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Executive summary 

The subject of this thesis is to estimate the marked value of Dampskibsselskabet NORDEN A/S on a stand-

alone basis per March 16th 2017 through a strategic analysis and valuation of NORDEN. 

The first part of the strategic analysis is based on three models consisting of the macroeconomic PESTEL 

model, the industry specific Porter’s Five Forces and the firm specific Porter’s Value Chain. The objective of 

the analysis is then to identify potential opportunities and threats in the external environment of NORDEN, 

and strengths and weaknesses in the internal environment. Despite several firm specific strengths and 

opportunities in the industry, there seems to be just as many threats, with one of these being the upcoming 

costs connected with the stricter requirements on the degree of Sulphur in the ship fuel. 

The second part of the strategic analysis is looking at the historical financial performance of NORDEN. Here, 

it became clear that the level and development in the return on equity mainly can be explained by a 

decrease in the profit margin. 

The final valuation is conducted by using the discounted cash flow model and the residual income model. 

Beforehand the weighted average cost of capital was set to 8.65 % after a thorough analysis of each 

component, including a regression analysis of the beta value. The two valuation models provided an 

estimated value per March 16th 2017 of just below USD 690 million, which equals a value per share of DKK 

113. 

This value is significantly under the official stock price of DKK 146 on the same date, which by comparison 

exposes a variance of almost 30 %. A sensitivity analysis was then prepared, which reveals how sensitive the 

estimate is to changes in specific factors, where even small changes in the EBIT-margin have great impact on 

the estimated value. This could possibly explain some of the variance between the estimated value and the 

stock price, which might be down to the stock market not having incorporated the full costs of the upcoming 

Sulphur restrictions on ship fuel. 

Finally an analysis based on the earnings multiple EV/EBITDA was conducted as a comparison to the above 

estimated value of NORDEN, where the findings is showing a slight overvaluation short-term with a possible 

increase in the longer run. 



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

4 
 

1. Indledning 

1.1 Problemstilling 

Den internationale skibsfartsindustri står for transporten af omkring 90 % af verdenshandelen.1 Dansk 

skibsfart spiller en forholdsvis stor rolle i denne med en bruttotonnage per 1. oktober 2016 på 56 millioner 

målt ud fra operatørens domicil, hvilket placerer Danmark på en samlet 8. plads2. I 2015 stod de danske 

rederier for en valutaindsejling på DKK 203,9 milliarder, hvilket svarer til 19,5 % af Danmarks samlede 

eksport. Industrien har dog været markant udfordret over de senere år, hvor blandt andet en behersket 

vækst i den globale økonomi har haft negativ indflydelse herpå. Når kapaciteten i markederne samtidig er 

karakteriseret ved overudbud grundet dønningerne fra tidligere års succeser, skabes der ulighed i forholdet 

mellem udbud og efterspørgsel. 

Euforien ville ingen ende tage, da galopperende fragtrater, høje skibspriser og stigende indtjening i årene 

2007-2008 prægede shippingbranchen. Dampskibsselskabet NORDEN A/S (NORDEN) var et af de selskaber, 

der nød godt af de fordelagtige markedsforhold, hvor selskabet præsterede et overskud på mere end USD 

700 millioner i både 2007 og 2008. De ekstraordinært gode tider sluttede dog brat i midten af 2008, da 

finanskrisen indtrådte. Shippingbranchen blev ramt ekstremt hårdt, eksemplificeret ved spotindtjeningen for 

de store Capesize tørlastskibe, der på bare seks måneder faldt fra USD 233.988 til bare USD 2.316 per dag, 

svarende til et fald på 99 %3. NORDEN mistede ligeledes en stor del af deres markedsværdi på få måneder, 

hvor aktiekursen faldt fra over DKK 650 i midten af maj 2008 helt ned til DKK 125 bare seks måneder senere. 

De følgende år viste bedring i tørlastmarkedet, hvilket dog sidenhen er blevet afløst af svære markedsvilkår 

præget af en voldsom overkapacitet. Er dette niveauet som rederierne bør forvente fremover eller er det et 

spørgsmål om tid før den historisk cykliske shippingbranche igen vil vende til det bedre? Dette er et af de 

spørgsmål, der gør en værdiansættelse af NORDEN interessant på nuværende tidspunkt. Generelt får 

shippingbranchen ikke samme fokus, som tilfældet var under de tidligere tiders eufori, hverken når det 

kommer til pressedækning eller afhandlinger på de førende universiteter. Ikke desto mindre er NORDEN en 

særdeles spændende case netop nu, blandt andet grundet de mange ændringer der vil ramme branchen 

over de kommende år. Ballastvandskonventionen træder i kraft i efteråret 2017, mens de formentlig endnu 

mere afgørende stramninger vedrørende svovlindholdet i skibenes brændstof indtræder 1. januar 2020. 

NORDEN står altså over for store muligheder og udfordringer inden for de kommende år, hvilket 

afhandlingen vil forsøge at skabe indsigt i. 

                                                           
1 http://www.skibskredit.dk/shipping-research/introduktion-til-shipping/ 
2 Danmarks Rederiforening, Skibsfarten i Tal, november 2016 
3 Note fra undervisningen i faget Financial Risk Management in Shipping 
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1.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående vil afhandlingen have fokus på at besvare følgende hovedproblemstilling: 

- Hvad er den estimerede markedsværdi af Dampskibsselskabet NORDEN vurderet på stand-alone 

basis ud fra en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse per 16. marts 2017? 

For at besvare ovenstående og dermed være i stand til at vurdere, hvorledes NORDEN er korrekt prissat, vil 

afhandlingen desuden besvare følgende underproblemstillinger: 

- Hvilke forhold, såvel eksterne som interne, i form af muligheder og trusler samt styrker og svagheder 

har indflydelse på NORDEN? 

- Hvordan ligger niveauet for NORDENs historiske rentabilitet, og hvordan har denne udviklet sig? 

- Hvilket afkastkrav bør anvendes i værdiansættelsen af NORDEN, og hvordan fastsættes de forskellige 

komponenter i dette? 

1.3 Metode og struktur 

Afhandlingen vil forsøge at besvare ovenstående problemformulering, samt tilhørende 

underproblemstillinger, gennem analyse og fortolkning af relevant teori og indsamlet data4. Processen 

betegnes vidensproduktion og består af koblingen mellem fire forskellige elementer, hvilket fremgår af bilag 

1.1. Datagrundlaget for afhandlingen tager udgangspunkt i flere forskellige typer data, hvilket vil blive 

gennemgået yderligere under nedenstående afsnit omhandlende kildekritik. I denne sammenhæng bør det 

foretagne interview med NORDENs tidligere CFO Michael Tønnes Jørgensen dog nævnes.  

Interviewet blev etableret i et forsøg på at skabe yderligere dybde primært i den strategiske analyse, hvor 

blandt andet de interne forhold ellers kan være svære at vurdere. Michael Tønnes Jørgensen har gennem 

mere end 30 år i branchen opbygget en stor brancheviden, hvorfor han således udover selskabsspecifikke 

forhold, ligeledes kunne bidrage med informationer om shippingbranchen overordnet. Selve interviewet blev 

optaget med diktafon og foretaget ud fra et semistruktureret udgangspunkt, hvilket tog afsæt i en på 

forhånd udarbejdet interviewguide. Denne tilgang er valgt i et forsøg på at drage størst nytte af Michael 

Tønnes Jørgensens store knowhow. 

Strukturelt vil afhandlingen blive opdelt i forskellige hovedafsnit, hvilket fremgår af nedenstående figur. 

  

                                                           
4 Andersen (2010) 



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

6 
 

Figur 1.1 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Indledningen vil blive efterfulgt af en virksomhedsbeskrivelse, hvis formål vil være at levere et overblik over 

NORDENs historie samt en dybere indsigt i rederiets organisatoriske og strategiske forhold. Desuden vil 

NORDENs to forretningsområder, tørlast og produkttank, blive beskrevet. 

Den strategiske analyse vil blive opdelt i en ekstern og en intern analyse, hvoraf førstnævnte vil blotlægge 

muligheder og trusler, mens sidstnævnte vil afdække styrker og svagheder. Den eksterne analyse vil ligeledes 

blive delt op i en analyse af NORDENs makromiljømæssige forhold og brancheforhold. Her vil PESTEL 

analysen blive anvendt til analyse af makromiljøet, hvor nøglefaktorer der vurderes at påvirke NORDEN vil 

blive analyseret. Porter’s Five Forces vil blive anvendt til analyse af den konkurrencemæssige situation på 

NORDENs branche, efterfulgt af en intern analyse, der tager udgangspunkt i en anden Porter model; 

værdikædeanalysen. Endeligt vil de forskellige konklusioner fra den strategiske analyse blive opsummeret i 

en SWOT analyse. 

Regnskabsanalysen vil indledningsvis gennemgå den anvendte regnskabspraksis med fokus på leasing og 

tonnageskat, hvorefter de officielle regnskaber vil blive reformuleret. Med udgangspunkt i de reformulerede 

regnskaber vil rentabilitetsanalysen afdække niveauet og udviklingen i de finansielle værdidrive, der har haft 

indflydelse på selskabets historiske værdiskabelse. Den udvidede DuPont-pyramide vil danne rammen for 
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denne, hvor egenkapitalforrentningen vil blive nedbrudt i mindre dele, som hver især vil blive gennemgået 

enkeltvis. 

De to ovenstående analyser vil herefter danne grundlag for budgetteringen af NORDENs fremtidige 

nøglefaktorer, hvorefter den efterfølgende værdiansættelse vil lægge ud med en diskussion af valget af 

værdiansættelsesmodel. Herefter vil de forskellige komponenter i diskonteringsfaktoren, WACC5, blive 

gennemgået, hvilket blandt andet inkluderer en regressionsanalyse af betaværdien. Selve værdiansættelsen 

vil blive foretaget ud fra den diskonterede cash flow model (DCF) og Residualindkomstmodellen (RI), 

hvorefter den estimerede markedsværdi af NORDENs egenkapital vil blive vurderet ud fra en 

følsomhedsanalyse af eventuelle ændringer i de vigtigste forhold. Endeligt vil multiplen EV/EBITDA danne 

sammenligningsgrundlag for den estimerede værdi. 

1.4 Kildekritik 

Igennem materialeindsamlingsprocessen er det forsøgt at anvende information fra store internationalt 

anerkendte kilder. En stor del af den indhentede branchespecifikke information kommer således fra Den 

Internationale Valutafond (IMF), Verdenshandelsorganisationen (WTO), med flere. Det uafhængige 

brancherelaterede nyhedsmedie ShippingWatch er desuden blevet benyttet til indsamling af information. 

Kvantitativ data er indhentet fra flere forskellige kilder, heriblandt Bloomberg og Investing, hvor der ligeledes 

er foretaget krydstjek af validiteten.  

I værdiansættelsen er de forskellige komponenter forsøgt undersøgt fra flere vinkler og med adskillige 

forskellige teoretikeres syn på behandlingen af disse. Flere af de mest anerkendte værker inden for 

værdiansættelse af selskaber, heriblandt Copeland et al. (2000), anvender efterhånden ældre data, hvilket 

derfor er forsøgt komplimenteret med nyere litteratur, heriblandt Sørensen (2012). 

Generelt vurderes manglende objektivitet ikke som noget problem i den anvendte litteratur. Enkelte steder 

kan forfatteren til den givne kilde være lettere farvet, hvilket dog vurderes at fremgå af de enkelte kilder. 

Oplysningerne opgivet i NORDENs årsregnskaber vurderes som værende pålidelige, hvilket er et krav grundet 

selskabets status som børsnoteret. 

1.5 Afgrænsning 

Grundet krav til afhandlingens omfang har det været nødvendigt at foretage diverse afgrænsninger. 

Overordnet set vil værdiansættelsen blive foretaget ud fra en privat investors synspunkt, hvorfor 

udelukkende offentlig tilgængelig information er benyttet. Tilsvarende er tidsperioden for indsamlingen af 

                                                           
5 De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 
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denne information afgrænset, hvorfor al information publiceret efter den 16. marts 2017 ikke vil komme i 

betragtning. 

Generelt vil den anvendte teori udelukkende blive beskrevet kort, da det forudsættes, at læser har det 

nødvendige kendskab til denne. Der afgrænses fra at udarbejde en risikoanalyse, ligesom rentabilitets- og 

vækstanalysen vil blive inkorporeret under én. Værdiansættelsen vil blive foretaget på stand-alone basis, 

hvorfor der ikke tages hensyn til eventuelle synergier. Her afgrænses ligeledes fra andre 

værdiansættelsesmetoder udover de i afhandlingen valgte modeller. Der afgrænses endvidere fra at 

foretage korrektioner på baggrund af udstedte optioner til ledelsen, da konsekvensen af dette vil være 

marginal6. 

Den multiple værdiansættelse vil blive foretaget ud fra en såkaldt ”quick and dirty” tilgang, hvilket inkluderer 

forskellige simplificerende antagelser. Den multiple værdiansættelse benyttes udelukkende som 

sammenligningsgrundlag og en reel værdi vil altså ikke blive estimeret. Ligeledes afgrænses der fra en 

dybdegående analyse af relevante sammenlignelige virksomheder, hvor den multiple værdiansættelse i 

stedet vil tage udgangspunkt i de af NORDEN valgte selskaber (peers)7. 

Afslutningsvis afgrænses der fra at opstille forskellige scenarier i værdiansættelsen, da en sådan analyse 

vurderes delvist dækket af den udarbejdede følsomhedsanalyse. Enkelte antagelser vil desuden blive 

beskrevet, hvor det findes relevant i løbet af opgaven, heriblandt den valgte analyseperiode, håndteringen af 

leasing, med videre. 

2. Virksomhedsbeskrivelse 

2.1 Historie 

Dampskibsselskabet NORDEN A/S blev grundlagt den 11. februar 1871 af Mads Christian Holm og er dermed 

et af verdens ældste rederier inden for trampshipping. NORDENs første skib blev bygget i 1872 i Glasgow og 

bar navnet NORDEN. Mads Christian Holm stod i spidsen for rederiet indtil sin død i 1892, hvor han i 

perioden blandt andet var stifter af Helsingør skibsværft samt medstifter af, hvad der i dag kendes som, 

Danmarks rederiforening. 

I de følgende årtier udvidede NORDEN sin flåde gennem opkøb af rederierne Dampskibsselskabet Danmark 

og Dampskibsselskabet Hafnia, der på tidspunktet for opkøbene ejede henholdsvis fire og fem dampskibe. I 

1923 blev NORDENs første motordrevne skib leveret, hvilket i årene indtil 2. verdenskrig blev efterfulgt af syv 

yderligere. Under krigen mistede NORDEN fire af rederiets ni skibe og året efter krigens slutning solgte 

rederiet sit sidste dampskib. Samme år begyndte Dampskibsselskabet Orient efter gensidig aftale at opkøbe 

                                                           
6 NORDENs årsrapport 2016 s. 62 
7 NORDENs årsrapport 2016 s. 37 
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aktier i NORDEN, hvilket ni år senere i 1955 resulterede i, at Orient havde opnået aktiemajoriteten i 

NORDEN. Dette var desuden med til at gøre nuværende storaktionær A/S Motortramp til medejer af 

NORDEN, da Motortramp besad aktiemajoriteten i Orient. 

I 1986 bestilte NORDEN sit første produkttankskib og fire år senere oprettedes rederiets tankafdeling. Året 

efter fik NORDEN leveret Danmarks på daværende tidspunkt to største tørlastskibe og i 1994 blev fusionen 

mellem Orient og NORDEN en realitet. Det fusionerede selskab fortsatte under navnet Dampskibsselskabet 

NORDEN A/S og kunne således fejre 125 års jubilæum to år senere, hvilket også blev året, hvor rederiet 

åbnede sit Singapore-kontor, som blev det første kontor af mange uden for Danmarks grænser. 

Den 1. juli 2002 fremsatte Dampskibsselskabet TORM A/S et offentligt købstilbud til aktionærerne i NORDEN 

til en pris på DKK 360 per aktie á nominelt DKK 20 svarende til en præmie på næsten 25 % i forhold til 

dagskursen. Umiddelbart forinden havde TORM oplyst, at rederiet havde erhvervet 672.152 aktier á 

nominelt DKK 20, hvilket resulterede i en ejerandel på cirka 30,8 % på tidspunktet for tilbuddets 

fremsættelse. Overtagelsesforsøget skete dog ikke i forståelse med NORDENs ledelse, der i en 

fondsbørsmeddelelse to uger efter konkluderede, at langsigtede investorer burde afvise købstilbuddet, da 

den tilbudte kurs lå væsentligt under markedsværdien af NORDENs nettoaktiver og uden præmie for 

værdien af goodwill8. Ved udløb af tilbudsperioden var det da også kun lykkedes TORM at erhverve 706.238 

aktier svarende til 32,36 % af aktiekapitalen9, hvilket blandt andet skyldtes storaktionærerne Motortramp og 

Attransco misvillighed til at sælge. 

To år senere valgte Attransco dog at afhænde sine aktier til den nuværende storaktionær 

Rasmussengruppen. Samtidig indgik Motortramp og Rasmussengruppen en overenskomst, der tilskrev, at 

ingen af parterne måtte sælge deres aktier til tredjepart uden først at tilbyde aktierne til hinanden. Senere 

samme år blev beslutningen om etablering af poolsamarbejdet med den cypriotiske shippingvirksomhed 

Interorient Navigation Company vedtaget og i 2005 trådte samarbejdet officielt i kraft. Den 27. marts 2007 

meddelte TORM, at selskabet ville undersøge muligheden for et salg af sin aktiebeholdning i NORDEN og 

allerede den 2. april samme år blev salget gennemført. Aktionæraftalen mellem Motortramp og 

Rasmussengruppen er sidenhen blevet opløst med ikrafttrædelse den 13. oktober 2015 efter initiativ fra 

Rasmussengruppen10. 

2.2 Koncernstruktur 

NORDENs koncernstruktur fremgår af figuren i bilag 2.1. Her er det tydeligt, at NORDEN har fuldt ejerskab 

over adskillige datterselskaber og samtidig er medejer af flere joint ventures. Udover Norient Product Pool 

(NPP) består disse joint ventures af NORDEN Alrayn Maritime Co. Ltd., Norient Cyprus Ltd., Nord Summit Pte 

                                                           
8 http://www.ds-norden.com/public/dokumenter/nyheder_dansk/105651.pdf  
9 http://ir.euroinvestor.com/  
10 http://www.shippingwatch.dk/secure/Rederier/Toerlast/article8108236.ece  
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Ltd. og Polar Navigation Pte. Ltd., hvoraf de tre sidstnævnte ejes gennem NORDENs datterselskab i 

Singapore. NORDEN har i alle fem joint ventures en ejerandel på 50 %. 

2.3 Organisation og ledelsesforhold 

NORDEN har en tostrenget ledelsesstruktur bestående af en bestyrelse og en direktion. Herudover er 

organisationens aktiviteter fordelt på tre afdelinger bestående af en Tørlastafdeling, en Asset Management 

afdeling og en Teknisk Afdeling, mens NORDEN ligeledes har diverse koncernfunktioner og opererer en 

tankafdeling gennem NPP. Af bilag 2.2 fremgår et skøn over NORDENs organisation, baseret på NORDENs 

egen hjemmeside og interview med tidligere CFO Michael Tønnes Jørgensen. 

2.3.1 Bestyrelse 

Bestyrelsen bestod i 2016 af otte medlemmer, hvoraf tre var medarbejdervalgte. Bestyrelsens 

sammensætning per 31. december 2017 er anført i bilag 2.3. Som det kan ses af skemaet har der været flere 

ændringer over de senere par år både blandt de generalforsamlingsvalgte og de medarbejdervalgte. I 2016 

valgte direktør for Motortramp Alison Riegels at udtræde af bestyrelsen efter 31 år og hun afløstes af 

datteren Johanne Riegels Østergård. På generalforsamlingen den 4. april 2017 vil der ligeledes ske ændringer 

i bestyrelsessammensætningen, da Erling Højsgaard fratræder sin post i bestyrelsen grundet aldersgrænsen 

på 72 år. Nuværende bestyrelsesformand Klaus Nyborg har siddet i NORDENs bestyrelse siden 2012, hvoraf 

de seneste to år har været som bestyrelsesformand efter han i 2015 afløste Mogens Hugo, der efter 20 år på 

posten ligeledes faldt for aldersgrænsen. Klaus Nyborg er uddannet Msc i Business & Business Law på CBS og 

har tidligere blandt andet været ansat som CFO hos TORM og CEO for Pacific Basin Shipping Ltd.  

Generelt vurderes Klaus Nyborg og de resterende bestyrelsesmedlemmer at besidde stor erfaring inden for 

shipping samt erfaring fra diverse tidligere og nuværende bestyrelsesposter. Den forholdsvis store 

udskiftning i bestyrelsessammensætningen over de senere år anses ikke som værende noget problem.   

2.3.2 Direktion og ledelse 

NORDENs direktion og ledelse består af syv medlemmer, hvilket fremgår af skemaet i bilag 2.4. Direktionen 

består af to medlemmer i form af CEO Jan Rindbo og CFO Martin Badsted, mens ledelsen udgøres af 

yderligere fem personer. Den nuværende administrerende direktør Jan Rindbo tiltrådte stillingen den 30. 

april 2015, hvor han afløste Carsten Mortensen, der efter næsten 10 år på posten i juni 2014 valgte at søge 

nye udfordringer uden for NORDEN11. Jan Rindbo er uddannet shippingelev og kommer fra en stilling som 

driftsleder i rederiet Pacific Basin. Jan Rindbo har således på trods af sine kun 40 år allerede over 20 års 

erfaring inden for shipping. På posten som CFO ledsages Jan Rindbo af Martin Badsted, der tiltrådte stillingen 

i august 2015 efter at have været ansat i NORDEN siden 2005.  

                                                           
11 Bestyrelsesformand Klaus Nyborg varetog posten som administrerende direktør i perioden op til ansættelsen af Jan Rindbo 
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I den resterende ledelse har der været en enkelt ændring for nyligt, hvor Christian Vinther Christensen 

overtog stillingen som leder af Tørlastafdelingen efter Ejner Bonderup, der efter næsten fem år i stillingen 

valgte at forlade NORDEN til fordel for en blive CEO i XO Shipping. Flere markante personer uden for 

topledelsen har desuden forladt NORDEN, inklusiv de to underdirektører Mikkel Fruergaard og Thomas 

Jarde, der havde ansvaret for henholdsvis NORDENs Panamax-aktiviteter og NORDENs Handysize- og 

Supramax-aktiviteter. Begge afskedigelser skete efter gensidig overenskomst som konsekvens af 

omstruktureringer. 

På trods af ændringerne i ovenstående direktions- og ledelsesposter har den samlede ledelse en 

gennemsnitlig anciennitet på over 11 år. NORDEN har under Jan Rindbos ledelse haft svært ved at leve op til 

markedets forventninger, hvor flere nedjusteringer har præget billedet. Dette skyldes dog primært svære 

betingelser på de markeder, hvorpå NORDEN opererer, og tilliden til ledelsen vurderes fortsat at være intakt. 

Tabet af flere nøglepersoner, hvor især Ejner Bonderups nylige opsigelse vægter højt, vurderes dog som en 

svaghed for NORDEN.  

2.4 Aktionærforhold 

NORDENs aktiekapital består af 42,2 millioner aktier á DKK 1 og i løbet af 2016 var gennemsnitsomsætningen 

på Nasdaq Copenhagen DKK 14 millioner om dagen. Alle aktier er noterede og består udelukkende af én 

aktieklasse. Nedenstående figur illustrerer ejerforholdet per 31. december 2016. 

Figur 2.1 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 

Som det fremgår på ovenstående figur er NORDENs to største aktionærer danske A/S Motortramp og norske 

Rasmussengruppen A/S, der hver ejer henholdsvis 28,1 og 11,5 % af den samlede aktiekapital. Bag 

Motortramp står milliardærfamilien Riegels, der på trods af ejerskabet i blandt andet NORDEN har formået 



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

12 
 

at holde en stille tilværelse i kulissen. Motortramp har gennem mange årtier været en solid aktionær i 

NORDEN og selskabet forventes da også at forblive storaktionær i NORDEN på den lange bane12. 

Rasmussengruppen har jævnfør ovenstående afsnit om NORDENs historie været en del af rederiets 

aktionærgruppe siden 2004. Beslutningen om ikke at forlænge aktionæraftalen med Motortramp satte gang 

i rygtebørsen, da nyheden blev offentliggjort i oktober 2014. Aftalen udgjorde nemlig et effektivt 

overtagelsesværn og udløbet af denne kan på sigt gøre NORDEN til en potentiel overtagelseskandidat for 

eksempelvis kapitalfonde. Rasmussengruppen har dog endnu ikke valgt at sælge ud af sine aktier, hvorfor 

gruppen sammen med Motortramp og NORDEN selv fortsat sidder på samlet 43,7 % af aktiekapitalen. 

Samlet set vurderes NORDENs aktionærforhold at være særdeles stærke grundet storaktionærens 

Motortramps langsigtede perspektiv. Hvis Rasmussengruppen vælger at sælge ud af sin aktieandel kan dette 

dog skabe usikkerhed omkring ejerforholdene og på ny få debatten om en mulig overtagelse til at blusse op. 

2.5 Vision og mission 

“As custodians of smarter global trade, we are conscious, soulful people uniting a world where every person 

and action matters.”13 Således lyder NORDENs såkaldte Corporate Soul Purpose, der i 2016 erstattede 

rederiets tidligere vision om at blive den foretrukne partner inden for trampshipping. Den nye vision bygger 

på NORDENs lange historie og påskynder rederiets nuværende medarbejdere at videreudvikle rederiet og 

bidrage til en effektiv og bæredygtig verdenshandel. NORDEN signalerer dermed, at det er den enkelte 

medarbejder og summen af interaktioner og initiativer, der gør forskellen.  

2.6 Forretningsområder 

NORDEN opererer inden for to segmenter bestående af tørlast og produkttank, hvor tørlast er det største 

segment målt på både antal skibe og omsætning. Produkttanks andel af den samlede omsætning har dog 

været stigende over de seneste par år, hvilket blandt andet bunder i en faldende omsætning for 

tørlastsegmentet. Af bilag 2.5 fremgår det således, hvordan tørlastsegmentet i 2016 stod for 73,6 % af den 

samlede omsætning. 

2.6.1 Tørlast 

NORDENS tørlastsegment er repræsenteret inden for fem skibstyper, der udgøres af Capesize, Post-

Panamax, Handysize, Panamax og Supramax, hvor de tre førstnævnte dog er på udfasning, jævnfør strategi-

afsnittet nedenfor. Koncentrationen omkring de lidt mindre skibstyper Panamax, Supramax og Handysize 

giver NORDEN en større fleksibilitet i handelsmønstre samt muligheden for at holde en anderledes 

                                                           
12 http://www.business.dk/debat/riegels-familien-holder-fast-i-rederiet-norden  
13 NORDENs årsrapport 2016 s. 28 
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lastsammensætning i forhold til andre operatører i markedet14. Jernmalm transporteres eksempelvis 

hovedsageligt på de større Capesize skibe, mens kornprodukter primært fragtes på Supramax og Panamax 

skibe. Flådesammensætningen har ligeledes indflydelse på den geografiske fordeling af aktiviteter, hvor 

NORDEN eksempelvis har en højere eksponering end markedet imod sydamerikanske lande, men en lavere 

eksponering imod Kina samt Japan og Sydkorea, hvilket fremgår af følgende figur. 

Figur 2.2 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 

2.6.1.1 Flåde 

NORDENs tørlastflåde består per 31. december 2016 af 199 skibe, hvoraf 18 er ejet af NORDEN, mens de 

resterende er indbefragtet på enten kort- eller langvarige kontrakter. Følgende tabel viser udviklingen i 

NORDENs tørlastflåde over de seneste fem år per 31. december. Antallene er eksklusiv NORDENs to 

poolsamarbejder inden for tørlast. 

Tabel 2.1 

 
Kilde: NORDENs årsrapporter 2012-2016 & egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående tabel har antallet af ejede skibe ligget på et stabilt niveau i perioden 2012-

2015, hvorefter man i løbet af 2016 har valgt at nedbringe antallet markant, hvilket blandt andet skyldes 

NORDENs strategi. Modsat steg antallet af korttidsindbefragtede skibe markant i samme periode, hvilket er 

med til at styrke NORDENs fleksibilitet ved pludselige ændringer i markedsvilkårene. Herudover har NORDEN 

                                                           
14 NORDENs årsrapport 2016 s. 18 

Udvikling i tørlast flåden* 2012 2013 2014 2015 2016

Ejet 25 26 26 26 17.5

Langtidsindbefragtet 44 42 49.5 52.5 53.5

Korttidsindbefragtet 133 **160.5 121 105.5 128

Samlet 202 228.5 196.5 184 199
*2012-2014 er langtidsindbefragtet baseret på købsoption og 2015-2016 er baseret på >=13 måneder

**Antallet af korttidsindbefragtede skibe i 2013 er delvist estimeret, da kun det totale antal korttidsindbefragtede tørlast- 

og produkttank-skibe (191) er til rådighed.
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10 egne skibe og 9 indbefragtede skibe til levering, hvoraf to af førstnævnte allerede er solgt videre. 

Generelt har NORDEN både inden for tørlast og produkttank aktivt arbejdet på at formindske antallet af 

leveringer fra nybygningsprogrammet ved at udskyde, annullere eller videresælge skibene. 

Hvis man ser på gennemsnitsalderen for NORDENs flåde har denne været stigende over de seneste fem år, 

hvilket går imod de overordnede tendenser i markedet, hvor det stigende antal nybygninger har fået 

gennemsnitsalderen til at falde på den samlede verdensflåde. 

Tabel 2.2 

 
Kilde: NORDENs årsrapporter 2012-2016 & egen tilvirkning 

Som det ses ud fra ovenstående tabel står NORDEN dog fortsat i en stærk position overfor markedet, hvor 

den vægtede gennemsnitsalder for NORDENs samlede tørlastflåde ligger på 6,8 år sammenlignet med 8,5 for 

verdensflåden. 

2.6.2 Produkttank 

NORDENS produkttanksegment er repræsenteret inden for skibstyperne Medium Range (MR) og Handysize, 

der begge står for transport af raffinerede olieprodukter. Skibene drives kommercielt af produkttankpoolen 

NPP, mens den tekniske drift foretages af NORDEN selv. Blandt de raffinerede olieprodukter transporterer 

NORDENs flåde primært de såkaldte Clean Petroleum Products (CPP) som blandt andet inkluderer diesel, 

benzin, nafta og flybrændstof. Størstedelen af CPP-lasterne blev i løbet af 2016 transporteret mellem 

Nordamerika, Sydamerika og Europa15. 

2.6.2.1 Flåde 

NORDENs produkttankflåde består per 31. december 2016 af 37 skibe, hvoraf 20 er ejet af NORDEN, mens 

de resterende er indbefragtet ligesom tilfældet var for tørlastsegmentet. Nedenstående tabel viser 

udviklingen i NORDENs produkttankflåde over de seneste fem år per 31. december. Værdierne er eksklusiv 

NORDENs poolsamarbejde med NPP. 

                                                           
15 NORDENs årsrapport 2016 s. 24 

2012* 2013* 2014** 2015*** 2016*** 2012 2013 2014 2015 2016

Panamax 5.0          5.8          4.5          9.4          10.4        9.5          9.3          8.1          8.9          8.9          

Supramax 3.2          4.2          5.0          6.6          6.8          9.7          8.9          8.1          8.1          8.2          

Capesize 8.3          9.3          10.3        11.0        -          8.0          8.1          6.3          7.9          7.7          

Handysize 1.6          2.4          3.4          4.2          5.0          13.5        12.3        11.2        9.4          9.5          

Post-Panamax 1.9          2.9          3.9          5.5          -          4.4          5.0          6.5          5.8          6.6          

Samlet 3.1          3.9          4.6          6.1          6.8          10.2        9.7          8.7          8.5          8.5          
*Ikke beskrevet hvorvidt gennemsnitsa lderen er beregnet ud fra  egne skibe el ler på anden vis

**Gennemsnit baseret på egne og indbefragtede skibe med købsoption

***Gennemsnit baseret på egne skibe

TØRLAST
VerdensflådenNORDEN
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Tabel 2.3 

 
Kilde: NORDENs årsrapporter 2012-2016 & egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående tabel har produkttankflåden været faldende siden 2013. Udviklingen for 

kort- og langtidsindbefragtede skibe fra 2014 til 2015 skyldes formentlig hovedsageligt ændringen i 

opgørelsesmåden. Udviklingen i NPP bør dog også tages i betragtning, hvor poolens nye samarbejdspartner 

Diamond S eksempelvis tilførte poolen otte ekstra produkttankskibe som følge af optagelsen i 2015. NORDEN 

har desuden per 31. december 2016 seks indbefragtede skibe til levering. 

Som det var tilfældet for tørlastsegmentet har gennemsnitsalderen for NORDENs produkttankflåde ligeledes 

været stigende over de seneste fem år, men ligger fortsat markant under den vægtede gennemsnitsalder for 

verdensflåden inden for de to skibstyper. 

