for markedsporteføljen er 0 og 1 respektivt. Fors...
	Forventet risikopræmie på aktie=beta∗forventet riskopræmie på markedet
	Det forventede afkast på en aktie udgør således afkastet på det risikofrie aktiv plus beta på aktien, dvs. hvor volatil denne er i forhold til markedet, gange forskellen imellem afkastet på markedet, minus afkastet på det risikofrie aktiv, hvor sidstn...
	Er = rF + Beta * ( rM – rF)
	Risikopræmien
	Dette forventede afkast udgør således det afkast som investorer forventer at få, baseret på risikoen ved investeringen, målt ud fra beta-værdien. Afkastet kan endvidere anvendes som kalkulationsrente ved lignende investeringer med samme risikoprofil j...
	Der eksisterer dog betydelige usikkerheder ved CAPM grundet adskillige forudsætninger, som udgør fundamentet bag CAPM.15F  Disse forudsætninger afspejler ikke virkeligheden, hvorfor CAPM blot skal ses som et teoretisk udgangspunkt, for at bestemme rE.
	Graham & Harvey (2001) har fundet at 73 % af i alt 392 respondenter; Chief Financial Officers (CFOs), altid eller næsten altid, anvender CAPM til estimering af ejernes afkastkrav. CAPM vil i lyset af dette, således anvendes til fastlæggelse af Nordens...
	DCF og EVA

	DCF-modellen er ifølge litteraturen den mest anvendte model til værdiansættelse af virksomheder dels fordi den anses for uafhængig af anvendt regnskabspraksis16F  og dels fordi valget af kapitalstrukturpolitik anses som værende af ikke værdiskabende k...
	Værdiansættelsen baseres på forventningerne til driftens værdiskabelse, hvor det frie cash flow således findes ud fra følgende:18F  FCF=𝐷𝑂−∆ 𝑁𝐷𝐴. De estimerede cash flows tilbagediskonteres herefter med Nordens kapitalomkostninger (WACC):
	,,𝐸𝑉-0.=,𝑡=1-∞-𝐹𝐶𝐹.∗,1+𝑊𝐴𝐶𝐶.-−𝑡.
	Terminalperioden (TP) hvor der antages steady state; samme vækstrate, findes således: 𝑃𝑉 𝑎𝑓 𝐹𝐶𝐹 𝑖 𝑇𝑃=,𝐹𝐶𝐹-𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔.∗(1+,𝑊𝐴𝐶𝐶)-−𝑡.
	- hvorefter den bogførte værdi af nettofinansielle forpligtelser (NFF) fratrækkes, kapitalandele tillægges og minoriteter fratrækkes og dernæst findes markedsværdien af Norden egenkapital. Aktiekursen findes herefter, ved at dividere antallet af akti...
	Ovenstående formel forudsætter at driftsoverskuddet (DO) er opgjort på totalindkomstbasis, hvorfor det er nødvendigt at reformulere dels egenkapitalopgørelsen, resultatopgørelsen samt balancen for således at generere DO samt nettodriftsaktiverne (NDA)...
	Modellen er anvendt, idet den er brugervenlig, resultatet er forståeligt og samtidigt stiller den krav til et branche og virksomhedskendskab hos analytikeren, hvilket undertegnede har som delformål med opgaven. For at opnå reliabilitet i forbindelse m...
	,𝐸𝑉-0.=,𝑁𝐷𝐴-0.+,𝑡=1-∞-,(𝑅𝑂𝐼𝐶-𝑡..− 𝑊𝐴𝐶𝐶)∗,𝑁𝐷𝐴-𝑡−1.
	- Hvor TP beregnes vha. af samme formel som ved DCF modellen, blot udskiftes FCF med EVA. EVA- modellen hviler netop på forudsætningen om at driftsoverskuddet er opgjort på totalindkomstbasis og budgettet således baseres på clean surplus accounting, h...
	Endeligt vil resultatet blive sammenholdt med en fair price værdi fundet via peer group multipler.
	Dette stiller omvendt DCF modellen, krav til regnskabspraksis, der skal være ens for de virksomheder der sammenlignes. Endvidere kræves det, at de sammenlignelige virksomheder har samme forventning til indtjeningsvækst og har samme risikoprofil. 21F  ...
	Struktur og Metode

	Strukturen i nærværende opgave tager udgangspunkt i tre faser, som kort præsenteres i det følgende.
	Fase 1: Strategisk Analyse

	Den strategiske analyse af Norden har til formål at identificere de ikke finansielle værdidrivere, der måler, hvordan værdien i Norden skabes aktuelt og fremadrettet. De ikke finansielle værdidrivere har således en prognoseværdi i relation til udvikli...
	Identifikationen af de ikke finansielle værdidrivere inddeles dels på et eksternt niveau og dels på et internt niveau.
	Til brug for den eksterne analyse gøres der anvendelse af PESTEL-modellen samt Porters Five Forces. Den interne analyse vil belyse Nordens forretningsmodel, herunder Nordens konkurrencemæssige fordele.
	Fase 2: Regnskabsanalyse

	Regnskabsanalysen har til formål at identificere de finansielle værdidrivere der viser hvorledes værdiskabelsen realiseres i Norden fra periode til periode. 23F  Her er der valgt en periode begyndende fra regnskabsåret 2001, idet der hermed sikres at ...
	Analysen vil indledningsvis omfatte en beskrivelse af Nordens regnskabspraksis, kvaliteten af samt informationsværdien af selvsamme. Samtidigt vil der blive indledt en diskussion af hvorvidt Nordens operationelle leasing aftaler, burde indregnes som f...
	Opfulgt af dette, vil der blive foretaget en reformulering af regnskabsdelene samt analyse heraf, hvor fokus primært vil være på nøgletallene ROIC, OG samt F-GEAR.
	Fase 3: Værdiansættelse af Norden

	Sidste og afsluttende fase, indledes med en beregning af Nordens kalkulationsrente, hvorefter følger en budgettering af de finansielle værdidrivere, som forinden er koblet til de ikke finansielle værdidrivere. Budgettet sker således med udgangspunkt i...
	På baggrund af budgettet, estimeres værdien af Norden ved anvendelse af værdiansættelsesmodellerne DCF samt EVA. Efterfølgende foretages der en følsomhedsanalyse, som skal belyse hvilke elementer i de opstillede scenarier, der er mest følsomme. Endeli...
	Figur 4: Kobling imellem de 3 faser.
	Empiri

	Anvendt empiri afspejler ekstern publiceret information om Norden og omhandler Nordens eget materiale, herunder årsrapporter, pressemeddelelser mm. samt artikler vedrørende Norden fra diverse nyhedsudbydere. Der er endvidere gjort brug af materiale fr...
	Strategisk Analyse
	Den strategiske analyse vil indledningsvist starte med en præsentation af Nordens historie, hvorefter følger den eksterne analyse herunder en PESTEL analyse samt en gennemgang af Porters Five Forces i Norden regi. Efterfulgt af disse, vil Nordens forr...
	Præsentation af Norden
	Nordens Historie


	Det børsnoterede selskab Dampskibsselskabet Norden A/S blev stiftet i 1871 af Mads Christian Holm, som var ledende direktør af selskabet frem til sin død i 1892. Norden er med sine 139 år, således et af Danmarks ældste rederier med internationalt virk...
	Først i 1990 træder Norden ind på tankmarkedet og etablerer Nordens tankafdeling med henblik på en selvstændig profilering indenfor tanksektoren. Forinden havde Norden snuset til tanksektoren med en ejerandel i Nordic Shipping samt med deltagelsen i p...
	Figur 5: Præsentation af Norden
	/
	I 2004 sker der yderligere udvidelser indenfor tørlastmarkedet og flåden udvides i denne sammenhæng med 40 nye tørlastfartøjer. Samtidigt sættes der fokus på Nordens fleksibilitet overfor konjunkturudsving ved i højere grad at benytte en optionsbasere...
	Nordens flåde er sidenhen vokset stødt og bestod ved udgangen af regnskabsåret 2009 af i alt 143 aktive skibe fordelt på tørlast og tank markedet. Nordens skibe fragter dagligt kul, jern, cement, stål, korn samt olieprodukter mm, rundt i verden til br...
	Pestel Analyse

	Kilde: Investorpræsentation marts 2010 s. 3
	En virksomhed bliver uanset hvilken branche den befinder sig i, påvirket af eksterne faktorer, der fremadrettet kan øve indflydelse på virksomhedens værdiskabende evne. Følgende afsnit vil via PESTEL modellen således have til formål at identificere hv...
	Politik og Lovgivning

	Dansk skibsfart udgør det næststørste transporterhverv i Danmark og sikrer over 100.000 arbejdspladser i Danmark, når værfter, udstyrsproducenter samt rederier medtages. På verdensplan står dansk skibsfart for 10 % af verdens søtransport målt på volum...
	National Lovgivning

	National lovgivning knytter sig primært til beskatningen af rederier. Rederier i Danmark har siden 2001, frivilligt kunne vælge at lade sig beskatte efter tonnageskatteloven. Tonnageskatteloven blev implementeret i dansk skattelovgivning for netop at ...
	International Lovgivning

