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1. Indledning 
 

NTG Nordic Transport Group A/S er en relativ ung virksomhed i transportbranchen, som blev 

etableret i 2011 med hovedsæde i Danmark. NTG gruppen består samlet af over 80 

datterselskaber fordelt i Europa, Amerika og Asien, hvor NTG typisk ejer mellem 50% og 90% og 

hvor medarbejderne ejer den resterende del i det enkelte selskab. Denne unikke 

ejerskabskonstruktion gør det attraktivt at være medarbejder i et af NTGs selskaber og for 

selskaber at indgå partnerskabsaftaler med NTG gruppen. 

Den 9. september 2019 fik NTG sin entre på NASDAQ OMX Copenhagen, via fusion gennem den 

tomme børsskal NeuroSearch A/S. 

NTG’s ydelser består af skræddersyede fragt leverancer til vands, lands og i luften, samt 

lagerhotel. 

 

I transportbranchen er der et par store spillere, som amerikanske C. H. Robinson og XPO Logistics, 

danske DSV og tyske DB Schenker, hvor alle omsætter for 2-3 cifrede milliardbeløb. NTG er en af 

de mindre spillere på markedet, med en omsætning på ca. 5 milliarder det seneste år. Branchen er 

præget af konsolideringer, som man også kunne se, da DSV fusionerede med en af de store 

spillere Panalpina i 2019. 

 

Siden selskabets etablering har de formået at vækste både ved organisk vækst, blandt andet i form 

af start ups, og ved opkøb af konkurrenter. Denne vækststrategi er noget NTG vil fortsætte med. 

 

På NASDAQ OMX Copenhagen er NTG under Mid Cap, og grundet dette, samt deres nye børsentre 

er volumen på handlerne ikke så stor. Dette gør at der er store udsving på kursen fra handel til 

handel og fra dag til dag. Disse store udsving kan gøre det udfordrende for investorer at 

gennemskue om kursen er korrekt prissat. 

 

Grundet ovenstående vil vi gerne undersøge, om NTG’s aktiekurs pr. 14. april 2020 er korrekt 

prissat. 
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1.1 problemformulering 
 

I afhandlingen vil fokusset være på at værdiansætte NTG, samt beregne den fundamentale værdi 

af aktien pr. 14. april 2020. Vores problemformulering er udformet således. 

 

· Hvad er den fundamentale værdi af NTG Nordic Transport Group A/S pr. 14. april 2020, og 

afspejler denne værdi sig i aktiekursen? 

 

For at kunne besvare ovenstående, er der udarbejdet nedenstående underspørgsmål. 

 

Strategisk analyse 
· Hvilke eksterne og branchespecifikke forhold har indflydelse på NTG’s værdiskabelse? 

· Hvilken markedsposition har NTG i branchen? 

· Hvordan vil NTG vækste i fremtiden? 

· Hvilke trusler og muligheder står NTG overfor? 

 

Regnskabsanalyse 
· Hvordan har NTG’s regnskaber og nøgletal udviklet sig over de seneste 5 år? 

· Hvordan klarer NTG sig i forhold til sine konkurrenter? 

 

Værdiansættelse 
· Hvor lang skal budgetperioden estimeres at være? 

· Hvad er den forventede indtjening for NTG i fremtiden? 

· Hvad er den fundamentale værdi af NTG? 

· Hvor følsom er værdien i forhold til ændringer i value drivers? 
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2. Teori og metode 
 

I dette afsnit vil de anvendte data og de teoretiske modeller blive beskrevet. 

 

2.1. Data og kildekritik 

 

Der vil i opgaven udelukkende blive anvendt sekundære data til analyse. Den anvendte data vil 

primært komme fra NTG selv i form af årsrapporter og deres hjemmeside ntg.com. Da 

årsrapporterne er aflagt efter IFSR, samt underskrevet af godkendt revisor, vurderes det at 

pålideligheden vurderes som værende høj. Dele af årsrapporten kan dog indeholde subjektive 

holdninger fra NTG. 

 

Ud over ovenstående data vil der også blive benyttet hjemmesider, avisannoncer og lignende. Der 

vil blive benyttet større nyhedsbureauer, som vurderes at være objektive, og visse artikler vil blive 

sammenholdt med andre artikler fra andre nyhedsbureauer for vurdering af pålideligheden.  

 

2.2. Anvendte modeller 

Strategisk analyse 

Der vil blive anvendt en PESTEL og Porters Five Forces til analysering af de eksterne forhold, der 

kan have indflydelse på NTG. 

Modellen PESTEL vil blive anvendt til at analysere de faktorer fra omverdenen, som vil kunne have 

indflydelse på NTG. PESTEL analyserer følgende forhold - politisk, økonomisk, social kulturelle, 

teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold. 

Porters Five Forces vil blive anvendt til at beskrive og analysere de branchespecifikke forhold. I 

modellen vil der blive undersøgt, hvor god købers og leverandørers forhandlingsstyrke er, hvilke 

trusler der er fra substituerende produkter og nye indtrængere, samt den nuværende 

konkurrencesituation. Dette vil munde ud i, hvor attraktivt branchen er. 
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Til den interne analyse af NTG vil Porters generiske strategier og Ansorffs vækstmatrice blive 

anvendt. 