Tabel 2.4 

 
Kilde: NORDENs årsrapporter 2012-2016 & egen tilvirkning 

Det skal dog noteres, at en ung flåde i sig selv ikke nødvendigvis er positivt, eftersom alderen på denne kan 

være nedbragt kraftigt i løbet af de senere år ved køb af skibe, der på nuværende markedsvilkår enten er 

urentable eller stærkt forgældede, grundet de senere års faldende fragtrater og skibspriser. Alderen på 

NORDENs flåde vurderes dog samlet set som en styrke, eftersom denne på trods af aktive tiltag for at 

udskyde eller annullere nybygninger fortsat ligger markant under verdensflåden. 

2.6.3 Poolsamarbejder 

NORDEN indgår i tre poolsamarbejder bestående af NORDEN Handysize Pool, NORDEN Post-Panamax Pool 

og NPP, hvoraf de to førstnævnte relaterer sig til tørlast, mens sidstnævnte opererer inden for produkttank. 

NPP er uden sammenligning den største og vigtigste pool for NORDEN, hvilket underbygges af nedenstående 

figur. 

Udvikling i produkttank flåden* 2012 2013 2014 2015 2016

Ejet 16 18 20 22 20

Langtidsindbefragtet 9 8 7 19 13

Korttidsindbefragtet 17 **30.5 19 3 4

Samlet 42 56.5 46 44 37
*2012-2014 er langtidsindbefragtet baseret på købsoption og 2015-2016 er baseret på >=13 måneder

**Antallet af korttidsindbefragtede skibe i 2013 er delvist estimeret, da kun det totale antal korttidsindbefragtede tørlast- 

og produkttank-skibe (191) er til rådighed.

2012* 2013* 2014** 2015*** 2016*** 2012 2013 2014 2015 2016

MR 3.0          2.8          4.1          2.8          3.8          7.5          9.0          9.0          8.4          8.8          

Handysize 5.4          6.4          6.3          7.4          8.1          11.5        12.0        12.0        11.4        12.3        

Samlet 4.7          5.0          5.4          5.5          6.2          8.9          10.0        10.0        9.3          9.8          
*Ikke beskrevet hvorvidt gennemsnitsa lderen er beregnet ud fra  egne skibe el ler på anden vis

**Gennemsnit baseret på egne og indbefragtede skibe med købsoption

***Gennemsnit baseret på egne skibe

Produkttank
NORDEN Verdensflåden
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Figur 2.3 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 & egen tilvirkning 

NPP opererer per 14. marts 2017 89 produkttankskibe, hvilket gør poolen til en af verdens største operatører 

inden for produkttank. NPP er således med til at udvide NORDENs geografisk rækkevidde samt tilføje 

fleksibilitet og stordriftsfordele, hvorfor samarbejdet vurderes som en styrke for NORDEN. 

2.7 Strategi 

NORDENs nuværende strategi, Focus & Simplicity, blev udarbejdet i slutningen af 2015, og vil fokusere 

forretningen på de områder, hvor rederiet i forvejen står stærkt. NORDENs egne formulerede mål for 

strategien fremgår af bilag 2.6, og indebærer blandt andet fokus på færre skibstyper. Her vil rederiet inden 

for tørlast især fokusere på skibstyperne Supramax og Panamax, mens tankforretningen fremover 

udelukkende vil bestå af skibstyperne Handysize og MR. Disse fire skibstyper har historisk leveret bedst i 

forhold til markedet, og NORDEN vurderes her at have størst mulighed for at udnytte rederiets styrker16. 

Herudover vil NORDEN i højere grad fokusere på korttidsindbefragtede skibe og øge operatøraktiviteten, for 

dermed at tilpasse og reducere rederiets samlede eksponering over for den stærkt volatile shippingbranche. 

Strategien har desuden som mål at styrke rederiets serviceniveau over for kunder igennem større fleksibilitet 

og pålidelighed. Udfasningen af de resterende skibstyper vil foregå løbende, og især Handysize-skibene vil 

fortsat fungere som supplement til de to skibstyper i fokus17. 

Med udgangspunkt i strategien har NORDEN i løbet af 2016 frasolgt ni skibe af typerne Post-Panamax og 

Handysize, ligesom kontrakten for et langtidsindbefragtet Capesize-skib er blevet annulleret18. 

Forventningerne til 2017 indebærer en fortsat styrkelse af operatøraktiviteten på tørlastmarkedet, hvor 

                                                           
16 NORDENs årsrapport 2015 s. 6 
17 NORDEN NEWS, vinter 2015 
18 NORDENs årsrapport 2016 s. 10 
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eksponeringen forventes fastholdt, mens NORDEN på tankmarkedet vil positionere sig mod mulige 

markedsforbedringer i løbet af året19. 

Samlet set vurderes NORDENs strategi som værende en styrke for selskabet, grundet den klare formulering, 

og da den vurderes som et naturligt modsvar til de nuværende vanskelige markedsvilkår. 

3. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse anvendes til at belyse og analysere faktorer, der vurderes at have indvirkning på 

værdien af virksomheden. Analysen vil blive opdelt i eksterne og interne faktorer, hvoraf førstnævnte vil 

beskrive de makromiljømæssige forhold der påvirker NORDEN samt analysere den konkurrencemæssige 

situation der hersker i rederiets branche. Den interne analyse vil afdække de interne forhold, der vurderes 

relevante for værdiskabelsen i NORDEN. 

3.1 PESTEL 

3.1.1 Politiske forhold 

3.1.1.1 Skibsfartspolitik 

Dansk skibsfartspolitik beskæftiger sig primært med at fremme fri markedsadgang, forstærke den danske 

flådes globale konkurrenceevne, fremme sikkerheden ombord på skibene og formindske forureningen af 

verdenshavene. Danmarks Rederiforening blev stiftet i 1884 og er en branche- og arbejdsgiverorganisation 

for dansk skibsfart. Foreningen varetager således rederiernes interesser i dialogen og forhandlinger med 

regeringen, ministerier, presse og fagforeninger. Foreningens strategi lyder på at ”gøre en god 

rederiforening bedre” og sigter mod at fastholde og forbedre Danmarks position som en af de førende 

skibsfartnationer i verden20. 

Det Blå Danmark er en fællesbetegnelse for den danske skibsfartindustri som helhed. Industrien beskæftiger 

cirka 60.000 personer direkte og 42.000 indirekte, hvilket samlet svarer til 3,8 % af beskæftigelsen i 

Danmark21. Ligeledes står de danske maritime virksomheder for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede 

eksport. Konkurrencevilkårene for det Blå Danmark har altså stor betydning for den danske økonomi. Et af 

elementerne heri er tonnageskattelovgivningen og de generelle rammevilkår, hvilket vil blive beskrevet 

under det senere afsnit Lovmæssige forhold. Et nutidigt eksempel består i Søfartsstyrelsens arbejde i 

afskaffelsen af særkrav for dansk skibsfart. En nylig rapport udarbejdet på opfordring fra regeringens 

Implementeringsudvalg har klargjort, at Danmark har 33 særkrav sammenlignet med Malta, Norge, 

Singapore, Storbritannien og Tyskland. Ved årsskiftet var fire af de 33 krav allerede afskaffet og flere 

                                                           
19 NORDENs årsrapport 2016 s. 9 
20 http://www.shipowners.dk/om-os/danmarks-rederiforening/ 
21 http://www.soefartsstyrelsen.dk/Vaekst/MaritimErhvervspolitik/DetBlaaDanmark/Sider/default.aspx 
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regelændringer forventes vedtaget over de næste par måneder, hvilket vil lette kravene og styrke de danske 

maritime virksomheders konkurrenceevne22. 

3.1.1.2 Handelspolitik 

Størstedelen af handlen indenfor den maritime sektor foregår globalt, hvilket understreger vigtigheden i fri 

markedsadgang. Diverse handelsbarrierer i form af restriktioner, toldmure og anden protektionistisk politik 

er til skade for den internationale handel og den maritime industri. Den internationale handelspolitik bliver i 

høj grad styret af WTO, der siden stiftelsen i 1995 har arbejdet for at reducere hindringer for den 

internationale handel og dermed bidrage til den globale økonomiske vækst23. 

WTO er drevet af organisationens medlemmer, der per 29. juli 2016 tæller 164 nationer24. Problematikken i 

at få et så stort antal lande med så markant forskellige interesser til at blive enige, har vist sig langt større 

end først antaget. Først i december 2014 blev en global handelsaftale forhandlet på plads, den såkaldte Bali-

aftale, der havde været under forhandling siden november 200425. Det vurderes, at aftalen gennemsnitligt vil 

kunne reducere handelsomkostninger med 12 % og samtidig løfte den globale vækst frem til 202026. 

De senere års politiske spændinger er for alvor blevet synlige i løbet af 2016, hvor Storbritannien i juni 

stemte for at forlade den europæiske union, og USA senere på året udnævnte Donald Trump til præsident. 

Især valget af Trump kan få katastrofale følger for den globale frihandel, selvom konsekvenserne endnu ikke 

kendes til fulde. Trump har både under valgkampen og i perioden efter indsættelsen talt i hårde vendinger 

om frihandel og truet med at pålægge told på især kinesiske og mexicanske importvarer. En annullering af 

den planlagte frihandelsaftale TPP (Trans-Pacific Partnership) er allerede underskrevet, hvilket forventes 

alene at ville koste danske rederier op mod DKK 500 millioner27. Af samme analyse fremgår, at 20 ud af 24 

adspurgte rederidirektører forventer, at protektionistiske tiltag vil have en negativ påvirkning på 

verdenshandlen inden for de kommende år. Med henblik på NORDENs handel med USA, udtrykker CEO Jan 

Rindbo da også bekymring over Trumps udmeldinger i et interview med ShippingWatch kort efter valget28. 

Samtidig forholder han sig dog afventende, hvilket virker til at være konsensus i de fleste kredse. 

Den negative tendens inden for udviklingen i handelshindringer viser allerede sine tydelige tegn. I en rapport 

offentliggjort i juli 2016 af WTO står det klart, at der i perioden midt-oktober 2015 til midt-maj 2016 blev 

indført 154 nye handelsrestriktive tiltag blandt medlemslandene mod kun 132 handelsfremmende tiltag29. 

                                                           
22 http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/Sider/S%C3%B8fartsstyrelsen-forts%C3%A6tter-afskaffelsen-af-s%C3%A6rkrav-
for-dansk-skibsfart.aspx 
23 http://www.um.dk/da/udenrigspolitik/handelspolitik/wto/ 
24 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
25 http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm 
26 http://www.shippingwatch.dk/secure/Rederier/article7252745.ece 
27 Danmarks Rederiforening (2016). Protektionisme og Brexit bekymrer rederidirektørerne 
28 http://www.shippingwatch.dk/secure/Rederier/article9136846.ece 
29 http://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_22jul16_e.htm 
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Hvis denne trend fortsætter kan det få konsekvenser ikke bare for shippingbranchen, men for den globale 

økonomi som helhed30. 

3.1.1.3 Politisk ustabilitet, terror og pirateri 

Politisk stabilitet, eller mangel på samme, er et af de politiske forhold der påvirker NORDEN. Strejker, oprør 

og bortførelser er bare tre ting der kan nævnes i denne sammenhæng, og dette påvirker både NORDEN og 

rederiets kunder. Ligeledes toppede antallet af bådflygtninge i 2014, hvor omkring 166.000 personer 

krydsede den centrale del af Middelhavet31. Dette resulterede i 12 redningsaktioner med danske rederiers 

deltagelse, hvor to af NORDENs produkttankskibe specifikt medvirkede til redningsaktioner i henholdsvis 

april og maj32. En øget EU-indsats har dog mindsket rederiernes disponering overfor problemet, hvilket især 

blev synligt i 2016, hvor danske rederier kun var indblandet i fire redningsaktioner per 20. december 201633. 

Rederiernes foretrukne handelsruter er ligeledes genstand for politiske spekulationer, hvor Suezkanalen 

eksempelvis har været lukket i længere perioder. Hormuz-strædet der forbinder Det Arabiske Hav med Den 

Persiske Golf har desuden afgørende betydning for verdens oliehandel, men også her hersker politiske 

gnidninger. Så sent som i maj 2016 fremsatte Iran en trussel om lukning af strædet, grundet USA's valg om at 

lade krigsskibe ledsage amerikanske og britiske handelsskibe gennem strædet34. 

De to handelsruters vigtighed for den internationale shippingsektor har fået forskellige flådestyrker til at 

frygte for terrorhandlinger fra militante grupper. Et angreb på den kommercielle flåde i et af de udsatte 

områder kan få store økonomiske konsekvenser, da en stor del af verdens olie transporteres gennem disse 

to hotspots. Al-Qaeda har tidligere udråbt strategisk vigtige steder inden for shippingsektoren som 

terrormål, ligesom sikkerhedseksperter frygter, at Islamisk Stat vil forsøge at ramme Suezkanalen. Efter 

åbningen af den udvidede Suezkanal har egyptisk militær dog haft øget fokus på sikkerheden omkring 

kanalen, da denne udgør landets største indtægtskilde35. 

Pirateri kan anses som et andet element af politisk usikkerhed; et element der gennem det seneste årti har 

udviklet sig til en markant trussel for rederierne og deres besætninger. De årlige omkostninger for 

shippingvirksomheder og regeringer med direkte relation til pirateri vurderes at ligge i intervallet USD 7-12 

milliarder på globalt plan36, mens Danmarks Rederiforening vurderer, at omkostningerne til forebyggelse og 

forhindring af angreb blandt danske rederier ligger i omegnen af én milliard kroner37. I løbet af 2015 

                                                           
30 Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016 
31 Danmarks Rederiforening (2016). Bådflygtninge 
32 NORDEN NEWS, sommer 2014 
33 http://www.shippingwatch.dk/secure/Rederier/article9238524.ece 
34 http://www.shippingwatch.dk/Rederier/Tanker/article8634675.ece 
35 http://www.shippingwatch.dk/Rederier/article7855833.ece 
36 Copenhagen Economics (2013). On Course for a Better World 
37 Danmarks Rederiforening (2015). Pirateri 
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oplevede NORDEN ét røveriforsøg og tre tyveriforsøg på rederiets skibe38, mens 2016 blandt andet bød på et 

tyveri i februar. Her blev et af NORDENs tørlastskibe bestjålet for 39 m/tons bunkerolie (bunker), da det lå 

for anker ud for Kina39. Ingen besætningsmedlemmer har dog lidt overlast ved episoderne og NORDEN 

konkluderer generelt, at antallet af angreb er faldet over de seneste par år40. For yderligere analyse af 

omfanget af pirateri henvises til bilag 3.1. 

3.1.1.4 Økonomisk politik 

Den økonomiske politik ført på den internationale scene har stor indflydelse på transportsektoren, der 

lukrerer på en høj vækst i både import- og eksportlande. En ekspansiv finanspolitik er blandt andet med til at 

drive fragtraterne i vejret. Specielt den økonomiske politik ført i stormagterne USA og Kina, der henholdsvis 

er det største import og eksportland, har stor indflydelse på fragtraterne. Mens Obama stod for en mere 

tilbageholdende finanspolitik med betydelige stramninger i de seneste år, er Trump startet sin 

regeringsperiode med en langt mere ekspansiv finanspolitik. Desuden forventes det at yderligere tiltag 

gennemføres i form af omfattende skattelettelser og infrastrukturinvesteringer. Hvis Trump lemper 

finanspolitikken så markant som bebudet kan det dog føre til en optrapning af konflikten med chefen for den 

amerikanske centralbank, Janet Yellen, der i højere grad ser en stramning af pengepolitikken som nødvendigt 

for den amerikanske økonomi41. I så fald kan USA ende i en situation, hvor stigende ekspansive 

finanspolitiske tiltag delvist vil blive opslugt af tilsvarende rentestigninger. 

Kina er stadig under transformation fra den eksportdrevne vækstmodel til en forbrugerøkonomi som kendes 

fra Japan og de vestlige lande, hvilket koster på kort sigt42. Alligevel sigter verdens næststørste økonomi efter 

at fordoble bruttonationalproduktet (BNP) i perioden 2010 til 2020, hvilket kræver vækstrater på minimum 

6,5 %. Et af de finansielle værktøjer, som Kina hidtil har anvendt som vækstmotor, består af en kreditdrevet 

strategi, hvor de statsdrevne banker bevilger billige lån til den private sektor43. Dette er af flere årsager ikke 

en holdbar strategi, hvilket kan bane vej for mere bæredygtige væksttiltag. 

3.1.1.5 Energipolitik 

Det Internationale Energi Agentur, IEA, er en af de vigtigste spillere inden for den globale energipolitik. 

Agenturet har 29 medlemmer og fungerer både som et samarbejdsforum for medlemslandene samt som 

den vigtigste kilde til energipolitiske analyser og diskussioner44. Her er det over de senere år blandt andet 

blevet klart, at kul langsomt vil blive udfaset til fordel for mere vedvarende energi. Denne tendens gør sig 

                                                           
38 NORDEN NEWS, forår 2016 
39 http://www.shipandbunker.com/news/world/561559-bunkers-stolen-from-vessel-at-anchor-off-chinese-coast 
40 http://www.ds-norden.com/csr/CSRdirection/vesselsafety/?nav=rel#idm4858080  
41 http://www.business.dk/global/forholdet-slaar-gnister-smider-trump-verdens-mest-magtfulde-oekonom-paa 
42 http://www.finans.dk/protected/finans/okonomi/ECE9222335/2017-byder-paa-japansk-vaekstfest-sydkoreansk-kviksand-og-en-
kinesisk-linedans-over-gaeldens-afgrund/ 
43 http://www.finans.dk/protected/finans/okonomi/ECE9222335/2017-byder-paa-japansk-vaekstfest-sydkoreansk-kviksand-og-en-
kinesisk-linedans-over-gaeldens-afgrund/ 
44 http://www.ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/international-energipolitik 



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

21 
 

eksempelvis gældende i en rapport fra ultimo oktober 2016, hvor prognosen for bæredygtig energi 

opjusteres kraftigt på bekostning af fossile brændstoffer45. Dette skyldes blandt andet diverse politiske tiltag, 

der således har haft indvirkning på energiselskabernes strategiske valg og ligeledes vil kunne mærkes på 

tørlastmarkedet over de kommende år46. 

En anden markant spiller på det globale energipolitiske marked er Organisationen af Olieeksporterende 

Lande, OPEC, der har til formål at kontrollere og stabilisere produktionen af olie blandt organisationens 

medlemmer. Organisationen består af 14 medlemslande og havde i 2015 en beholdning af råolie på 81 % af 

den samlede globale oliereserve47. OPEC har således stor indflydelse på udbuddet af råolie, hvilket i markant 

grad påvirker tankmarkedet. Den 30. november 2016 blev organisationens medlemmer enige om en 

produktionsbegrænsningsaftale, der trådte i kraft ved årsskiftet. Aftalen har siden aftaleindgåelsen resulteret 

i en stigning i oliepriserne på 20 % og tal fra OPEC viser, at medlemmerne har overholdt 90 % af 

begrænsningerne i januar 201748. Andre olieproducerende lande, heriblandt USA, har dog i samme periode 

øget produktionen, hvilket kan true en eventuel forlængelse af den nuværende aftale, der står til udløb per 

30. juni 2017. 

3.1.2 Økonomiske forhold 

3.1.2.1 Global Økonomi 

Økonomiske faktorer spiller en vigtig rolle for transportsektoren, hvor væksten i BNP i høj grad påvirker 

efterspørgslen efter olie- og tørlastprodukter. Sammenhængen mellem væksten i den globale 

handelsvolumen og BNP ses da også tydeligt af nedenstående figur. 

  

                                                           
45 http://www.iea.org/newsroom/news/2016/october/iea-raises-its-five-year-renewable-growth-forecast-as-2015-marks-record-
year.html 
46 http://www.shippingwatch.dk/secure/Rederier/Toerlast/article9337174.ece 
47 http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm 
48 http://www.shippingwatch.dk/Offshore/article9364837.ece 
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Figur 3.1 

 
Kilde: IMF & egen tilvirkning 

Sammenhængen er tilnærmelsesværdig lineær med enkelte markante udsving, hvilket især virker til at være 

tilfældet i år med høje vækstrater. Der findes dog ingen tendens i, hvorvidt de høje vækstrater fører til 

relativt højere eller lavere handelsvolumen, eksemplificeret ved henholdsvis år 2000 og 2007. Lineariteten 

understreger altså den store cyklicitet, der hersker i transport- og servicesektoren. 

Figur 3.2 

 
Kilde: IMF & egen tilvirkning 
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I den nyeste prognose udsendt af IMF fastholdes forventningen fra efterårets prognose om en global 

vækstrate på 3,4 og 3,6 % for henholdsvis 2017 og 201849. Efter et vækstmæssigt sløvt 2016 ser økonomien 

altså ud til at genfinde formen i de kommende to år. IMF erkender dog, at væksten i prognoseperioden i høj 

grad afhænger af forskellige udfald, heriblandt den politiske udvikling i USA. Af bilag 3.2 fremgår således 

foreningens beregnede konfidensintervaller i forhold til vækstprognosen. 

Væksten varierer i høj grad de geografiske markeder imellem, hvorfor de markeder med størst indflydelse på 

NORDENs forretning vil blive beskrevet enkeltvis i følgende underafsnit. 

3.1.2.2 USA 

Den amerikanske økonomi tog revanche i anden halvdel af 2016 efter skuffende aktivitet i de to første 

kvartaler, og udsigterne for de kommende to år ser positive ud. IMF har således opjusteret de amerikanske 

vækstforventninger til et nuværende estimat på 2,3 % i 2017 og 2,5 % i 2018, hvilket er henholdsvis 0,1 og 

0,4 %-point højere i forhold til den oprindelige prognose fra oktober50. Stigningen fra 2017 til 2018 skyldes 

blandt andet en forventning om, at flere finanspolitiske tiltag først for alvor vil få indvirkning på økonomien i 

løbet af 2018. Ligeledes forventes det private forbrug at stige over de næste par år, mens 

arbejdsløshedsraten forventes faldende. På trods af usikkerheden omkring Trump er der stadig grundlag for 

en økonomisk optur på kort sigt. Usikkerhedsmomenterne ligger dog ikke langt under overfladen og faren 

for, at de finanspolitiske tiltag ikke vil have den forventede effekt er fortsat eksisterende. 

3.1.2.3 Europa 

I Eurozonen forventes det økonomiske opsving at fortsætte, dog med en anelse mindre fart sammenlignet 

med 2015. Den estimerede vækstrate på 1,7 % for 2016 forventes således at falde til 1,6 % i 2017, hvilket 

ligeledes forventes at være niveauet for 2018. Prognosen for 2017 er opjusteret marginalt i forhold til den 

tidligere prognose efter stærke præstationer i sidste kvartal af 2016 blandt Tyskland og Spanien, delvist 

opvejet af en nedjustering af den italienske vækst51. EU-kommissionen ser dog lidt lysere på vækstudsigterne 

for både Italien og Eurozonen generelt, hvor væksten forventes at stige til 1,8 % i 201852. Flere politiske 

begivenheder i form af valg i Holland, Frankrig, Tyskland og formentlig Italien kan dog skabe fornyet 

usikkerhed omkring EU’s fremtid, hvis valgene falder ud til de EU-kritiske partiers fordel, hvilket potentielt 

kan lægge låg på den prognosticerede vækst i Europazonen53. 

                                                           
49 IMF, World Economic Outlook Update, January 2017 
50 IMF, World Economic Outlook Update, January 2017  
51 IMF, World Economic Outlook Update, January 2017 
52 EU kommisionen, European Economic Forecast, Winter 2017 
53 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2016/12/29/disse-fire-valg-i-europa-kan-skabe-panik-paa-finansmarkederne-i-
2017/13506396 
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Udenfor Europazonen sluttede Storbritannien 2016 bedre end forventet og ender dermed på en estimeret 

BNP-vækst på 2 %. Trods fremgangen forventes væksten at falde de kommende år, blandt andet grundet et 

forventet fald i privatforbruget. Selvom effekten af Brexit har vist sig mindre end først antaget, er 

usikkerheden stadig til stede. Netop denne usikkerhed kan få virksomheder i Storbritannien til at udskyde 

eller opgive investeringer, hvilket vil have en negativ effekten på væksten over de kommende år. IMF 

forventer dog fortsat vækstrater for 2017 og 2018 på henholdsvis 1,5 og 1,4 %54. 

3.1.2.4 Kina 

Kina oplevede i 2016 den laveste vækst i BNP siden starten af 90’erne og meget tyder på, at dette er 

niveauet som kineserne bør vænne sig til fremover. Som beskrevet i forrige afsnit har Kina blandt andet 

forsøgt at fremme væksten gennem massiv gældsætning af de kinesiske virksomheder, hvilket har fået flere 

eksperter til at argumentere for, at væksten i høj grad holdes kunstigt oppe55. Denne bekymring baseres på 

en stigende kinesisk virksomhedsgæld, der på nuværende tidspunkt ligger på over 170 % af BNP56. 

Kinas økonomi bør dog være stærk nok på kort sigt til at holde en økonomisk krise på afstand, men på 

længere sigt er usikkerheden markant. Dette understøttes blandt andet i en analyse foretaget af Danske 

Bank Markets, hvor risikoen for en kinesisk finanskrise inden for fem år vurderes til 50 %57. IMF adresserer 

også risikoen for en skarpere opbremsning i den kinesiske økonomi grundet ovenstående problemstillinger, 

men vurderer samtidig, at væksten fra de politiske tiltag kan vise sig at få større effekt end hidtil antaget. IMF 

forventer således vækstrater på 6,5 og 6,0 % for henholdsvis 2017 og 201858. 

3.1.2.5 Indien 

Indien sluttede et ellers stærkt økonomisk 2016 af med et negativt forbrugschok forårsaget af den indiske 

regerings pludselige pengepolitiske indgreb imod kontanter. Indgrebet bestod af en såkaldt demonetisering, 

hvilket indebærer ophævelsen af en given mønt-, seddel- eller valutaform som lovligt betalingsmiddel. I 

dette tilfælde gik det ud over de indiske 500- og 1000-rupeesedler, i et forsøg på at komme en stigende 

paralleløkonomi til livs. Det indiske samfund er bygget op på en kultur, hvor man anvender kontanter til alt 

fra lønudbetalinger til huskøb, hvorfor det pludselige indgreb har fået store konsekvenser for privatforbruget 

på kort sigt59. Indgrebet har fået IMF til at nedskrive vækstestimatet for 2016 og prognosen for 2017 med 

henholdsvis 1,0 og 0,4 %-point. Vækstforventningerne til 2017 og 2018 ser dog fortsat lyse ud for Indien og 

ligger på henholdsvis 7,2 og 7,7 %. 

                                                           
54 IMF, World Economic Outlook Update, January 2017 
55 http://www.finans.dk/live/opinion/ECE9357646/det-kinesiske-vaekstmirakel-undgik-kollaps-men-faren-lurer-stadig/  
56 EU kommisionen, European Economic Forecast, Winter 2017 & Danske Bank Markets, The Big Picture, November 2016 
57 Danske Bank Markets, The Big Picture, November 2016 
58 IMF, World Economic Outlook Update, January 2017 
59 http://www.b.dk/globalt/indisk-pengepanik-efter-lynindgreb-mod-kontanter 
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3.1.2.6 Sydamerika 

Udsigterne hos flere af de sydamerikanske lande er mere dystre, hvor blandt andet Brasilien og Argentina 

befinder sig i recession ovenpå adskillige år med fejlslagne politiske beslutninger. De ellers positive 

forventninger til 2017 er allerede blevet nedjusteret for begge lande, grundet en svagere end forventet 

udvikling i anden halvdel af 2016. Især Brasilien er vigtig for kontinentets samlede vækst grundet landets 

status som Sydamerikas største økonomi. Trods en nedjusteringen i væksten for 2017 forventer IMF stadig, 

at Brasilien kommer ud af recessionen blandt andet som følge af stigende politisk stabilitet. Prognosen for 

væksten i 2018 ligger således på 1,5 %60. 

3.1.3 Sociokulturelle forhold 

3.1.3.1 Kultur 

Indenfor shippingbranchen er relationer ekstremt vigtige, når der skal forhandles kontrakter og andre 

aftaler61. Sammenholdt med branchens globale rækkevidde stiller dette store krav til det enkelte rederis 

evne til at forstå og agere i forskellige kulturer; både med henblik på kunder, medarbejdere og diverse 

interessenter. I løbet af 2016 har NORDEN blandt andet afholdt en håndfuld ”global mind-set” workshops i 

et forsøg på at forbedre samarbejdet og forstå kulturelle forskelle og ligheder62. 

3.1.3.2 Demografi 

Den globale demografiske udvikling er et andet sociokulturelt forhold med indflydelse på NORDENs branche. 

En analyse af den forventede befolkningstilvækst på tværs af de forskellige verdensdele kan således give et 

indtryk af, hvordan verdenshandlen vil udvikle sig fremover. FN udgiver med et par års mellemrum en 

rapport, hvori organisationen estimerer de forventede befolkningstal blandt verdens lande ud fra forskellige 

demografiske tendenser og indikatorer. Den nyeste udgave af rapporten udkom i juli 2015, ud fra hvilken 

forskellige tabeller er udarbejdet i bilag 3.3. Heraf fremgår det tydeligt, at befolkningstilvæksten i Afrika vil 

vokse eksplosivt over de næste årtier, mens Europa som den eneste vil opleve en negativ befolkningsvækst 

indenfor de næste bare 10 år. Afrikas befolkning vil om bare 20 år udgøre 21,1 % af verdens samlede 

befolkning mod kun 16,1 % i 2015. Delvist drevet af udviklingen i Afrika forventes verdens samlede 

befolkningstal således at stige markant over de kommende årtier, mens den procentvise tilvækst dog vil 

være faldende i perioden.  

3.1.3.3 Sociologi 

Udviklingen blandt de forskellige samfundsklasser er ligeledes interessant, hvor især middelklassen ofte 

bliver nævnt som en vigtig driver i forbindelse med den globale vækst. I en analyse udarbejdet af OECD i 

                                                           
60 IMF, World Economic Outlook Update, January 2017 
61 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
62 NORDEN (2016). CSR Report 2016 s. 25 
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2010 forventes den globale middelklasse at vokse fra små to milliarder til næsten 5 milliarder svarende til en 

stigning i forbruget på omkring USD 35 milliarder. Ifølge analysen forventes især udviklingslandede at udvikle 

en markant større middelklasse, hvor især det asiatiske kontinent forventes at opleve solide stigninger i 

levestandarden63. Et eksempel på denne udvikling blev synlig i 2015, hvor den kinesiske middelklasse således 

overhalede den amerikanske målt på antal voksne64.    

Samlet set vurderes de sociokulturelle forhold kun at få en mindre effekt på shippingbranchen over de 

kommende år. Den stigende befolkningstilvækst og den voksende middelklasse har dog potentiale til at øge 

efterspørgslen efter NORDENs tjenester inden for både tørlast og produkttank.   

3.1.4 Teknologiske forhold 

3.1.4.1 Ubemandede skibe 

Teknologiske forhold spiller en vigtig rolle inden for shippingbranchen, hvor den teknologiske udvikling både 

skaber muligheder og udfordringer. Den fjerde industrielle revolution er blevet en fast andel af dialogen 

omkring den teknologiske udvikling, hvilket blandt andet inkluderer kunstig intelligens, robotteknologi, 3D 

print og digitalisering. Forskning inden for ubemandede skibe er et af de teknologiske forhold, der har 

potentiale til at ændre shippingbranchen radikalt på længere sigt. Allerede i 2018 forventes første 

generation af ubemandede skibe at ramme de nationale farvande, hvilket forventes at inkludere mindre 

færger og slæbebåde. Udsigterne for større ubemandede skibe på internationalt farvand er dog lange, 

hvilket udover teknologien også begrænses af lovgivnings- og forsikringsmæssige forhold. En af de førende 

inden for forskningen, Rolls-Royce, vurderer således først, at teknologien og lovgivningen vil være på plads 

fra 2025, mens en flåde med overvejende ubemandede skibe ikke er realistisk før 203565. Herhjemme har 

Søfartsstyrelsen igangsat et forstudie om ubemandede skibe i samarbejde med Danmarks Tekniske 

Universitet66. 

3.1.4.2 Digitalisering 

Digitalisering er et andet område, der for alvor kan få indflydelse på shippingbranchen inden for de 

kommende år. Historisk har branchen været præget af manuelle processer, når kunderne skulle 

sammensættes med rederierne, hvilket har inkluderet fordyrende mellemled. En stigende gennemsigtighed 

har dog præget branchen de senere år, og denne tendens forventes kun forstærket ved implementering af 

apps og handelsplatforme. En anden fordel ved digitalisering er den øgede datastrøm, som gennem 

algoritmer vil kunne anvendes til analyser af alt fra bunkerforbrug til efterspørgselsmønstre. Digitaliseringen 

                                                           
63 OECD by Homi Kharas (2010). The Emerging Middle Class in Developing Countries 
64 Credit Suisse (2015). Global Wealth Report 2015 
65 http://www.shippingwatch.dk/secure/Virksomheder/article9389765.ece  
66 http://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/Sider/S%C3%B8fartsstyrelsen-tager-fat-p%C3%A5-fremtiden-med-ubemandede-
skibe.aspx  
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kan således forsyne omstillingsparate rederier med uanede muligheder, mens det ligeledes kan efterlade 

dem, der ikke formår dette, marginaliseret. 