	Danmarks Rederiforening samt Søfartsstyrelsen er begge danske organisationer der arbejder med det formål at fremme dels dansk skibserhvervs adgang til de globale markeder og dels at hindre protektionisme i den maritime sektor. Begge organisationer arb...
	I september 2007 overtog Danmark endvidere formandskabet og sekretariatsposten i Consultative Shipping Group (CSG), hvis hovedopgave er at overvåge og reagere på diskriminerende, restriktive eller unilaterale skibsfartspolitiske tiltag. CSG, der indti...
	International lovgivning spiler endvidere en rolle for det nuværende stigende problem angående pirateri især ud for Somalias kyst; Adenbugten. Danmarks rolle i denne problemstilling har også her været markant via det danske krigsskib Absalons deltagel...
	Økonomi

	Fragt af kul udgjorde næsten halvdelen af Nordens transporter indenfor tørlast i 2009. Kul som primært importeres af Kina fra kulminer i Brasilien Indonesien samt Australien. I 2009 udgjorde Kinas import af tørlast hele 40 % af det globale tørlastmark...
	Figur 6: Norden´ s vigtigste ruter
	/
	Kilde: Årsrapport 2009 s. 22
	Kina er dog den absolut største faktor for udviklingen indenfor tørlast, hvorfor der i det følgende vil blive set nærmere på Kinas udvikling. Figur 7 viser oversigten over Nordens fordeling af tørlaster for 2009, hvor kul udgør langt størstedelen. Kul...
	Figur 7: Transporter af tørlast i 2009
	Kinas Udvikling

	Kina har i modsætning til de fleste OECD medlemslande ikke være ramt af den finansielle krise i samme grad som resten af verden, og dette har haft en særdeles positiv effekt på tørlast markedet. Ifølge RS Platou skyldes dette Kinas udvikling siden det...
	Aftagerne til de kinesiske varer har især været de amerikanske forbrugere, som forbrugte mere end de tjente. Finansiering af forbruget stod Kina for, idet Kina samt andre asiatiske lande i stor stil opkøbte amerikanske statsobligationer, hvilket medfø...
	Figur 8: Tørlastmarkedets importfordeling
	Fra eksportør til storimportør

	Kinas markante eksport faldt dog med krisens indtog og dette gik især ud over containermarkedet, idet eksporten primært bestod af færdigproducerede varer. Imens container markedet faldt drastisk, har tørlastmarkedet klaret sig langt bedre. Hvorfor? De...
	I resten af verden, faldt importen af tørlastvarer, men Kina kompenserede for dette fald i så høj grad, at Kinas store importniveau absorberede fald i importen fra bl.a. Japan og Europa, således at det samlede resultat blev en stigning. Fremtidsudsigt...
	Kinas Fremtid

	Ifølge prognoser fra OECD vil Kinas vækst i BNP overstige 11 % i løbet af 2010, men falde igen til en vækst på 10 % i 2011. Stigningen i BNP væksten vil primært være foranlediget af stimulus hjælpepakkerne fra 2008, men effekten fra disse, vil flade u...
	De kinesiske myndigheder har dog taget de første skridt til forebyggelse af en overophedet økonomi i Kina og således sat en dæmper på de kinesiske bankers udlånsvækst, ved at hæve reservekravet hos bankerne, hele tre gange. Minimumudbetalingen på et f...
	Ifølge RS Platou skal de største usikkerhedselementer findes i Kinas vækst, de fremadrettede priser på jernmalm og kul samt volumen af nyleveret tonnage det kommende år.45F  Ifølge Børsen 19. maj 2010, mener Carsten Mortensen; CEO hos DS Norden, dog, ...
	Indien og BNP

	Udover Kina, vil udviklingslandet Indien, hvis primærimport bestående af kul, imens jernmalm samt bauxit tilhører de primære eksportvarer – have betydning for tørlastmarkedets fremtid.
	Indien har med en befolkning på 1,1 milliarder, en voksende industri samt store reserver af jernmalm, potentialet for at blive en verdensøkonomisk stormagt og med dette en storspiller på tørlastmarkedet på linje med Kina.
	Indiens voksende stålproduktion kan betyde ændret handelsmønster, hvis Indien øger egen brug af jernmalm og hermed mindsker eksporten af jernmalm. Samme problemstilling er på tale vedr. bauxit som anvendes i bilindustrien til fremstilling af aluminium...
	Figur 9: Faktisk og forventet BNP vækst
	BDI som økonomisk indikator

	Udover vækstraten for BNP, kan Baltic Dry Indekset (BDI) endvidere anvendes som økonomisk indikator for den fremadrettede udvikling for verdenshandlen. BDI måler ikke blot hvorledes fragtraterne varierer for bestemte typer af tørlaster, transporteret ...
	Figur 10 viser udviklingen i indekset inden den finansielle krise frem til maj 2010. Der anes en forsigtig stigning i indekset fra slutningen af 2009, helt i tråd med at verden er kommet ud på den anden side af den finansielle krise, effekten fra stim...
	Figur 10: Baltic Dry Indeks 2005 -2010
	/
	Baltic Clean Tanker Indeks viser fragtraterne for tanksegmentet, som ligeledes udviser en positiv stigning i forhold til 2009. Se bilag 9.
	Sociale Forhold

	Kilde: Bloomberg, egen tilvirkning
	Grundet Kinas store betydning for tørlastmarkedets vækstmuligheder, vil også dette afsnit centrere sig omkring Kinas voksende population og hvilken betydning denne har for tørlastmarkedet.
	Kinas Population

	Kina har i løbet af de sidste 50 gennemgået en markant forvandling, dels politisk og dels økonomisk og dette har haft stor effekt på Kinas population. Kina oplever i dag en stigende migration, ansporet af den nu mere liberale markedsform samt politik....
	Tal fra United Nations Population Prospects indikerer en fortsat migration ind til byerne i Kina, målt på befolkningsantal pr. kvm. frem til år 2050.
	Kinas import af kul er i første kvartal af 2010 steget 226 % til 44,4 mio. tons som følge af den kolde vinter kombineret med høje priser på lokalt produceret kul og mangel på vand til vandkraftværkerne i den sydøstlige del af landet. Kinas import af j...
	Teknologi og Miljø

	Teknologi samt miljømæssige forhold er oftest tæt forbundet og dette gælder ligeledes for en branche som shipping. Skibe anvender i en eller anden form olie som brændstof og dette vil unægtelig forårsage skader på miljøet i form af udledning af CO2, S...
	Ved FN´ s klimatopmøde i København i 2009 var skibsfartens udledning af drivhusgasser således også på dagsordenen, men et egentligt resultat og mål for shippingbranchen i form af en global regulering, nåede FN´ s søfartsorganisation; International Mar...
	Transportbranchen bidrager i alt med 23 % procent af den samlede globale CO2-udledning. Deraf stammer kun omkring 4 procent fra søfarten. 53F
	Det danske rederi A.P. Møller har især været i mediernes søgelys, grundet manglende filtre i skorstenene på deres skibe og som følge af dette, betydelige udledninger af svovldioxid. 54F
	I en verden med øget fokus på bæredygtighed og miljøansvar, kan kommende reguleringer betyde øgede afgifter for rederierne, for brugen af brændstof.
	Konklusion på Pestel Analyse

	Trods adskillige nationale og internationale instanser der tilsammen kæmper for konkurrencedygtige vilkår indenfor shippingbranchen, er shippingbranchen stadig en volatil branche at befinde sig i som virksomhed. En forventning om en markant tilgang af...
	Kinas fortsatte vækst bliver endvidere et afgørende parameter for tørlastbranchen og her spiller flere faktorer ind. Øget intervention fra de kinesiske myndigheders side kan sætte en dæmper for kinesisk vækst og hermed import af tørlast. Første kvarta...
	Porters Five Forces

	En virksomhed bliver, uanset hvilken branche den tilhører, påvirket af forskellige markedskræfter, der alle kan have indflydelse på virksomhedens evne til at skabe aktionærværdi. Michael Porter har sammenfattet disse i fem markedskræfter i hans model ...
	Adgangsbarrierer
	Kapitalberedskab og finansiering


	For en ny aktør, der ønsker at træde ind på tørlast eller tankmarkedet, vil et anseligt kapitalberedskab til investeringer i fartøjer, udgøre en betydelig adgangsbarriere. Siden krisens start er ordrebogen på nybygninger dog faldet markant og med dett...
	Fremmedfinansiering i en tid med faldende aktivpriser samt forventning til overskudkapacitet og faldende fragtrater set i forhold til tiden inden krisen, vil således være vanskeligt og dyr at opnå for en ny aktør og deslige for de eksisterende aktører.
	Kreditgivernes store tab på udlån under krisen, hæmmer til stadighed kreditgivningen hos bankerne og lånekapaciteten til rederierne er da også reduceret med hele 80 % set i forhold til tiden inden krisen. Alternative finansieringskilder til banklån vi...
	Chartring af skibe, hvor skibene således blot lejes, kan udgøre en direkte trussel, idet chartring ikke kræver et markant kapitalberedskab i modsætning til opkøb af skibe.
	Leverandørernes Forhandlingsstyrke
	Skibsværfter