3.1.4.3 Vedvarende energi 

Udviklingen af vedvarende energiformer er ligeledes en af de teknologiske faktorer, som shippingbranchen 

er nødsaget til at forholde sig til. Fossile brændstoffer i form af oliebaserede produkter og kul kan på sigt 

blive udkonkurreret af eksempelvis vandkraft og vindenergi, hvilket allerede er benævnt under afsnittet 

Energipolitik. Her vurderes NORDEN at være på forkant med udviklingen, hvor rederiet løbende har tilpasset 

sin forretning til i højere grad at inkludere biomasse og korn. Eksempelvis har NORDEN i løbet af 2016 

indgået flere store kontrakter om transport af biomasse i form af træpiller fra henholdsvis USA og Canada til 

Europa67. Den globale efterspørgsel efter træpiller forventes at vækste med 16 % årligt frem mod 2020, 

hvilket blandt andet står til grund for NORDENs ambition om, at træpiller fremadrettet skal fylde mere i 

rederiets tørlastportefølje68. Korn udgjorde næsten en tredjedel af NORDENs samlede transporter i 2016 og 

forventes ligeledes at udgøre en stor andel fremover, eftersom kornprodukter især fragtes på Supramax- og 

Panamax-skibe69. Verdenshandelen med de vigtigste kornprodukter forventes at stige med 1,5-5,5 % frem 

mod høståret 2020/202170. 

Samlet set vurderes de teknologiske forhold at få stor indvirkning på shippingbranchen i det lange løb, men i 

mindre grad inden for de kommende år. Usikkerheden omkring nye tiltag i form af ubemandede skibe og en 

stigende digitalisering er fortsat stor, men mulighederne er ligeledes markante for de rederier, der formår at 

omstille sig disse teknologiske forandringer. 

3.1.5 Miljømæssige forhold 

3.1.5.1 Luftforurening 

Den nuværende miljødebat inden for shipping fokuserer primært på to områder; luftforurening og udledning 

af ballastvand. Luftforurening har længe været et veldebatteret emne inden for den maritime sektor, hvor 

især kravene til svovlkoncentrationen i skibenes brændstof trækker overskrifter. IMO har blandt andet til 

formål at fremme sikkerhed og miljøbeskyttelse på internationalt niveau. Organisationen besluttede allerede 

i 2008 at sænke grænsen for svovlindhold i skibsbrændstof fra 2020, hvilket blev endeligt bekræftet i oktober 

2016. Skibenes brændstof må således fra 1. januar 2020 maksimalt indeholde 0,5 % svovl mod tidligere 3,5 

%71. 

                                                           
67 NORDEN NEWS, vinter 2016 & NORDEN NEWS, efterår 2016 
68 NORDEN NEWS, efterår 2016 
69 NORDENs årsrapport s. 18 
70 NORDEN NEWS, efterår 2016 
71 http://www.mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/skibe-skal-saenke-svovlforurening-med-80-%-i-2020/ 
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Overholdelsen af kravet kan sikres enten ved at anvende brændstof med et lavere svovlindhold eller ved at 

installere et mekanisk renseanlæg ombord på skibene. NORDEN har foreløbig valgt at satse på den første af 

de to løsninger og følger udviklingen tæt72. Begge løsninger vil være fordyrende for rederierne og i en ny 

analyse vurderes det, at den daglige bunkeromkostning for et tankskib vil stige til næsten det dobbelte fra 

2017 til kravene træder i kraft i 202073. Særlige områder, heriblandt Nord- og Østersøen samt farvande nær 

den nordamerikanske kyst, har dog siden 2015 haft endnu strengere krav om indholdet af svovl på bare 0,1 

%. 

Omkostningens størrelse afhænger af flere forhold, blandt andet prisen på de forskellige typer bunker. I 

vinteren 2015 udgjorde brændstof med højest 3,5 % svovl 85 % af NORDENs samlede bunkerforbrug, mens 

de resterende 15 % bestod af højest 0,1 %, grundet de allerede eksisterende miljøkrav i Nordeuropa og 

USA/Canada74. På daværende tidspunkt lå prisen på bunker med 3,5 % svovl på cirka USD 225 per ton, mens 

prisen på bunker med 0,1 % lå på cirka USD 450 per ton. Med en difference på cirka USD 225 per ton er den 

renere bunker altså dobbelt så dyr, som bunker med 3,5 % svovl. Pris på brændstof med 0,5 % svovl bliver 

formentlig ikke meget billigere og slet ikke ved indførelsen af kravet i 2020, hvor der bliver spekuleret i om 

produktionen vil kunne følge med efterspørgslen. Hvis det antages, at prisen vil ligge fast på de USD 450 per 

ton, samt at forholdet mellem NORDENs forbrug af de to typer brændstof fortsat vil ligge på niveau med 

vinteren 2015, vil dette alt andet lige betyde en årlig ekstraomkostning for NORDEN på omkring USD 360 per 

ton75. 

Hvorvidt NORDEN får mulighed for at føre dele af omkostningen videre til rederiets kunder eller om andre 

forhold vil få indflydelse på reguleringen er svært at sige på nuværende tidspunkt. Meget kan ske inden 

2020, men der er ingen tvivl om, at omkostningerne til overholdelse af kravet vil få markant betydning for 

shippingbranchen. 

3.1.5.2 Ballastvand 

Rensning af ballastvand (såkaldt Ballast Water Management) er et andet varmt emne inden for den maritime 

sektor. I korte træk handler det om håndteringen af skibenes ballastvand, hvilket skal ske under 

kontrollerede forhold for at forhindre indførelsen af invasive arter og dermed påvirkning af naturens 

naturlige økosystemer. Ballastvandskonventionen blev oprettet i 2004 af IMO, men grundet krav om 

tilslutning fra minimum 35 % af den globale bruttotonnage og godkendelse fra 30 stater er konventionen 

først blevet godkendt den 8. september 2016. Konventionen vil således træde i kraft 12 måneder senere den 

8. september 2017. 

                                                           
72 NORDENs årsrapport s. 14 
73 http://www.shippingwatch.dk/Rederier/Tanker/article9400517.ece  
74 NORDEN NEWS, vinter 2015 
75 Bilag 3.4 
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For at imødekomme denne skal alle skibe have indbygget et renseanlæg. Dette gælder alle skibe bygget fra 

konventionen træder i kraft og stiller samtidig krav til eksisterende skibe om imødekommelse af kravene 

inden for en periode på fem år. Lave fragtrater og priser på secondhand skibe kan dog betyde, at rederierne i 

højere grad vælger at skrotte ældre skibe, hvor det ikke vil være rentabelt at installere renseanlæg. 

Stigningen i antallet af skrotninger kan således føre til en bedre balance i markedet hvad angår udbud og 

efterspørgsel, hvormed konventionen faktisk kan ende som en hjælpende hånd til branchen som helhed. Af 

bilag 3.5 fremgår det, at udviklingen i tørlastflåden forventes at være faldende over de kommende år. 

Den positive indvirkning på balancen i markedet forventes dog på ingen måde at opveje de omkostninger, 

som reguleringerne kommer til at betyde for rederierne. I det nuværende marked vurderer NORDEN en 

omkostning på mellem USD 0,4 og 1,0 millioner per skib, afhængig af skibstype- og størrelse76. 

Installationerne bliver dog kun relevant i forbindelse med NORDENs egne skibe, hvilket per 31. december 

2016 består af 37,5 skibe. Omkostningerne for NORDEN forventes således at ligge i intervallet USD 17-30 

millioner over de næste fem år77. En toårig udsættelse af fristen har dog været diskuteret i IMO, hvilket vil 

blive endegyldigt besluttet i juli 2017. 

3.1.6 Lovmæssige forhold 

3.1.6.1 Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og Tonnageskat 

Shipping er i høj grad et globalt erhverv, hvorfor der er brug for en lovgivning gældende på tværs af de 

nationale grænser. DIS-ordningen og tonnageskatteordningen udgør to af de vigtigste lovmæssige tiltag for 

de danske økonomiske rammevilkår. Førstnævnte blev indført i 1988 for blandt andet at sikre danske 

rederiers fortsatte internationale konkurrenceevne og finder anvendelse for søfolk, der arbejder om bord på 

danske skibe. Denne lønomkostning bliver således ikke beskattet i Danmark, hvilket giver rederierne 

mulighed for at sænke driftsomkostninger ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft på internationalt 

konkurrencedygtige betingelser. Per 7. maj 2017 har NORDEN 15 skibe indregistreret under DIS78. 

Tonnageskatteordningen blev vedtaget i 2002 med virkning fra og med indkomståret 2001, dog med 

mulighed for udsættelse til 200279. Ordningen betyder i korte træk, at rederierne betaler et fast skattebeløb 

per netto tonnage ton, de råder over, frem for den almindelige selskabsskat. Ordningen er frivillig, men 

bindende i en 10-årig periode ved indtrædelse. NORDEN tiltrådte ordningen med virkning fra 1. januar 2001 

og valgte at forlænge perioden med endnu 10 år fra 1. januar 2011. 

                                                           
76 NORDENs årsrapport s. 14 
77 Bilag 3.6 
78 http://www.ds-norden.com/tanker/fleetlist/?sort=ship:flag & http://www.ds-norden.com/drycargo/fleetlist/  
79 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2049369&chk=214126 
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3.2 Porters Five Forces 

3.2.1 Truslen fra nye indtrængere 

Truslen fra nye indtrængere afhænger af flere faktorer, blandt andet mængden og størrelsen af 

adgangsbarrierer i branchen. De senere års faldende priser for både nybyggede og secondhand skibe har 

sænket en af de markante adgangsbarrierer i form af adgangen til tonnage. Af bilag 3.7 fremgår det således, 

hvordan priserne på nybyggede skibe har udviklet sig over det seneste årti, mens følgende graf viser 

udviklingen i skibsværdier for 5-årige skibe af typerne MR og Panamax (tørlast). 

Figur 3.3 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 

Produkttankmarkedet oplevede en gradvis forværring i løbet af 2016, hvilket priserne på et 5-årigt MR-skib 

ligeledes bærer præg af. Tørlast derimod brød i april 2016 den faldende tendens, der har kendetegnet 

markedet siden 2014, men oplever fortsat skuffende priser sammenlignet med tidligere år. For prisniveauer 

strækkende over længere perioder henvises til bilag 3.8. 

Et mindre kapitaltungt alternativ til køb af nybyggede og secondhand skibe er indbefragtning af skibe, hvilket 

NORDEN anvender i stor stil. Raterne for indbefragtede skibe påvirkes i høj grad af samme faktorer som 

priserne på nybyggede og secondhand skibe, hvorfor det nuværende prisniveau giver muligheder for nye 

indtrængere. Nye indtrængere er således ikke tynget i samme grad af høj gældsætning i skibe, der er bestilt 

eller bygget under helt andre forhold og fragtrater end tilfældet er i dag. XO Shipping og Thorco Bulk er to 

selskaber, der lukrerer på denne taktik80. Ingen af selskaberne ejer skibe selv, men driver forretning primært 

baseret på korttidsindbefragtede skibe. Formålet er således at tjene penge på det lave prisniveau i markedet, 

                                                           
80http://www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/324759/dansk_miniputrederi_om_de_store_deres_model_er_foraeldet.ht
ml?hl=YToxOntpOjA7czoyNToiRGFtcHNraWJzc2Vsc2thYmV0IE5vcmRlbiI7fQ & 
http://www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/328945/stadil-
familien_satser_stort_paa_nyt_shippingselskab.html?hl=YToxOntpOjA7czoyNToiRGFtcHNraWJzc2Vsc2thYmV0IE5vcmRlbiI7fQ 
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men samtidig bevare effektiviteten og fleksibiliteten det giver udelukkende at have korttidsindbefragtede 

skibe. Mere traditionelle rederier som NORDEN er således nødsaget til at tilpasse sig de nye markedsvilkår og 

samtidig udnytte de konkurrencemæssige fordele, som virksomheden besidder i form af stordriftsfordele, 

knowhow og gode kunderelationer. 

Nye potentielle konkurrenter kan dog også være eksisterende virksomheder, der ønsker at ekspandere til 

nye markeder. Dette kan bestå af rederier, der opererer inden for andre segmenter af shippingbranchen, 

som ønsker at udvide forretningen til også at inkludere produkttank eller tørlast. En ny type af konkurrenter i 

form af eksempelvis internetgiganter som Amazon og Google udgør dog også en trussel for de eksisterende 

virksomheder i shippingbranchen. Især Amazon vurderes at være en markant trussel efter de i januar 2017 

udvidede deres transportaktiviteter til også at inkludere shipping81. Selvom virksomhedens 

speditøraktiviteter fortsat er på et lavt niveau, vil en fremtidig etablering på markedet have overvældende 

negativ indflydelse på de eksisterende rederier, da de i så fald ikke bare vil miste en stor kunde, men 

samtidig få en ny stor konkurrent. Dette vil dog primært påvirke containerindustrien, hvorfor NORDEN ikke 

vurderes at blive påvirket af dette. 

Samlet set vurderes truslen fra nye indtrængere at være steget i løbet af de senere år, grundet nye 

potentielle konkurrenters manglende eksponering over for de senere års faldende fragtrater og generelt 

hårde vilkår for eksisterende rederier. 

3.2.2 Truslen fra substituerende produkter 

Når truslen fra substituerende produkter skal fastlægges vil den mest naturlige tanke umiddelbart være 

andre transportmidler i form af transport med tog, lastbil eller fly. Ingen af disse tre muligheder kan dog for 

alvor konkurrere med skibe på både volumen og distance, og bør i højere grad anses som 

komplementerende produkter til shippingbranchen. Inden for produkttank er rørledninger en anden 

substitutionsmulighed, hvilket blandt andet benyttes internt i USA. Rørledninger er dog ikke 

konkurrencedygtige over længere distancer, og da de samtidig i højere grad er disponerede overfor 

sabotage, vurderes truslen for substitution gennem denne kilde ikke som værende markant. 

Inden for de seneste par år har teknologien bag 3D-print udviklet sig hastigt og kan på sigt revolutionere 

shippingbranchen som den fungerer i dag. 3D-print har potentiale til at decentralisere produktionen og 

dermed ændre tendensen i at producere varer i eksempelvis Kina med tanke på eksport til USA eller 

Europa82. Ligesom tilfældet var med truslen fra Amazon vil teknologien bag 3D-print dog primært være en 

trussel for containerindustrien. Truslen vurderes således ikke at komme til at påvirke markedet for tørlast 

                                                           
81 http://www.shippingwatch.dk/secure/Rederier/article9322603.ece  
82 http://www.shippingwatch.dk/secure/Rederier/article8309819.ece  
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eller produkttank, som NORDEN opererer på. Samlet set vurderes truslen fra substituerende produkter 

således som værende marginal. 

3.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

NORDENs kunder inden for tørlastmarkedet består af forskellige værker, selskaber og producenter, der 

ønsker transport af alt fra kul og jernmalm til korn og træpiller. Inden for produkttankmarkedet består 

kunderne udelukkende af store olieselskaber og oliehandlere, der ønsker at få transporteret raffinerede 

olieprodukter. Markedet udgøres primært kun af omkring 30 kunder83. På begge markeder gør det sig 

gældende, at ingen af NORDENs enkeltkunder har en ekstern omsætning der overstiger 10 % af den samlede 

omsætning84. 

Generelt bestemmes fragtraterne ud fra udbud og efterspørgsel efter tonnage, hvilket påvirkes af adskillige 

faktorer. Efterspørgslen påvirkes blandt andet af faktorer som udviklingen i verdensøkonomien og 

sæsonmæssige udsving, mens udbuddet i højere grad påvirkes af faktorer som udviklingen i verdensflåden, 

antallet af ophugninger og indtjeningen i branchen85. Helt overordnet fører et stort udbud af skibe ofte til 

lave fragtrater, mens det omvendte er tilfældet ved mangel på skibe. Styrkeforholdet mellem rederierne og 

kunderne afspejles således i fragtraterne, der ofte er genstand for store udsving. Følgende graf viser 

udviklingen i spotraterne for henholdsvis tørlast og produkttank baseret på Baltic Dry Index (BDI) og Baltic 

Clean Tanker Index (BCTI). Indeksene giver altså en indikation af den nuværende markedssituation. 

Figur 3.4 

 
Kilde: http://www.investing.com, https://www.lloydslist.com & egen tilvirkning 
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84 NORDENs årsrapport 2016 s. 58 
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Her bliver det tydeligt, at spotraterne fortsat befinder sig på et lavt niveau. Volatiliteten på markedet for 

tørlast er især markant, hvor de kraftigt stigende rater i perioden 2005-2008 og den efterfølgende nedtur 

falder i øjnene. I løbet af 2008 satte indekset rekord i begge ender af skalaen, hvor indekset først toppede i 

11.793 point den 20. maj 2008 for kun omkring et halvt år senere at være faldet til 663 point86. I februar 

2016 satte indekset ny bundrekord med 290 point, og selvom raterne har oplevet en gradvis bedring siden 

da, ligger forhandlingsstyrken fortsat hos ladningsejerne. Mens ladningsejerne tidligere havde travlt med at 

sikre sig over længere perioder for at undgå de stærkt stigende rater, har de nuværende lave spotrater og 

den generelle overkapacitet i markedet sat en stopper for denne tendens87. 

Indekset for produkttank er også meget volatilt, dog ikke på samme niveau som tørlastmarkedet. Efter 

stærkt svingende rater i årene op til finanskrisen faldt indekset markant som følge af denne, hvor indekset i 

foråret 2009 nåede lavpunktet. Siden da har raterne fundet et lidt mere stabilt niveau, hvor udviklingen i 

2016 dog var præget af negative tendenser. I årets sidste kvartal vendte udviklingen og starten på 2017 har 

ligeledes været positiv. Raterne ligger dog fortsat på et lavt niveau, hvilket vurderes at forskubbe 

forhandlingsstyrken til ladningsejernes fordel. 

Samlet set står kunderne altså med en stærk forhandlingsstyrke overfor rederierne, grundet de lave 

spotrater og den generelt svære situation på både tørlast- og produkttankmarkedet.  

3.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Inden for shippingbranchen findes forskellige typer af leverandøromkostninger, hvor det i denne afhandling 

er valgt at fokusere på de to umiddelbart vigtigste i form af bunkerleverandører og skibsværfter. 

3.2.4.1 Bunkerleverandører 

På trods af de senere års faldende oliepriser udgør brændstof i form af bunker fortsat den største variable 

omkostning for NORDEN. NORDEN og NPP køber bunker i mere end 300 forskellige havne og har igennem 

mange år opbygget et stærkt tillidsforhold til flere leverandører88.  Eftersom bunker er et restprodukt af 

råolie er priserne på de to naturligvis tæt korrelerede og handlen finder sted ud fra markedsbestemte priser. 

Af bilag 3.9 fremgår det, hvordan priserne på bunker faldt kraftigt i anden halvdel af 2014, hvilket fortsatte 

ind i 2015, hvorefter priserne i løbet af 2016 genvandt lidt af det tabte. På trods af den stigende tendens i 

2016 ligger bunkerpriserne således fortsat på et lavt niveau, hvilket indikerer, at styrkeforholdet for 

øjeblikket er forskubbet til fordel for rederierne. 

                                                           
86 http://www.balticexchange.com/about-us/shipping-markets/  
87 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
88 NORDEN NEWS, vinter 2015 
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3.2.4.2 Skibsværfter 

Overudbuddet og de tilsvarende lave fragtrater over de senere år har presset skibsværfterne, der ligesom 

andre segmenter inden for shippingbranchen fortsat opererer under vanskelige markedsforhold. 

Efterspørgslen efter nye skibe har været faldende over en længere periode og ordreaktiviteten for 2016 

forventes at ramme det laveste niveau i 20 år89. En snarlig bedring vurderes ikke at være realistisk, da 

leveringen af nye skibe fortsat forventes at overstige antallet af skrotninger i både produkttank og tørlast. Af 

de omkring 630 aktive skibsværfter, vurderes kun omkring 110 af disse at have haft succes med at lande nye 

ordrer i løbet af de første 10 måneder af 201690. Omkring 350 skibsværfter vurderes at have leveret skibe i 

løbet af samme tidshorisont uden tilsvarende at få nye kontrakter. Mere end halvdelen af disse, svarende til 

omkring 10 % af den samlede kapacitet, vil således stå uden ordrer inden for et år. Udviklingen i antallet af 

henholdsvis kontrakter og leveringer samt skibsværfternes ordrebøger er illustreret i bilag 3.10, hvor det dog 

skal noteres, at 2016 udelukkende består af data fra januar til oktober. Af bilag 3.11 fremgår udviklingen i 

antallet af aktive skibsværfter, hvor antallet ultimo 2017 forventes at være faldet til 380. 

Samlet set vurderes forhandlingstyrken således i høj grad at ligge hos rederierne, grundet den manglende 

efterspørgsel, hvilket blandt andet genspejles i de faldende ordrebøger. En eventuel bedring for 

skibsværfterne kræver en nedbringelse af den overkapacitet der kendetegner shippingmarkedet generelt 

samt et fald i udbuddet af nye skibe. 

3.2.5 Rivalisering mellem eksisterende virksomheder 

På trods af stigende tendenser til konsolidering i blandt andet containerindustrien er shipping fortsat en 

ekstremt fragmenteret industri, hvor de 25 største rederier målt på opereret tonnage kun står for 23,8 % af 

den totale bruttotonnage per 1. oktober 201691. I 2015 ejede 70 % af sektorens rederier således under 51 

skibe92. Når sektoren samtidig er karakteriseret ved standardiserede produkter og relativt lave omkostninger 

for kunderne ved at skifte leverandør, er det oplagt at argumentere for en markedstilstand i nærheden af 

fuldkommen konkurrence. Af årsrapporten fremgår det da også, hvordan rederiet har fokus på 

markedssituationen og forventer værdiskabelse gennem øget operatøraktivitet med forholdsvis lille 

margin93. En højere grad af konsolidering kan blive en naturlig konsekvens af den nuværende 

markedssituation, hvilket dog ikke virker til at være tilfældet i branchen generelt, hvor andelen af den totale 

bruttotonnage opereret af de 25 største rederier er faldet med fem % i perioden 1. juli 2012 til 1. oktober 

201694. 

                                                           
89 Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016 
90 Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016 
91 Danmarks Rederiforening, Skibsfarten i Tal, november 2016  
92 http://www.shippingwatch.dk/Rederier/article7507091.ece  
93 NORDENs årsrapport 2016 s. 9 
94 Danmarks Rederiforening, Skibsfarten i Tal, november 2012 & 2016 



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

35 
 

I en markedstilstand drevet af fuldkommen konkurrence har det enkelte rederi ikke mulighed for at påvirke 

fragtraterne, der i højere grad påvirkes af makroøkonomiske forhold. Rederierne har til dels mulighed for at 

differentiere sig på andre parametre. Finansiel styrke, et godt omdømme og en moderne flåde er vigtigt, når 

ladningsejerne vælger rederi. Mange aftaler bliver aftalt mundtligt for så senere at blive underskrevet 

skriftligt, hvorfor det er vigtigt for ladningsejeren at kunne stole på rederiet95. Desuden betyder størrelse 

noget hos ladningsejerne, da et stort rederi i højere grad vil have mulighed for at tilbyde flere services inden 

for et større geografisk område. Overholdelsen af miljøkrav spiller desuden en stor rolle inden for især 

produkttank, hvor de store olieselskaber for alt i verden vil undgå katastrofer som tilfældet med Torrey 

Canyon og Exxon Valdez. 

Overudbuddet i markedet er allerede blevet benævnt i relation til skibsværfternes forhandlingsstyrke, men 

har ligeledes markant indflydelse på rivaliseringen mellem rederierne. Verdensflåden er fortsat 

uhensigtsmæssigt stor, hvilket har drevet fragtraterne ned på et uholdbart lavt niveau. At verdensflåden 

samtidig er yngre og skibene større end tidligere er ikke med til at forbedre markedsvilkårene. Branchen har 

dog altid været særdeles cyklisk, hvor konjunkturerne har stor indflydelse på udbuddet og efterspørgslen 

efter tonnage. Udviklingen har ofte en selvforstærkende effekt på branchen, hvilket resulterer i et stigende 

antal ordrer på nybygninger i gode år med høje fragtrater. Dette fører til længere leveringstid og højere 

priser på nybygninger, og når markedet så igen rammer en balance mellem udbud og efterspørgsel vil 

ordrebøgerne fortsat være fulde. Markedet vil således blive præget af overudbud og faldende fragtrater, 

hvilket vil føre til faldende udbud, indtil markedet igen rammer en fornuftig balance mellem udbud og 

efterspørgsel. 

3.2.5.1 Tørlast 

I februar 2016 ramte det toneangivende Baltic Dry-indeks, som tidligere nævnt, det laveste niveau 

nogensinde på kun 290 point. Siden da har tørlastraterne genvundet noget af sin styrke, og de fleste 

analytikere vurderer, at raterne vil opleve små stigninger i løbet af 2017, for herefter at nå et højdepunkt i 

201896. Ligesom for shippingbranchen generelt gælder det dog, at overudbuddet skal nedbringes før raterne 

for alvor vil vise tegn på bedring. Af bilag 3.12 fremgår det, hvordan NORDEN forventer, at de senere års 

faldende vækstrater for den globale tørlastflåde vil fortsætte. Rederiet forventer, at antallet af leveringer i 

2017 vil ligge i omegnen af 4-5 % af den samlede flåde, mens antallet af skrotninger forventes omkring 2-3 

%, hvilket således indebærer en forventet flådevækst på 1,5 til 2,5 %. 

Tørlastmarkedet er ligesom den samlede shippingbranche ekstremt fragmenteret, hvor kun fire rederier ejer 

mere end 100 tørlast skibe og intet rederi ejer mere end fire procent af den totale flåde målt på 

                                                           
95 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
96 http://www.drewry.co.uk/news/improving-demand-to-ease-oversupply-in-dry-bulk-shipping & 
http://www.shippingwatch.dk/secure/Rederier/Toerlast/article9340285.ece  
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dødvægtstonnage97. Følgende tabel viser NORDENs position på tørlastmarkedet sammenholdt med den 

totale verdensflåde per 31. december 2016. 

Tabel 3.1 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016, egen tilvirkning & NORDENs hjemmeside 

Som det fremgår af tabellen har NORDEN de største markedsandele inden for Panamax- og Supramax-

segmenterne, hvilket stemmer overens med strategien Focus & Simplicity beskrevet tidligere. 

Poolsamarbejdet er ikke så markant for tørlastdivisionen, men presser dog stadig den samlede andel for 

både Handysize og Post-Panamax op på 1,84 % inden for hvert segment. Med en samlet andel på 2,14 % er 

NORDEN altså en forholdsvis stor aktør på det fragmenterede tørlastmarked. 

3.2.5.2 Produkttank 

Produkttankmarkedet har ligesom tørlastmarkedet haft svære vilkår i løbet af 2016, men også her har de 

første måneder af 2017 budt på opløftende tendenser. Faldende benzinlagre i USA har blandt andet 

indvirket til stigende rater for MR-skibene, hvor de gennemsnitlige spotrater for de seks vigtigste ruter er 

steget med næsten 50 % i forhold til niveauet for en måned siden. Antallet af nye skibe kan dog være med til 

at sætte en stopper for de positive tendenser. Af bilag 3.13 fremgår det, hvordan NORDEN forventer en 

mere begrænset flådevækst på 2-3 % sammenlignet med tidligere år. Samtidig forventer rederiet et lavere 

rateniveau for 2017 sammenholdt med 2016, men mulighed for bedring mod slutningen af året. 

Følgende tabel viser NORDENs og NPP’s position på produkttankmarkedet sammenholdt med den totale 

verdensflåde per 31. december 2016 for MR- og Handysize-skibe98. Tallet for NPP er eksklusiv NORDENs 

skibe. 

Tabel 3.2 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016, egen tilvirkning & NORDENs og NPP’s hjemmesider 

                                                           
97 BIMCO (2016). How will the crisis impact the future of the dry bulk shipping industry? 
98 Data for NPP er dog opdateret 14. marts 2017. Ingen skibe er dog bygget i 2016 eller 2017, hvorfor sammenligningsgrundlaget 
vurderes at være tilfredsstillende. 

Tørlast Verden Norden Pool
Andel: 

Norden

Andel: 

Pool

Andel: 

Samlet

Panamax 2,027          84                -              4.14% 0.00% 4.14%

Supramax 3,426          74                -              2.16% 0.00% 2.16%

Capesize 1,530          1                  -              0.07% 0.00% 0.07%

Handysize 2,669          36                13                1.35% 0.49% 1.84%

Post-Panamax 543              4                  6                  0.74% 1.10% 1.84%

Samlet 10,195        199              19                1.95% 0.19% 2.14%

Produkttank Verden Norden NPP
Andel: 

Norden

Andel: 

NPP

Andel: 

Samlet

MR 1,342          22                31                1.64% 2.31% 3.95%

Handysize 566              15                22                2.65% 3.89% 6.54%

Samlet 1,908          37                53                1.94% 2.78% 4.72%
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Som det ligeledes gjorde sig gældende for tørlastmarkedet er markedet for produkttank også særdeles 

fragmenteret, hvorfor NORDENs markedsandele inden for både MR og Handysize gør rederiet til en markant 

spiller. Dette er især tilfældet, hvis man ser på NPP’s samlede markedsandele, der i så fald udgør 

gennemsnitligt 4,72 % på tværs af de to segmenter. 

3.3 Værdikædeanalyse 

Værdikædeanalysen vil forsøge at belyse de interne kompetencer, som NORDEN har til rådighed. Formålet 

med analysen er således at analysere aktiviteterne i NORDENs værdikæde for at blive i stand til at vurdere, 

hvor værdiskabelsen finder sted. 

Figur 3.5 

 
Kilde: Porter (1998) s. 41 & egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående figur er det valgt at opdele NORDENs værdikæde i fem støtteaktiviteter og 

fire primære aktiviteter. I forhold til Porters oprindelige værdikæde er denne således blevet tilpasset 

NORDENs forretningsmodel. Overordnet gælder dog fortsat, at aktiviteterne hænger sammen og bidrager på 

tværs af aktiviteterne. Støtteaktiviteterne er altså med til at supportere de primære aktiviteter, ligesom de 

primære aktiviteter er forbundet med hinanden. 
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3.3.1 Primære aktiviteter 

3.3.1.1 Sikring af kapacitet 

”NORDEN genererer indtjening ved på baggrund af et globalt netværk af 

kontorer og god adgang til kunder at kombinere laster med skibe og få flere 

penge for at transportere lasten, end det koster NORDEN at skaffe kapaciteten.” 

- NORDENs årsrapport 2016 s. 2 

Ovenstående citat beskriver glimrende NORDENs operatørbaserede forretningsmodel, hvor den første 

primære aktivitet er at sikre den nødvendige kapacitet. Dette har siden efteråret 2015 foregået i NORDENs 

Asset Management enhed, der dækker køb og salg samt langtidsindbefragtning af skibe for både tørlast og 

tank. For at være i stand til at tjene på de senere aktiviteter i værdikæden er det nødvendigt, at NORDENs 

tonnage er sikret på fornuftige vilkår. Dette kan gøres på to måder; man kan købe skibe eller man kan indgå 

charteraftaler. Hvordan NORDEN vælger at sammensætte flåden er afhængigt af flere faktorer, hvor blandt 

andet udviklingen på rederiets markeder er en afgørende faktor. For NORDEN handler det således om at 

tilpasse flåden til de skiftende markedsvilkår ved blandt andet at udnytte konjunkturerne. Dette er den 

nuværende markedssituation et glimrende eksempel på, hvor flere rederier har store vanskeligheder 

grundet fejlagtige investeringer i tonnage, da skibspriserne var på sit højeste. Nedenstående graf 

sammenholder udviklingen i NORDENs tørlastflåde med markedets spotrater per 31. december 2016. 

Figur 3.6 

 

Kilde: NORDENs årsrapport 2012-2016 & egen tilvirkning 

Som det ses har NORDEN i høj grad formået at tilpasse sin tørlastflåde ud fra udviklingen i spotraterne. 

Samlet set vurderes NORDENs evne til at sikre og tilpasse sin kapacitet til imødekommelse af efterspørgslen i 

markedet som værende en styrke for rederiet. 
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3.3.1.2 Indgåelse af charteraftaler 

NORDEN har ansat adskillige såkaldte chartering managere – også kaldet befragtere – hvis rolle er at finde 

last til rederiets skibe. Befragterne har altså kontakten til kunderne og ansvaret for at få tonnagen afsat 

gennem overskudsgivende kontrakter. Helt overordnet gælder det for NORDEN om at kombinere de 

længerevarende kontrakter med den mere kortsigtede indsejling i spotmarkedet. De længerevarende 

kontrakter er således med til at nedbringe NORDENs eksponering overfor spotraterne og give stabilitet i en 

ellers volatil branche. Forholdet mellem disse vil afhænge af markedets nuværende tilstand samt NORDENs 

forventninger til den fremtidige udvikling. Når NORDEN skal indgå en kontrakt har rederiet fire muligheder99: 

 Contracts of Affreightments (COA) med varighed på 3 måneder til 15 år 

 Timecharter kontrakter (T/C) med varighed på 1 måned til 10 år 

 Forward Freight Agreements (FFA) med varighed på op til 2 år 

 Spotmarkedet med varighed mellem 2 og 8 uger 

Der findes dog intet marked for FFA’s inden for tanksegmentet, hvor NORDEN primært anvender T/C og 

spotmarkedet. Der er således flere tangenter at spille på inden for tørlast, hvor NORDEN dog efter 

finanskrisen kun benytter FFA’s i et mindre omfang100. 

Generelt adskiller NORDEN sig fra andre rederier opererende inden for tørlast ved at have en betydelig 

operatøraktivitet – en aktivitet som rederiet efter eget udsagn forventer at styrke over de kommende år101. 

Hvis NORDEN således forventer en negativ udvikling i markedet kan rederiet positionere sig ved at indgå 

flere kontrakter. Eksempelvis øgede rederiet sin operatøraktivitet i tørlast med 7 % flere 

korttidsindbefragtede skibsdage i løbet af 2016, mens eksponeringen mod tankmarkedet blev reduceret. På 

tankmarkedet havde NORDEN således 21 % færre åbne dage for 2017 ved indgangen af året end tilfældet 

var for 2016 året inden. 

Antallet af åbne dage ved årets begyndelse er dog langt fra et billede på den realiserede beskæftigelse, da 

der undervejs søges ny afdækning. Dette kaldes også for marginalforretning og indebærer altså, at NORDEN 

går ud i spotmarkedet og bygger op i løbet af året. Ultimo året kan NORDEN altså sagtens have anvendt flere 

skibsdage, end rederiet havde til rådighed ved årets start102. Eksempelvis havde NORDEN per 31. december 

2015 en totalkapacitet på 34.717 flådedage for 2016103, hvor den samlede beskæftigelse for 2016 endte på 

63.210104. 

                                                           
99 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
100 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
101 NORDENs årsrapport 2016 s. 8 
102 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
103 NORDENs årsrapport 2015 s. 23 
104 NORDENs årsrapport 2016 s. 16 
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For tørlastsegmentet havde NORDEN ved indgangen til 2017 29.060 skibsdage til rådighed for året, hvoraf 81 

% af disse var afdækket105. Rederiet øgede afdækningen markant i løbet af 4. kvartal af 2016, som følge af 

stigende rater, og forventer ligeledes en signifikant operatøraktivitet i 2017. Afdækningen for 2017 er 

foretaget til en gennemsnitlig omkostning på USD 7.358 per dag med en tilsvarende gennemsnitlig indtægt 

på USD 9.005 per dag. Af følgende figur ses udviklingen i NORDENs afdækning per 31. december i perioden 

2012-2016 illustreret i form af antallet af åbne dag i procent af den totale kapacitet. 

Figur 3.7 

 

Kilde: NORDENs årsrapporter 2012-2016 & egen tilvirkning 

Som det kan ses på grafen ligger antallet af åbne dage på tørlastmarkedet for 2017 markant under de senere 

års niveau. Nettoindtjeningen på de indgåede kontrakter er da også faldet markant fra 2016 til 2017, hvor 

udviklingen i denne tydeligt følger udviklingen i andelen af åbne dage. 

NORDENs positionering på produkttankmarkedet er noget anderledes, hvor rederiet ved indgangen til 2017 

kun havde afdækket 21 % af den samlede kapacitet på 11.475 skibsdage106. Omkostningen for den totale 

gennemsnitlige kapacitet lå her på USD 9.871 per dag med en tilsvarende indtægt fra afdækningen på USD 

17.158 per dag. På produkttankmarkedet søgte NORDEN i løbet af 4. kvartal af 2016 i højere grad at øge 

antallet af skibsdage frem for at øge afdækningen, hvilket blev foretaget gennem indgåelse af kortvarige 

indbefragtninger. Afdækningen ligger dog fortsat markant over forventningsniveauet for 2016, der per 31. 

december 2015 lå på 16 %. 

Befragterne hos NORDEN har desuden til opgave at tage ud og forsøge at promovere selskabet i forskellige 

sammenhænge. Der er altså ingen egentlig marketing- og salgsafdeling. Alt salg foregår hos befragterne, 

hvilket understreger vigtigheden i at have gode kunderelationer, da dette er et af de elementer hvorpå 

                                                           
105 NORDENs årsrapport 2016 s. 21 
106 NORDENs årsrapport 2016 s. 27 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2013 2014 2015 2016 2017

N
ET

TO
IN

D
TJ

EN
IN

G
 I 

U
SD

Å
B

N
E 

D
A

G
E 

I %

Udvikling i antal åbne dage

Tørlast - Åbne dage i % Produkttank - Åbne dage i %

Tørlast - Nettoindtjening Produkttank - Nettoindtjening



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

41 
 

ladningsejerne kan differentiere rederierne. Samlet set er det svært for en udefra stående at vurdere 

kvaliteten af NORDENs befragtere. NORDEN vurderes dog umiddelbart at være stærkt besat på området. 

3.3.1.3 Operatøraktivitet 

Når befragteren har indgået en aftale med en ladningsejer overlader han selve udførelsen af kontrakten til 

en såkaldt operatør. Operatørens opgave består således i at planlægge selve opgaven så optimalt som muligt 

i samarbejde med kaptajner, havne og myndigheder. Dette inkluderer blandt andet påfyldning af bunker, 

koordinering af lastning og losning, og så videre. En god operatør sørger altså for at skibenes drift er 

optimeret, hvilket indebærer minimering af ventedage, og at alt foregår som planlagt i havnene uden 

unødvendige overraskelser. I den virkelige verden spiller naturens kræfter dog også ind, hvorfor en operatør 

ligeledes skal være god til at tage sig af uforudsete udfordringer og finde en løsning, når det ikke går som 

planlagt. 

Operatørerne i NORDEN har desuden mulighed for at udnytte rederiets stordriftsfordele, hvor eksempelvis 

havnekontrakter løbende kan optimeres. Hvis NORDEN anløber en havn 100 gange om året er der mulighed 

for operatøren at forhandle en rabat på plads107. Dette kunne ligeledes være tilfældet med betalingerne for 

gennemsejlingen af Panamakanalen, der i juni 2016 blev genåbnet efter 9 års udvidelsesarbejde. NORDEN er 

det tørlastrederi med flest gennemsejlinger om året gennem Panamakanalen, hvilket kunne give 

operatørerne en fordel i forhandlingerne. 

3.3.1.4 Afslutning af aftalen 

Når lasten er succesfuldt leveret sørger NORDEN for at kunden bliver faktureret, hvilket bliver håndteret i 

operationsafdelingen. NORDEN har desuden en række controllere ansat, der sørger for afregning af 

ventepenge, fragter, og så videre. Et centralt dokument i forbindelse med afregningen er konnossementet, 

også kaldet Bill of Lading, hvilket fungerer som en slags kontrakt mellem ladningsejeren og rederiet. 

Konnossementet fungerer således som et bevis for, at NORDEN har modtaget tonnagen og givet løfte om at 

transportere denne til den aftalte destination. Det er ligeledes dette dokument, der giver NORDEN ret til 

lasten i tilfælde af konkurs eller anden misvedligeholdelse af kontrakten fra ladningsejers side. 

3.3.2 Støtteaktiviteter 

3.3.2.1 Fundament 

Fundamentet henviser først og fremmest til NORDENs supportfunktioner og administrative afdelinger, der er 

med til at supportere den daglige drift. Disse dele er ofte ikke så synlige, men udgør alligevel et vigtigt 

grundlag for, at de resterende støtte- og primære funktioner kan fungere optimalt. Dette er ligeledes 

tilfældet for det mere fysiske fundament, hvor både hovedsædet i Hellerup og de syv forskellige 

                                                           
107 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
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repræsentationskontorer er med til at skabe et solidt grundlag for vedligeholdelse af de resterende 

aktiviteter. Især repræsentationskontorerne rundt omkring i verden er vigtige, da operatørmodellen kræver, 

at rederiet er tæt på kunderne. I takt med, at NORDEN fokuserer mere på denne forretningsmodel, er flere 

globale repræsentationskontorer blevet etableret, senest i Melbourne og Santiago. 

3.3.2.2 Menneskelige ressourcer 

Menneskelige ressourcer består af flere aspekter, hvilket inkluderer NORDENs evne til at rekruttere de 

rigtige medarbejdere til de rigtige jobs, og hvorvidt NORDEN sidenhen formår at motivere og fastholde disse. 

NORDEN administrerer rederiets egen 2-årige traineeuddannelse, hvor rederiet hvert år ansætter adskillige 

trainees både i Hellerup og på de globale repræsentationskontorer. Uddannelserne er rettet mod at blive 

enten befragter, operatør eller controller, hvor NORDEN eksempelvis ansatte 13 nyuddannede trainees i 

sommeren 2016. NORDEN har desuden en kadetuddannelse, hvor rederiet uddanner maskinmestre og 

skibsførere. 

For NORDEN er det dog mindst lige så vigtigt at fastholde allerede ansatte nøglemedarbejdere. Tidligere CFO 

Michael Tønnes Jørgensen vurderer eksempelvis, at det tager 5-10 år at blive en dygtig befragter108. Det er 

således vigtigt, at NORDEN får delegeret ansvaret ud til de medarbejdere med de rette kompetencer, og hele 

tiden formår at motivere og videreudvikle rederiets medarbejdere. Ifølge Michael Tønnes Jørgensen har flere 

dygtige befragtere forladt NORDEN over de senere par år, hvilket kan anses som et kritisk punkt for rederiet. 

NORDEN vurderes dog fortsat at råde over stærke menneskelige ressourcer. 

3.3.2.3 Teknologisk udvikling og teknisk drift 

Den teknologiske udvikling relaterer sig blandt andet til NORDENs håndtering og analysering af information, 

hvor velfungerende IT-systemer spiller en afgørende rolle. NORDEN har for nyligt skiftet rederiets IT-

systemer og vurderes at stå stærkt på området. Udviklingen inden for big data giver desuden NORDEN 

mulighed for at analysere på skibenes sejlruter. Alle skibe er nu til dags udstyret med en såkaldt AIS-

transmitter, så rederierne via GPS-signaler altid ved, hvor skibene befinder sig. Det er således muligt for 

NORDEN at følge konkurrenternes sejlmønstre, ligesom rederiet blandt andet har mulighed for at opfange 

eventuel overkapacitet på specifikke geografiske områder før de opstår109. 

En anden del af den teknologiske udvikling består i flådens teknologiske standarder, hvor NORDEN vurderes 

at råde over en moderne flåde, der løbende bliver vedligeholdt og optimeret. En af disse 

optimeringsmuligheder er brændstofeffektiviteten på skibene, der håndteres af NORDENs såkaldte Fuel 

Efficiency Team. Brændstofeffektiviteten forsøges optimeret gennem forskellige tiltag, hvor NORDEN blandt 

andet fokuserer på rensning af skibenes skrog og propeller. Begroede skibssider kan føre til dramatisk 

                                                           
108 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
109 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
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forøgelse af brændstofforbruget, der ifølge NORDEN selv kan stige med alt fra 25 % til over 100 %110. Som en 

del af den teknologiske udvikling forsøger NORDEN at mindske behovet for rensning af rederiets skibe ved at 

anvende en bundmaling, der i højere grad forhindrer, at skibssiderne bliver tilgroet. Desuden vurderes 

NORDEN at være langt fremme i overholdelsen af nye teknologiske krav, heriblandt de skærpede miljøkrav 

der allerede er blevet beskrevet tidligere. 

3.3.2.4 Indkøb 

NORDENs indkøb af tonnage er allerede blevet berørt under de primære aktiviteter, hvor fokus dog især lå 

på evnen til at sikre kapacitet til fordelagtige priser samt løbende tilpasning af flåden ud fra 

markedsvilkårene. En aktivitet i forbindelse med sikring af tonnage, som dog ikke vurderes som en primær 

aktivitet, er NORDENs indgåelse af købsoptioner på udvalgte langtidsindbefragtede skibe. Dette har NORDEN 

eksempelvis haft stor succes med, da fragtrater og skibspriser toppede i 2008, hvor gunstige købsoptioner 

indgået i årene forinden blev udnyttet med høje marginer. Grundet de lave rater er NORDENs nuværende 

købsoptioner ikke så meget værd i dag. Værdien af købsoptionerne indgår i regnskabet under 

skibsværdier111, hvor det dog skal bemærkes, at der udelukkende er tale om teoretiske værdier. 

Købsoptionsværdierne er således baseret på optimale udnyttelsestidspunkter, hvilket meget sjældent er 

muligt at ramme i virkeligheden112. 

NORDENs indkøb begrænser sig ikke kun til tonnage, men indebærer ligeledes bunker og diverse tekniske 

elementer. Indkøbet af bunker foregår i den tidligere omtalte Fuel Efficiency afdeling og inkluderer som 

allerede nævnt i PESTEL-analysen 1,3 millioner ton brændstof årligt. Her foregår størstedelen via 

hedgingkontrakter, der sikrer NORDEN en på forhånd fastsat bunkerpris, når rejsen skal gennemføres. Prisen 

afdækkes således ved hjælp af effektiv risikostyring, da spekulation i prisudviklingen på bunker ikke er en del 

af NORDENs forretningsområder113. Så snart operatøren kender bunkerforbruget for en given rejse, går 

denne til bunkerafdelingen, der herefter sørger for købet af selve bunkeren. Bunkerafdelingen sender 

således en eller flere forespørgsler ud i markedet; enten direkte til leverandøren eller til en mellemhandler. 

Herefter forhandles aftalen på plads, hvorefter operatøren får besked om aftalens indgåelse. 

Indkøb af reservedele og forbrugsvarer er en anden del af NORDENs indkøb. Denne del er over de senere år 

blevet optimeret med en, ifølge NORDEN, væsentlig omkostningsreduktion til følge114. Samlet set vurderes 

de forskellige indkøbsfunktioner at have den nødvendige erfaring og markedskendskab, hvilket ses som en 

styrke for NORDEN. 

                                                           
110 NORDEN NEWS, sommer 2015 
111 NORDENs årsrapport s. 39 
112 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
113 NORDEN NEWS, vinter 2015 
114 NORDENs årsrapport s. 14 
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3.3.2.5 Finansiering 

På trods af de massive udfordringer der har præget markederne over de senere år, står NORDEN fortsat med 

i en solid finansiel situation. Rederiet har USD 264 millioner i likvider og værdipapirer, hvortil kommer USD 

250 millioner fra uudnyttede kreditfaciliteter, hvilket giver NORDEN en vis handlefrihed i markedet. 

Nettoforpligtelserne er desuden blevet reduceret, blandt andet som følge af skibssalg og indgåelse af 

kontrakter for transport af biomasse og kul115. NORDENs finansielle styrke giver rederiet mulighed for at 

indgå lange lastekontrakter uden, at kunden behøver at bekymre sig om eventuelle finansielle problemer116. 

Et rederi uden NORDENs finansielle styrke ville have sværere ved at indgå længerevarende lastekontrakter, 

da ladningsejeren i så fald ville være bekymret og formentlig kræve en højere risikopræmie i 

forhandlingerne. 

Finansiel stabilitet er desuden vigtigt i forbindelse med NORDENs kreditværdighed, der spiller en stor rolle, 

når rederiet skal indbefragte skibe over længere perioder117. I disse situationer vil udbyderen selvfølgelig 

vurdere modpartens finansielle situation for at undgå eventuelle betalingsproblemer i løbet af kontrakten. 

3.4 SWOT 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse vil de vigtigste faktorer blive opsummeret i nedenstående 

SWOT analyse. De forskellige forhold gennemgået i virksomhedsbeskrivelsen vil ligeledes blive indlemmet. 

  

                                                           
115 NORDENs årsrapport s. 13 
116 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
117 Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
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Figur 3.8 

Styrker Svagheder 

Kompetent ledelse (+S, +E) 

Historisk stabile aktionærforhold (+E) 

Ung, moderne flåde (+S) 

Klar strategi (+S) 

Stærke markedsandele inden for de for NORDENs strategisk vigtige 

Panamax- og Supramax-segmenter (+S) 

Stærke markedsandele inden for MR- og Handysize-segmenterne 

via samarbejdet med NPP (+S) 

Stærk evne til at tilpasse kapaciteten til efterspørgslen i markedet 

(+S) 

Stærk befragtningsaktivitet (+AOH) 

Stærkt fundament med stor geografisk rækkevidde (+S) 

Menneskelige kompetencer (+S) 

Afdeling med specifik fokus på brændstofeffektivitet (+OG) 

Erfarne indkøbsfunktioner (+OG) 

Finansiel styrke og stabilitet (S+, +E) 

 

Tab af nøglepersoner i og omkring ledelsen (-S, -E) 

Usikkerhed omkring Rasmussengruppens aktieandel (-E) 

Stor kapitalandel bundet i egne skibe (-AOH) 

Afhængig af menneskelige kompetencer (-S) 

Dygtige befragtere har forladt rederiet inden for de senere år (-

AOH) 

Muligheder Trusler 

Det Blå Danmarks arbejde for bedre vilkår (+S) 

Lempelig økonomisk politik i USA (+S) 

Stigende globale vækstrater for 2017 og 2018 (+S) 

Stigende befolkningstilvækst og voksende middelklasse (+S) 

Stigende digitalisering (+S) 

Stigende efterspørgsel efter vedvarende energi (+S) 

Gunstige skatteforhold via tonnageskatten (+OG) 

Udvikling i fragtrater og prisen på bunker (+OG) 

Stærk forhandlingsstyrke overfor bunkerleverandører og 

skibsværfter (+OG, +AOH) 

Forventet positiv udvikling på tørlastmarkedet i 2017 (+S, +OG) 

 

Protektionistiske tiltag (-S) 

Politisk ustabilitet, terror og pirateri (-E) 

Faldende eksport af kul (-S) 

Konjunkturfølsom branche (-S) 

Risiko for opbremsning i kinesisk økonomi (-S) 

Stigende digitalisering (-S) 

Omkostninger til overholdelse af svovlkrav og installering af 

rensningsanlæg (-OG) 

Nye konkurrenter uden eksponering over for hårde år (-S) 

Udvikling i fragtrater og prisen på bunker (-OG) 

Høj eksponering overfor store olieselskaber (-E) 

Kundernes forhandlingsstyrke (-OG, -AOH) 

Høj grad af rivalisering inden for både tørlast og produkttank (-S) 

Udviklingen i verdensflåden, overkapacitet (-S) 

Forventning om fortsat svære vilkår på produkttankmarkedet (-S) 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som en del af SWOT analysen er de forskellige faktorer blevet opdelt baseret på, hvor i analysen de vil blive 

indregnet. S står således for salgsvækstraten, E for egenkapitalomkostningerne, OG for overskudsgraden og 

AOH for aktivernes omsætningshastighed. Det skal desuden bemærkes, at de stærke markedsandele er 

placeret under styrker på trods af deres placering i Porter’s Five Forces analysen. Nogle faktorer er ikke 
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indlemmet i strukturen, hvilket blandt andet inkluderer trusler/muligheder forbundet med ubemandede 

skibe, eftersom de ikke forventes at indtræffe inden for en overskuelig fremtid. Andre er ikke indlemmet 

grundet deres umiddelbare marginale betydning for NORDEN. 

4. Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at belyse de værdidrivere, der har haft indvirkning på selskabets 

historiske værdiskabelse. For at være i stand til dette gennemgås først den anvendte regnskabspraksis, 

hvorefter regnskaberne reformuleres til analysebrug. Herefter foretages selve rentabilitetsanalysen med 

udgangspunkt i DuPont-pyramiden. 

4.1 Anvendt regnskabspraksis 

NORDENs årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og 

yderligere krav i den danske årsregnskabslov. Den uafhængige revision er blevet udført af Price Water 

Coopers (PWC) over hele analyseperioden uden forbehold. I analyseperioden 2012-2016 har NORDEN 

implementeret flere mindre ændringer i regnskabspraksis, hvilket dog ikke har givet anledning til 

korrektioner i forhold til den anvendte regnskabspraksis. 

4.1.1 Leasing 

IASB har ved udgangen af januar 2017 udsendt en ny leasingstandard, IFRS 16, der træder i kraft den 1. 

januar 2019. Der vil dog være mulighed for førtidsimplementering, så snart standarden bliver godkendt af 

EU. IFRS vil således erstatte den hidtidige IAS 17 og dette forventes at få store konsekvenser for 

shippingbranchen. Med den nye standard vil sondringen mellem finansiel og operationel leasing blive 

ophævet for leasingtager, hvorfor alle operationelle leasingaftaler med en løbetid på over 12 måneder 

fremover skal indregnes i balancen som et aktiv med en tilhørende leasingforpligtelse. Dette vil i givet fald 

øge balancesummen, hvilket vil få betydning for diverse nøgletal. Ligeledes vil resultatopgørelsen vil blive 

påvirket i form af øgede afskrivninger og renteomkostninger samt reducerede driftsomkostninger, hvilket alt 

andet lige vil øge EBITDA og EBIT. Den nye standard vil have stor indflydelse på NORDEN og 

shippingbranchen generelt, der sammen med brancher som luftfart og detail forventes at blive hårdest ramt. 

Ifølge NORDEN selv er rederiet ved at vurdere effekten af standarden og estimerer foreløbig 

leasingforpligtelsen per 31. december 2016 til omkring USD 400 millioner118. Herudover forventes en 

hensættelse i omegnen af USD 175 millioner til tabsgivende kontrakter at blive tilbageført. Generelt 

anbefales det i praksis at kapitalisere den operationelle leasing, hvis denne repræsenterer en central del af 

                                                           
118 NORDENs årsrapport s. 50 
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virksomhedens drift119. Disse anbefalinger er endda foretaget inden den nye regnskabsstandard blev 

vedtaget, hvilket altså taler for en korrektion af den operationelle leasing. 

Når der så alligevel kan argumenteres for ikke at korrigere for dette, skyldes det flere forskellige forhold. En 

eventuel korrektion ville bestå i at finde nutidsværdien af NORDENs operationelle leasing, hvilket ville kræve 

en detaljeret opdeling af leasingydelsernes varighed samt en passende rente på leasingforpligtelserne. 

Denne vil så skulle kapitaliseres og tilbageføres i resultatopgørelsen i form af renter og afdrag. Ingen af disse 

oplysninger er dog givet på et tilstrækkeligt detaljeret plan i NORDENs årsrapporter. Selvom den 

operationelle leasing indgår i regnskabet som charterhyre vurderes det ikke realistisk korrekt at korrigere for 

den ændrede standard. Desuden vil dette af sammenligningsmæssige årsager skulle korrigeres i hele den 

valgte regnskabsperiode, hvilket vil give fejlkilder, da hele NORDENs forretningsmodel er bygget op omkring 

operationel leasing. I løbet af de seneste fem år har NORDEN således foretaget strategiske beslutninger, der 

formentlig ville have været anderledes, hvis den ændrede regnskabsstandard havde været kendt på 

daværende tidspunkter. 

Ud fra en samlet vurdering er det således valgt ikke at kapitalisere den operationelle leasing og dermed 

korrigere for den kommende ændring i regnskabsstandard. Ændringen får dog uden tvivl indflydelse på 

NORDEN fremover og rederiet forventes at reagere på denne gennem en mulig nedbringelse af andelen af 

operationel leasing. Tonnageskattelovgivningen kan ligeledes blive tilpasset, da den nye standard vil mindske 

rederiernes fordele ved at blive beskattet efter denne. Hvordan dette udvikler sig er dog fortsat kendetegnet 

ved stor usikkerhed. 

4.1.2 Tonnageskat 

Som allerede beskrevet i den strategiske analyse omfatter tonnageskatteordningen i korte træk, at 

rederierne betaler et fast skattebeløb per anvendt netto tonnage ton, frem for den almindelige selskabsskat. 

Tonnageskatten er således uafhængig af rederiernes driftsresultater, ligesom der ikke gives fradrag for 

afskrivninger på aktiver og omkostninger omfattet af ordningen, hvilket også gælder ellers 

afskrivningsberettigede bygninger og installationer efter selskabsskatteloven120. Dette gør sig gældende, da 

tonnagebeskatningen blandt andet er indført, for at undgå spekulationer med op- og nedskrivninger i 

henholdsvis dårlige og gode tider. Skibe, der ejes af rederiet, udlejes på bareboat-vilkår eller erhverves med 

henblik på udlejning kan dog afskrives med op til 12 % årligt, jævnfør AL §5B, stk. 2121. Desuden er finansielle 

indtægter og udgifter ikke omfattet af tonnagebeskatningen, hvorfor disse beskattes efter de almindelige 

regler i skattelovgivningen. 

                                                           
119 Copeland et al. (2000), Plenborg et al. (2012), m.fl. 
120 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2049212&chk=214126 
121 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2060777&chk=214126, http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183481#Par5  
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4.2 Reformulering 

Med henblik på den senere rentabilitetsanalyse udføres først en reformulering af NORDENs balance og 

resultatopgørelse. Den officielle balance og resultatopgørelse bliver således opdelt i drift og finansiering, i et 

forsøg på øge kendskabet til virksomheden og samtidig identificere, hvor værdiskabelsen finder sted. 

Reformuleringen er baseret på NORDENs seneste fem årsregnskaber. Denne periode er valgt af flere årsager. 

Generelt anbefales det at vælge en periode der matcher konjunkturcyklussen i branchen, hvilket vil inkludere 

forskellige konjunkturmæssige tilstande. I dette tilfælde har finanskriseårene 2008-2009 desuden haft 

indflydelse på valget, da hverken niveauet op til eller i løbet af denne periode vurderes at være 

repræsentativt for shippingbranchen fremover. En eventuel udvidelse af den femårige analysehorisont ville 

således være nødsaget til at inkludere de seneste 15 år, hvilket ikke vurderes hensigtsmæssigt. 

4.2.1 Balancen 

Af bilag 4.1 fremgår NORDENs reformulerede balance opdelt i drifts- og finansieringsaktiviteter, hvilket giver 

mulighed for afdække rederiets evne til at skabe overskud122. Netto driftsaktiver opdeles i anlægskapital og 

arbejdskapital, mens den samlede finansiering består af netto finansielle aktiver, egenkapital og 

minoritetsinteresser. I forbindelse med reformuleringen, og dermed fordelingen af NORDENs balanceposter, 

bør nedenstående elementer diskuteres. 

4.2.1.1 Likvider 

Posten likvider består primært af bankindskud i USD og DKK, men inkluderer også 

anfordringstilgodehavender, kassebeholdning og likvide midler på marginkonti. Hvor stor en del af NORDENs 

likvider der indgår som driftslikvider til imødekommelse af daglige betalinger fremgår ikke af årsrapporten. 

Typisk anvender analytiker en procentsats på mellem 0,5 og 2 % af nettoomsætningen til at estimere 

driftslikviditeten, hvormed den resterende andel af selskabets likvider posteres som et finansielt aktiv123. En 

anden tilgang er at antage hele likvidposten som overskydende likviditet, hvilket i tilfælde, hvor selskabet 

dagligt overfører likvider til rentebærende konti, giver bedre mening. Behovet for driftslikviditet og 

størrelsen af denne afhænger i høj grad af aktivitetsniveauet og markedet selskabet opererer på. Med 

henblik på de senere års svære markedsvilkår er det i NORDENs tilfælde valgt at klassificere en forholdsvis 

stor andel af likviderne som driftslikvider, svarende til 5 % af nettoomsætningen. 

4.2.1.2 Andre tilgodehavender og anden gæld 

Andre tilgodehavender er ikke beskrevet dybdegående i årsrapporten, hvor det dog nævnes, at positive 

dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår under aktivet. Dette inkluderer, ifølge tidligere CFO 

Michael Tønnes Jørgensen, blandt andet tilgodehavender fra reguleringer på swaps og fragtderivater. Det 

                                                           
122 Sørensen (2012) s. 158 
123 Sørensen (2012) s. 161 
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kan så diskuteres, om sådanne aktiver bør indgå som en driftspost grundet deres relation til driften eller som 

en finansiel post grundet deres finansielle statur. Ud fra dette, samt da det vurderes at sådanne reguleringer 

og sikringer foretages i finansfunktionen124, er posten valgt klassificeret som et finansielt aktiv. Lignende er 

tilfældet for posten Anden gæld, der indeholder de negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter, 

hvorfor denne også er placeret under finansieringen. 

4.2.1.3 Diverse 

Behandlingen af de diverse resterende regnskabsposter, heriblandt kapitalandele i joint ventures og 

værdipapirer, fremgår af bilag 4.2. Generelt bør behandlingen af posterne desuden være konsistent på tværs 

af balancen og resultatopgørelsen, hvor netop nævnte værdipapirer eksempelvis i begge tilfælde er 

klassificeret som en finansiel post. 

4.2.2 Resultatopgørelsen 

Af bilag 4.3 fremgår NORDENs reformulerede resultatopgørelse, der er opdelt i driftsoverskud og netto 

finansielle omkostninger. Formålet med at adskille aktiviteterne fra driften og finansieringen er at blive i 

stand til at vurdere rentabiliteten fra virksomhedens drifts- og finansieringsaktiviteter. Denne vurdering bør 

baseres på det samlede overskud, hvorfor en af udfordringerne ved reformulering af resultatopgørelsen er 

at bringe posterne under anden totalindkomst ind i resultatopgørelsen. Disse såkaldte dirty-surplus poster er 

blevet posteret direkte på egenkapitalen, men bør altså indgå i vurderingen af rentabiliteten. I den 

reformulerede resultatopgørelse differentieres der desuden imellem tilbagevendende (core) og ikke-

tilbagevendende (usædvanlige) poster, hvor den senere budgettering udelukkende fokuserer på 

førstnævnte. Ikke-tilbagevendende poster og poster, der af natur er uforudsigelige, inkluderes altså ikke, da 

budgetteringen kun bør inkludere virksomhedens permanente overskud125. 

En anden udfordring ved reformuleringen af resultatopgørelsen består i allokeringen af den rapporterede 

skatteomkostning på de forskellige overskudskomponenter. Denne proces og udfordringerne relateret til 

denne vil blive beskrevet i afsnit 4.2.4. Først vil følgende elementer med tilknytning til resultatopgørelsen 

blive diskuteret, som det var tilfældet under reformuleringen af balancen. 

4.2.2.1 Andre driftsindtægter, netto 

Posten Andre driftsindtægter består af managementindtægter, der primært er forbundet med de 

administrative opgaver som NORDEN varetager i forbindelse med rederiets poolsamarbejder, jævnfør note 3 

i årsregnskabet. Dette gælder for de pools, hvor NORDEN fungerer som operatør og dækker over 

omkostningerne forbundet med driften af disse. Indtægterne beregnes som en fast procentdel af 

                                                           
124 Sørensen (2012) s. 181 
125 Sørensen (2012) s. 171 
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fragtindtægten i hver enkelt aftale, og betales således af de rederier med skibe i NORDENs pools126. Ud fra 

dette vurderes posten at være af tilbagevendende karakter, men umiddelbart ikke som en del af den 

primære drift, hvorfor den er klassificeret under Core andet driftsoverskud. 

4.2.2.2 Nedskrivninger på skibe og nybygninger 

De seneste fem års regnskaber indeholder to større nedskrivninger på skibe og nybygninger i årene 2012 og 

2015. I årsregnskabet for 2012 nedskrev NORDEN for i alt USD 300 millioner fordelt på USD 250 millioner på 

tørlast, USD 40 millioner på tank og USD 10 millioner på joint ventures127. I 2015 nedskrev NORDEN 

yderligere USD 180 millioner på sine tørlastskibe128. Posten er klassificeres som en usædvanlig driftspost, 

grundet beløbenes størrelse og karakter. Den vurderes således som ikke-tilbagevendende og selv i tilfælde af 

fremtidige nedskrivninger, vurderes disse ikke mulige at forudsige med tilstrækkelig præcision. 

4.2.2.3 Salgsavancer og tab skibe m.v. 

Avancer og tab på skibe fremkommer som forskellen mellem salgsværdien (fratrukket salgsomkostninger) og 

den regnskabsmæssige værdi af det solgte skib. Avance og tab ved salg af øvrige materielle aktiver samt 

nedskrivning af aktiver bestemt for salg indgår ligeledes under posten, hvor især sidstnævnte er af markant 

værdi. Gevinster og tab ved salg af materielle langfristede aktiver bør som udgangspunkt klassificeres som en 

usædvanlig post129, hvilket også vurderes at være tilfældet med nedskrivningen, jævnfør ovenstående 

underafsnit. Posten er derfor klassificeret som usædvanlig og altså ikke en del af den permanente drift. 

4.2.2.4 Finansielle indtægter og omkostninger 

Disse poster indeholder blandt andet renteindtægter og -omkostninger, der begge klassificeres som 

tilbagevendende. De resterende poster inkluderer forskellige former for gevinster og tab samt 

værdireguleringer, hvoraf alle er klassificeret under ikke-tilbagevendende finansielle poster. De to dirty 

surplus poster fra anden totalindkomst er ligeledes placeret her. Flere af disse poster kan både relatere sig til 

drifts- og finansieringsaktiviteten, hvilket eksempelvis er tilfældet for nettoindtægterne fra hedging af 

bunkerpriser og fragtindtægter. I begge tilfælde er det sikrede en del af driften, hvor 

dagsværdireguleringerne ved løbende realisering reklassificeres til henholdsvis driftsomkostninger og 

omsætning. Derfor kan det ligeledes findes nærliggende at klassificere hedgingaktiviteten som en 

driftsaktivitet. Af flere årsager, inklusiv at hedgingbeslutningen foretages i finansfunktionen, anbefales det 

dog at lade posten forblive en finansiel aktivitet. 