	Nordens leverandører omfatter primært de værfter, der leverer skibe til Rederiet. Værfternes evne til at levere, er behæftet med usikkerhed og Norden vurderer således at 40 - 50 % af den nuværende ordrebog for 2010-2012 ikke vil blive leveret.60F  En ...
	Nedenstående figur viser udviklingen siden første kvartal 2008 over planlagte versus faktiske leveringer.
	Figur 11: Planlagte vs. faktisk leveringer
	/
	Leverandørernes forhandlingsstyrke må derfor vurderes at være faldende i kraft af rederiernes afbestillinger på nybygninger grundet finansieringsvanskeligheder og antageligvis forventningen til overskudstonnage. Dette kommer endvidere til udtryk ved, ...
	I 2010 skal der tilgå Nordens tørlastflåde 16 nybygninger, hvoraf syv skal tilgå Handysize segmentet. Manglende tonnagelevering antages dog ikke at få nævneværdig indflydelse på Rederiets vækstmuligheder, grundet Nordens indgåelse i diverse pool-samar...
	Udover skibsværfter, udgør Nordens leverandører endvidere Rederiets medarbejdere samt leverandører af bunkers.
	Konkurrence fra substituerende produkter

	Kilde: Årsrapport 2009 s. 23
	Som substitution for et tørlastfartøj, vurderes det, at der ikke eksisterer et fuldstændigt substituerende transportmiddel. Sammenlignes der med transportmuligheder såsom togtransport, flytransport samt lastbiltransport, vil flere faktorer gøre sig g...
	/
	Substitution til selve tørlasterne kan dog også udgøre en trussel, hvis alternative energikilder vinder fremgang. Alternativerne her kunne være rørledninger, hvilket i især Rusland samt USA er udbredt. Dette kan udgøre en potentiel risiko til transpor...
	Kundernes forhandlingsstyrke

	Figur 12: Udledning pr. transporttype.
	Kilde: Skibsfarten i tal 2010 s. 21
	Kundernes forhandlingsstyrke vil alt andet lige variere i tråd med de globale konjunkturer. I perioder med højkonjunktur, hvor efterspørgselen på tonnage er høj og der således kan være tale om underkapacitet, vil kundernes forhandlingsstyrkes svækkes...
	Omvendt vurderes omkostningerne forbundet med at skifte rederi, som værende ubetydelige, hvorfor kunderne herigennem vil have en vis forhandlingsstyrke. Svingende fragtrater, som resultat af svingende konjunkturer, vil dog også udgøre en gene for rede...
	Konkurrenceintensiteten

	Kilde: RS Platou 2010 s. 21
	Figur 13: T/C rater for perioden 2000 - 2009.
	På baggrund af ovenstående gennemgang, vurderes konkurrenceintensiteten på markedet for tørlast, at være betydelig grundet flere faktorer. Opsummerende kan nævnes faktorer såsom branchens betydelige konjunkturfølsomhed, hvor der i perioder med overkap...
	Branchen er præget af flere ligeværdige globale aktører, hvilket ifølge FSR (2002) s. 24, kan medføre rivalisering blandt de tilstedeværende aktører om opnåelse af globale kontrakter. Ifølge tal fra Danmarks Rederiforening sejler verdens tørlast-tonna...
	Pasific Basin fra Hong Kong, samt græske DryShips og Diana Shipping er endvidere signifikante udbydere indenfor tørlast og udgør ifølge Dagbladet Børsen således også Nordens største konkurrenter.70F
	Tallene indikerer endvidere, at der således eksisterer få store udbydere og mange ligeværdige globale udbydere indenfor tørlast, hvorfor konkurrenceintensiteten vurderes at være hård. Antallet af udbydere øger incitamentet for differentiering og for r...
	Segmentarisk differentiering er dog let at imitere for konkurrenterne, idet dette blot kræver at der chartres skibe, der er tilpasset indenfor det specifikke segment, hvorfor det for rederierne er forholdsvist vanskeligt at skille sig ud. Forskellige ...
	Forretningsmodel

	Norden har sat kursen for deres strategi og udtrykker følgende strategiske målsætning: ”Norden’s goal is to be a leading shipping company and the preferred partner in global tramp shipping.”71F  Målsætningen opfølges af en uddybende målsætning specifi...
	For at nå dette mål, har Norden angivet hvilke områder indenfor Nordens forretningsmodel, der skal sættes i fokus, for næstfølgende at nå nævnte målsætning. I det følgende vil disse fire fokusområder blive belyst, for efterfølgende at vurdere, hvorvid...
	Afsnittet vil afrundes med en sammenfattende konklusion over Nordens forretningsmodel og hvorvidt Nordens formulerede strategi er opnåelig via denne model samt hvorvidt den skaber en konkurrencemæssig fordel.
	Flådesammensætning
	Single Trips og Optionsbaseret Fleksibilitet


	Nordens flåde er sammensat af egne skibe og langtidsindbefragtede skibe med og uden købs - og forlængelsesoptioner, hvortil kommer en fleksibel portefølje af korttidsindbefragtede skibe, der chartres for en kort periode, eller blot for en enkelt rejse...
	Figur 14: Sammensætning af tørlastflåde
	Langtidskontrakter og Indchartring

	Nordens evne til at indgå langtidskontrakter sikrer den langsigtede indtjening og samtidigt sikres kapacitetsudnyttelsen på trods af et eventuelt faldende marked. Norden har i 2009 således indgået den historisk største timecharterkontrakt for tørlasts...
	Arbitragemuligheder og Omkostningsstyring

	Norden opkøber endvidere løbende skibe, som indgår i flåden og som sælges igen, når aktivpriserne stiger og skibene således kan sælges med profit. Norden kan derfor i nedgangsperioder tilpasse flåden efter den nuværende efterspørgsel og således undgå ...
	Samtidigt har Norden justeret den fremadrettede kapacitet og har hermed siden krisen brød ud i 2008, indgået salgsaftaler på flere tørlastskibe i forventning om et faldende marked. 75F  Nordens salg af skibe, frigør endvidere likviditet, til senere op...
	Ordrebogen på nye skibe er endvidere blevet tilpasset og Norden har således ikke indgået nykontraheringer i 2009 og har endvidere aflyst to nybygninger samt fire langtidsindbefragtninger. 77F  I løbet af første kvartal har Rederiet fået leveret seks s...
	Figur 15: Tørlastskibe til levering i 2009
	Norden har endvidere søsat programmet Efficient Fleet Management, hvor flådeomkostningerne systematisk benchmarkes og undersøges for mulige omkostningsbesparelser.
	Videre er best practice implementeret ombord på Nordens skibe, for at opnå effektiv styring af omkostninger og med dette, skabe transparens for mulige besparelser. I tørlast vil disse tiltag betyde, at de gennemsnitlige driftsomkostninger vil falde fr...
	Flådens fleksible karakter og udnyttelsen af dette, betyder fremadrettet at Nordens flådeomkostninger minimeres og Nordens konkurrencemæssige position herigennem øges. Figur 16 viser Nordens bruttotørlastflåde og viser endvidere hvorledes sammensætnin...
	Figur 16: Bruttotørlastflåde inkl. skibe til levering
	Medtages tankskibe ser fordelingen ikke markant anderledes ud for dels egne og dels for indcharterede skibe. Figur 17 viser Rederiets bruttoflåde hvor både tørlast- samt tankskibe medtages.
	Figur 17: Nordens bruttoflåde, tørlast og tank
	Forretningsmodellen herunder dens fleksible karakter gør sig således også gældende for tanksektoren.
	Partnerfokus

	Den finansielle krise herunder svingende markedspriser, har skabt behov for forudsigelige omkostninger og stabilitet, ikke blot for rederier verden over, men ligeledes for rederiernes kunder, som ønsker langsigtede løsninger for fragt af deres råvarer.
	Nordens mangeårige virke indenfor fragt, kommer dem således til gode, idet kunderne er villige til at indgå flerårige aftaler med Norden, i tillid til, at Norden fremadrettet kan levere varen, bogstaveligt talt.
	I 2009 indgik Norden således adskillige lastekontrakter; Contract Of Affreightment (COA), med dels industri-, råvare- og energiselskaber. Norden har i 2009 indgået den hidtil største kontrakt i segmentet Handysize med en dækning på ca. 8.000 skibsdage...
	Figur 18:10 Største lastekontrakter
	Nordens evne til at indgå langvarige kontrakter med deres kunder øger dækningen og sikrer stabile pengestrømme i perioder med et svært marked og faldende fragtrater, samtidigt med at kapacitetsudnyttelsen sikres. Nordens fokus på at skabe langvarige r...
	Figur 19: Kapacitet og afdækning pr. 31. december 2009
	Norden har i og efter første kvartal 2010 indgået nye lastekontrakter og timecharteraftaler, som har øget dækningen resten af året, således at 81 % af de kendte skibsdage medio maj er dækket af på attraktive vilkår.80F
	Risk Management

	Som værende én af hjørnestenene bag Nordens strategi, er Risk Management; aktiv administration af samt minimering af de risici Norden dagligt opererer under som virksomhed. Disse risici er relevante for Nordens valutaindsejling, hvorfor de i det følge...
	Kommercielle Risici