Årsagen til at størstedelen af de finansielle poster er klassificeret som ikke-tilbagevendende ligger blandt 

andet i posternes uforudsigelige natur. Dagsværdireguleringer kan eksempelvis ikke forudsige fremtidige 

                                                           
126 NORDENs årsrapport s. 68 
127 NORDENs årsrapport 2012 s. 14 
128 NORDENs årsrapport 2015 s. 64 
129 Sørensen (2012) s. 174 
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ændringer, hvorfor værdien af disse poster vurderes til nul130. Flere andre poster vurderes ligeledes at ville 

forekomme i fremtiden, men grundet deres uforudsigelighed er de valgt ekskluderet fra det permanente 

overskud. 

4.2.2.5 Resultatandele af joint ventures 

Resultatandele af joint ventures bør som udgangspunkt klassificeres under andet driftsoverskud131. At det så 

alligevel er valgt at klassificere denne som en usædvanlig driftspost skyldes primært, at hensættelser til 

forpligtelser på joint ventures indregnes under denne132. Dette ses tydeligt i 2015, hvor resultatandele af 

joint ventures beløber sig i USD -23 millioner, hvilket inkluderer en hensættelse til tabsgivende 

langtidsindbefragtede skibe på USD 15 millioner i det 50 % ejede joint venture Polar Navigation Pte. Ltd133. 

Det er således vurderet, at posten skaber unødvendig støj, hvorfor det er valgt at ekskludere denne fra det 

permanente overskud, ved at klassificere posten som usædvanlig. 

4.2.2.6 Diverse 

Andre eksterne omkostninger omfatter ifølge NORDENs årsrapport omkostninger til ejendomme, rejser, 

kontorhold, ekstern bistand m.v., hvorfor denne er klassificeret under andre driftsoverskudsposter. 

4.2.3 Skatteallokering 

Allokeringen af den rapporterede skatteomkostning på de forskellige overskudskomponenter gøres for at 

bringe disse på efter-skat basis. Den effektive skatteprocent på driftsoverskuddet fra salget bør i så fald 

fange virksomhedens udnyttelse af fradrag, placering af driftsaktiviteter i lande med lav selskabsskat, med 

videre134. Denne proces mister dog delvist sin relevans i NORDENs tilfælde, da rederiet betaler størstedelen 

af sin skat via tonnagebeskatningen, hvor der som tidligere beskrevet eksempelvis ikke er fradragsret, som 

det kendes i den normale selskabsskat. Det vil dog fortsat være relevant at lave en vis skatteallokering, 

hvilket i højere grad vil blive en spørgsmål om, hvorvidt de enkelte regnskabsposter indgår under 

tonnagebeskatningen. Dette er i flere tilfælde uklart, hvorfor følgende diskussion og antagelser vil danne 

grundlag for skatteallokeringen. Det bør dog noteres at skatteomkostningen for NORDEN er af begrænset 

størrelse, grundet tonnagebeskatningens gunstige vilkår. Selve skatteallokeringen fremgår af bilag 4.4. 

Først og fremmest betales der, jævnfør note 10 i årsrapporten, selskabsskat på managementindtægter, der 

antages at udgøre hele posten andre driftsindtægter (mere ovenfor). Sværere er det at vurdere Andre 

eksterne omkostninger, hvor der ikke foreligger lignende oplysninger om skattemæssige tilknytning. Efter at 

have vurderet omkostningerne der indgår i denne, er posten vurderet som en del af tonnagebeskatningen, 

                                                           
130 Sørensen (2012) s. 171 
131 Sørensen (2012) s. 179 
132 NORDENs årsrapport s. 75 
133 NORDENs årsrapport 2015 s. 64 + 66 
134 Sørensen (2012) s. 191 
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hvilket ligeledes er tilfældet for posterne Salgsavancer og tab skibe m.v., Nedskrivninger på skibe og 

nybygninger og Nedskrivninger på joint ventures. Resultatandele af joint ventures er jævnfør årsrapporten 

opgivet efter skat135. 

Som beskrevet i afsnittet ovenfor om tonnageskat omfattes netto finansielle omkostninger ikke af 

tonnagebeskatningen, hvorfor disse beskattes efter de almindelige regler i skattelovgivningen. Hvorvidt 

opdelingen af finansielle poster er foretaget skattemæssigt er dog ikke oplyst. Eksempelvis kunne 

dagsværdireguleringer indgå under tonnagebeskatningen grundet postens tilknytning til driften. Samlet set 

er det valgt at inkludere de usædvanlige finansielle poster under tonnageskatten, hvorfor udelukkende 

renteindtægter og -omkostninger vil indgå i skatteallokeringen. 

4.3 Rentabilitets- og vækstanalyse 

Rentabilitets- og vækstanalysen giver et billede af de nuværende driveres niveau samt udviklingen i disse. 

Ved at danne en forståelse af de underliggende driverne bag nutidens rentabilitet, vil det i højere grad være 

muligt at vurdere, hvordan rentabiliteten vil udvikle sig fremover. Analysen tager udgangspunkt i den 

udvidede DuPont-pyramide, hvilket er vist på nedenstående figur. 

Figur 4.1 

 
Figur: Sørensen (2012) og Egen tilvirkning 

Analysen vil således opdele egenkapitalforrentningen (ROE) i drifts- og finansieringsaktiviteter. Førstnævnte 

vil nedbryde afkastningsgraden (AG) i overskudsgrad (OG) og omsætningshastighed (AOH), mens 

sidstnævnte vil blive nedbrudt i finansiel gearing (FGEAR) og rentemarginalen (SPREAD). Afkastningsgraden 

vil blive defineret som afkastet på den investerede kapital (ROIC), der oftest anvendes i praksis136. Alle 

nøgletal, hvor det er relevant, er beregnet ud fra gennemsnitstal for at give et billede af den egentlige 

udvikling i løbet af året. Det er desuden valgt ikke at inkludere minoritetsinteresser i analysen, da disse udgør 

                                                           
135 NORDENs årsrapport s. 67 
136 Hansen et al., Status på ”Afkastningsgraden vs. ROIC” 
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en for NORDEN forsvindende lille del af de forskellige nøgletal og dermed udelukkende vil tilføre unødvendig 

kompleksitet til formlerne. For en analyse af minoritetsinteressernes andel henvises til bilag 4.5. 

4.3.1 Egenkapitalforrentning (ROE) 

ROE er det øverste led i DuPont-modellen og er altså et udtryk for den samlede værdiskabelse. Nøgletallet 

inddeles i drifts- og finansieringsaktiviteter, hvilket fremgår af følgende formel. 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + [𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 ∗ 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷] 

ROE består altså af tre værdidrivere, der sidenhen vil blive analyseret enkeltvis. Det samlede billede af ROE 

over de seneste fem år er langt fra positivt, hvilket tydeligt fremgår af følgende tabel. 

Tabel 4.1 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Negative værdier præger hele perioden mest markant i årene 2012, 2014 og 2015. NORDEN har således ikke 

formået at skabe værdi til ejerne over de seneste fem år. Ovenstående indeholder dog usædvanlige poster, 

hvor årene 2012 og 2015 eksempelvis bliver skæmmet af store nedskrivninger. Nedenfor er ROE vist 

eksklusiv usædvanlige poster og dermed udelukkende baseret på permanente regnskabsposter. Dette vil 

danne grundlag for den resterende rentabilitetsanalyse, hvor de forskellige nøgletal udelukkende vil blive 

beregnet ud fra permanente regnskabsposter. Dette vil blandt andet skabe konsistens med den senere 

budgettering, da denne ligeledes udelukkende vil fokusere på permanente regnskabsposter. For en analyse 

af dekomponeringen af permanente og usædvanlige overskudskomponenter henvises til bilag 4.6. 

Tabel 4.2 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Her er billedet altså knap så negativt som ovenfor, hvor en tydelig positiv udvikling former sig i sidste halvdel 

af perioden. På trods af dette er niveauet over den femårige tidshorisont fortsat lavt. Udviklingen i ROE kan 

skyldes flere forskellige forhold, hvorfor nøgletallet, samt nedbrydningen af dette, er vist på følgende figur. 

  

2012 2013 2014 2015 2016

ROE -15.3% -2.6% -30.3% -28.6% -6.4%

2012 2013 2014 2015 2016

Core ROE 2.8% -3.9% -25.0% -6.3% -4.4%
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Figur 4.2 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående figur er Core ROE tæt korreleret med Core ROIC. Sidstnævnte udgør altså 

størstedelen af den samlede Core ROE, hvorfor den resterende analyse primært vil have fokus på denne. En 

analyse af finansieringsaktiviteten fremgår af bilag 4.7. 

4.3.2 Driftsaktivitet 

4.3.2.1 Permanent afkast på investeret kapital (Core ROIC) 

Definitionen på ROIC er ikke entydig og i praksis anvendes forskellige nøgletal i beregningen af denne137. I 

denne afhandling vil det permanente driftsoverskud blive anvendt, jævnfør diskussionen om permanente og 

usædvanlige regnskabsposter ovenfor. Core ROIC kan beregnes ud fra følgende to formler: 

𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝐺𝑛𝑠.  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 
 

𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑂𝐺 ∗ 𝐴𝑂𝐻 

Tabel 4.3 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Grundet den tætte korrelation mellem Core ROE og Core ROIC adskiller ovenstående nøgletal sig ikke 

synderligt fra det tidligere billede af ROE. For at analysere niveauet og udviklingen i ROIC er nøgletallet blevet 

nedbrudt i henholdsvis overskudsgrad og omsætningshastighed, hvilket fremgår af nedenstående figur. 

                                                           
137 Hansen et al., Status på ”Afkastningsgraden vs. ROIC” 
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Figur 4.3 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Core ROIC er altså i høj grad afhængig af Core OG, hvor sammenhængen mellem disse tydeligt fremgår af 

figuren. Udviklingen i Core OG er altså langt mere volatil end tilfældet for AOH, der i højere grad har 

fastholdt et konstant niveau i perioden. Det store fald i Core OG i 2014 er altså driveren bag det markante 

negative udfald for samme år i Core ROIC. I følgende to afsnit vil Core OG og AOH blive analyseret dybere. I 

begge tilfælde er det valgt at vurdere udviklingen i de forskellige nøgletal ved at analysere på delvist 

grupperede størrelser. For udviklingen i hver enkelt post henvises til trendanalysen i bilag 4.8. 

4.3.2.2 Permanent overskudsgrad (Core OG) 

Den permanente overskudsgrad måler overskuddet for én dollars omsætning af selskabets permanente 

driftsaktivitet. OG er altså et samlet mål for indtægts-omkostningstilpasningen i selskabet138. Nøgletallet 

beregnes ud fra nedenstående formel. 

𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑂𝐺 =
𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
 

Tabel 4.4 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figuren er den ovenfor nævnte nedgang i 2014 markant, mens OG ellers har ligget på et 

forholdsvis stabilt niveau i perioden. OG har dog ikke været positiv siden 2012. Udfaldet i 2014 skyldes en 

blanding af en faldende omsætning og stigende omkostninger. De stigende omkostninger skal endda ses i 

                                                           
138 Sørensen (2012) s. 216 
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lyset af, at omsætningen er faldet med over USD 10 millioner, hvilket kun gør stigningen endnu mere 

markant. Stigningen er forsøgt analyseret ud fra en dekomponering af den permanente overskudsgrad i en 

såkaldt common-size analyse, hvor andelen af de forskellige komponenter udtrykkes i forhold til 

nettoomsætningen. En common-size analyse af den fulde resultatopgørelse fremgår af bilag 4.9. 

Tabel 4.5 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

De stigende omkostninger i 2014 skyldes altså udviklingen i driftsomkostningerne. Her skal stigningen findes i 

øgede omkostninger til charterhyre samt en stigning i øvrige driftsomkostninger, hvilket blandt andet skyldes 

en udeblivelse af den af NORDEN forventede bedring i markederne139. Denne nedgang i OG udmundede sig i 

en opdateret strategi samt et spareprogram, der blev iværksat i slutningen af 2014 med løbetid over de 

kommende tre år. Spareprogrammet har fokus på skibenes driftsomkostninger og rejseafhængige 

omkostninger, og skal i løbet af perioden give besparelser på USD 20 millioner årligt. Hvor stor en del af den 

positive udvikling i de procentvise driftsomkostninger, der skyldes spareprogrammet, er ikke til at vurdere, 

men som udgangspunkt virker det som en succes. Fra 2014 til 2016 er EBITDA-marginen således steget med 

knap 15 procentpoint. 

Af bilag 4.10 fremgår udviklingen i de forskellige driftsomkostninger fordelt på tørlast og produkttank. De 

stigende driftsomkostninger i 2014 kommer altså af en voldsom stigning i charterhyren inden for 

tørlastsegmentet. Sidenhen er det ligeledes denne post NORDEN har formået at nedbringe, hvilket blandt 

andet er skyld i den positive udvikling i perioden 2014-2016. Høje EBITDA-marginer inden for 

produkttanksegmentet i 2015 og 2016 har ligeledes været med til at løfte den samlede OG. 

                                                           
139 NORDEN NEWS, forår 2015 

2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Driftsomkostninger -92.7% -98.5% -112.3% -98.2% -97.4%

EBITDA-margin 7.3% 1.5% -12.3% 1.8% 2.6%

Af- og nedskrivninger -4.2% -3.7% -3.3% -4.1% -4.0%

EBIT-margin 3.1% -2.2% -15.7% -2.4% -1.4%

Skat på EBIT -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.3%

NOPAT-margin 2.9% -2.4% -15.9% -2.6% -1.7%

Core andet driftsoverskud, efter skat -0.4% -0.4% -0.6% -0.6% -0.3%

Samlet Core OG 2.5% -2.8% -16.4% -3.2% -2.0%
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4.3.2.3 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 

Omsætningshastigheden måler omsætningen per krone investeret i netto driftsaktiverne. AOH er altså et 

samlet mål for kapitalintensitet og -tilpasning i selskabet140. Nøgletallet beregnes ud fra nedenstående 

formel. 

𝐴𝑂𝐻 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑠. 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Tabel 4.6 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Udviklingen i omsætningshastigheden har været stigende i periodens første fire år, efterfulgt af et mindre 

fald i 2016. Overordnet er denne udvikling båret af en stærkt faldende investeret kapital. Med undtagelse af 

2013 har både omsætningen og netto driftsaktiverne været faldende, hvilket således delvist har opvejet 

effekten af ændringerne i beregningen. Tre ud af fire af disse år har faldet i den investerede kapital dog 

været større end de tilsvarende fald i omsætningen, hvorfor AOH har været stigende i disse år. 

Selvom denne stigning i AOH afgrænset set er positiv, skal den dog vurderes i sammenhæng med Core OG. 

Generelt er det et mål for de fleste selskaber at skabe overskud med et minimum af investeret kapital. Når 

Core OG i NORDENs tilfælde har været negativ over de seneste fire år er billedet dog et andet. Med en 

overskudsgrad på negativ 2 % i 2016 mister NORDEN 2 cent for hver dollars omsætning. En stigende AOH 

bevirker altså til, at ROIC falder med en højere hastighed. Det højere niveau i AOH vil dog ved potentielle 

positive overskudsgrader over de kommende år have positiv indvirkning på NORDENs ROIC. 

Som tilfældet var for Core OG bør AOH ligeledes dekomponeres, da ovenstående udelukkende viser, hvorvidt 

ændringen i AOH er sket på baggrund af omsætningen eller den investerede kapital. AOH kan dog være en 

svær størrelse at definere, hvorfor den inverse AOH ofte anvendes i analysen af AOH. Den inverse AOH er et 

udtryk for, hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver for at skabe én dollars omsætning. 

Dekomponeringen af denne indleder med en opdeling i arbejds- og anlægskapital, der så sidenhen 

nedbrydes til flere mindre komponenter. De inverse omsætningshastigheder fremgår af nedenstående tabel. 
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2012 2013 2014 2015 2016

AOH 1.313 1.481 1.515 1.596 1.541
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Tabel 4.7 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Den inverse omsætningshastighed udtrykker altså, hvor mange USD der er bundet i hver enkelt komponent 

for at skabe én dollars omsætning. Faldet i 2013 skyldes altså primært balanceposten skibe, der fra 2012 til 

2013 faldt med over USD 150 millioner (baseret på gennemsnitstal jævnfør tidligere). Den faldende tendens i 

de tre efterfølgende år kan i højere grad forklares af udviklingen i arbejdskapitalen, hvor blandt andet 

bindingen i NORDENs leverandørgæld er blevet nedbragt fra 0.06 til 0.04 svarende til et beløb på over USD 

70 millioner. Over hele den femårige analyseperiode er pengebindingen i andre driftsforpligtelser faldet 

markant, hvilket både gælder de kort- og langfristede. Dette er primært drevet af stigende hensættelser i 

2014 og 2015, hvilket har været medvirkende til at nedbringe den investerede kapital betydeligt i disse år. 

I stedet for den inverse AOH kan dekomponeringen foretages baseret på antal dage, hvorpå den investerede 

kapital er bundet. Ved en AOH på 1,54 i 2016 er den investerede kapital altså bundet i 237 dage (365/1,54), 

hvilket fremgår af bilag 4.11. Konklusionerne vil ligeledes være ens, hvor de nu bare vil fremgå som dage. 

Eksempelvis forårsager faldet i balanceposten skibe i 2013 en nedgang på 28 dages kapitalbinding. I denne 

analyse bliver udviklingen i fragttilgodehavender dog i højere grad synlig. Antallet af dage bundet i 

fragttilgodehavender er altså steget med 7 dage over den femårige analyseperiode, hvilket meget vel kan 

være influeret af kundernes stigende forhandlingsstyrke, jævnfør den strategiske analyse. 

5. Budgettering 

Budgetteringen tager udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen, og har til formål at 

skabe et skøn over den fremtidige værdiskabelse. Selve budgetteringen opdeles i en budget- og 

terminalperiode, hvor der i førstnævnte vil blive foretaget skøn for hvert år, mens det i terminalperioden 

antages, at faktorerne vokser med en konstant vækst. Budgetperiodens længde afhænger af flere forhold, 

2012 2013 2014 2015 2016

Netto driftsaktiver 0.76          0.68          0.66          0.63          0.65          

Beholdninger 0.05          0.05          0.05          0.04          0.04          

Fragttilgodehavender 0.06          0.07          0.07          0.06          0.07          

Andre kortfristede driftsaktiver 0.09          0.09          0.09          0.12          0.15          

Kortfristet bankgæld -0.01         -0.01         -0.01         -0.02         -0.02         

Leverandørgæld -0.06         -0.06         -0.05         -0.04         -0.04         

Andre kortfristede driftsforpligtelser -0.01         -0.01         -0.04         -0.08         -0.12         

Arbejdskapital 0.11          0.12          0.10          0.08          0.08          

Skibe 0.55          0.48          0.52          0.58          0.62          

Ejendom og driftsmidler 0.03          0.03          0.03          0.03          0.04          

Forudbetalinger på skibe og bygninger 0.07          0.04          0.04          0.03          0.01          

Andre langfristede aktiver, netto 0.01          0.01          -0.03         -0.09         -0.10         

Anlægskapital 0.65          0.55          0.56          0.55          0.57          
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hvilket vil blive uddybet i følgende underafsnit, hvorefter budgetteringen af salgsvæksten samt de øvrige 

elementer vil blive beskrevet. 

5.1 Budgetperiodens længde 

Længden af budgetperioden tilpasses ud fra virksomhedens vækstmuligheder, samt hvor langt ud i 

fremtiden det vurderes muligt at forudsige variationer i de underliggende variable. Budgetperioden bør 

fortsætte indtil det med rimelighed kan antages, at virksomhedens underliggende variable vokser med en 

konstant vækst, hvilket også kaldes steady-state. Dette inkluderer salgsvækstraten, overskudsgraden og 

omsætningshastigheden, der altså alle bør have stabiliseret sig i løbet af budgetperioden. Det er dermed 

afgørende for beregningen af terminalværdien, at de sidste år i budgetperioden ikke afspejler en estimeret 

højkonjunktur. Hvornår denne stabilisering finder sted afhænger af flere forskellige forhold, heriblandt 

branchens vækstudsigter samt virksomhedens eventuelle konkurrencemæssige fordele141.  

En virksomhed uden virksomhedsspecifikke konkurrencemæssige fordele, der opererer i en moden branche, 

vil således som udgangspunkt tale for en kortere budgetperiode. Dette vurderes at være tilfældet for 

NORDEN, hvor andre forhold dog taler for en længere budgetperiode. Selvom shippingbranchen vurderes at 

være i et modent stadie, er det samtidig en konjunkturfølsom branche. Konjunkturcyklusser kan strække sig 

over lange perioder og de forskellige variable kan afvige fra deres langsigtede niveau i adskillige år. De senere 

års svære vilkår i shippingbranchen og den forventede positive tendens i den globale økonomi kan således 

være svær at implementere i en budgetperiode strækkende sig over fem år. Når shippingbranchen så 

samtidig bliver ramt af to markante lovmæssige ændringer i form af henholdsvis implementeringen af 

renseanlæg samt overholdensen af de skærpede svovlkrav, vurderes en budgetperiode på eksempelvis otte 

år bedre egnet. Budgetperioden bør være tilstrækkelig lang for at fange ovenstående elementer, hvilket 

vurderes at opveje ulemperne ved at skulle forudsige mange år frem i tiden. Dette underbygges desuden af 

blandt andet Copeland et al. (2000), der generelt anbefaler en budgetperiode på 10-15 år. Ud fra en samlet 

vurdering er det således valgt at anvende en budgetperiode på otte år. 

5.2 Budgettering af salgsvæksten 

Fremskrivningen af salgsvækstraten er i mange tilfælde en central del af budgetteringen, da denne ofte har 

stor effekt på den senere værdiansættelse. Salgsvæksten drives af mange forskellige faktorer, hvilket gør 

budgetteringen af denne til en kompliceret opgave. Overordnet bør konklusionerne fra den strategiske 

analyse afspejle sig i budgetteringen af væksten, hvor både interne og eksterne forhold spiller ind. 

Forholdene vil blive opdelt i henholdsvis makroøkonomiske, branchemæssige og selskabsspecifikke, ligesom 

tilfældet var i den strategiske analyse. Nogle forhold vil desuden være specifikke for tørlast eller produkttank, 

hvorfor salgsvækstraten for de to forretningsområder er forsøgt opdelt. Denne detaljerede tilgang til 
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budgetteringen af salgsvækstraten skal ses som et forsøg på at skabe struktur, men må ikke ses som et 

endeligt facit. Detaljeringsgraden i beregningen må altså ikke skabe en unødvendig falsk tryghed, grundet de 

mange indregnede forhold. Det er udelukkende den endelige salgsvækstrate, der anvendes i den senere 

værdiansættelse, hvorfor en samlet kritisk vurdering af denne er af lige så stor vigtighed, som vurderingen af 

de enkelte forhold. 

5.2.1 Makroøkonomiske forhold 

Under de makroøkonomiske forhold giver det god mening at starte med den økonomiske vækst i BNP, da 

denne spiller en stor rolle grundet shippingbranchens konjunkturfølsomme natur. Den samlede økonomiske 

vækst er estimeret ud fra de geografiske markeder, hvorpå NORDEN vurderes at operere. Dette gør sig især 

gældende for tørlast, hvor hvert marked er blevet tildelt en vægtning, mens vækstraten for den globale 

økonomi er valgt for produkttank. De to første budgetår, 2017 og 2018, er baseret på IMF’s rapporterede 

vækstrater fra den opdaterede prognose fra januar, mens de næste tre år af budgetperioden tager 

udgangspunkt i fondens oktober-prognose opdateret med konklusionerne fra PESTEL-analysen. De 

resterende tre år af budgetperioden vil tilpasse sig et realistisk langsigtet niveau baseret på den historiske 

udvikling og den hidtidige budgetperiodes estimater, der vil danne grundlag for væksten i terminalperioden. 

Det bør her noteres, at estimeringen af den forventede salgsvækstrate er baseret på diverse skøn, hvilket 

både dækker over de geografiske områders andel af NORDENs samlede forretning samt de prognosticerede 

rater.  

På det globale marked forventes væksten at fastholde det prognosticerede niveau fra oktober 2016, hvilket 

ligeledes i høj grad gør sig gældende for Europa. Vækstraten for den globale økonomi forventes dog at falde i 

anden halvdel af budgetperioden til et mere realistisk fremtidigt niveau. Væksten i den kinesiske økonomi 

forventes efter flere år med høje rater at finde et mere stabilt niveau fremover omkring de fem procent. De 

positive tendenser forventes at fortsætte i den indiske økonomi over de næste par år, på trods af 

nedjusteringen i januar-prognosen, hvilket også vurderes at være tilfældet for det øvrige Asien (her 

bestående af Indonesien, Japan, Malaysia, Philippinerne, Sydkorea, Thailand og Vietnam). Inden indsættelsen 

af Donald Trump som præsident prognosticere IMF med en nedadgående væksttendens i den amerikanske 

økonomi, hvilket efter valget blev opjusteret for 2017 og 2018. Opsvinget vurderes dog at fortone sig i de 

efterfølgende år, hvorfor opjusteringen således udelukkende forskubber den tidligere prognosticerede 

nedadgående tendens to år. IMF måtte i januar nedjustere prognosen for Brasilien, der dog forventes at 

opleve positive tendenser over de kommende par år.  

De resterende makroøkonomiske forhold med indvirkning på NORDENs salgsvækstrate fremgår af bilag 5.1. 

Især protektionistiske tiltag forventes at påvirke salgsvækstraten negativt over de kommende år, hvilket dog 

vurderes som værende en midlertidig tendens, hvorfor denne udfases i løbet af budgetperioden. 
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Ændringerne i de sociokulturelle forhold og efterspørgslen efter forskellige energiformer vurderes derimod 

at have en længerevarende effekt, hvorfor disse forhold er indregnet i hele budgetperioden. 

5.2.2 Branchemæssige forhold 

Blandt de branchemæssige forhold forventes nye konkurrenter, der ikke i samme grad er eksponeret imod 

de senere års hårde markedsvilkår, at bidrage til den i forvejen hårde rivalisering på begge markeder. Den 

konkurrencemæssige fordel hos nye konkurrenter forventes at aftage over de kommende år, mens den 

generelle rivalisering forventes at forblive på et stabilt niveau over størstedelen af budgetperioden, for 

dernæst at blive udfaset i årene op til terminalperioden (en overnormal rivalisering vil ikke være realistisk på 

lang sigt). De stigende miljøkrav kan ligeledes have indflydelse på rivaliseringen, hvorfor det virker realistisk 

at udfase denne. Overkapaciteten på begge markeder vurderes at være i bedring, hvilket dog først for alvor 

forventes at blive synligt fra 2019. Tørlastmarkedet forventes at udvikle sig positivt i løbet af 2017, hvilket 

forventes at toppe i 2018, mens udsigterne for produkttankmarkedet ser mere dystre ud. Det er valgt ikke at 

indregne eventuelle positive eller negative prognoser for hverken tørlast- eller produkttankmarkedet fra 

2021, grundet usikkerheden omkring prognosticeringen af de volatile markeder. 

Samlet set vurderes de branchemæssige forhold således fortsat at have en markant negativ indflydelse på 

salgsvækstraten, hvilket dog forventes at aftage over de kommende år. 

5.2.3 Selskabsspecifikke forhold 

Under de selskabsspecifikke forhold indgår blandt andet NORDENs stærke evne til at tilpasse kapaciteten til 

efterspørgslen i markedet samt den høje repræsentationsgrad på geografisk vigtige steder. NORDENs flåde, 

strategi og markedsandele bør desuden nævnes, mens de resterende styrker og svagheder vurderes at 

opveje hinanden. Generelt er de forskellige forhold indregnet konstant over tid, da de forventes, at NORDEN 

vil fastholde og videreudvikle disse. Samlet set vurderes de selskabsspecifikke forhold altså at have en positiv 

indflydelse på NORDENs salgsvækst over hele den budgetterede periode. 

5.3 Budgettering af omsætningshastigheden 

Budgetteringen af AOH vil blive opdelt i arbejds- og anlægskapital, hvoraf begge størrelser vil fremgå som 

inverse værdier ligesom tilfældet var i rentabilitetsanalysen. Investeringer i arbejdskapitalen vil ofte være tæt 

forbundet med udviklingen i omsætningen, hvilket ikke i samme grad er tilfældet for anlægskapitalen142. 

Både arbejds- og anlægskapitalen har oplevet en stærk positiv tendens over de seneste fem år, hvilket blev 

klart i rentabilitetsanalysen. Dette er blandt andet drevet af de markante hensættelser i 2014 og 2015, der 

på et senere tidspunkt vil blive realiseret, uanset om de frafalder og indtægtsføres på resultatopgørelse eller 

kommer til betaling. Af årsrapporten fremgår det dog, hvordan rederiet har fokus på markedssituationen og 
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forventer værdiskabelse gennem øget operatøraktivitet med forholdsvis lille margin143. Dette kunne tale for 

en fortsat positiv udvikling i AOH, hvilket ligeledes understøttes af kvaliteten i NORDENs operatøraktivitet. 

Overordnet set vurderes NORDEN således at fastholde det nuværende forholdsvis lave niveau i den inverse 

arbejds- og anlægskapital, dog med en mindre nedgang (stigning i de inverse værdier) på kortere sigt. Dette 

vil således føre til at kapitalbindingen opgjort i antal dage vil ligge på omkring 230 i terminalperioden, mens 

AOH vil ligge på 1,6. Netto driftsaktiverne vil dermed stige med 3,5 % i terminalperioden svarende til 

væksten i salget.  

5.4 Budgettering af overskudsgraden 

Budgetteringen af overskudsgraden vil tage udgangspunkt i EBIT-marginen, da det ønskes at budgettere på 

det permanente driftsoverskud fra salget (før skat). Denne vil således blive anvendt til at beregne 

driftsoverskuddet, hvilket anbefales frem for at forsøge at fremskrive hver enkelt omkostning linje for linje144.  

NORDENs EBIT-margin har ligget på et lavt niveau over de seneste fem år, hvilket blev tydeligt i 

rentabilitetsanalysen. Analysen viste dog også en bedring i overskudsposterne, der siden 2013 er steget med 

knap 15 procentpoint. Dette er blandt andet drevet af det tidligere nævnte spareprogram, der forventes 

afsluttet i slutningen af 2017. Selv forventer NORDEN en EBIT på mellem USD -5 og 55 millioner145 i 2017, 

hvorfor selskabet altså formodentlig vil opleve en positiv EBIT-margin for første gang siden 2012. Forskellige 

faktorer fra den strategiske analyse forventes at få indflydelse på overskudsmarginerne over de kommende 

år, heriblandt både positive og negative faktorer.  

Udviklingen i fragtraterne og prisen på bunker vil altid være en usikkerhedsfaktor, der har indvirkning på 

overskudsgraden, selvom denne nedbringes med bunkerhedging og andre sikringsinstrumenter. Herudover 

vurderes NORDENs stærke forhandlingsstyrke overfor bunkerleverandører og skibsværfter delvist at blive 

opvejet af en forholdsvis svag forhandlingsstyrke overfor kunderne. Markedet for tørlast er i bedring, hvilket 

vil have en positiv indvirkning på NORDEN, hvis rederiet formår at fastholde nogle af de 

omkostningsbesparelser, som man har implementeret over de senere år. Selvom det ikke vurderes realistisk 

med overskudsgrader som i 2007 og 2008, hvor tørlastmarkedet toppede, er det ligeledes svært at tro, at 

markedet vil fastholde niveauet fra de senere år. Hvor EBIT-marginen vil ligge inden for dette interval er til 

gengæld svært at bedømme. Uden hensyntagen til nedenstående diskussion omkring installation af 

renseanlæg og overholdelse af svovlkrav vurderes EBIT-marginen at stige over de kommende år, for herefter 

at finde et stabilt niveau i den resterende budgetperiode. Dette vil således danne udgangspunkt for EBIT-

marginen, hvorefter beregninger af nedenstående vil blive foretaget ud fra dette. 
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Omkostninger til installation af ballastvandsrenseanlæg vil uden tvivl påvirke EBIT-marginen negativt. 

Jævnfør den strategiske analyse forventes omkostningerne at ligge i intervallet USD 17-30 millioner for 

NORDEN over de næste fem år. I budgettet er dette indregnet med et samlet beløb på cirka USD 20 millioner 

igennem en formindskelse af EBIT-marginen. Øgede omkostninger til overholdelse af de skærpede svovlkrav 

vil ligeledes forekomme inden for kort tid. Hvis NORDEN følger egne udmeldinger og overholder kravet ved 

at anvende brændstof med et lavere svovlindhold, frem for at installere et mekanisk renseanlæg ombord på 

skibene, forventes omkostningen først at indtræde fra 2020. Herfra vurderes den til gengæld at være 

markant, hvilket jævnfør den strategiske analyse kan resultere i en ekstraomkostning på op imod USD 360 

millioner årligt. Hvor stor en del af denne omkostning, som NORDEN reelt set selv kommer til at betale, og 

hvor stor en del der eksempelvis kan videreføres til kunderne, er svært at vurdere. Det vil ikke være 

realistisk, hvis rederierne selv vil skulle bære hele omkostningen, da de færreste vil kunne bære en så stor 

ekstraomkostning. Desuden har skibene mulighed for at sejle langsommere og dermed spare brændstof, 

ligesom der over de næste knap tre år kan ske adskillige uforudsete ting, der vil få indflydelse på 

omkostningerne. Samlet set er det således valgt at indregne et forholdsvis konservativ skøn for de øgede 

omkostninger, hvilket resulterer i ekstraudgifter for 2020 og 2021 på omkring USD 50 millioner. Herefter 

vurderes udgifterne at beløbe sig i omkring USD 40 millioner med en løbende stigning som følge af en 

stigende omsætning.  