	For at minimere konsekvenserne af svingende fragtrater, anvender Norden langtløbende lastekontrakter; (COA) der typisk løber over en periode på 12 måneder. Dette betyder, at Norden kender sin indtjening på forhånd og således sikrer sig imod faldende f...
	COA´erne samt timecharteraftalerne udgør omvendt den største kommercielle krediteksponering for Norden, hvorfor modparterne løbende kreditvurderes.83F  Norden indgik i starten af 2010 forlig med russiske debitor og aluminiumsproducent Rusal, hvilket b...
	Timecharteraftaler samt COA´ er, udgjorde pr. 31. december 2009 USD 1.367 mio.
	Norden anvender endvidere FFA´er, (Forward Freight Agreement) som supplement til langstidsindbefragtede fartøjer. FFA´erne sikrer en på forhånd kendt fragtrate, men medfører også en kreditmæssig risiko i relation til modparten. Kreditmæssige risici er...
	For året 2010 er 81 % af kapaciteten indenfor tørlast afdækket via omtalte kontrakter. Dækningen er således øget siden årsskiftet, hvor denne lå på 65 %. 86F
	Finansielle Risici

	Risici der påvirker Nordens finansielle stilling er renterisici, kreditrisici, valuta risici fragtrate- og bunkerprisrisici på finansielle instrumenter samt bunkerprisrisici på egne skibe og indbefragtede skibe, som ikke beskæftiges på timecharterafta...
	Valutaterminsforretningerne samt andre afledte finansielle instrumenter placeres hovedsageligt hos finansielle institutioner med en kreditvurdering på minimum Aa. Kreditratingen bestemmer efterfølgende kontrakternes løbetid; des højere rating, des læn...
	Kapitalstyringsrisici

	Nordens kapitalstruktur overvåges nøje og med denne Rederiets gearing - (nettoforpligtelser ifht. egenkapital), - som i 2009 ikke måtte overstige 1,5. I tråd med dette, er det Rederiets politik, at den likvide beholdning mindst skal svare til Nordens ...
	Risk Management; en diskussion af

	Brugen af finansielle instrumenter til afdækning af risici, kan fra en aktionærs synsvinkel være lig med store omkostninger for den virksomhed, aktionæren holder aktier i og således anskues at være, af ikke profitmaksimerende karakter, hvilket bliver ...
	Argumentet for hedging, uanset virksomhedens gearing, lyder at virksomheden kan låne mere, grundet en lavere risikovurdering end den, uden brug af hedging.
	Finansiel styrke
	Gearing


	Norden er i ulighed med mange andre rederier, ikke tynget af store gældsbyrder. I 2009 viser Rederiets regnskab således nettofinansielle aktiver på USD 672 mio. Dette har medført en negativ finansiel gearing hos Norden.91F  Nordens likvider er ved udg...
	Tonnageskat

	Nordens finansielle beredskab samt fleksible forretningsmodel, er endvidere af strategisk korrekthed i forhold til Rederiets beskatningsform. Norden indtrådte pr. 1. januar 2001 i tonnageskatteordningen med en bindende virkning på ti år. Tonnageskatte...
	Når flåden trimmes i forventning om et faldende marked, vil den skattepligtige indkomst således også mindskes. Nordens flådesammensætning består, som nævnt tidligere, primært at chartrede fartøjer, hvorfor Norden kan opsige charterperioden og hermed i...
	TSL betyder endvidere, at rederier ikke kan fratrække skattemæssige afskrivninger på skibe omfattet af loven jf. TSL § 15, stk. 2. Videre kan der ikke foretages fradrag for udgifter der hidrører fra den tonnagebeskattede indkomst jf. TSL § 15, stk. 3....
	Norden versus Torm

	Til sammenligning havde tørlast- og tankrederiet DS Torm ved udgangen af 2009 rentebærende gæld på USD 1,7 mia. og likvide midler på ca. USD 122 mio., hvilket i sammenligning med Nordens tal, kan synes væsentligt. 92F  Og Torms gæld er for stor, vurde...
	Jf. teoriafsnittet har Torm således formået at gøre alt det forkerte, helt rigtigt. Dels har de optaget store gældsbyrder, selvom renterne ikke er fradragsberettigede og således ikke kan generere et skatteskjold og således minimere deres samlede kapit...
	Torm selv, forventer da også et negativt resultat for 2010 før skat på USD 15-60 mio. 97F  Nordens fordele, dels i kraft af deres flådesammensætning og dels i kraft af deres finansielle stilling, bør herefter stå tydelige for enhver.
	Nordens finansielle stilling, er således yderligere en konkurrencemæssig fordel, idet den skaber mulighed for på sigt, at nå det strategisk formulerede mål, idet Norden ikke er afhængig af fremmedfinansiering grundet deres finansielle beredskab og fre...
	Figur 20: Illustration af Nordens forretningsmodel
	/
	Sammenfattende konklusion på forretningsmodellen samt PEST

	Den optionsbaserede flådesammensætning betyder at omkostningerne i Norden kan minimeres, når konjunkturerne går i den forkerte retning. Samtidigt kan flåden hurtigt udbygges, når markedet går den rigtige vej uden at Rederiet således er afhængigt af fr...
	Nordens målsætning om at blive blandt markedets største aktører indenfor tørlastsegmenterne nævnt i Rederiets målsætning, afhænger dog ligeledes af faktorerne nævnt i PEST analysen. Lave adgangsbarrierer gør det let for nye aktører at træde ind på tør...
	Kilde: Årsrapport 2009 s. 5
	Regnskabsanalyse
	Følgende analyse af DS Nordens historiske regnskab, har til formål at afdække de finansielle værdidrivere, hvis udvikling efterfølgende skal danne fundamentet bag den fremtidige udvikling i DS Nordens rentabilitet og værdiskabelse. Sammen med de ident...
	For at klargøre de historiske regnskaber til analyseformål er det nødvendigt at reformulere posterne i regnskabet, således at der sondres imellem driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten, idet det er driften, som er den primære drivkraft for selv...
	Regnskabspraksis

	Regnskabsanalysen baseres på de historiske data for regnskabsårene 2001-2009. Norden aflagde for første gang årsregnskab efter de internationale regnskabsstandarder IFRS pr. 1. januar 2005. Norden har dog tilpasset åbningsbalancen for regnskabsåret 20...
	Samtlige af Nordens årsrapporter er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold af nogen art. Nævneværdigt er det endvidere at Rederiet ved Den Danske Finansanalytikerforenings (DDF) nytårsmiddag den 11. januar 2010, modtog foreningens informations...
	Reformulering

	Indsat i de reformulerede opgørelser er noter, som forklares uddybende i de respektive afsnit. Der foretages reformuleringer for egenkapitalopgørelsen, balancen samt for resultatopgørelsen.
	Egenkapitalopgørelsen

	Ifølge Elling (2005) er formålet med at reformulere egenkapitalopgørelsen, at sikre at alle værdiændringer medtages i den efterfølgende regnskabsanalyse. Værdiændringer der således bliver ført på egenkapitalen, ville ikke blive medtaget, hvis blot net...
	Indtægter og omkostninger samt gevinster og tab uden om resultatopgørelsen kaldes ”dirty surplus accounting”. Af såkaldte ”dirty surplus poster” kan nævnes værdiregulering af sikringsinstrumenter samt dagsværdiregulering af værdipapirer. Dirty surplus...
	Norden har for regnskabsårene 2005-2009 selv beregnet totalindkomsten, som således fremgår i årsrapporterne. Nedenstående reformulering af Rederiets egenkapitalopgørelse udviser en gennemsnitlig vækstrate på 52 pct. p.a. over hele perioden for egenkap...
	Note 1: Praksisændring ved overgang til IFRS

	Som følge af overgangen til IFRS har Rederiet med virkning fra 1. januar 2004 ændret regnskabspraksis vedrørende registrering og præsentation af Rederiets transaktioner, således at disse fremover registreres og præsenteres i USD. 106F  Ændringen i reg...
	Der er i den reformulerede egenkapitalopgørelse anvendt gældende dollarkurs pr. 31. december for de respektive regnskabsår. Kursen fremgår i nedenstående reformulerede egenkapitalopgørelse.
	Note 2: Øvrige egenkapitalreguleringer

	Denne post hidrører fra ændringer i valutakursen ved omregning fra DKK til USD, som ikke fremgår af de officielle regnskaber.
	Note 3: Aktiebaseret vederlæggelse
	Denne omkostning er indregnet som en omkostning under resultatopgørelsen, hvorfor den allerede er en del af nettoresultatet.
	Aktiebaseret vederlæggelse medgår således ikke i den beregnede totalindkomst, men vises blot som en allerede rapporteret del af totalindkomsten i nedenstående opgørelse.
	Totalindkomstposterne i ovenstående opgørelse indregnes senere i den reformulerede resultatopgørelsen, således at nettoresultatet i de historiske regnskab bliver korrigeret og matcher ovenstående totalindkomst.
	Balancen

	Den reformulerede balance opdeles i henholdsvis driftsaktiver og driftsforpligtelser på aktivsiden og i finansielle aktiver og finansielle forpligtelser på passivsiden. Dette sker for at skelne imellem drifts- og finansieringsaktiviteten, for dernæst ...
	Figur 21: Reformulering af egenkapitalopgørelse
	og for passivsiden:    FA – FF = NFF = NFF + EK = Investeret kapital
	Forskellen imellem FA og FF kan også være positiv, hvorefter virksomheden har netto finansielle aktiver, som er tilfældet for Norden.
	Ifølge Elling 2005 er det analytikers opgave at reformulere balancen i forhold til virksomhedens forretningsmodel og således på baggrund af denne definere virksomhedens driftsaktiver samt driftsforpligtelser. 107F
	Forretningsmodellen hos Norden, gennemgået tidligere, viste at Norden har tilpasset denne model efter den konjunkturfølsomme branche, som Rederiet opererer i. Dette indebærer dels at flåden primært består af indchartrede skibe for at generere fleksibi...
	Der opstår derfor modstridende argumenter for hvorvidt Rederiet bør indregne dele af deres indchartrede skibe som værende finansiel leasing. Idet indchartrede skibe udgør langt størstedelen af Nordens flåde, burde de da ikke i virkeligheden aktiveres ...
	Korrektion for operationel leasing