5.5 Øvrige elementer i budgetteringen 

5.5.1 Budgettering af den effektive skatteprocent 

Den effektive skatteprocent er i analyseperioden beregnet ud fra diverse antagelser, hvilket fremgår af 

regnskabsanalysen. Den effektive skatteprocent på EBIT har i perioden fluktueret markant, hvilket primært 

skyldes store udsving i EBIT. Selve skatten på EBIT ligger dog forholdsvis stabilt i intervallet USD 3,5-4,0 

millioner, hvilket i højere grad vurderes at give et retvisende billede af NORDENS fremtidige 

skatteomkostning. Grundet tonnageskattens store indvirkning på den samlede skat giver det således bedre 

mening at vurdere NORDENs fremtidige skatteomkostning ud fra udviklingen i nettoomsætningen frem for 

udviklingen i EBIT. Hvis skatteomkostningen derimod estimeres ud fra en fast procentdel af den fremtidige 

EBIT, hvilket normalt er konsensus i en værdiansættelse, vil denne blive over- og undervurderet i år med 

henholdsvis høje og lave EBIT-værdier. Samlet set er det således valgt at budgettere med en effektiv 

skatteprocent på nettoomsætningen på 0,20 %, hvilket svarer til det vægtede gennemsnit over de seneste 

fem år. 



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

64 
 

5.5.2 Budgettering af andet driftsoverskud 

Core andet driftsoverskud har været forholdsvis stabilt over analyseperioden. Det er valgt at budgettere med 

en konstant procentsats på negativ 0.47 % svarende til det vægtede gennemsnit for analyseperioden 2012-

2016. 

5.6 Salgsvækstraten terminalperioden 

Budgetteringen af de forskellige variable i terminalperioden bør have ekstra fokus, da terminalværdien udgør 

en stor andel af den samlede værdi i de kapitalværdibaserede modeller. I den forbindelse er der flere 

elementer der bør tages hensyn til. Hvis selskabet, ligesom NORDEN, er multinationalt vil vækstraten i den 

globale økonomi, eller gennemsnittet for de områder hvorpå selskabet opererer, udgøre den øvre grænse 

for selskabets salgsvækstrate146. Hvis det vælges at anvende en salgsvækstrate i terminalperioden, der 

overtræder dette, vil selskabet vokse mere end den globale økonomi, hvilket teoretisk vil betyde, at 

virksomheden med tiden vil udgøre hele den samlede økonomi. Modsat vil en salgsvækstrate mindre end 

den globale vækstrate medføre, at virksomheden løbende vil udgøre en mindre del af økonomien for til sidst 

at forsvinde helt. Der er dog som sådan ikke noget galt i antagelsen om, at modne selskaber som NORDEN 

med tiden vil udgøre en mindre del af den samlede økonomi, hvilket endda kan anses som den mest 

sandsynlige udvikling147. Dette skyldes, at den samlede økonomi består af selskaber i forskellige stadier, 

hvilket inkluderer højvækstselskaber, hvis vækstrate ofte antages som værende højere end vækstraten i den 

globale økonomi. For at dette kan være sandt må væksten i terminalperioden for modne selskaber være 

mindre end denne for den samlede økonomi. 

Vækstraten i terminalperioden bør altså sættes til en værdi lig eller mindre end den globale vækstrate, 

hvilket desuden vil sikre, at vækstraten er mindre end diskonteringsfaktoren anvendt i den senere 

værdiansættelse148. Det kan argumenteres, hvorvidt det er mest realistisk at budgettere med en 

salgsvækstrate i terminalperioden, der er lig eller under vækstraten i den globale økonomi, eller om denne i 

højere grad bør følge den gennemsnitlige vækst på selskabets geografiske markeder. Her er det valgt at 

vælge vækstraten for den globale økonomi, der for de seneste 5, 10, 15 og 20 år gennemsnitligt har ligget på 

henholdsvis 3,31, 3,47, 3,85 og 3,76 %149. Samlet set vurderes det realistisk at budgettere med en vækstrate, 

der følger de historiske gennemsnitlige rater, hvorfor en rate på 3,5 % vil blive anvendt i terminalperioden. 

Den samlede budgettering af de forskellige værdidrivere samt de heraf beregnede nøgletal fremgår af bilag 

5.2. 

                                                           
146 Damodaran (2002) s. 305 
147 Damodaran (2002) s. 306 
148 Damodaran (2002) s. 306 
149 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/download.aspx  
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6. Værdiansættelse 

Den ovenfor gennemgåede budgettering af NORDENs fremtidige værdidrivere vil danne udgangspunkt i den 

følgende værdiansættelse, hvor de forskellige konklusioner fra den strategiske analyse således vil afspejle sig 

i estimeringen af markedsværdien. Først vil valget af værdiansættelsesmodel blive gennemgået, hvorefter 

den relevante diskonteringsfaktor vil blive estimeret. Efter den endelige værdiansættelse vil den estimerede 

markedsværdi blive testet ud fra en følsomhedsanalyse, hvorefter en multipel værdiansættelse vil blive 

anvendt som sammenligningsgrundlag. 

6.1 Valg af værdiansættelsesmodel 

Som udgangspunkt findes der fire kategorier af modeller til estimering af en virksomheds værdi: 

Kapitalværdibaserede modeller, relative værdiansættelsesmodeller, substansværdimodeller og 

realoptionsmodeller150. En oversigt over de forskellige varianter inden for hver kategori fremgår af bilag 6.1. I 

denne afhandling vil de kapitalværdibaserede modeller DCF og RI danne afsæt for værdiansættelsen. 

Substansværdimodeller og realoptionsbaserede modeller benyttes primært i forbindelse med 

værdiansættelse af virksomheder i økonomisk krise, hvorfor det er valgt ikke at inkludere disse modeller. 

6.1.1 Kapitalværdibaserede modeller  

Generelt karakteriseres de kapitalværdibaserede modeller ved tilbagediskontering af fremtidige 

pengestrømme. Modellerne er teoretisk ækvivalente og giver altså samme estimerede værdi, hvis 

budgetforudsætningerne er identiske og de interne sammenhænge overholdes. Modellerne er dog ikke 

bedre end de forudsætninger som de bygger på. Kompleksiteten i de kapitalværdibaserede modeller må 

således ikke skabe en falsk fornemmelse af præcision og det bør understreges, at den samlede værdi 

udelukkende er et estimat151. Selv små ændringer i forudsætningerne kan have afgørende betydning, hvilket 

vil blive belyst senere i følsomhedsanalysen. 

DCF modellen anvendes i stor udstrækning i praksis og fokuserer, som det fremgår af navnet, på frie 

pengestrømme. Modellen forudsætter, at al overskydende likviditet udloddes eller reinvesteres i projekter 

med en nutidsværdi på nul. Et af kritikpunkterne ved DCF-modellen er terminalværdiens størrelse, der ofte 

udgør 60-70 % af den samlede estimerede selskabsværdi. En række studier har endda vist, at 

terminalværdiens andel af den totale værdi udgør helt op mod 125 %.152 Dette er ikke i samme grad tilfældet 

for RI modellen, der fokuserer på selskabets overnormale afkast. Her forudsættes det, at alle indtægter og 

omkostninger i budgetperioden passerer resultatopgørelsen, også kaldet ”clean surpluss accounting”. 

Modellen tager i højere grad udgangspunkt i selskabets offentliggjorte regnskabstal, hvorfor flere teoretikere 

                                                           
150 Plenborg, Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel 
151 Møller, Problemer ved bestemmelse af terminalværdi – og anden kritik af DCF-modellen 
152 Plenborg, Residualindkomstmodellen eller den tilbagediskonterede cash flow model? 
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foretrækker denne frem for DCF modellen. Denne diskussion er dog udelukkende relevant ved en såkaldt 

”quick and dirty” værdiansættelse, hvor der foretages forskellige simplificerende antagelser, da de ellers vil 

komme frem til samme værdi. De kapitalværdibaserede modeller bør altså i højere grad anses som 

komplementer frem for alternativer. Formlerne for de to værdiansættelsesmodeller fremgår af 

nedenstående153. 

𝑉0
𝐸 = ∑

𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝐹𝐶𝐹𝑇+1

(𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)(1 + 𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇
− 𝑁𝐹𝐹0

𝑇

𝑡=1

 

𝑉0
𝐸 = 𝑁𝐷𝐴0 + ∑

𝑅𝐼𝐷𝑂𝑡

(1 + 𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝑅𝐼𝐷𝑂𝑇+1

(𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)(1 + 𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇
− 𝑁𝐹𝐹0

𝑇

𝑡=1

 

Ved anvendelse af den indirekte metode vil henholdsvis de frie pengestrømme og residualoverskuddet blive 

beregnet på basis af samtlige kapitalindskydere, hvorfor markedsværdien af de netto finansielle 

omkostninger (aktiver) fratrækkes (tillægges), da det er markedsværdien af egenkapitalen der ønskes 

estimeret. Siden pengestrømmene i begge tilfælde bliver beregnet på basis af både långivere og ejere bør 

diskonteringsfaktoren i så fald ligeledes afspejle det samlede afkastkrav, hvorfor WACC normalt anvendes.  

6.1.2 Relative værdiansættelsesmodeller  

Relative værdiansættelsesmodeller anvendes ofte som støtte til de mere tidskrævende kapitalværdibaserede 

modeller. Anvendelsen af den relative værdiansættelsesmetode giver mulighed for at vurdere et aktivs værdi 

relativt til andre lignende aktiver, hvilket typisk foregår ved hjælp af forskellige prismultiple. En af de mest 

benyttede prismultipler i praksis er Price Earnings (P/E) multiplen, der sammenholder værdien af 

egenkapitalen med nettooverskuddet. Eksempler på øvrige multiple fremgår af bilag 6.1. Den multiple 

værdiansættelse bør baseres på relevante sammenlignelige selskaber, hvilket ikke nødvendigvis kræver et 

branchetilhørsforhold, men ligeledes kan baseres på sammenlignelige lønsomhedsmål som 

egenkapitalforrentningen154. Generelt kræver metoden at de sammenlignelige selskaber matcher det 

analyserede selskab på den fremtidige rentabilitet, afkastkrav, vækst og regnskabspraksis155. En konsistent 

værdiansættelse ved anvendelse af multiple kræver altså lige så meget arbejde som tilfældet er for de 

kapitalværdibaserede modeller. Dette er dog sjældent tilfældet i praksis, hvor den relative 

værdiansættelsesmetode ofte udføres ud fra en ”quick and dirty” tilgang.  

                                                           
153 Sørensen (2012) s. 39 
154 Plenborg, Multipel værdiansættelse: Valg af sammenlignelige virksomheder 
155 Plenborg, Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel 
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6.2 Estimering af diskonteringsfaktoren 

Estimeringen af diskonteringsfaktoren er af afgørende betydning for den samlede værdiansættelse, da 

denne benyttes til at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme, som modellerne baseres på. Først vil 

NORDENs kapitalstruktur blive vurderet, hvorefter de forskellige komponenter i diskonteringsfaktoren vil 

blive gennemgået. 

6.2.1 Kapitalstruktur 

Ved fastlæggelse af kapitalstrukturen bør der benyttes markedsværdier til opgørelsen af egenkapitalen og 

nettogælden, hvilket dog er problematisk eftersom markedsværdien af egenkapitalen netop er den værdi, 

som gennem værdiansættelsesprocessen forsøges estimeret. I praksis overkommes problemet ofte ved at 

fastlægge en langsigtet target-kapitalstruktur for selskabet156. NORDENs nuværende kapitalstruktur er 

baseret på en model med netto finansielle aktiver, hvilket også generelt har været billedet i løbet af 

analyseperioden, hvor NORDEN kun har haft netto finansielle forpligtelser i 2014. Det antages derfor, at 

denne tilgang ligeledes vil være repræsenterende for NORDENs fremtidige kapitalstruktur. Den fremtidige 

kapitalstruktur er således vurderet til 103,8 % egenkapital og negativ 3,8 % finansiering, svarende til niveauet 

for 2016. Udviklingen i kapitalstrukturen fremgår af bilag 6.2. Hvorvidt den langsigtede kapitalstruktur bør 

baseres på den forventede eller den optimale kapitalstruktur er ikke entydigt i teorien. Den første tilgang er 

valgt, da dette med henblik på den historiske udvikling vurderes mest realistisk for NORDEN fremadrettet. Da 

værdiansættelsen udarbejdes på stand-alone basis vil der ligeledes ikke blive taget hensyn til, hvordan en 

potentiel køber ved overtagelse af NORDEN eventuelt vil ønske at ændre denne kapitalstruktur. 

6.2.2 Egenkapitalomkostninger 

Egenkapitalomkostningerne (re) udgør det afkast som selskabets ejere kræver for at indskyde kapital og 

dermed bære den risiko dette indebærer. Til dette formål anvendes den såkaldte Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) generelt i praksis157. Denne kan beregnes ud fra nedenstående formel158. 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽[𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] + 𝑟𝑙 

hvor 𝑟𝑓 er den risikofri rente, 𝛽 er den systematiske risiko, 𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓 er markedets risikopræmie og 𝑟𝑙 er 

likviditetstillægget. Nedenfor vil modellens fire komponenter blive gennemgået og estimeret enkeltvis. 

6.2.2.1 Den risikofri rente 

Den risikofri rente udgør første led i CAPM og er et udtryk for afkastet på en risikofri investering. Den risikofri 

rente danner altså udgangspunktet for beregningen af afkastkravet på egenkapitalen, hvorefter 

                                                           
156 Sørensen (2012) s. 47 
157 Petersen et al., Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis, Damodaran (2002) s. 69, m.fl. 
158 Sørensen (2012) s. 43 



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

68 
 

investeringens risikoaspekt tilføjes denne i anden del af CAPM. I praksis anvendes ofte den effektive rente på 

en relevant længerevarende statsobligation som estimat for den risikofri rente. Længden på denne kan 

diskuteres, men generelt anbefales det at anvende renten på en 10-årig statsobligation159. Dette 

understøttes ligeledes af Petersen et al. (2006), hvor der blandt respondenterne hersker bred enighed om at 

benytte en 10-årig statsobligation. Denne længde sikrer desuden, at varigheden på det risikofri aktiv 

tilnærmelsesvis matcher varigheden på aktiemarkedet og varigheden af den valgte budgetperiode. 

Efter at have lagt sig fast på længden af den relevante statsobligation vil næste skridt være at vurdere den 

geografiske placering af denne. SKAT anbefaler at anvende den effektive rente på en 10-årig statsobligation i 

det det land, hvor selskabet eller aktiviteten er placeret160. Selvom NORDEN er et dansk selskab vil det 

således ikke give mening at anvende den danske 10-årige statsobligation, grundet selskabets globale 

aktiviteter. Dette ville ligeledes være misvisende eftersom salgsvækstraten tidligere blev baseret på BNP-

vækstraten for den globale økonomi. Her kunne det så vælges at udregne et vægtet gennemsnit af den 10-

årige statsobligation for de markeder, hvorpå NORDEN opererer. Af flere årsager, heriblandt at 

pengestrømmene der ønskes tilbagediskonteret er i USD, er det dog valgt at anvende den amerikanske 10-

årige statsobligation. 

Den effektive rente på den amerikanske 10-årige statsobligation ligger per den 16-03-2017 på 2,54 %161. Det 

nuværende renteniveau kan dog i nogle tilfælde være misvisende, hvorfor det kan være relevant at anvende 

en gennemsnitlig rate162. Dette ville udjævne noget af den periodiske volatilitet, så det undgås at basere den 

risikofri rente på henholdsvis toppen eller bunden af en cyklus, hvilket ikke umiddelbart ville være retvisende 

for det fremtidige renteniveau. Den nuværende rente på 2,54 % ligger dog på nogenlunde niveau med de 

historiske, der baseret på ét, fem og 10 år ligger på henholdsvis 1,94, 2,16 og 2,72 %, hvorfor det er valgt at 

fastholde den nuværende kurs. 

6.2.2.2 Beta 

Beta er et udtryk for den systematiske risiko, der er forbundet med et givent aktiv. Beta er en relativ 

størrelse, der opgøres i forhold til markedsporteføljens risiko, hvilket er vist i nedenstående figur. 

Figur 6.1 

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med lavere risiko end markedsporteføljen  

β = 1 Risiko som markedsporteføljen 

β > 1 Investering med højere risiko end markedsporteføljen 

Figur: Sørensen (2012) s. 45 

                                                           
159 Copeland et al. (2000) s. 216, Sørensen (2012) s. 44, m.fl. 
160 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813218&chk=208529  
161 http://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND 
162 EY (2015). Estimating risk-free rates for valuations 
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Betaværdien for børsnoterede selskaber estimeres ofte ud fra korrelationen mellem det enkelte selskabs 

historiske kursudvikling og afkastet på aktiemarkedet. Dette gøres normalt ved hjælp af en simpel 

regressionsmodel, hvor aktiens afkast udgør den afhængige variabel (Rj) og aktiemarkedets afkast udgør den 

uafhængige variabel (Ri)163. Det skal her noteres, at formlen er omskrevet til den danske version af lineær 

regression, der følger formen 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. 

𝑅𝑗 = 𝑎𝑅𝑚 + 𝑏 

Hældningen for regressionen symboliseret ved a svarer til betaværdien for den givne aktie. Der er dog tre 

forhold der bør tages stilling til inden selve regressionen.  

a) Første forhold består i længden af estimeringsperioden. I praksis anvendes ofte en femårig periode, 

hvilket blandt andet gør sig gældende for Standard & Poor’s, mens Bloomberg afviger fra dette og 

anvender en toårig periode164. En længere periode giver naturligvis et større datagrundlag, hvilket 

dog ikke altid er positivt, hvis selskabets risikokarakteristika har ændret sig over tid. På baggrund af 

dette er det valgt at køre regressionerne ud fra en estimeringsperiode på både to og fem år. 

b) Andet forhold udgøres af længden af intervallerne i regressionen, der både kan opgøres dagligt eller 

på uge- eller månedsbasis. Generelt anbefales det ikke at anvende daglige afkast, da dette giver 

problemer vedrørende såkaldte ”nontrading” dage. Dette vurderes dog ikke at være tilfældet for 

NORDEN, da selskabets aktie, ifølge Nordnet, gennemsnitligt over de seneste tre år har været omsat 

for over DKK 20 millioner dagligt. Teoretisk kan det dog være et problem, hvis andre aktier i det 

valgte indeks har ”non-trading” dage, hvilket ville føre til en overvurdering af NORDENs risici, da den 

samlede beta for indekset summerer til én. Desuden resulterer anvendelsen af daglige afkast i 

fejlkilder ved sammenligning af afkast på tværs af lande, hvorfor denne udgave af regressionen kun 

kan foretages på det danske OMXC. Regressionerne med basis i daglige afkast giver betaværdier på 

1,07 og 1,12 og kan ses i bilag 6.3. 

c) Tredje forhold omhandler netop problemstillingen vedrørende valget af markedsindeks. I praksis 

benyttes oftest det relevante nationale markedsindeks, hvilket i NORDENs tilfælde formentlig ville 

være det danske OMXC Mid Cap, som NORDEN har været en del af siden december 2011. I tilfælde 

af udenlandske investorer kan det dog være argumenteres for at være mere relevant at anvende et 

mere internationalt indeks, som eksempelvis det amerikanske S&P 500 eller det internationale MSCI 

Inc index. 

                                                           
163 Damodaran (2002) s. 182 
164 Damodaran (2002) s. 187 
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I nedenstående figur er NORDENs afkast vurderet i forhold til det danske OMXC Mid Cap for henholdvis to og 

fem år samt ugentlige og månedlige afkast. Regressionsoutputtet fremgår af bilag 6.4. Det skal desuden 

noteres, at der ikke er korrigeret for dividender i de anvendte afkast. 

Figur 6.2 

  

  

Kilde: http://www.Investing.com & egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående svinger den estimerede betaværdi kraftigt mellem ugentlige og månedlige 

afkast. Beta baseret på de ugentlige afkast ligger således på 1,33 og 1,37, mens værdierne baseret på 

månedlige afkast ligger på 0,61 og 0,88. Det kan således diskuteres, hvorvidt den systematiske risiko har 

været faldende, hvilket dog lige så godt kan skyldes de specifikke perioder. Den økonomiske fortolkning af R-

kvadreret (R2) viser i dette tilfælde, hvor stor en andel af NORDENs samlede risiko, der kan forklares af 

systematisk risiko. Denne følger i høj grad størrelsen af beta-værdien, hvor R2 for det toårige månedlige 

afkast er helt nede på 5,99 %. I dette tilfælde er betaestimatet baseret på bare 24 datapunkter, hvilket ikke 

vurderes optimalt. De femårige betaestimater vil således i højere grad blive benyttet i vurderingen af den 

samlede beta.  
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Lignende betaregressioner er foretaget for S&P 500 og MSCI, hvilken fremgår af bilag 6.5. Her fremgår et 

tilsvarende billede, hvor de ugentlige betaestimater er markant højere end de månedlige. De femårige 

estimater for S&P 500 ligger således på 1,29 og 1,06, mens de for MSCI ligger på 1,44 og 0,99. I nogle 

tilfælde, heriblandt Bloomberg, udregnes en justeret beta for at imødekomme, at aktier med tiden teoretisk 

bevæger sig mod en betaværdi på én165. Dette gøres ofte via en standardiseret formel, der giver det rå 

betaestimat en vægt på 2/3 og en teoretisk betaværdi på én en vægt på 1/3. Selvom teorien bag er svær at 

argumentere imod, får metoden kritik for at være for mekanisk anlagt grundet de faste vægte, hvorfor det er 

valgt ikke at beregne en justeret beta. 

Som sammenligningsgrundlag vurderes regressionsanalysens estimerede betaværdier ofte i forhold til en 

såkaldt ”common-sense” betragtning. Denne metode tager udgangspunkt i en samlet vurdering af selskabets 

driftsmæssige og finansielle risiko, hvilket herefter konverteres til et betaestimat. Et eksempel på et sådan 

konverteringsforhold udgivet af brancheorganisationen FSR fremgår af bilag 6.6. Umiddelbart vurderes 

NORDEN at have en forholdsvis høj driftsmæssig risiko, hvilket blandt andet influeres af NORDENs høje 

eksponering overfor store olieselskaber samt risikoen forbundet med politisk ustabilitet og pirateri. 

Finansielt står NORDEN dog fortsat stærkt på trods af de senere års træk på likviditeten, hvorfor deres 

finansielle risiko vurderes som værende lav. Dette vil placere NORDEN med en samlet risiko på ”neutral”, 

hvilket konverteres til intervallet 0,85-1,15. Usikkerheden omkring Rasmussengruppens aktieandel samt 

tabet af nøglepersoner i og omkring ledelsen, kan dog tale for, at NORDEN ligger forholdsvis højt i dette 

interval. 

Som understøttelse til de to ovenstående metoder bør de estimerede værdier sammenholdes med en 

relevant gennemsnitlig branchebaseret beta. Et eksempel på et sådan branchebaseret betaestimat leveres af 

teoretikeren Damodaran, hvor den ugearede beta for branchen Shipbuilding & Marine er estimeret til 

1,20166. Generelt bør den estimerede selskabsspecifikke betaværdi ikke ligge længere end 0,3 fra den 

branchespecifikke værdi, hvilket dog heller ikke er tilfældet for NORDEN167.  

Ud fra en samlet vurdering af de ovenstående metoder for estimeringen af beta er en værdi på 1,2 valgt for 

NORDEN. Efter ovenstående analyse bør det dog stå klart, at betaestimatet er en kompliceret størrelse at 

fastsætte. Små ændringer kan have stor indflydelse på den samlede værdiansættelse, hvilket vil blive 

uddybet i den senere følsomhedsanalyse. 

6.2.2.3 Markedets risikopræmie 

Risikopræmien udgør sidste komponent i CAPM og udgør det tillæg, som en given investor forlanger for at 

investere i aktien relativt til en investering i det risikofri aktiv. Som det fremgik af de to første komponenter, 

                                                           
165 Damodaran (2002) s. 186 
166 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  
167 Copeland et al. (2000) s. 224 
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kan risikopræmien ligeledes estimeres på baggrund af en række metoder. Overordnet er metoderne dog 

enten baseret på historiske data, hvoraf det antages, at fremtiden vil udvikle sig som fortiden, eller ex ante 

estimater, der forsøger at vurdere den fremtidige udvikling. 

Ved anvendelse af den historiske tilgang er der flere forhold der bør tages i betragtning, heriblandt 

periodens længde samt valget mellem det aritmetiske og geometriske gennemsnit, hvilket udover 

udgivelsestidspunkter kan være med til at forklare forskellen mellem forskellige teoretikeres estimater. 

Desuden ligger der selvfølgelig en difference i anvendelsen af forskellige geografiske markeder. Eftersom den 

risikofri rente blev estimeret på baggrund af amerikanske statsobligationer vil estimeringen af risikopræmien 

både tage udgangspunkt i danske og amerikanske data i et forsøg på at holde konsistensen i beregningen af 

afkastet på egenkapitalen.  

Copeland et al. (2000) anbefaler en risikopræmie i intervallet 4,5-5,0 baseret på amerikanske selskaber, hvor 

risikopræmien historisk set har ligget på 7,5, 4,1 og 5,5 % for perioder på henholdsvis 72, 34 og 24 år. På det 

danske marked er der udarbejdet flere undersøgelser af praksis, hvor respondenterne ifølge Holm et al. 

(2005) og Petersen et al. (2006) anvender en gennemsnitlig risikopræmie på 4,5 %. Førstnævnte danner 

blandt andet udgangspunkt for SKAT’s anbefaling på området168. I en nyere undersøgelse af Fernandez 

(2014) vurderes risikopræmien på 5,1 og 5,4 % for henholdsvis Danmark og USA. PWC foretager desuden 

årligt en undersøgelse af anvendt praksis, hvoraf det af udgaven dateret februar 2016 fremgår, at 65 % af 

respondenterne anvender en risikopræmie mellem fem og seks procent169. 

Samlet set er det, baseret på ovenstående, valgt en anvende en risikopræmie på 4,7 %. Dette vurderes 

således både at holde konsistens med estimeringen af den risikofri rente og samtidig udgøre et realistisk 

estimat med hensyntagen til praksis. 

6.2.2.4 Justering for illikviditet 

I praksis anvendes ofte en rabat ved værdiansættelse af mindre likvide eller unoterede selskaber, da CAPM i 

sig selv ikke tager stilling til dette. Denne rabat indregnes, ifølge tidligere benævnte undersøgelse af praksis 

foretaget af Holm et al. (2005), ofte i form af et tillæg i beregningen af afkastkravet eller en reducering af 

den endeligt estimerede selskabsværdi, hvoraf størstedelen justerer for illikviditet på den ene eller anden 

måde. I denne afhandling er det valgt at indregne en rabat i form af en likviditetstillæg på afkastkravet, da 

NORDEN siden december har været noteret på det mindre likvide Mid Cap indeks. Det kan diskuteres, 

hvorvidt en sådan korrektion bør foretages i NORDENs tilfælde, da aktien trods alt har en forholdsvis høj 

daglig omsætning. Med dette i betragtning er det valgt at indregne et mindre likviditetstillæg på 0,3 %. 

                                                           
168 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813219&chk=208529  
169 PWC (2016). Værdiansættelse på aktiemarkedet: Sådan fastlægges afkastkravet I praksis 
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6.2.2.5 CAPM 

Efter at have gennemgået de forskellige komponenter kan afkastet på NORDENs egenkapital, og dermed 

diskonteringsfaktoren til anvendelse ved den senere værdiansættelse, beregnes som følgende: 

𝑟𝑒 = 2,54% + 1,2 ∗ 4,7% + 0.3% = 8,48% 

CAPM kritiseres dog ofte for værende baseret på for mange og for simple antagelser. Undersøgelser har 

blandt andet vist, at beta har en tendens til at over- og undervurdere afkastkravet ved henholdsvis høje og 

lave betaværdier170. For yderligere diskussion af CAPM henvises til relevante studier, heriblandt Fama & 

French (2004). 

6.2.3 Fremmedkapitalomkostninger 

Fremmedkapitalomkostninger (rg) udgør afkastet til selskabets långivere, hvilket indebærer den risikofri 

rente tillagt en kompensation for den påtagne risiko. I NORDENs tilfælde vil dette dog nærmere kunne 

forklares med afkastet NORDEN forventer på rederiets netto finansielle aktiver. Grundet den marginale 

betydning for det samlede WACC estimat vil komponenterne bag fremmedkapitalomkostningerne dog ikke 

blive analyseret yderligere, men derimod fastsættes til 4 %. 

6.2.4 Estimering af WACC 

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) består af afkastkravet fra både ejere og långivere. 

Efter ovenstående estimeringen kan WACC således beregnes ud fra følgende formel:  

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑤𝑒𝑟𝑒 + 𝑤𝑔𝑟𝑔 

𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶 = 1,038 ∗ 8,48% + (−0,038) ∗ 4% = 8,65% 

6.3 DCF- og RI modellen 

Som tidligere beskrevet vil markedsværdien af NORDENs egenkapital blive estimeret ud fra DCF- og RI-

modellen. Selve værdiansættelse er vist i nedenstående to figurer. Eftersom værdien ønskes estimeret per 

16. marts 2017 er den beregnede værdi fremdiskonteret ud fra nedenstående formel. 

𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 16.  𝑚𝑎𝑟𝑡𝑠 2017 = 𝐸𝐾 𝑝𝑒𝑟 31.  𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 2016(1 + 𝑟𝑒)
𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡−𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠𝑎𝑓𝑙æ𝑔𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑝å 𝑒𝑡 å𝑟   

Efterfølgende er kursen omregnet til danske kroner, hvor den anvendte kurs per 16. marts 2017 ligger på 

6,93. 

                                                           
170 Fama & French, The Capital Asset Pricing Model: Theory and evidence 
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Figur 6.3 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 6.4 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående figurer er værdien af NORDENs egenkapital per 16. marts 2017 estimeret til 

USD 688.251 tusinde, svarerende til en værdi per aktie på henholdsvis USD 16,3 og DKK 113,0. NORDENs 

aktiekurs lå per 16. marts 2017 på DKK 146, hvorfor den estimerede værdi således ligger knap 30 % under 

denne. Differencen mellem den estimerede værdi og markedets værdiansættelse af NORDEN kan skyldes 

flere forskellige faktorer, hvilket vil blive analyseret i nedenstående følsomhedsanalyse.  

6.4 Følsomhedsanalyse 

Som det flere gange er blevet påpeget i forbindelse med værdiansættelsen af NORDEN, bør ovenstående 

værdi udelukkende ses som et estimat. Mindre ændringer i de bagvedliggende antagelser kan altså skabe 

store ændringer i den estimerede markedsværdi af egenkapitalen. Følsomhedsanalyser gør det således 

muligt at belyse, hvordan forskellige ændringer i nøglefaktorer influerer den samlede estimerede aktiekurs. 

DCF modellen (tusinde USD) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Terminal 

periode

DO 280 33,030 68,730 57,632 64,248 83,373 86,401 89,475 92,607

NDA primo 772,002 847,948 940,827 956,391 973,716 982,936 986,173 1,021,260 1,057,004

FCFF = DO - DNDA -75,666 -59,849 53,166 40,307 55,028 80,135 51,315 53,731 55,612

Diskonteringsfaktor (1.0889)t 1.0865 1.1805 1.2826 1.3936 1.5141 1.6451 1.7874 1.9420

PV FCF -69,641 -50,698 41,451 28,923 36,343 48,711 28,709 27,667

PV FCF t.o.m 2024 91,466

Terminalværdi 1,079,708

PV af terminalværdien 555,966

Virksomhedsværdi 647,432

Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser -29,404

Værdi af egenkapital 676,835

Værdi af egenkapital, 16. marts 2017 688,251

Antal udestående aktier (mio.) 42,200

Værdi per aktie i  USD 16.3            

Værdi per aktie i  DKK 113.0          

RI modellen (tusinde USD) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Terminal 

periode

DO 280 33,030 68,730 57,632 64,248 83,373 86,401 89,475 92,607

NDA primo 772,002 847,948 940,827 956,391 973,716 982,936 986,173 1,021,260 1,057,004

RIDO = DO - WACC * NDA primo -66,503 -40,323 -12,657 -25,102 -19,985 -1,658 1,091 1,130 1,169

Diskonteringsfaktor (re)t 1.0865 1.1805 1.2826 1.3936 1.5141 1.6451 1.7874 1.9420

PV RI -61,208 -34,157 -9,868 -18,013 -13,199 -1,008 610 582

PV RI t.o.m 2024 -136,261

Terminalværdi 22,704

PV af terminalværdien 11,691

Virksomhedsværdi 647,432

Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser -29,404

Værdi af egenkapital 676,835

Værdi af egenkapital, 16. marts 2017 688,251

Antal udestående aktier (mio.) 42,200

Værdi per aktie i  USD 16.3            

Værdi per aktie i  DKK 113.0          
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Mere specifikt vil følsomheden af den estimerede aktiekurs blive testet i nedenstående tre figurer ud fra 

ændringer i seks forskellige faktorer.  