	Følgende viser konsekvenserne, argumenterne for samt beregningsgrundlaget, hvis operationelle leasingaftaler blev aktiveret i Nordens balance.
	Argumenter for indregning af operationel leasing

	Som det fremgår i afsnittet vedrørende Nordens forretningsmodel, er indchartrede skibe (leasede skibe) en vigtig del af forretningsmodellen. Det fremgår imidlertid af noterne i Rederiets årsrapporter, at ikke alle af de indchartrede skibe klassificere...
	Flere indikatorer kan ifølge Petersen og Plenborg anvendes til vurdering af hvorvidt leasingaftaler bør klassificeres som værende finansiel leasing. Foreligger der en købsoption på aktivet, hvor leasingtager herefter har ret til at købe aktivet til en...
	I Accounting for Leases argumenteres der for, at hvis de leasede aktiver er et nødvendigt led i en virksomheds fortsatte drift, bør de indregnes i balancen som driftsaktiver uanset ovenstående indikatorer for finansiel leasing. 109F
	I Nordens regnskabsnoter fremgår det, at Rederiets operationelle leasingaftaler oprindeligt er indgået med en uopsigelig periode på 12 år, samt at aftalerne endvidere kan indeholde købsoptioner. 110F
	Det antages herefter at alle langtidsindbefragtede skibe indeholder en købsoption der sandsynliggør et køb, samt at leasingperioden på alle skibene strækker sig over aktivets økonomiske levetid, idet dette ikke er udspecificeret i regnskabsnoterne. Sk...
	Antagelser:

	Der afgrænses fra at aktivere korttidsindbefragtede skibe (under et år). Disse vil derfor fortsat have karakter af operationel leasing, idet det antages at Rederiet ikke indkøber skibe for at videresælge dem inden der er gået et år. Finansiel leasing ...
	Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der for finansielt leasede skibe udgør 20 år jf. Nordens egen afskrivningspraksis. 111F  Det antages at leasingperioden udgør 5 år.
	Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. Ved indregningen af leasing som finansiel leasing, aktiveres nutidsværdien af leasingydelserne. Det antages endvidere at leasingydelserne er forudbetalt.
	,𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑣æ𝑟𝑑𝑖-𝑡.= ,𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔𝑦𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 ×𝛼-5.,|-5,69 %.
	Diskonteringsrenten udgør Nordens lånerente beregnet som den gennemsnitlige lånerente baseret på de sidste seks regnskabsår. Renten er beregnet ud fra finansielle omkostninger divideret med nettofinansielle forpligtelser/nettorentebærende aktiver. Ren...
	Det antages endvidere at renteomkostninger tilsammen med afskrivningerne udgør leasingydelsen, således at totalindkomst er uændret efter aktiveringen af de operationelle leasingaftaler, dvs. at dirty surplus posterne er uafhængige af aktiveringen.
	Afslutningsvist antages det, at der er tale om en portefølje af indchartrede skibe og at der ikke sker frasalg eller indkøb under leasingperioden.
	Leasingydelsen for langstidsindchartrede skibe for 2009 fremgår ikke af noterne i årsregnskabet som i de foregående år. De anslås at udgøre i 1000 USD 700.000. Figur 22 viser kapitaliseringen af de operationelle leasingaftaler, antagelser og beregning...
	Figur 22: Korrektioner foretaget ved aktivering af operationel leasing
	Aktiveringen af de operationelle leasingaftaler medfører på balancesiden en større investeret kapital, som nu i højere grad afspejler den kapital som Rederiet har investeret i driften. Dette bliver relevant, når de efterfølgende nøgletal skal beregnes...
	Nedenstående viser sammendrag for den reformulerede balance for aktivsiden samt passivsiden inklusiv korrektioner foretaget.
	Figur 23: Reformuleret balance inkl. korrektioner for aktivering af operationel leasing
	Konklusion

	Aktiveringen medfører at Norden nu, modsat før aktiveringen, ikke længere har nettofinansielle aktiver, men derimod nettofinansielle forpligtelser. Figur 24 viser hvorledes dels investeret kapital samt nettofinansielle forpligtelser ser ud, når der un...
	Dette ville få en negativ indflydelse på de efterfølgende nøgletal, som netop skal bidrage til at estimere Nordens fremadrettede rentabilitet, herunder nøgletallet ROIC.
	Det fremgår endvidere at der skal opstilles adskillige skøn og antagelser, før en aktivering skal finde sted. Følsomhedsanalyser på eksempelvis lånerenten, ville derfor også være nødvendige.
	Samtidigt vil aktiveringen få betydning for selve værdiansættelsen, på trods af det faktum at den bogførte værdi af de nettofinansielle forpligtelser (NFF) alligevel fratrækkes slutresultatet. Kapitalomkostningerne ville dog stige ved aktiveringen, hv...
	I lyset af dette, vurderes det derfor mest korrekt, at Norden fortsat undlader at aktivere dets operationelle leasingaftaler.
	Nedenstående viser Rederiets reformulerede balance, hvor investeret kapital fremgår og hvor det ligeledes fremgår at Norden har nettofinansielle aktiver for regnskabsårene 2004-2009.
	Figur 24: Sammendrag af reformuleret balance
	Resultatopgørelsen

	Ikke-resultatførte poster indregnes i den reformulerede resultatopgørelse, således at bundlinjen udgør den fundne totalindkomst fra den reformulerede egenkapitalopgørelse. De ikke-resultatførte poster består af dirty surplus posterne, ligeledes angive...
	Figur 25: Sammendrag af reformuleret resultatopgørelse
	Det frie cash flow er forskellen imellem pengestrømme fra løbende drift og pengestrømme fra investeringer i løbende drift: FCF = DO - ∆NDA
	- hvor ∆NDA er den årlige ændring i investeret kapital, som angivet i den reformulerede balance figur 24. Idet det frie cash flow således er opgjort på totalindkomstbasis, vil det ikke være nødvendigt med en reformulering af pengestrømsopgørelsen jf. ...
	Note 1: Driftsskat

	Skat antages kun at hidrøre fra driften jf. Nordens regnskabsnoter, hvoraf det ses, at skatten hidrører fra dels tonnageskat, skat på skibsavancer, samt skatteregulering på dattervirksomheder. 112F
	Note 2: Dirty surplus poster

	Indeholdt i driftsoverskuddet (DO) er dirty surplus posterne. Se evt. bilag 6 for udførlig reformulering af resultatopgørelsen.
	Konklusion på reformulering

	Reformuleringen af henholdsvis egenkapitalopgørelsen, balancen samt resultatopgørelsen havde til hensigt at finde dels totalindkomsten og indregne denne i resultatopgørelsen, således at de fremadrettede nøgletal beregnes på grundlag af denne samt på g...
	Rentabilitetsanalyse

	I dette afsnit lægges vægten på de finansielle værdidrivere og hvorledes udviklingen i disse har set ud for Norden. Analysen foretages via den såkaldte udvidede DuPont-model til og med niveau to og tager således udgangspunkt i afkastningsgraden eller ...
	ROIC

	ROIC udtrykker forrentningen af den i driften investerede kapital og udtrykker på godt dansk; hvor dygtige virksomheden er til at udnytte den kapital, der er investeret i driften. Idet regnskabsanalysen tager udgangspunkt i totalindkomsten, anvendes d...
	Der benyttes gennemsnitstal for den investerede kapital, idet det forudsættes, at der sker en jævn udvikling i investeret kapital. Dette anses ifølge Petersen og Plenborg for værende den mest korrekte antagelse. 113F
	ROIC = DO / gns. investeret kapital *100
	Alt andet lige, vil en højere afkastningsgrad betyde en højere værdi af virksomheden, hvilket betyder at ovenstående indikerer en positiv trend ud fra Nordens afkastningsgrad, der stiger støt over hele perioden med undtagelse af regnskabsåret 2006 hvo...
	Faldet skyldes især lavere avancer på skibssalg, som faldt brat i 2006, hvilket har påvirket DO negativt. Investeret kapital stiger endvidere i perioden, idet flåden udvides med fire nye fartøjer. 114F  ROIC falder i 2009, hvilket må være forventet so...
	Figur 26: Udvikling i ROIC; afkastningsgraden
	Hvorvidt nøgletallet ligger på et tilfredsstillende niveau, kan anskueliggøres ved en sammenligning med virksomhedens WACC, herunder hvorvidt der genereres et merafkast også kaldet Economic Value Added (EVA) som er lig: (ROIC – WACC) * gns. investeret...
	Nordens WACC (10,55 %) beregnes i senere afsnit; se afsnittet Ejernes afkastkrav; rE.
	Figur 27 viser hvorledes Norden genererer et merafkast over hele perioden baseret på ovenstående ligning.
	Figur 27: Norden genererer merafkast
	Idet Norden er i stand til at generere et merafkast, vurderes afkastningsgraden således at ligge på et fornuftigt niveau. Set over den samlede periode, er ROIC samt EVA gennemsnitligt steget henholdsvis 20 % og 80 % og dette på trods af en finansiel k...
	Finansiel Gearing; F-GEAR

	Norden har som nævnt tidligere, større finansielle aktiver end finansielle forpligtelser grundet markante likvide beholdninger, hvorfor Nordens finansielle gearing bliver negativ. Norden havde ved udgangen af regnskabsåret nettofinansielle aktiver på ...
	Set over hele perioden er F-GEAR kun positiv for de første tre regnskabsår i analyseperioden dels grundet størrelsen på de likvide midler og dels grundet en stigende nedbringelse af bankgælden. Nedenstående viser udviklingen for dels Nordens finansiel...
	Figur 28: Udviklingen i FF, FA samt NFF
	Ovenstående får således betydning for Nordens gearing, som grundet NFA således bliver negativ.
	Ifølge gennemgangen af Nordens forretningsmodel, som netop viste hvilken betydning, den finansielle styrke har for indtjeningen hos Norden, vurderes det realistisk at ovenstående trend i dels FA, FF samt NFA fortsætter og at Norden har som målsætning ...
	Dette begrundes endvidere ud fra Nordens beskatningsform, hvor det således blev vist, at gæld ikke genererer nogen skattemæssige fordele jf. teoriafsnittet.
	Nedenstående figur viser udviklingen over den finansielle gearing hos Norden.
	Figur 29: Nordens gearing
	I beregningen af Nordens finansielle gearing er anvendt gennemsnitstal, for således at få en jævnere udvikling og tendens over nøgletallet. Tendensen følger således også det billede analysen af Nordens forretningsmodel genererede. Nemlig et billede af...
	OG og AOH

	De underliggende værdidrivere bag nøgletallet ROIC er overskudsgraden (driftsoverskud efter skat; OG) samt omsætningshastigheden for investeret kapital (AOH). Dette er muligt idet afkastningsgraden også beregnes som produktet af overskudsgraden og oms...
	Omsætningshastigheden beskriver kapitalbindingen i virksomheden og viser hvor kapitaltung den er og viser endvidere hvor tilpasningsdygtig virksomheden er til at tilpasse den investerede kapital, til niveauet for omsætningen. En omsætningshastighed på...
	Figur 30: Overskudsgrad & Aktivernes omsætningshastighed
	Ovenstående viser således dels en stigende overskudsgrad samt en stigende omsætningshastighed omend der i 2006 observeres et lille fald og for regnskabsåret 2009 observeres der endvidere et markant fald for begge nøgletal. En indeksering vil i det føl...
	Figur 31: Trendanalyse
	Faldet i OG kan ud fra ovenstående forklares med at posten charterhyre samt rejseomkostninger stiger mere (5,94) end nettoomsætningen for regnskabsåret 2009 (5,7). Og denne post udgør således også den største post målt op imod nettoomsætningen som com...
	Videre ses det at posten anlægsaktiver har været stigende over hele perioden med undtagelse af 2006. Såfremt der tillægges den antagelse, at anlægsaktiverne har haft til formål at forbedre driften, burde dette kunne aflæses i indtægt/omkostningsforhol...
	Videre ses det af ovenstående, at Norden kan klassificeres som en virksomhed i vækst, idet flere af posterne har været stigende siden 2001. Dels stiger NDA, omsætningen samt driftsoverskuddet samt nøgletallet ROIC samt EVA med undtagelse af sidste reg...
	Vækst

	Når Nordens fremadrettede vækst skal estimeres, vil der tages udgangspunkt i dels den historiske omsætningsvækst sammenholdt med de fremtidige vækstmuligheder i branchen, hvoraf sidstnævnte påvirkes af de ikke finansielle værdidrivere fundet i den str...
	Nissim & Penman (2001) har i en periode fra 1969-1999 undersøgt stabiliteten i en række finansielle nøgletal og finder medvidere at afkastningsgraden med tiden vil konvergere mod en langsigtet middelværdi og således fade i nedadgående retning, idet de...
	Dette anses i Norden regi, realistisk, idet det formodes at tørlastbranchen på sigt ikke vil kunne generere samme historiske vækstrater som tidligere, idet det formodes at Kinas behov for tørlastvarer vil mættes med tiden og at dette medfører faldende...
	Det kommende budget vil således tage udgangspunkt i dette faktum og vil således baseres på dels en faldende ROIC, en faldende overskudsgrad samt en faldende EVA. Nedenstående viser koblingen imellem driverne fundet fra dels den strategiske analyse sam...
	Værdiansættelse af DS Norden
	WACC

	Weighted Average Costs of Capital (WACC) udtrykker det forventede afkast på den investerede kapital. Samtidigt anvendes WACC som diskonteringsfaktor, når nutidsværdien af de fremadrettede cash flows skal beregnes. Idet man under DCF modellen ønsker at...
	WACC= D/(D+E) * rD *(1- Tc) + E/(D+E) * rE
	rD  = lånerenten
	rE  = ejernes afkastkrav
	Tc =  selskabets marginale skattesats
	Der opstilles antagelse om, at Norden ikke har gjort brug af andre alternative finansieringsformer såsom minoritetsinteresser eller eksempelvis konvertible obligationer, således at disse ikke inddrages i beregningen af WACC.
	Kapitalstruktur; gælds- og egenkapitalandele

	Den strategiske analyse fandt at Nordens finansielle styrke var én af Rederiets absolutte fordele idet den bl.a. genererede direkte arbitragemuligheder for Norden.  Rederiet kunne selvfinansiere tonnage, når markedet var faldende og tonnagepriserne he...
	Norden har medvidere haft netto rentebærende aktiver de sidste seks år. Nordens gearing (nettoforpligtelser i forhold til bogført egenkapital) antages fortsat at udgøre 0. Nordens target kapitalstruktur vil således udgøre 100 % egenkapital.
	Idet Tc inddrages i beregningen af WACC udelukkende fordi renter på gæld kan generere et skatteskjold og således kan minimere WACC efter skat, bortfalder dette led ved beregningen af Nordens WACC, hvorefter følgende gør sig gældende jf. teoriafsnittet...
	Risikofri rente

	Den risikofri rente bestemmes ud fra en 10-årig statsobligation. Der anvendes et aritmetisk gennemsnit for en 10-årig statsobligation fra henholdsvis USA, Storbritannien samt Euro-området, baseret på månedlige observationer. For Euro-området anvendes ...
	Figur 32: Risikofri rente
	Nordens beta

	Nordens beta hænger som omtalt i teoriafsnittet nøje sammen med Nordens kapitalstruktur. Idet Nordens target kapitalstruktur udelukkende består af egenkapital, vil BA således være lig med BE. Beta måler den systematiske risiko på pågældende virksomhed...
	Baseret på data fra markedet defineret som henholdsvis verdensindekset MSCI, S&P500 - indekset samt det danske aktiemarked; OMXC, kan det allerede nu fastslås, at Nordens beta er større end markedets gennemsnitlige beta på 1, baseret på en analyseperi...
	Figur 33: Nordens beta vs. Markedets beta
	Ud fra ti peers´ gennemsnitlige ugearede beta-værdier, fås en ugearet betaværdi på 1,181. Den ugearede beta-værdi beregnes vha. følgende formel: ,𝐵-𝑢.=,,B-ek.-1+,D-EK...
	Formlen bygger på en forudsætning om, at Bd (beta på gæld) ofte antages at udgøre 0 jf. Petersen og Plenborg 2007 s. 224. Dette betyder at hele leddet hvori gæld indgår, bortfalder fra formlen, når den ugearede betaværdi skal bestemmes. Formlen inkl. ...
	,𝐵-𝑢.=,,B-ek. + ,B-d. ∗ ,D-EK.-1+ ,D-EK..
	Figur 34 viser Nordens ti peers med dertilhørende betaværdier, dels i gearet (asset-beta) og dels i ugearet form; equity-beta. Helt i tråd med figur 33 fås der en gennemsnitlig asset-betaværdi (gearet form) på 1,6, hvilket indikerer at markedet opfatt...
	Videre viser figur 34, at den gennemsnitlige ugearede betaværdi ligeledes er større end 1. Dette var da også første antagelse hvad angik Nordens beta-værdi, idet udsvingene for Rederiets afkast var større end udsvingene på markedet, som vist i figur 33.
	Figur 34: Branchens gennemsnitlige beta-værdier
	Metoden bygger på en antagelse om at de anvendte peers har samme risikoprofil. Det er således ikke nok at virksomhederne befinder sig indenfor den samme branche.119F  Peers er udvalgt på det grundlag, at størstedelen af deres omsætning hentes på tørla...
	Det vurderes derfor rimeligt at antage, at disse virksomheder er underlagt samme vilkår, som dem omtalt i Nordens PEST analyse samt Porters Five Forces. Risikoprofilen må derfor for Nordens peers, være lig den af Nordens eller tilnærme sig Nordens ris...
	Norden opererer dog også på tankmarkedet, hvorfor det kan diskuteres hvorvidt den fundne beta-værdi på 1,181 skal korrigeres herfor. Idet det kun er en lille del af Nordens omsætning der hentes på tankmarkedet, (ca. 10 %) vurderes det derfor ikke nødv...
	Diskussion af anvendte data