Første figur viser effekten af en ændring i egenkapitalomkostningen og væksten i terminalperioden på 

henholdsvis et halvt og et kvart procentpoint. Af figuren fremgår det, at egenkapitalomkostningen har stor 

indvirkning på den estimerede aktiekurs. En ændring på bare et halvt procentpoint vil således resultere i et 

fald på 10,9 % eller en stigning på 13,4 %. Modsat har væksten i terminalperioden nærmest ingen effekt på 

den estimerede aktiekurs ved afkastkravets nuværende niveau, hvilket skyldes den modvirkende effekt, som 

en potentiel stigning vil medføre i netto driftsaktiverne og i Gordon’s vækstformel. 

Figur 6.5 

 
Figur: Egen tilvirkning 

Som det blev klart af ovenstående figur har komponenterne i afkastet på egenkapitalen stor indflydelse på 

den estimerede aktiekurs, hvorfor det i nedenstående figur er valgt at nedbryde denne og se effekten af en 

ændring i risikopræmien og betaværdien. Et fald (stigning) i risikopræmien vil således føre til en stigning 

(fald) på 6,1 % (5,5 %), mens et fald (stigning) i betaværdien vil føre til en stigning (fald) på 5,9 % (5,4 %). 

  

Teoretisk aktiekurs ved forskellige vækst og WACC værdier

2.50% 2.75% 3.00% 3.25% 3.50% 3.75% 4.00% 4.25% 4.50%

11.98% 60.8        60.0        59.3        58.5        57.6        56.7        55.8        54.8        53.7        

11.48% 65.6        64.9        64.2        63.4        62.5        61.6        60.7        59.7        58.6        

10.98% 71.1        70.4        69.7        68.9        68.1        67.2        66.3        65.3        64.2        

10.48% 77.2        76.6        75.9        75.2        74.5        73.6        72.8        71.8        70.8        

9.98% 84.3        83.7        83.1        82.5        81.8        81.1        80.3        79.5        78.6        

9.48% 92.3        91.9        91.5        91.0        90.5        89.9        89.3        88.6        87.9        

8.98% 101.7      101.5      101.2      101.0      100.7      100.4      100.1      99.7        99.3        

8.48% 112.7      112.8      112.8      112.9      113.0      113.1      113.2      113.4      113.5      

7.98% 125.7      126.3      126.8      127.4      128.1      128.9      129.7      130.7      131.8      

7.48% 141.5      142.7      144.0      145.4      147.1      148.9      151.0      153.4      156.2      

6.98% 160.9      163.1      165.5      168.3      171.5      175.1      179.4      184.4      190.3      

6.48% 185.2      189.0      193.4      198.4      204.2      211.1      219.2      229.2      241.5      

5.98% 216.8      223.2      230.8      239.6      250.3      263.2      279.2      299.7      326.8      

5.48% 259.2      270.3      283.5      299.7      319.8      345.6      379.8      427.2      497.5      

4.98% 319.2      338.9      363.5      395.1      437.1      495.6      582.9      727.1      1,010.6  

Vækst i terminalperioden

Egenkapital-

omkostning
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Figur 6.6 

 
Figur: Egen tilvirkning 

Sidste figur bevæger sig væk fra afkastkravet og tester i stedet effekten af ændringer i den inverse 

anlægskapital og EBIT-margin i terminalperioden. Også her viser begge forhold at have markant indflydelse 

på den estimerede aktiekurs, hvor især EBIT-marginen markerer sig som en afgørende faktor. Et fald/stigning 

på bare et kvart procentpoint resulterer altså i et fald/stigning på 6,4 %, hvilket svarer til et fald/stigning i 

værdien af egenkapitalen på over DKK 44 millioner. 

Figur 6.7 

 
Figur: Egen tilvirkning 

Den estimerede aktiekurs for NORDEN er altså i høj grad følsom over for ændringer i 

egenkapitalomkostningerne og EBIT-marginen. Især sidstnævnte vurderes som værende en mulig forklaring 

Teoretisk aktiekurs ved forskellige risikopræmier og betaværdier

1.40 1.35 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00

6.10% 63.6        67.0        70.7        74.7        79.1        83.9        89.2        95.1        101.6      

5.90% 66.7        70.2        74.1        78.2        82.8        87.8        93.4        99.5        106.3      

5.70% 70.0        73.7        77.7        82.1        86.9        92.1        97.9        104.3      111.4      

5.50% 73.7        77.5        81.7        86.2        91.2        96.7        102.8      109.5      116.9      

5.30% 77.6        81.6        86.0        90.8        96.0        101.7      108.1      115.1      122.9      

5.10% 81.8        86.1        90.7        95.7        101.2      107.2      113.8      121.2      129.5      

4.90% 86.5        90.9        95.8        101.0      106.8      113.2      120.2      128.0      136.6      

4.70% 91.6        96.3        101.4      106.9      113.0      119.7      127.1      135.3      144.5      

4.50% 97.2        102.2      107.6      113.4      119.9      127.0      134.8      143.5      153.3      

4.30% 103.5      108.7      114.4      120.6      127.5      135.0      143.3      152.6      162.9      

4.10% 110.4      115.9      122.0      128.6      135.9      143.9      152.8      162.7      173.8      

3.90% 118.1      124.0      130.5      137.6      145.4      153.9      163.4      174.0      185.9      

3.70% 126.8      133.2      140.1      147.7      156.0      165.3      175.5      186.9      199.7      

3.50% 136.6      143.5      151.0      159.2      168.2      178.1      189.2      201.6      215.5      

3.30% 147.9      155.3      163.4      172.3      182.1      192.9      205.0      218.4      233.6      

Beta

Risikopræmie

Teoretisk aktiekurs ved forskellige vækst og WACC værdier

5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25% 6.50% 6.75% 7.00%

0.671     48.8        56.1        63.3        70.6        77.8        85.1        92.4        99.6        106.9      

0.651     53.8        61.1        68.3        75.6        82.9        90.1        97.4        104.7      111.9      

0.631     58.8        66.1        73.4        80.6        87.9        95.2        102.4      109.7      116.9      

0.611     63.9        71.1        78.4        85.7        92.9        100.2      107.4      114.7      122.0      

0.591     68.9        76.2        83.4        90.7        97.9        105.2      112.5      119.7      127.0      

0.571     73.9        81.2        88.4        95.7        103.0      110.2      117.5      124.8      132.0      

0.551     78.9        86.2        93.5        100.7      108.0      115.3      122.5      129.8      137.0      

0.531     84.0        91.2        98.5        105.8      113.0      120.3      127.5      134.8      142.1      

0.511     89.0        96.3        103.5      110.8      118.0      125.3      132.6      139.8      147.1      

0.491     94.0        101.3      108.6      115.8      123.1      130.3      137.6      144.9      152.1      

0.471     99.1        106.3      113.6      120.8      128.1      135.4      142.6      149.9      157.1      

0.451     104.1      111.3      118.6      125.9      133.1      140.4      147.7      154.9      162.2      

0.431     109.1      116.4      123.6      130.9      138.2      145.4      152.7      159.9      167.2      

0.411     114.1      121.4      128.7      135.9      143.2      150.4      157.7      165.0      172.2      

0.391     119.2      126.4      133.7      140.9      148.2      155.5      162.7      170.0      177.3      

Den inverse 

anlægskapital i 

terminal-

perioden

EBIT-margin i terminalperioden
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på differencen mellem den estimerede værdi og NORDENs markedskurs, hvor en forklaring kunne være, at 

markedet ikke tilstrækkeligt har indregnet den fremtidige omkostning til overholdelse af svovlkrav, som 

NORDEN står overfor. 

6.5 Multipel værdiansættelse 

Formålet med den multiple værdiansættelse er at skabe et sammenligningsgrundlag i forhold til den 

ovenstående estimerede markedsværdi og danne et indtryk af, hvordan NORDEN klarer sig relativt til sine 

konkurrenter. De svære markedsvilkår, der har præget især tørlastmarkedet over de senere år, er dog 

medvirkende til at komplicere sammenligninger baseret på indtjeningsmultiple. Eksempelvis afspejler P/E 

multiplen prisen for at få del i én indtjeningskrone, hvilket ikke giver meget mening, når nærmest samtlige 

tørlastrederier kører med underskud. I stedet er det valgt at fokusere på EV/EBITDA multiplen, der kun 

delvist er påvirket af negative værdier. De resterende beregnede multipler fremgår af bilag 6.6. 

Figur 6.8 

 
Kilde: Thomson One by Thomson Reuters & egen tilvirkning 

EBITDA et attraktiv sammenligningsmål, da det måler driftsindtjeningen upåvirket af afskrivninger og skat. 

Det kan dog diskuteres, hvorvidt effekten af den finansielle gearing undgås, eftersom denne indgår i 

beregningen af WACC171. Ifølge det anvendte datagrundlag forventes NORDEN at handles med en rabat på 2 

                                                           
171 FSR (2002). Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele 

2016 2017e 2018e

Pacific Basin 28.3     10.0     7.0       

Golden Ocean NEG 29.2     12.5     

Diana Shipping NEG 28.7     11.9     

Safe Bulkers 32.7     11.4     7.5       

Scorpio Bulkers N/A 18.5     7.9       

Eagle Bulk NEG 7.9       3.7       

Navios Maritime NEG 13.6     10.0     

Western Bulk N/A N/A N/A

Scorpio Tankers 12.0     11.5     8.2       

d’Amico 15.2     11.6     9.2       

Teekay Tankers 6.2       8.3       6.5       

Ardmore Shipping 12.6     11.4     8.1       

TORM 121.1   3.4       2.6       

Navios Maritime Acquisition Corp. 7.2       10.6     8.6       

Median tørlast 30.5     13.6     7.9       

Median tank 12.3     11.0     8.2       

Vægtet median (2/3 tørlast, 1/3 tank) 24.4     12.7     8.0       

NORDEN 26.2     12.5     6.5       

NORDEN vs. Peers median 7% -2% -19%

EV/EBITDA
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og 19 % i henholdsvis 2017 og 2018 relativ til selskaberne i peer gruppen, mens selskabet i 2016 handles 

med en præmie på 7 %172. Dette er dog udelukkende et groft skøn, da en multipel værdiansættelse ud fra en 

”quick and dirty” metode medfører markante problemstillinger. De fremkomne resultater bør således 

udelukkende ses i sammenhæng med de kapitalværdibaserede modellers estimater. Hvis der alligevel skal 

konkluderes på analysen, kunne anvendelsen af EV/EBITDA multiplen tyde på, at selskabet er for højt prissat 

på kort sigt, men med potentiale på længere sigt. 

7. Konklusion 

Formålet med denne afhandling var at besvare afhandlingens hovedproblemstilling og dermed estimere 

markedsværdien af Dampskibsselskabet NORDEN A/S på stand-alone basis ud fra en strategisk 

regnskabsanalyse og værdiansættelse per 16. marts 2017. 

Den strategiske analyse blev opdelt i eksterne og interne faktorer, hvor PESTEL analysen lagde ud med en 

analyse af NORDENs makromiljømæssige forhold. Her blev det indledningsvist belyst, hvordan politiske 

faktorer påvirker NORDEN, hvilket blandt andet er blevet synliggjort i form af stigende protektionistiske 

tendenser. De økonomiske forhold spiller ligeledes en vigtig rolle for NORDEN og transportsektoren generelt, 

hvor den globale handelsvolumen er stærkt korreleret med bruttonationalproduktet. Vækstprognoserne for 

de kommende år er opløftende for den globale økonomi, hvilket blandt andet skyldes udviklingen i den 

amerikanske økonomi. Efterfølgende blev de sociokulturelle og teknologiske forhold analyseret, efterfulgt af 

de miljømæssige forhold, hvor effekten af de skærpede svovlkrav og den for nyligt vedtagne 

ballastvandskonvention blev analyseret. Især de skærpede svovlkrav vurderes som værende en markant 

trussel for NORDEN og shippingindustrien generelt, hvilket kan skabe store ekstraomkostninger til 

brændstof. 

PESTEL analysen blev efterfulgt af en analyse af den konkurrencemæssige situation i NORDENs branche med 

udgangspunkt i Porter’s Five Forces struktur. Konkurrenceintensiteten i branchen blev vurderet som 

værende noget nær fuldkommen konkurrence, hvor både markedet for tørlast og produkttank er ekstremt 

fragmenteret. NORDEN vurderes dog at besidde en kritisk masse på begge markeder. En stigende trussel fra 

nye indtrængere uden eksponering over for de senere års hårde markedsvilkår, samt kundernes 

forhandlingsstyrke, vurderes ligeledes at kendetegne branchen. Især tørlastmarkedet forventes dog at 

opleve en positiv udvikling i løbet af 2017. 

Af værdikædeanalysen kunne det konkluderes, at NORDEN skaber værdi gennem både de primære og 

sekundære aktiviteter. Her stod det blandt andet klart, hvordan NORDEN har været dygtige til at tilpasse 

kapaciteten efter markedsforholdene, samt hvordan rederiet ligeledes vurderes at have en stærk 

                                                           
172 2016 er dog påvirket af negative værdier for størstedelen af tørlastselskaberne 
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befragtnings- og operatøraktivitet. Støttefunktionerne er med til at supportere disse, hvor et stærkt 

fundament, menneskelige kompetencer samt finansiel styrke kan nævnes som eksempler. 

I regnskabsanalysen blev den anvendte regnskabspraksis indledningsvis gennemgået, hvor det blev vurderet 

ikke at korrigere for den kommende ændring i leasingstandard. Herefter blev NORDENs regnskaber 

reformuleret til analysebrug, hvilket ligeledes inkluderede en allokering af rederiets skatteomkostning. De 

reformulerede regnskaber blev efterfølgende anvendt til analyse af NORDENs historiske rentabilitet og vækst 

med afsæt i den udvidede DuPont pyramide. Her stod det klart, at den permanente egenkapitalforrentning 

har ligget på et skuffende niveau over hele perioden, dog med en lettere positiv tendens inden for de 

seneste tre år. Efterfølgende analyse fandt en tæt korrelation med driften, hvorfor afkastet på den 

investerede kapital blev nedbrudt i en overskudsgrad og en omsætningshastighed. Her blev det således 

tydeligt, hvordan udviklingen i høj grad er båret af en negativ udvikling i den permanente overskudsgrad, 

hvilket blandt andet skyldes stigende driftsomkostninger. 

Med udgangspunkt i ovenstående konklusioner fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen blev 

budgetteringen af NORDENs fremtidige nøglefaktorer foretaget, hvilket dannede grundlag for den 

efterfølgende værdiansættelse foretaget ud fra den diskonterede cash flow model og 

Residualindkomstmodellen. Forinden selve værdiansættelsen blev estimeringen af diskonteringsfaktoren 

gennemgået, hvilket blandt andet inkluderede en regressionsanalyse af betaværdien. Efter en samlet 

vurdering blev det valgt at benytte en betaværdi på 1,2, mens den risikofri rente og risikopræmien blev sat til 

henholdsvis 2,54 og 4,7 %. Et likviditetstillæg på 0,3 % blev desuden indregnet, hvilket resulterede i en 

egenkapitalomkostning på 8,48 % og en samlet WACC en anelse højere på 8,65 %. 

Den endelige værdiansættelse estimerede værdien af NORDENs egenkapital til knap USD 690 millioner, 

hvilket på baggrund af det samlede antal udestående aktier resulterede i en værdi per aktie i danske kroner 

på 113. Denne værdi ligger markant under den officielle aktiekurs, der per 16. marts 2017 lå knap 30 % 

højere på DKK 146. Den fremkomne værdi er dog udelukkende et estimat, hvorfor følsomheden af denne 

blev efterprøvet i den følgende følsomhedsanalyse. Her blev det klart, hvordan den estimerede aktiekurs i 

høj grad var følsom over for bare mindre ændringer i egenkapitalomkostningerne og EBIT-marginen. 

Sidstnævnte kunne være en af årsagerne til differencen mellem den estimerede kurs og NORDENs 

markedskurs, hvor manglende hensyntagen i markedet til den fremtidige omkostning til overholdelsen af de 

skærpede svovlkrav blev nævnt som en mulig årsag. 

Afslutningsvis blev multiplen EV/EBITDA anvendt som sammenligningsgrundlag for den estimerede værdi, 

hvor en samlet konklusion for denne dog blev besværliggjort af de simplificerende antagelser og de senere 

års svære markedsvilkår. En forsigtig konklusion kunne dog være, at NORDEN er for højt prissat på kort sigt 

med stigende potentiale på længere sigt. 
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8. Perspektivering 

I denne afhandling er det valgt at estimere markedsværdien af NORDEN på stand-alone basis, hvorfor der 

ikke er blevet taget hensyn til eventuelle synergier. Ligeledes er der således ikke taget hensyn til de 

kapitalstrukturmæssige ændringer, som en potentiel køber af NORDEN måtte foretage efter en overtagelse 

af selskabet. Yderligere belysning af området ville formentlig kræve en analyse af storaktionæren 

Rasmussengruppens langsigtede intentioner samt en dybdegående analyse af potentielle 

overtagelseskandidater. Shippingbranchen har dog tidligere vist sig som en svær branche at indtræde på for 

kapitalfonde, der i flere tilfælde har vist sig at mangle den nødvendige forståelse for industrien173. Som 

benævnt indledningsvist i afhandlingen modstod NORDEN et overtagelsesforsøg fra TORM i 2002. TORM har 

siden haft store finansielle problemer, hvilket ledte til rygter om et muligt opkøb af rederiet. Her blev 

NORDEN blandt andet nævnt som en mulig køber, hvilket dog ikke blev en realitet174. Selvom NORDEN 

gennem årene har ført en forholdsvis konservativ forretning, kunne en analyse af potentielle 

opkøbskandidater ligeledes være interessant. 

  

                                                           
173 http://www.shippingwatch.dk/Rederier/article7507091.ece  
174 http://www.finans.dk/artikel/ECE3988786/Lloyd's-List:-D/S-Norden-er-outsider-til-Torm-k%C3%B8b/  
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Bilag 2.2 

 
Kilde: NORDENs hjemmeside & Interview med Michael Tønnes Jørgensen 
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Bilag 2.3 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 

Bilag 2.4 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 
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Bilag 2.5 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 & egen tilvirkning 

  

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 & egen tilvirkning 

Bilag 2.6 

- NORDEN vil styrke sin position, hvor NORDEN i forvejen er stærk  

- NORDEN vil tilbyde sine kunder øget fleksibilitet og pålidelighed 

- NORDEN vil udnytte sine menneskelige og finansielle ressourcer bedst muligt 

- NORDEN vil være den tørlastoperatør, som kunderne allerhelst ser løfte deres laster inden for 

skibstyperne Supramax og Panamax 

- NORDEN vil være first choice, last refusal – altså det rederi, kunderne vælger først og giver mulighed 

for at give det sidste afslag 

Kilde: NORDEN NEWS, vinter 2015 

  

Omsætning 2012 2013 2014 2015 2016

Tørlast 1,731,318       1,766,194       1,600,758       1,174,473       920,801          

Tank 400,121          379,705          437,349          478,959          330,386          

Andel af tørlast 81.2% 82.3% 78.5% 71.0% 73.6%

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

2012 2013 2014 2015 2016

O
M

SÆ
TN

IN
G

 I 
D

K
K

ÅRSTAL

Omsætning fordelt på segment

Tank

Tørlast



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

95 
 

Bilag 3.1 

Når pirateri omtales, bliver de forskellige risikoområder ofte delt op i forskellige områder og farvande. 

Adenbugten udfor Somalia har tidligere været et af de værst ramte farvande, men som følge af den øgede 

fokus og den dertil militante patruljering, var området helt fri for (registrerede) tilfælde af pirateri i 2015. Det 

omvendte virker til at tilfældet vest for Afrika, hvor problemet med pirateri vokser i styrke. Ud for Nigeria 

steg antallet af rapporterede hændelser fra 14 i 2015 til 36 i 2016, og især angreb med kidnapninger til følge 

vurderes at være et stort problem i dette område175. Området med flest registrerede tilfælde af pirateri er 

dog i Asien, hvor antallet af angreb er faldende, hvilket blandt andet kan ses på antallet af hændelser fordelt 

på fire kategorier ud fra angrebets alvor. På trods af de konstante niveau af kategori 1 hændelser over de 

seneste tre år viser grafen dog en overordnet nedadgående trend i antallet af hændelser. 

Figur 3.1 

 

 

Kilde: ReCAAP ISC (2016). Annual Report: Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 2016 

                                                           
175 http://www.icc-ccs.org/index.php/news/1218-imb-report-sea-kidnappings-rise-in-2016-despite-plummeting-global-piracy  
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Bilag 3.2 

 
Kilde: IMF 2016 prognose 
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Bilag 3.3

 
Kilde: http://www.esa.un.org/unpd/wpp/ & egen tilvirkning 

  

Population i 

mio.
Verden Afrika Asien Europa

Latinamerika 

og Caribien
Nordamerika Oceanien

2015 73,495                11,862                43,933                7,384                  6,344                  3,578                  393                      

2020 77,582                13,401                45,984                7,397                  6,665                  3,713                  421                      

2025 81,417                15,042                47,747                7,381                  6,956                  3,843                  448                      

2030 85,008                16,793                49,228                7,339                  7,211                  3,963                  474                      

2035 88,389                18,659                50,455                7,280                  7,427                  4,069                  498                      

2040 91,572                20,630                51,439                7,214                  7,605                  4,164                  521                      

2045 94,539                22,679                52,180                7,144                  7,743                  4,249                  544                      

2050 97,251                24,775                52,668                7,068                  7,842                  4,331                  566                      

Vækst i % Verden Afrika Asien Europa
Latinamerika 

og Caribien
Nordamerika Oceanien

2015 - - - - - - -

2020 5.6% 13.0% 4.7% 0.2% 5.1% 3.8% 7.1%

2025 4.9% 12.2% 3.8% -0.2% 4.4% 3.5% 6.3%

2030 4.4% 11.6% 3.1% -0.6% 3.7% 3.1% 5.7%

2035 4.0% 11.1% 2.5% -0.8% 3.0% 2.7% 5.2%

2040 3.6% 10.6% 1.9% -0.9% 2.4% 2.3% 4.7%

2045 3.2% 9.9% 1.4% -1.0% 1.8% 2.1% 4.3%

2050 2.9% 9.2% 0.9% -1.1% 1.3% 1.9% 4.0%

Indeks 

(indeksår 2015)
Verden Afrika Asien Europa

Latinamerika 

og Caribien
Nordamerika Oceanien

2015 100.0                  100.0                  100.0                  100.0                  100.0                  100.0                  100.0                  

2020 105.6                  113.0                  104.7                  100.2                  105.1                  103.8                  107.1                  

2025 110.8                  126.8                  108.7                  100.0                  109.6                  107.4                  113.9                  

2030 115.7                  141.6                  112.1                  99.4                     113.7                  110.7                  120.4                  

2035 120.3                  157.3                  114.8                  98.6                     117.1                  113.7                  126.6                  

2040 124.6                  173.9                  117.1                  97.7                     119.9                  116.4                  132.6                  

2045 128.6                  191.2                  118.8                  96.7                     122.1                  118.7                  138.3                  

2050 132.3                  208.9                  119.9                  95.7                     123.6                  121.0                  143.9                  

Andel i % af 

verden
Verden Afrika Asien Europa

Latinamerika 

og Caribien
Nordamerika Oceanien

2015 100.0% 16.1% 59.8% 10.0% 8.6% 4.9% 0.5%

2020 100.0% 17.3% 59.3% 9.5% 8.6% 4.8% 0.5%

2025 100.0% 18.5% 58.6% 9.1% 8.5% 4.7% 0.6%

2030 100.0% 19.8% 57.9% 8.6% 8.5% 4.7% 0.6%

2035 100.0% 21.1% 57.1% 8.2% 8.4% 4.6% 0.6%

2040 100.0% 22.5% 56.2% 7.9% 8.3% 4.5% 0.6%

2045 100.0% 24.0% 55.2% 7.6% 8.2% 4.5% 0.6%

2050 100.0% 25.5% 54.2% 7.3% 8.1% 4.5% 0.6%
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Bilag 3.4 

 
Kilde: NORDEN NEWS, vinter 2015 & egen tilvirkning 

Bilag 3.5 

 
Kilde: Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016 

  

Beløb i mio. USD

Bunkerforbrug årligt i mio. ton 1.3

Bunkertype 3.5% 0.1%

Pris i USD 225 450

Andel ultimo 2015 0.85 0.15

Ton i mio. 1.1              0.2              

Årlig omkostning 211             13               

Andel primo 2020 0 1

Ton i mio. -              1.3              

Årlig omkostning -              585             

Total årlig ekstra-omkostning 361             
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Bilag 3.6 

 
Kilde: NORDENs hjemmeside & egen tilvirkning 

Bilag 3.7 

 
Kilde: Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016 

  

Beløb i mio. USD

Intervaller Antal Fratrukket ejerskabsandele Samlet antal Pris Omkostning Pris Omkostning Pris Omkostning

40,000        18 0.0 18.0 0.4 7.2 0.4 7.2 0.7 12.6

50,000        7 0.0 7.0 0.5 3.5 0.4 2.8 0.8 5.6

60,000        7 -0.5 6.5 0.6 3.9 0.5 3.3 0.9 5.9

70,000        3 -1.0 2.0 0.7 1.4 0.6 1.2 0.9 1.8

80,000        3 0.0 3.0 0.9 2.7 0.6 1.8 1.0 3.0

90,000        2 -1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 1.0 1.0

Sum 40 -2.5 37.5 19.7 17.0 29.9

Lavt scenarie Højt scenarieForventet scenarie
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Bilag 3.8 

 
Kilde: Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016

 
Kilde: Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016 
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Bilag 3.9 

 
Kilde: Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016 

Bilag 3.10 

 
Kilde: Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016 
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Bilag 3.11 

 
Kilde: Danmarks Skibskredit, Shipping Market Review, december 2016 

Bilag 3.12 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 
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Bilag 3.13 

 
Kilde: NORDENs årsrapport 2016 
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Bilag 4.1 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

Reformuleret balance 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skibe 1,387,189 967,219 1,077,953 1,050,064 864,251 680,247

Ejendom og driftsmidler 55,937 55,801 53,829 53,822 51,910 50,997

Forudbetalinger på skibe og bygninger 170,025 113,817 64,559 97,845 12,075 19,880

Materielle langfristede driftsaktiver 1,613,151 1,136,837 1,196,341 1,201,731 928,236 751,124

Kapitalandele i  joint ventures 21,275 12,915 18,848 19,250 17,469 15,927

Hensatte forpligtelser 0 0 0 -149,986 -191,745 -91,952

Modtagne forudbetalinger på skibe til  videresalg 0 0 0 0 -5,100 0

Andre langfristede aktiver, netto 21,275 12,915 18,848 -130,736 -179,376 -76,025

Anlægskapital 1,634,426 1,149,752 1,215,189 1,070,995 748,860 675,099

Driftslikviditet (5 % af nettoomsætningen) 113,641 106,572 107,295 101,905 82,672 62,559

Beholdninger 89,280 110,783 111,349 72,499 43,607 44,062

Fragttilgodehavender 110,886 125,517 156,618 117,054 96,517 85,253

Tilgodehavender hos joint ventures 6,317 4,953 4,119 5,831 3,111 5,030

Tilgodehavende skat 63 0 673 258 500 700

Periodeafgrænsningsposter 47,955 46,697 60,583 61,153 89,588 74,474

Aktiver bestemt for salg 0 45,879 0 16,954 33,644 22,168

Kortfristede driftsaktiver 368,142 440,401 440,637 375,654 349,639 294,246

Kortfristet bankgæld -30,043 -17,385 -27,647 -27,647 -36,319 -26,171

Hensatte forpligtelser 0 0 0 -80,474 -116,867 -95,217

Leverandørgæld -135,672 -117,536 -121,648 -85,394 -48,780 -42,395

Gæld til  joint ventures 0 0 -186 -20 0 0

Skyldig skat 0 -857 0 0 0 0

Periodeafgrænsningsposter -18,932 -20,620 -36,693 -32,628 -29,747 -28,460

Forpligtelser relateret ti l  aktiver bestemt for salg 0 -4,847 0 0 -15,056 -5,100

Kortfristede driftsforpligtelser -184,647 -161,245 -186,174 -226,163 -246,769 -197,343

Arbejdskapital 183,495 279,156 254,463 149,491 102,870 96,903

Netto driftsaktiver 1,817,921 1,428,908 1,469,652 1,220,486 851,730 772,002

Andre tilgodehavender 54,136 21,197 26,650 45,020 26,314 38,442

Overskydende likviditet 222,227 347,166 298,940 96,489 246,247 182,623

Værdipapirer 71,324 74,876 79,826 39,872 36,778 18,668

Anden gæld -36,172 -46,676 -39,683 -59,668 -42,970 -20,240

Langfristet bankgæld -135,017 -138,240 -230,568 -202,908 -262,036 -190,089

Netto finansielle forpligtelser -176,498 -258,323 -135,165 81,195 -4,333 -29,404

Ordinær egenkapital 1,994,353 1,687,167 1,604,817 1,139,291 856,063 801,406

Minoritetsinteresser 66 64 0 0 0 0

Samlet finansiering 1,817,921 1,428,908 1,469,652 1,220,486 851,730 772,002
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Bilag 4.2 

Behandlingen af diverse resterende regnskabsposter 

Kapitalandele i joint ventures er klassificeret som et driftsaktiv og dette på trods af, at en del af NORDENs 

ejerskab i disse selskaber består af finansielle aktiver. Ideelt set burde disse selskabers nettoaktiver opdeles i 

drift og finansiering, hvilket dog ikke anbefales, da det vurderes som værende for tidskrævende i forhold til 

nytten af dette176. 

Tilgodehavende- samt skyldig skat vurderes begge som værende afledt af driften. Her bør det desuden 

nævnes, at den tilgodehavende skat for 2016 er estimeret ud fra udviklingen i posten andre tilgodehavender. 

Dette har været nødvendigt, grundet en fejl i årsrapporten for 2016, hvor noten omkring selskabsskat er 

glemt opdateret177. 

Regnskabsposten værdipapirer dækker over NORDENs investering i aktier og obligationer, og er indregnet i 

den reformulerede balance som et finansielt aktiv. Dette skyldes, at værdipapirerne er investeret med lav 

risiko som et led i optimeringen af afkastet på likviditeten178. 