	Anvendt i beregningen af Nordens beta, er oplyste beta-værdier for Nordens peers fra Bloomberg. Bloomberg selv oplyser en beta-værdi for Norden på 1,3. Denne beta-værdi er dog under en forudsætning af en kapitalstruktur på 30 % gæld ifølge Bloomberg, ...
	Hvorvidt Bloomberg har genereret beta-værdier via regressionsanalyse eller vha. fundamentalanalyse for de anvendte peers, oplyses ikke, hvorfor data anvendt til beregning af Nordens beta, derfor ikke kan valideres. Ud fra en sammenligning med markedet...
	Afsluttende bemærkning til beta

	Afslutningsvist kan det endvidere nævnes, at den fundne betaværdi for Norden, afspejler risikoen på Nordens drift, idet der således ikke eksisterer en finansiel risiko, da Norden ingen gæld har. Driftsmæssig risiko hidrører fra dels eksterne risici, s...
	Risikopræmien

	Risikopræmien er som nævnt tidligere, den kompensation som investorer får, ved at påtage sig en risiko ved at investere i en aktie, frem for det risikofri alternativ med samme varighed; i denne opgave, betegnes det risikofrie alternativ således ud fra...
	Dimson et Al. (2006) har ud fra ex-post metoden og ud fra en periode løbende fra 1900 til 2005 fundet, at den globale risikopræmie i forhold til en 10-årig statsobligation er 5,15 % baseret på et aritmetisk gennemsnit af forskellen imellem afkastet på...
	Ud fra ex-ante metoden, finder Fernandex & Baonza (2010) en gennemsnitlig risikopræmie anvendt i 2010 på 5,1 % for USA samt Canada, 5,0 % for Euro-området samt 5,2 % for Storbritannien. Indeholdt i resultatet er 601 analytikeres forecasts på riskopræm...
	Den globale risikopræmie vurderes i lyset af disse to undersøgelser til at ligge på et aritmetisk gennemsnit af de to metoders resultater: 5,125 %.
	Ejernes afkastkrav; rE

	Ejernes afkastkrav bestemmes med udgangspunkt i CAPM modellen som omtalt i teoriafsnittet.
	Idet teoriafsnittet fastlagde at en virksomheds rE = rA uden gæld, vil Nordens kalkulationsrente således være lig med ejerafkastkravet; rE. Jf. teoriafsnittet kan Nordens ejerafkastkrav med udgangspunkt i CAPM, den risikofri rente, beta-værdien samt r...
	Nordens target kapitalstruktur vil således blive, at Rederiet opretholder dets finansielle styrke og ikke fremadrettet gør brug af fremmedkapital. Dette betyder at ovenstående kalkulationsrente vil gælde over hele budgetperioden, idet gearingen på 0 f...
	Budgettering

	Budgetteringen tager udgangspunkt i de finansielle værdidrivere; vækstraten for salget, overskudsgraden fra drift samt AOH. Ud fra disse findes herefter nettoomsætningen i budgetperioden, driftsoverskuddet fra salg samt nettodriftsaktiverne, hvorefter...
	Salgsvæksten
	Salgsvæksten antages ud fra PEST analysen, primært at drives af storimportøren af tørlast; Kina. Idet der forventes en positiv procentvis ændring i Kinas BNP vækst for året 2010, antages det, at en stigende efterspørgsel af tørlastvarer er indeholdt h...
	Videre antages det at effekten af flere landes stimulipakker, bliver mærkbare i sidste halvår af 2010, således at dette skaber en positiv effekt på vækst i industrien, hvortil tørlastvarer anvendes. 2011 bliver året hvor stimuli-effekten flader ud, hv...
	De efterfølgende år i budgetperioden fra 2012-2020, varierer i mindre grad hvad angår salgsvæksten, idet vækstraterne historisk har vist sig at være svingende. Det sker endvidere for, at salgsraterne på sigt kan flade mere og mere ud og således tilnær...
	Overskudgraden fra drift

	Overskudgraden fra drift har under hele analyseperioden af de historiske regnskabsår, vist sig at ligge på et meget jævnt niveau og har således kun afveget kraftigt i regnskabsåret 2009. For 2010 er der antaget en overskudsgrad på 12 % i forhold til 8...
	Driftsoverskuddet findes for budgetperioden ved at gange overskudgraden på omsætningen. Driftsoverskuddet for 2010 beløber sig til, i 1000 USD; 225.236,00, hvilket således også er i overensstemmelse med Nordens egne forventninger for året. Norden forv...
	Aktivernes Omsætningshastighed

	For at beregne nettodriftsaktiver i budgetperioden, er den inverse AOH fundet for dels arbejdskapitalen og dels for anlægskapitalen. Historisk har anlægskapitalen ikke fulgt udviklingen i salgsvæksten, hvilket antages at skylde Nordens forretningsmode...
	Effekten af dette, vises med en stigende overskudsgrad i efterfølgende år, idet effekten af en stigende anlægskapital og dermed en stigning i nettodriftsaktiver, som nævnt tidligere, antages at være forskudt. På nær disse afvigelser, forudsættes det d...
	Nettodriftsaktiverne findes herefter ved at gange den inverse AOH på omsætningen:
	𝑁𝐷𝐴=,𝑆𝑎𝑙𝑔-𝑡+1.∗,1-𝐴𝑂𝐻.
	Nedenstående viser udviklingen for dels nettoomsætningen, driftsoverskuddet for salg samt for NDA. Figuren illustrerer således også hvorledes overskudsgraden vil falde på sigt, idet DO fra salg ikke stiger nær så meget som nettoomsætningen. Den fulde ...
	Figur 35: Budgettering
	Værdiansættelse

	Efter budgetteringen er foretaget, kan den endelig værdiansættelse finde sted. Ligeledes her, er det nødvendigt at opstille flere antagelser samt forudsætninger. Disse vil i det følgende gennemgås.
	Terminalperioden

	Det frie cash flow antages I terminalperioden at vokse med 2 %, og ligeledes antages det at ROIC=rE i terminalperioden, således at EVA=0. Der anvendes i kraft af dette, således en vækstrate; g på 2 %, når værdien af terminalperioden for DCF-værdiansæt...
	Figur 36: ROIC fader imod RE
	Vækstfaktoren; g i terminalperioden

	Det blev tidligere oplyst at shippingbranchen korrelerer tæt med udviklingen i verdenshandlen, hvorfor vækstfaktoren g, bør afspejle dette. Bilag 10 viser den historiske udvikling i væksten i verdenshandlen målt på væksten i BNP. Indenfor en periode p...
	Endvidere har den årlige vækstrate for tørlast i perioden 1980 til 1990, ligget på en gennemsnitlig årlig vækstrate på 2 %, inden specielt Kina samt Japans efterspørgsel efter tørlastvarer, fik vækstraterne indenfor tørlast til at skyde markant i vejr...
	Idet det antages urealistisk med fortsatte merafkast indenfor terminalperioden, vurderes det rimeligt at estimere g til 2 %, idet denne vækstrate således vil afspejle en normaliseret rate. FCF vil derfor vokse med 2 % i terminalperioden.
	FCF forfald

	Det antages at det frie cash flow forfalder ultimo pågældende budgetår, hvorfor t=1,2,3 osv. I praksis vil FCF antageligvis forfalde løbende over året, hvorfor FCF gennemsnitligt vil forfalde ved t=½, 1,1½, 2 osv. Idet det er opgavens formål at finde ...
	Dette gøres praktisk, ved at fremdiskontere den fundne EV med rE hvor t=0,5 for således at få forwardværdien (FV) pr. 1. juli 2010. Dette gøres dels ved DCF- samt ved EVA - værdiansættelsen.
	Markedsværdien af NFA samt Associerede selskaber og Minoriteter

	Som estimat for dels NFA benyttes den bogførte værdi pr. 31.12 2009. Der opstilles således en antagelse om at den bogførte værdi afspejler markedsværdien pr. 1. juli 2010.
	Værdien af associerede selskaber bør i princippet findes ved en værdiansættelse af pågældende selskaber, for således at sikre, at der er tale om markedsværdier. Idet andelen blot udgør 1,04 % af den fundne EV, benyttes derfor blot den bogførte værdi p...
	Minoriteter udgør ligeledes en beskeden andel af EV, hvorfor der også her anvendes den bogførte værdi.
	DCF og EVA

	Ud fra henholdsvis en DCF-værdiansættelse estimeres værdien af Nordens aktie pr. 1. juli 2010 til DKK 414,00.
	Værdiestimatet fundet via EVA-metoden afviger en anelse fra DCF værdiestimatet, hvilket formodes at skyldes det faktum, at der i EVA værdiansættelsen antages en terminalværdi på DKK 0,00 hvilket betyder at resultatet bliver en anelse lavere end ved DC...
	Begge modeller bør ved korrekt anvendelse og samme forudsætninger nå frem til samme værdiestimat, hvilket ville indebære at EVA akkurat som FCF vokser med 2 % i terminalperioden. Dette ville dog stride imod ovenstående antagelser, idet dette ville bet...
	Nedenstående figur viser uddrag fra begge værdiansættelsesmodeller.
	Bilag 12-13 viser den fulde værdiansættelse.
	Figur 37: Uddrag af DCF og EVA
	Den faktiske kurs pr. 1. juli 2010 (lukkekurs) var DKK 204, 80. 126F  Et værdiestimat på DKK 414,00 vidner således om at Nordens aktie er kraftigt undervurderet, hvis forudsætningerne samt antagelserne bag værdiansættelsen gøres gældende.
	Multipler

	Multipler er modsat DCF og EVA modellerne en relativ metode til at vurdere hvilken pris (kurs) pågældende aktie skal handles til, idet der tages udgangspunkt i hvad sammenlignelige virksomheder handles til.
	Værdien der opnås vha. en multipel, vidner således om hvad pågældende aktie bør handles til lige nu (prisen) set i forhold til hvad sammenlignelige virksomheder handles til lige nu.
	I lyset af Nordens gældfrie status, anvendes multiplen EV/EBIT, idet der hermed undgås effekten af den finansielle gearing hos Nordens peers. Samtidigt måler EBIT reelt indtjeningen før skat, såfremt virksomheden antages at være gældfri.127F  Videre a...
	Det antages at de anvendte peers afspejler en homogen gruppe, hvorfor der ikke vil blive foretaget en dybdegående analyse af de anvendte selskaber i gruppen.
	Nedenstående ses Nordens peers median samt peers gennemsnittet for de anvendte multipler; EV/EBIT samt P/Book respektive.
	Figur 38: Multipler
	Det fremgår af figur 38, at Nordens aktie ligeledes her er undervurderet. Forudsætningerne bag dette postulat, gør sig dog kun gældende såfremt, anvendte peers, er at betragte som en homogen gruppe. Prisestimatet fundet, ligger således tættere op ad v...
	Sanity tjek på multiple

	Beregnes Nordens EV/EBIT multipel baseret på budgettet og budgetåret 2010, opnås der en multipel på 9,907 (FV-værdi/DO-førskatE2010: 2.348.881/237.091). Denne multipel ligger således tæt op ad den fundne peers median på 9,2 for samme multipel, hvilket...
	Følsomhedsanalyse

	Hvor følsom værdiestimatet på DKK 414,00 er, afhænger dels af anvendte kalkulationsrente og sammensætningen af denne. Ligeledes afhænger det af de fremtidige konjunkturer, herunder hvor længe Kina vil fungere som primær driver for væksten i tørlastmar...
	Ændringer i kalkulationsrenten

	Nedenstående illustrerer kort hvorledes værdien vil variere, dels ved ændring i g, risikopræmien, samt ved ændring i beta.
	Figur 39: Følsomhedsanalyse på kalkulationsrenten, beta samt vækstfaktoren; g
	Figur 39 viser, at det primært er ved ændringer i risikopræmien, at værdiestimatet vil ændre sig nævneværdigt. Ligeledes vil beta have en vis indflydelse på værdiestimatet, hvis denne øges.
	Lavere overskudsgrad som følge af en uændret omkostningsstyring

	Antages det at Norden på trods af øget fokus på omkostningsstyringen ikke forbedrer overskudsgraden i de følgende fire regnskabsår og denne således sættes til 10 % ændres værdien af Nordens aktie til DKK 394,00. Sættes overskudsgraden til 8 % over hel...
	Set over den historiske periode, har overskudsgraden dog ikke forholdt sig lavere end 8,3 %, hvorfor en forværring af overskudgraden, således stadig vil betyde en undervurdering af aktien set i forhold til børsprisen af aktien på skæringsdatoen, alt a...
	Når alt andet ikke er lige…

	Lad os antage af Kina, fra og med år 2020 påbegynder stop for import af tørlast, idet det domestiske marked, fremover skal kunne imødekomme Kinas behov for tørlastvarer, således at vækstraten for salget fra og med år 2020 falder med 6 % fra år til år....
	Konklusion
	Dampskibsselskabet Norden er én af verdens ældste og største operatører indenfor tørlastshipping. Rederiets forretningsmodel centrerer sig primært omkring at opretholde fleksibilitet samt en finansiel styrke, der tilsammen skal medføre at effekten af ...
	Resultatet skal dog ligeledes tilskrives en markant kinesisk efterspørgsel af tørlastvarer. Kina har kun i mindre grad været berørt af den finansielle krise og har således vækstet i en periode, hvor Europa og USA har oplevet faldende vækstrater. Vækst...
	Samtidigt er tørlastbranchen en branche med få adgangsbarrierer, hvilket regnskabsåret 2009 vidner om i kraft af en stigende tilgang af tonnage. 2009 var kendetegnet ved markant faldende tonnagepriser og dette medførte en større ordrebog. Størrelsen a...
	I lyset af ovenstående, er der i nærværende afhandling budgetteret med dels faldende merafkast og dels faldende overskudsgrad samt ROIC. Det antages ikke realistisk at Norden på sigt kan opretholde et merafkast som primært er foranlediget af Kina. Kin...
	På trods af at Dampskibsselskabet Norden således befinder sig i en markant volatil branche, vurderes køb af aktien pr. 1. juli 2010, derfor som en langsigtet rentabel investering.
	Outlook; buy, hold or sell?
	DS Nordens akties fremadrettede kursprispotentiale varierer markant iblandt de analytikere der til dagligt beskæftiger sig med Rederiet. 128F
	Ifølge Børsen juni 2010, har Nordea opjusteret forventningerne til aktiens performance og vurderet at prisen på aktien på sigt vil nå op på DKK 275,00. Opjusteringen skyldes primært Nordens egne opjusteringer som fremgår af første kvartalsrapport 2010...
	Jyske Bank har omvendt Nordea en reducer-anbefaling på Nordens aktie på trods af en overraskende positiv første kvartalsrapport. Jyske Bank sætter især fokus på usikkerheden omkring den nuværende ordrebog og hvor stor en andel af denne der vil blive l...
	Ovenstående to prognoser for Nordens akties kursprispotentiale afviger markant. Det er dog nævneværdigt at Jyske Bank især har valgt at fokusere på en enkeltstående og til dels kortsigtet faktor, såsom den nuværende ordrebog. Nordea lægger vægt på mer...
	I lyset af DS Nordens akties karakteristika som værende en cyklisk aktie, burde investeringshorisonten og perspektivet være længere end Jyske Banks og i højere grad afspejle det af Nordea anlagte perspektiv. Nordea har med et kursmål på DKK 275,00 sål...
	Glossary130F
	Aframax: Råolietankskib eller produkttankskib, som er for stort til at passere Panama-kanalen og hvor lasteevnen udgør mindre end 120.000 dwt.
	Barrel: Angiver volumen for råolie samt for andre olieprodukter.
	Bunker: Brændstof til skibe.
	Capesize: Tørlastskib med en lasteevne større end ca. 80.000 dwt., og som ikke kan passere gennem Panama-kanalen.
	Charterer: Befragter; den person, som får et skibs besætning samt lasteevne til rådighed til transport af gods eller passagerer til en bestemt havn i et bestemt tidsrum imod betaling. Udover charterlejen betaler befragteren for bunkers og havneafgiften.
	COA: Contract of Affreightment. Lastekontrakt, hvor prisen for fragten af lasten, fastsættes på forhånd.
	Difko: Dansk Investeringsfond der i over 30 år - under navnet Difko – har arbejdet med projektudvikling, formidling af investeringskapital og administration af investeringsprojekter for danske investorer, herunder investering i skibe.
	Dry Cargo: FIO: Free in Out: Omkostninger forbundet med lastning og losning af et fartøj; afholdes af charteren.
	Dwt.: Deadweight tons/dødvægts - ton. Udtryk for et skibs lasteevne målt i tons (inkl. bunkers, ballast, vand- og madforsyning, besætning og passagerer).
	FFA: Forward Freight Agreement: Fragtrate terminsaftale. Finansielt instrument til brug for hedging imod fremtidige fragtrater ved indgåelse af aftale, om en på forhånd aftalt pris for fragten af en last, på en specifik rute, af et specifikt fartøj. A...
	Handymax: Tørlastskib i størrelsesordenen ca. 40.000-60.000 dwt.
	Handysize: Tørlastskib i størrelsesordenen ca. 10.000-40.000 dwt.
	LR: Long Range: Tankskib til brug for fragt af raffinerede olieprodukter i størrelsesordenen 65,000-75,000 dwt.
	MR: Medium Range: Produkttankskibe i størrelsesordenen 42,000-60,000 dwt, til transport af raffinerede produkter.
	Tank/Tanker: Generel betegnelse for alle skibe, der transporterer olie, både råolie og raffinerede produkter.
	Time charter: En aftale hvori ejeren leaser sit skib og besætning til befragteren for en fastsat periode. Udover charterlejen betaler befragteren for bunkers og havneafgiften.
	Tonnage: Synonymt for skibe, eller kapacitet.
	Tonnageskatteloven: Forkortelse: TSL. Lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005: Rederiets skattepligtige indkomst opgøres pr. skib pr. påbegyndt døgn med specifikke satser pr. 100 netto-ton.131F
	Torm: Dampskibsselskabet Torm A/S. Tank og tørlast rederi med primær aktivitet på tanksegmentet.
	Trampfart: Sejlads uden fastsat skema for ruten og lasten.
	Tørlast: Fragt, der er fast, tørt materiale. Det er ikke væske eller gas, og generelt udelukker begrebet last, der kræver særlig temperaturkontrol.
	ØK: ØK - A/S Det Østasiatiske Kompagni.
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