  

                                                           
176 Sørensen (2012) s. 162 
177 NORDENs årsrapport 2016 s. 70 
178 NORDENs årsrapport 2016 s. 72 



  Strategisk regnskabsanalyse og   
Ulrich Husum Sand  værdiansættelse af D/S NORDEN A/S Kandidatafhandling 

106 
 

Bilag 4.3 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

Reformuleret resultatopgørelse 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning - tørlast 1,936,341 1,731,318 1,766,194 1,600,758 1,174,473 920,801

Nettoomsætning - tank 336,478 400,121 379,705 437,349 478,959 330,386

Core nettoomsætning 2,272,819 2,131,439 2,145,899 2,038,107 1,653,432 1,251,187

Rejseafhængige omkostninger -899,726 -997,195 -1,058,062 -990,087 -704,707 -565,832

Charterhyre for skibe -1,046,732 -849,067 -927,316 -1,159,244 -781,442 -526,252

Øvrige driftsomkostninger skibe -92,358 -93,951 -91,981 -102,365 -102,783 -95,675

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -36,555 -36,644 -37,032 -37,758 -35,425 -31,488

Core driftsoverskud før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) 197,448 154,582 31,508 -251,347 29,075 31,940

Afskrivninger på materielle aktiver -81,185 -88,535 -79,045 -68,189 -68,553 -49,589

Core driftsoverskud fra salg, før skat (EBIT) 116,263 66,047 -47,537 -319,536 -39,478 -17,649

Skat på EBIT -4,098 -3,913 -3,706 -3,554 -3,976 -3,607

Core driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT) 112,165 62,135 -51,243 -323,090 -43,454 -21,256

Andre driftsindtægter, netto 5,213 6,380 8,055 7,948 6,404 12,704

Skat på andre driftsindtægter -1,303 -1,595 -2,014 -1,947 -1,505 -2,795

Andre eksterne omkostninger -16,215 -13,031 -15,283 -18,057 -14,984 -14,036

Core andet driftsoverskud, efter skat -12,305 -8,246 -9,242 -12,056 -10,085 -4,127

Samlet core driftsoverskud, efter skat 99,860 53,889 -60,485 -335,146 -53,539 -25,383

Salgsavancer og tab skibe m.v. -242 -23,944 2,453 -4 -31,013 -45,544

Resultatandele af joint ventures -530 -841 1,034 -5,848 -22,883 47

Nedskrivninger på skibe og nybygninger 0 -290,000 0 0 -180,000 0

Nedskrivninger på joint ventures 0 -10,000 0 0 0 0

Usædvanlige driftsposter, efter skat -772 -324,785 3,487 -5,852 -233,896 -45,497

Samlet driftsoverskud, efter skat 99,088 -270,897 -56,998 -340,998 -287,435 -70,880

Renteindtægter 6,320 5,838 4,992 3,002 1,442 2,288

Renteomkostninger -5,762 -7,908 -9,507 -12,716 -13,526 -16,056

Core netto finansielle omkostninger, før skat -558 2,070 4,515 9,714 12,084 13,768

Skattefordel på core netto finansielle omkostninger -140 518 1,129 2,380 2,840 3,029

Core netto finansielle omkostninger, efter skat -419 1,553 3,386 7,334 9,244 10,739

Dagsværdiregulering fra hedging af bunkerpriser og fragtindtægter -14,897 -10,132 10,580 -61,864 9,108 34,520

Aktieudbytter 11 225 288 604 1,630 527

Netto valutakursreguleringer 1,876 1,966 4,634 -8,737 -1,186 -1,860

Dagsværdiregulering af valutaterminsforretning 0 0 0 0 0 -1,488

Gevinst på derivater, netto 923 1,463 -2,647 4,374 2,209 282

Gevinst på værdipapirer, netto 374 78 -219 -1,679 0 4,047

Usædvanlige finansielle poster, før skat -11,713 -6,400 12,636 -67,302 11,761 36,028

Regulering af sikringsinstrumenter, efter skat -12,026 -5,285 4,294 294 713 4,483

Dagsværdiregulering af værdipapirer, efter skat 11,720 2,134 293 -917 -881 -12,335

Usædvanlige finansielle poster, efter skat -12,019 -9,551 17,223 -67,925 11,593 28,176

Samlede netto finansielle omkostninger, efter skat 11,601 11,104 -13,837 75,259 -2,349 -17,437

Totalindkomst før minoriteter 87,487 -282,000 -43,161 -416,257 -285,086 -53,443

Minoritetsinteressers resultatandel 2 2 0 0 0 0

Totalindkomst til ordinære aktionærer 87,489 -281,998 -43,161 -416,257 -285,086 -53,443

Kontrol:

Officiel resultatopgørelse, totalindkomst, aktionærer 87,489 -281,998 -43,161 -416,257 -285,086 -53,443

Check SAND SAND SAND SAND SAND SAND
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Bilag 4.4 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Bilag 4.5 

Følgende formler viser forskellen i beregningen af egenkapitalforrentningen henholdsvis med og uden 

hensyntagen til minoritetsinteresser: 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 + [
𝐺𝑛𝑠.  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠.  𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟)] 

𝑅𝑂𝐸 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 + [
𝐺𝑛𝑠.  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠.  𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐺𝑛𝑠.  𝑀𝐼𝑁
∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟)]) ∗ 𝑀𝐼𝐴 

Hvoraf MIN står for minoritetsinteresser og MIA beregnes som følgende: 

𝑀𝐼𝐴 = (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑓ø𝑟 𝑀𝐼𝑁

𝐺𝑛𝑠. 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝐺𝑛𝑠.  𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐺𝑛𝑠.  𝑀𝐼𝑁

) 

Forskellen er som benævnt marginal, hvilket kan ses af følgende figur: 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

Skat 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Skat af årets resultat 5,541 4,990 4,591 3,121 2,641 3,373

Skattefordel på core netto finansielle omkostninger -140 518 1,129 2,380 2,840 3,029

Samlet skat på driftsoverskud 5,402 5,508 5,720 5,501 5,481 6,402

Skat allokeret til  andre driftsindtægter -1,303 -1,595 -2,014 -1,947 -1,505 -2,795

Skat på EBIT 4,098 3,913 3,706 3,554 3,976 3,607

2012 2013 2014 2015 2016

ROE efter MIA -18.05% -5.24% -20.37% -26.91% -11.01%

ROE før MIA -18.05% -5.24% -20.37% -26.91% -11.01%

MIA 1.0000282  1.0000194  1.0000000  1.0000000  1.0000000  

Forskel -0.00051% -0.00010% 0.00000% 0.00000% 0.00000%

FGEAR inkl. MIN 11.81% 11.95% 1.97% -3.85% 2.04%

FGEAR ekskl. MIN 11.81% 11.95% 1.97% -3.85% 2.04%

Forskel -0.00042% -0.00023% 0.00000% 0.00000% 0.00000%
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Bilag 4.6 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan ses af ovenstående figurer har de usædvanlige poster stor indflydelse på ROIC. Posterne 

inkluderer blandt andet markante nedskrivninger i 2012 og 2015, hvilket er medvirkende til at forstyrre 

billedet af det egentlige niveau og udvikling i driften. Ovenstående er endda udelukkende vist indvirkningen 

på ROIC, men analyser af de relaterede nøgletal ROE og OG ville vise lignende udvikling.  

  

2012 2013 2014 2015 2016

ROIC -16.7% -3.9% -25.4% -27.7% -8.7%

Core ROICsalg 3.8% -3.5% -24.0% -4.2% -2.6%

Core ROICandet -0.5% -0.6% -0.9% -1.0% -0.5%

UP/NDA -20.0% 0.2% -0.4% -22.6% -5.6%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%
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Bilag 4.7 

Finansiel gearing (FGEAR) & Permanent rentemarginal (Core SPREAD) 

Den finansielle gearing måler forholdet mellem de netto finansielle forpligtelser og egenkapitalen, og viser 

altså hvordan selskabets drift er finansieret. Den permanente rentemarginal angiver forskellen mellem Core 

ROIC og den gennemsnitlige lånerente. Nøgletallene beregnes ud fra nedenstående formler. 

𝐹𝐺𝐸𝐴𝑅 =
𝐺𝑛𝑠.  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠.  𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 = 𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑅𝑂𝐼𝐶 −
𝐶𝑜𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠.  𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående fremgår det, hvordan NORDEN har oplevet en negativ FGEAR i fire ud af analyseperiodens 

fem år, hvorfor selskabet reelt set har haft netto finansielle aktiver i disse år. Niveauet har over hele 

perioden ligget på et lavt niveau, selvom NORDEN oplevede en stigende FGEAR i perioden 2013-2015. Dette 

skyldes både et fald i likviditeten, hvilket med stor sandsynlighed kommer af de svære markedsvilkår og de 

dertilhørende negative driftsresultater. Stigningen skyldes ligeledes en faldende egenkapitalen, der i samme 

periode er faldet med omkring USD 750 millioner. 

Core SPREAD har været særdeles volatil i løbet af de seneste fem år, hvilket især er tydeligt i 2015 og 2016. 

Begge år er karakteriseret ved lave gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser, hvorfor de permanente 

netto finansielle omkostninger får større indflydelse i beregningen af den gennemsnitlige lånerente. Core 

SPREAD har dog som tidligere benævnt begrænset indflydelse på værdiskabelsen i NORDEN grundet den lave 

finansielle gearing, hvorfor den store volatilitet ikke for alvor bliver afgørende. 

  

2012 2013 2014 2015 2016

FGEAR 0.118            0.120            0.020            -0.039          0.020            

Core SPREAD 4.0% -2.5% 2.3% -29.2% 60.5%
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Bilag 4.8 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Trendanalyse af den reformulerede balance 2012 2013 2014 2015 2016

Skibe 100       111       109       89          70          

Ejendom og driftsmidler 100       96          96          93          91          

Forudbetalinger på skibe og bygninger 100       57          86          11          17          

Materielle langfristede driftsaktiver 100       105       106       82          66          

Kapitalandele i  joint ventures 100       146       149       135       123       

Hensatte forpligtelser 100       100       0            0            0            

Modtagne forudbetalinger på skibe til  videresalg 100       100       100       0            100       

Andre langfristede aktiver, netto 100       146       8            6            13          

Anlægskapital 100       106       93          65          59          

Driftslikviditet (5 % af nettoomsætningen) 100       101       96          78          59          

Beholdninger 100       101       65          39          40          

Fragttilgodehavender 100       125       93          77          68          

Tilgodehavender hos joint ventures 100       83          118       63          102       

Tilgodehavende skat 100       67,300  25,800  50,000  70,000  

Periodeafgrænsningsposter 100       130       131       192       159       

Aktiver bestemt for salg 100       0 37          73          48          

Kortfristede driftsaktiver 100       100       85          79          67          

Kortfristet bankgæld 100       41          41          -9           49          

Hensatte forpligtelser 100       100       0            0            0            

Leverandørgæld 100       97          127       158       164       

Gæld til  joint ventures 100       1            5            100       100       

Skyldig skat 100       200       200       200       200       

Periodeafgrænsningsposter 100       22          42          56          62          

Forpligtelser relateret ti l  aktiver bestemt for salg 100       200       200       -111      95          

Kortfristede driftsforpligtelser 100       85          60          47          78          

Arbejdskapital 100       91          54          37          35          

Netto driftsaktiver 100       103       85          60          54          

Andre tilgodehavender 100       126       212       124       181       

Overskydende likviditet 100       86          28          71          53          

Værdipapirer 100       107       53          49          25          

Anden gæld 100       115       72          108       157       

Langfristet bankgæld 100       33          53          10          62          

Netto finansielle forpligtelser 100       148       231       198       189       

Ordinær egenkapital 100       95          68          51          48          

Minoritetsinteresser 100       0 0 0 0

Samlet finansiering 100       103       85          60          54          
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Bilag 4.9 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Common-size analyse af den reformulerede resultatopgørelse 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning - tørlast 81.2% 82.3% 78.5% 71.0% 73.6%

Nettoomsætning - tank 18.8% 17.7% 21.5% 29.0% 26.4%

Core nettoomsætning 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Rejseafhængige omkostninger -46.8% -49.3% -48.6% -42.6% -45.2%

Charterhyre for skibe -39.8% -43.2% -56.9% -47.3% -42.1%

Øvrige driftsomkostninger skibe -4.4% -4.3% -5.0% -6.2% -7.6%

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -1.7% -1.7% -1.9% -2.1% -2.5%

Core driftsoverskud før afskrivninger og amortiseringer (EBITDA) 7.3% 1.5% -12.3% 1.8% 2.6%

Afskrivninger på materielle aktiver -4.2% -3.7% -3.3% -4.1% -4.0%

Core driftsoverskud fra salg, før skat (EBIT) 3.1% -2.2% -15.7% -2.4% -1.4%

Skat på EBIT -0.2% -0.2% -0.2% -0.2% -0.3%

Core driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT) 2.9% -2.4% -15.9% -2.6% -1.7%

Andre driftsindtægter, netto 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 1.0%

Skat på andre driftsindtægter -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.2%

Andre eksterne omkostninger -0.6% -0.7% -0.9% -0.9% -1.1%

Core andet driftsoverskud, efter skat -0.4% -0.4% -0.6% -0.6% -0.3%

Samlet core driftsoverskud, efter skat 2.5% -2.8% -16.4% -3.2% -2.0%

Salgsavancer og tab skibe m.v. -1.1% 0.1% 0.0% -1.9% -3.6%

Resultatandele af joint ventures 0.0% 0.0% -0.3% -1.4% 0.0%

Nedskrivninger på skibe og nybygninger -13.6% 0.0% 0.0% -10.9% 0.0%

Nedskrivninger på joint ventures -0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Usædvanlige driftsposter, efter skat -15.2% 0.2% -0.3% -14.1% -3.6%

Samlet driftsoverskud, efter skat -12.7% -2.7% -16.7% -17.4% -5.7%

Renteindtægter 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2%

Renteomkostninger -0.4% -0.4% -0.6% -0.8% -1.3%

Core netto finansielle omkostninger, før skat 0.1% 0.2% 0.5% 0.7% 1.1%

Skattefordel på core netto finansielle omkostninger 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%

Core netto finansielle omkostninger, efter skat 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.9%

Dagsværdiregulering fra hedging af bunkerpriser og fragtindtægter -0.5% 0.5% -3.0% 0.6% 2.8%

Aktieudbytter 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0%

Netto valutakursreguleringer 0.1% 0.2% -0.4% -0.1% -0.1%

Dagsværdiregulering af valutaterminsforretning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1%

Gevinst på derivater, netto 0.1% -0.1% 0.2% 0.1% 0.0%

Gevinst på værdipapirer, netto 0.0% 0.0% -0.1% 0.0% 0.3%

Usædvanlige finansielle poster, før skat -0.3% 0.6% -3.3% 0.7% 2.9%

Regulering af sikringsinstrumenter, efter skat -0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4%

Dagsværdiregulering af værdipapirer, efter skat 0.1% 0.0% 0.0% -0.1% -1.0%

Usædvanlige finansielle poster, efter skat -0.4% 0.8% -3.3% 0.7% 2.3%

Samlede netto finansielle omkostninger, efter skat 0.5% -0.6% 3.7% -0.1% -1.4%

Totalindkomst før minoriteter -13.2% -2.0% -20.4% -17.2% -4.3%

Minoritetsinteressers resultatandel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Totalindkomst til ordinære aktionærer -13.2% -2.0% -20.4% -17.2% -4.3%
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Bilag 4.10 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Note: Ikke fordelte omkostninger er ikke inkluderet i ovenstående analyse 

Bilag 4.11 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

Tørlast 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Rejseafhængige omkostninger -46.5% -50.8% -49.9% -47.5% -49.6%

Charterhyre for skibe -41.4% -45.0% -63.3% -55.3% -45.3%

Øvrige driftsomkostninger skibe -3.0% -2.8% -3.3% -4.4% -5.1%

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -1.4% -1.5% -1.6% -2.3% -2.7%

EBITDA-margin 7.7% -0.1% -18.1% -9.6% -2.7%

Tank 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Rejseafhængige omkostninger -47.9% -42.3% -43.8% -30.6% -33.0%

Charterhyre for skibe -33.2% -34.8% -33.5% -27.5% -33.1%

Øvrige driftsomkostninger skibe -10.5% -11.0% -11.2% -10.7% -14.8%

Personaleomkostninger, landbaserede medarbejdere -1.1% -1.1% -1.0% -1.7% -2.0%

EBITDA-margin 7.3% 10.8% 10.6% 29.5% 17.1%

2012 2013 2014 2015 2016

Netto driftsaktiver 278           247           241           229           237           

Beholdninger 17              19              16              13              13              

Fragttilgodehavender 20              24              25              24              27              

Andre kortfristede driftsaktiver 32              32              32              44              55              

Kortfristet bankgæld -4               -4               -5               -7               -9               

Leverandørgæld -22            -20            -19            -15            -13            

Andre kortfristede driftsforpligtelser -4               -5               -13            -30            -42            

Arbejdskapital 40              45              36              28              29              

Skibe 202           174           191           211           225           

Ejendom og driftsmidler 10              9                10              12              15              

Forudbetalinger på skibe og bygninger 24              15              15              12              5                

Andre langfristede aktiver, netto 3                3                -10            -34            -37            

Anlægskapital 238           201           205           201           208           
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Bilag 5.1 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Budgettering af salgsvækstraten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Økonomisk vækst 4.0% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 3.9% 3.7% 3.7%

Stigende befolkningstilvækst og voksende middelklasse 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Stigende efterspørgsel efter vedvarende energi 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Faldende eksport af kul -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%

Makroøkonomiske forhold 3.6% 3.7% 3.7% 3.9% 4.2% 4.0% 3.8% 3.8%

Nye konkurrenter uden eksponering over for hårde år -0.4% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Høj grad af rivalisering inden for både tørlast og 

produkttank -1.0% -1.0% -1.0% -0.9% -0.8% -0.7% -0.7% -0.7%

Udviklingen i verdensflåden, overkapacitet -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Forventet positiv udvikling på tørlastmarkedet 1.5% 2.5% 3.5% 2.5% 1.5% 0.5% 0.0% 0.0%

Konjunkturfølsom branche -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%

Branchemæssige forhold -2.0% -0.4% 1.2% 0.9% 0.6% -0.3% -0.8% -0.8%

Ung, moderne flåde 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Klar strategi 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Stærke markedsandele inden for de for NORDENs 

strategisk vigtige Panamax- og Supramax-segmenter 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Stærk evne til  at ti lpasse kapaciteten til  efterspørgslen i 

markedet 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

Stærkt fundament med stor geografisk rækkevidde 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

Selskabsspecifikke forhold 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

Vækstrate for tørlast 2.3% 4.0% 5.6% 5.5% 5.5% 4.4% 3.7% 3.7%

Global økonomi 3.4% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8% 3.6% 3.4% 3.3%

Protektionistiske ti ltag -0.5% -0.5% -0.5% -0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Stigende befolkningstilvækst og voksende middelklasse 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Makroøkonomiske forhold 3.0% 3.2% 3.3% 3.5% 3.9% 3.7% 3.5% 3.4%

Nye konkurrenter uden eksponering over for hårde år -0.4% -0.3% -0.2% -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Høj grad af rivalisering inden for både tørlast og 

produkttank -1.0% -1.0% -1.0% -0.9% -0.8% -0.7% -0.7% -0.7%

Udviklingen i verdensflåden, overkapacitet -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Forventning om fortsat svære vilkår på 

produkttankmarkedet -0.5% -0.3% -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Konjunkturfølsom branche -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1%

Branchemæssige forhold -4.0% -3.2% -2.4% -1.6% -0.9% -0.8% -0.8% -0.8%

Ung, moderne flåde 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Klar strategi 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Stærke markedsandele inden for de for NORDENs 

strategisk vigtige Panamax- og Supramax-segmenter 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

Stærk evne til  at ti lpasse kapaciteten til  efterspørgslen i 

markedet 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

Stærkt fundament med stor geografisk rækkevidde 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

Selskabsspecifikke forhold 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

Vækstrate for produkttank -0.3% 0.7% 1.6% 2.6% 3.7% 3.6% 3.4% 3.3%

Tørlast andel 0.72         0.72         0.72         0.72         0.72         0.72         0.72         0.72         

Produkttank andel 0.28         0.28         0.28         0.28         0.28         0.28         0.28         0.28         

Salgsvækstrate 1.6% 3.1% 4.5% 4.7% 5.0% 4.2% 3.6% 3.6%
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Kilde: IMF & egen tilvirkning 

Note: Europa er baseret på et andet datasæt fra IMF, da det oprindelige kun indeholdt data for Euro-

området og EU-området 

Bilag 5.2 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

Nedbrydning af den økonomiske vækst 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Økonomisk vækst 4.0% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 3.9% 3.7% 3.7%

- Global økonomi (0,30) 3.4% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8% 3.6% 3.4% 3.3%

- Kina (0,20) 6.5% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% 5.0%

- Øvrige Asien, heraf: (0,20) 4.3% 4.5% 4.7% 4.7% 4.7% 4.6% 4.5% 4.5%

Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam 4.9% 5.2% 5.4% 5.5% 5.5% 5.4% 5.3% 5.3%

Japan & Korea 1.8% 1.8% 1.8% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

- Europa (0,15) 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2%

- USA (0,05) 2.3% 2.5% 2.5% 2.3% 2.1% 1.9% 1.7% 1.7%

- Indien (0,05) 7.2% 7.7% 7.8% 8.0% 8.0% 7.9% 7.8% 7.7%

- Brasilien & Argentina (0,05) 1.4% 2.1% 2.4% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6% 2.6%

Protektionistiske tiltag -0.5% -0.5% -0.5% -0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Budgettering af værdidrivere 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Terminal 

periode

Salgsvækstrate 1.58% 3.05% 4.50% 4.70% 4.96% 4.16% 3.63% 3.56% 3.50%

Primo anlægskapital/salg 0.531          0.551          0.571          0.561          0.551          0.541          0.531          0.531          0.531          

Primo arbejdskapital/salg 0.076          0.096          0.116          0.106          0.096          0.086          0.076          0.076          0.076          

Core EBIT-margin 0.70% 3.20% 5.70% 4.70% 4.95% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

Effektiv skatteprocent på nettoomsætning 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%

Core andet DO/salg -0.47% -0.47% -0.47% -0.47% -0.47% -0.47% -0.47% -0.47% -0.47%

Resultatopgørelse (tusinde USD) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Terminal 

periode

Nettoomsætning 1,270,894  1,309,677  1,368,579  1,432,907  1,503,929  1,566,561  1,623,469  1,681,230  1,740,073  

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 8,896          41,910        78,009        67,347        74,444        93,994        97,408        100,874      104,404      

Skat på EBIT -2,585         -2,664         -2,784         -2,915         -3,059         -3,187         -3,302         -3,420         -3,540         

Driftsoverskud fra salg, efter skat (NOPAT) 6,311          39,246        75,225        64,432        71,385        90,807        94,106        97,454        100,865      

Andet driftsoverskud, efter skat -6,031         -6,215         -6,495         -6,800         -7,137         -7,434         -7,705         -7,979         -8,258         

Driftsoverskud efter skat i  alt (DO) 280              33,030        68,730        57,632        64,248        83,373        86,401        89,475        92,607        

Primo balance (tusinde USD) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Terminal 

periode

Anlægskapital 675,099 721,894 781,732 804,147 828,966 847,823 862,387 893,069 924,327

Arbejdskapital 96,903 126,054 159,095 152,244 144,750 135,113 123,787 128,191 132,677

Netto driftsaktiver 772,002 847,948 940,827 956,391 973,716 982,936 986,173 1,021,260 1,057,004

Pengstrømsopgørelse (tusinde USD) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Terminal 

periode

Samlet driftsoverskud 280 33,030 68,730 57,632 64,248 83,373 86,401 89,475 92,607

∆ Netto driftsaktiver 75,946 92,879 15,564 17,325 9,220 3,237 35,087 35,744 36,995

FCFF -75,666 -59,849 53,166 40,307 55,028 80,135 51,315 53,731 55,612

1 2 3 4 5 6 7 8

Nøgletal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Terminal 

periode

ROIC 0.0% 4.1% 7.7% 6.1% 6.7% 8.5% 8.8% 8.9% 8.9%

AOH 1.646          1.545          1.455          1.498          1.545          1.594          1.646          1.646          1.646          

OG 0.0% 2.5% 5.0% 4.0% 4.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3%
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Bilag 6.1 

 
Kilde: Petersen et al., Værdiansættelse: Et overblik over modeller til værdiansættelse baseret på Plenborg, Valg af (ideel) 

værdiansættelsesmodel 

Bilag 6.2 

 
Kilde: NORDENs årsrapporter 2012-2016 & egen tilvirkning 

  

2012 2013 2014 2015 2016

we 118.1% 109.2% 93.3% 100.5% 103.8%

wg -18.1% -9.2% 6.7% -0.5% -3.8%
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Bilag 6.3 

    

     
Kilde: http://www.Investing.com & egen tilvirkning 

  

RESUMEOUTPUT 2 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.470111

R-kvadreret0.221005

Justeret R-kvadreret0.21945

Standardfejl0.021244

Observationer 503

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.064149 0.064149 142.136 5.08E-29

Residual 501 0.226111 0.000451

I alt 502 0.290259

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00023 0.000948 -0.24627 0.805576 -0.0021 0.00163 -0.0021 0.00163

X-variabel 11.070086 0.089757 11.92208 5.08E-29 0.89374 1.246432 0.89374 1.246432

RESUMEOUTPUT 5 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.492032

R-kvadreret0.242095

Justeret R-kvadreret0.241485

Standardfejl0.017472

Observationer 1245

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.121211 0.121211 397.0474 6.95E-77

Residual 1243 0.379465 0.000305

I alt 1244 0.500676

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00073 0.000497 -1.47145 0.141423 -0.00171 0.000244 -0.00171 0.000244

X-variabel 11.124033 0.05641 19.92605 6.95E-77 1.013363 1.234703 1.013363 1.234703

y = 1.0701x - 0.0002
R² = 0.221-10.00%
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y = 1.124x - 0.0007
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Bilag 6.4 

Ugentlige afkast: 

    

Månedlige afkast: 

    
Kilde: http://www.Investing.com & egen tilvirkning 

  

RESUMEOUTPUT 2 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.528327

R-kvadreret0.279129

Justeret R-kvadreret0.272062

Standardfejl 0.04784

Observationer 104

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.090393 0.090393 39.49559 8.21E-09

Residual 102 0.233447 0.002289

I alt 103 0.32384

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00141 0.004718 -0.29828 0.766095 -0.01076 0.00795 -0.01076 0.00795

X-variabel 1 1.32946 0.211544 6.284551 8.21E-09 0.909863 1.749057 0.909863 1.749057

RESUMEOUTPUT 5 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.567635

R-kvadreret0.322209

Justeret R-kvadreret0.319592

Standardfejl0.038868

Observationer 261

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.186008 0.186008 123.1237 1.16E-23

Residual 259 0.391282 0.001511

I alt 260 0.577291

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00422 0.002447 -1.72606 0.08553 -0.00904 0.000595 -0.00904 0.000595

X-variabel 11.370602 0.123521 11.09611 1.16E-23 1.127369 1.613835 1.127369 1.613835

RESUMEOUTPUT 2 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.244835

R-kvadreret0.059944

Justeret R-kvadreret0.017214

Standardfejl 0.10319

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.014938 0.014938 1.402865 0.248883

Residual 22 0.234258 0.010648

I alt 23 0.249196

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00594 0.0219 -0.27102 0.788902 -0.05135 0.039483 -0.05135 0.039483

X-variabel 1 0.61203 0.516732 1.184426 0.248883 -0.45961 1.683666 -0.45961 1.683666

RESUMEOUTPUT 5 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.368775

R-kvadreret0.135995

Justeret R-kvadreret0.121098

Standardfejl0.082194

Observationer 60

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.061675 0.061675 9.129221 0.003739

Residual 58 0.391835 0.006756

I alt 59 0.45351

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.01365 0.011594 -1.17734 0.24387 -0.03686 0.009558 -0.03686 0.009558

X-variabel 10.880718 0.291488 3.02146 0.003739 0.297242 1.464194 0.297242 1.464194
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Bilag 6.5 

S&P 500: 

    

     

    

RESUMEOUTPUT 2 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.439675

R-kvadreret0.193315

Justeret R-kvadreret0.185406

Standardfejl0.050608

Observationer 104

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.062603 0.062603 24.44333 3.02E-06

Residual 102 0.261237 0.002561

I alt 103 0.32384

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00013 0.004977 -0.02706 0.978464 -0.01001 0.009737 -0.01001 0.009737

X-variabel 11.430829 0.289406 4.94402 3.02E-06 0.856793 2.004864 0.856793 2.004864

RESUMEOUTPUT 5 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.446856

R-kvadreret0.199681

Justeret R-kvadreret0.196591

Standardfejl0.042236

Observationer 261

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.115274 0.115274 64.62083 3.24E-14

Residual 259 0.462017 0.001784

I alt 260 0.577291

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00204 0.002637 -0.77476 0.439191 -0.00724 0.00315 -0.00724 0.00315

X-variabel 11.288802 0.160324 8.038708 3.24E-14 0.973096 1.604507 0.973096 1.604507

y = 1.4308x - 0.0001
R² = 0.1933
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Ugentligt afkast OMX Copenhagen Mid Cap

2-årig periode baseret på ugentlige afkast

y = 1.2888x - 0.002
R² = 0.1997
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Ugentligt afkast OMX Copenhagen Mid Cap

5-årig periode baseret på ugentlige afkast

RESUMEOUTPUT 2 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.325296

R-kvadreret0.105818

Justeret R-kvadreret0.065173

Standardfejl 0.10064

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.026369 0.026369 2.603484 0.120882

Residual 22 0.222827 0.010128

I alt 23 0.249196

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.0044 0.020831 -0.21121 0.834664 -0.0476 0.038801 -0.0476 0.038801

X-variabel 11.038029 0.643327 1.613532 0.120882 -0.29615 2.372208 -0.29615 2.372208

RESUMEOUTPUT 5 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.356381

R-kvadreret0.127007

Justeret R-kvadreret0.111956

Standardfejl 0.08262

Observationer 60

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.057599 0.057599 8.438136 0.005192

Residual 58 0.395911 0.006826

I alt 59 0.45351

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00972 0.011227 -0.86532 0.390428 -0.03219 0.012759 -0.03219 0.012759

X-variabel 11.058955 0.364548 2.904847 0.005192 0.329234 1.788676 0.329234 1.788676
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MSCI: 

    

     

y = 1.038x - 0.0044
R² = 0.1058
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Månedligt afkast OMX Copenhagen Mid Cap

2-årig periode baseret på månedlige afkast

y = 1.059x - 0.0097
R² = 0.127
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Månedligt afkast OMX Copenhagen Mid Cap

5-årig periode baseret på månedlige afkast

RESUMEOUTPUT 2 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.530746

R-kvadreret0.281691

Justeret R-kvadreret0.274649

Standardfejl0.047755

Observationer 104

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.091223 0.091223 40.00013 6.82E-09

Residual 102 0.232617 0.002281

I alt 103 0.32384

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring 0.000751 0.004685 0.160281 0.872977 -0.00854 0.010044 -0.00854 0.010044

X-variabel 11.697652 0.268422 6.324566 6.82E-09 1.165239 2.230066 1.165239 2.230066

RESUMEOUTPUT 5 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.502985

R-kvadreret0.252994

Justeret R-kvadreret0.25011

Standardfejl0.040805

Observationer 261

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.146051 0.146051 87.71737 3.84E-18

Residual 259 0.43124 0.001665

I alt 260 0.577291

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.0011 0.002533 -0.43239 0.66582 -0.00608 0.003893 -0.00608 0.003893

X-variabel 11.443968 0.154175 9.365755 3.84E-18 1.140371 1.747565 1.140371 1.747565

y = 1.6977x + 0.0008
R² = 0.2817
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Ugentligt afkast OMX Copenhagen Mid Cap

2-årig periode baseret på ugentlige afkast

y = 1.444x - 0.0011
R² = 0.253

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

-8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00%

U
ge

n
tl

ig
t 

af
ka

st
 N

O
R

D
EN

Ugentligt afkast OMX Copenhagen Mid Cap

5-årig periode baseret på ugentlige afkast
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Kilde: http://www.Investing.com & egen tilvirkning 

Bilag 6.6 

 
Kilde: FSR (2002). Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af 

virksomheder og virksomhedsandele 

  

RESUMEOUTPUT 2 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.327456

R-kvadreret0.107227

Justeret R-kvadreret0.066647

Standardfejl0.100561

Observationer 24

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.026721 0.026721 2.642335 0.118291

Residual 22 0.222475 0.010113

I alt 23 0.249196

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00054 0.020554 -0.02606 0.979444 -0.04316 0.04209 -0.04316 0.04209

X-variabel 10.982093 0.604169 1.625526 0.118291 -0.27088 2.235063 -0.27088 2.235063

RESUMEOUTPUT 5 år

Regressionsstatistik

Multipel R 0.362636

R-kvadreret0.131505

Justeret R-kvadreret0.116531

Standardfejl0.082407

Observationer 60

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0.059639 0.059639 8.782175 0.004406

Residual 58 0.393871 0.006791

I alt 59 0.45351

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95.0%Øvre 95.0%

Skæring -0.00489 0.010791 -0.45325 0.652063 -0.02649 0.01671 -0.02649 0.01671

X-variabel 10.993082 0.335108 2.963473 0.004406 0.322292 1.663873 0.322292 1.663873

y = 0.9821x - 0.0005
R² = 0.1072
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Månedligt afkast OMX Copenhagen Mid Cap

2-årig periode baseret på månedlige afkast

y = 0.9931x - 0.0049
R² = 0.1315
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Månedligt afkast OMX Copenhagen Mid Cap

5-årig periode baseret på månedlige afkast
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Bilag 6.7 

 
Kilde: Thomson One by Thomson Reuters & egen tilvirkning 

 

 

2016 2017e 2018e 2016 2017e 2018e 2016 2017e 2018e 2016 2017e 2018e

Pacific Basin NEG 59.9     23.4     NEG NEG 20.2     0.6       0.5       0.4       0.6       0.7       0.7       

Golden Ocean NEG NEG 29.9     NEG NEG NEG 1.9       3.2       2.3       0.4       0.6       0.6       

Diana Shipping NEG NEG NEG NEG NEG NEG 2.3       2.8       2.1       0.2       0.3       0.3       

Safe Bulkers NEG 83.2     18.7     NEG NEG 41.1     1.1       1.6       1.3       0.2       0.3       0.6       

Scorpio Bulkers N/A -       43.4     NEG NEG NEG 5.0       3.4       2.9       0.4       0.6       0.6       

Eagle Bulk NEG N/A N/A NEG N/A N/A 2.3       N/A N/A 0.7       N/A N/A

Navios Maritime NEG 47.6     21.0     NEG NEG NEG 0.4       0.4       0.4       0.2       0.2       0.2       

Western Bulk N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Scorpio Tankers 32.5     27.2     14.2     NEG N/A 8.1       1.5       1.4       1.2       0.6       0.6       0.5       

d’Amico 89.8     34.9     23.3     NEG NEG 22.4     0.4       0.7       0.7       0.4       0.4       0.4       

Teekay Tankers 13.2     33.1     16.6     5.6       33.6     5.9       0.7       0.7       0.7       0.4       0.4       0.3       

Ardmore Shipping 30.2     32.7     14.8     59.5     NEG 9.6       1.5       1.8       1.5       0.6       0.6       0.6       

TORM NEG 11.4     4.7       NEG 25.8     8.5       0.9       1.1       0.9       0.7       0.4       0.4       

Navios Maritime Acquisition Corp. 10.5     21.6     14.5     4.3       62.6     6.3       0.9       1.0       0.9       0.4       0.5       0.5       

Median tørlast - 53.8     23.4     - - 30.7     1.9       2.2       1.7       0.4       0.5       0.6       

Median tank 30.2     30.0     14.7     5.6       33.6     8.3       0.9       1.1       0.9       0.5       0.5       0.5       

Vægtet median (2/3 tørlast, 1/3 tank) - 45.8     20.5     - - 23.2     1.6       1.8       1.4       0.4       0.5       0.6       

NORDEN -23.4    55.3     13.4     -14.5    73.1     13.8     0.5       0.5       0.5       0.8       0.9       0.9       

NORDEN vs. Peers median - 21% -35% - - -41% -68% -72% -65% 85% 100% 64%

P/BP/SP/EEV/EBIT