Poters generiske strategier beskriver, hvilken konkurrencestrategi NTG har valgt. Man kan opnå 3 

forskellige konkurrencefordele. De 3 konkurrencefordele er omkostningsleder, differentiering og 

fokus. Poters generiske strategier er illustreret nedenfor. 

 

Til brug for analyse af NTG’s valg af vækststrategi, bruges Ansorffs vækstmatrice. Matricen består 

af nyt marked/produkt, samt eksisterende produkt/marked, som munder ud i de 4 

vækststrategier, markedspenetrering, produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation. 

 

Til sidst vil der blive udarbejdet en SWOT-analyse, som samler op på resultaterne i de øvrige 

anvendte modeller. SWOT-analysen inddeler resultaterne i 4 grupper. Styrker og svagheder internt 

i NTG, og hvilke muligheder og trusler der er i branchen. 

 
Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen, rentabilitetsanalysen, og formuleringen af resultatopgørelser og 

balancer er at undersøge, hvordan virksomheden har udviklet sig over de seneste 5 år og 

identificere value drivers.  

Der vil blive udarbejdet en benchmarkanalyse, som har til formål, at sammenligne NTGs 

rentabilitet med andre aktører i branchen samt til vurdering af eventuelle trends i branchen. 

Ovenstående danner grundlag sammen med den strategiske analyse til brug for fremtidige 

budgettering. 
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Rentabilitetsanalysen vil tage udgangspunkt i DuPont-model, som dekomponere de enkelte value 

drivers for NTG. DuPont-modellen er illustreret nedenfor. 

 
Værdiansættelse 

Budgettet bliver udarbejdet på basis af de beskrevne analyser under den strategiske analyse, samt 

regnskabsanalysen, herunder bliver budgetperioden, steady state og terminalværdien også 

fastsat. 

 

Til værdiansættelsen vil vi benytte DCF-modellen og ReOI-modellen til kontrol. 

Formel for DCF-modellen ser således ud: 

 

��� = ����� ����(1 + �����)� + ������(����� − �)(1 + �����)� − ���� 
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Formel for ReOI-modellen ser således ud: 

 

��� = ���� + ����� �����(1 + �����)� + �������(����� − �)(1 + �����)� − ���� 

 

 

Der vil efter værdiansættelsen blive udarbejdet en følsomhedsanalyse, hvor der bliver ændret på 

de bagvedliggende parametre i modellerne. Følsomhedsanalysen skal give en indikation for 

følsomheden af NTG’s værdi ved ændrede value drivers. 

 

2.3. Afgrænsning. 
 

Vi har valgt at afgrænse informationsindhentning af finansielle oplysninger, nyheder og 

fondsbørsmeddelelser til den 14. april 2020. Vi har valgt at anvende de senest 5 års regnskaber, til 

brug for regnskabsanalyse, da det er en relativ ny virksomhed. 

 

Vi har valgt kun at reformulere resultatopgørelsen og balancen, og på baggrund heraf beregnes 

det frie cash flow, hvorfor en reformuleret cash flow opgørelse vurderes irrelevant. 
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3. Virksomhedsbeskrivelse 
 

NTG Nordic Transport Group A/S blev etableret i 2011 af Jørgen Hansen, der allerede havde 

mange års erfaring indenfor transportbranchen. Jørgen havde fra starten af en ambition om, at 

NTG skulle blive en af Europas førende indenfor transportbranchen, ved at indgå 

partnerskabsaftaler med nogle af branchens bedste små og mellemstore aktører. 

Allerede i det første år voksede NTG gruppen ved opkøb af EAT Spedition A/S, og etablering af 

NTG Frigo A/S, der specialiserer sig i fragt af temperaturfølsomt gods. I 2012 går NTG 

internationalt ved stiftelse af 3 nye selskaber i henholdsvis Sverige, Letland og Slovakiet. 

Herudover blev ATS Cargo aub opkøbt i Litauen. I 2013 og 2014 vokser NTG gruppen med 10 nye 

selskaber, og bliver etableret i Tyskland. I de kommende 2 år går NTG endnu mere internationalt 

og får etableret sig i 6 nye lande, herunder Finland som er et af de lande NTG har en stor del af 

deres omsætning fra. I 2017 bliver NTG Ocean etableret, som er specialiseret i fragt til søs. I 2017 

og 2018 blev der også etableret selskaber og indgået partnerskabsaftaler i 12 nye lande, herunder 

blev Gondrand og Polar Logistics opkøbt. Den 9. september 2019 blev NTG børsnoteret på 

NASDAQ OMX Copenhagen, ved fusion gennem den tomme børsskal NeuroSearch A/S. I 2019 blev 

der også etableret datterselskaber med fokus på flytransport. 

I udgangen af 2019 bestod NTG gruppen af over 80 selskaber i 31 lande, med 1372 medarbejdere.  

NTG Nordic Transport Group A/S ejer selv mellem 50%-90% af hver af de underliggende selskaber, 

og medarbejderne i de det enkelte selskab ejer den resterende del. Denne konstruktion er med til 

at give NTG de bedste medarbejdere og gode muligheder for nye partnerskabsaftaler med andre 

virksomheder.1 

 

NTG’s forretningsområder er opdelt i 2 hovedgrupper, Road & Logistics og Air & Ocean. 

Road & Logistics består primært af vejtransport og lagerhotel, samt andre ydelser til lands. Road & 

Logistics er NTG’s største forretningsområde målt på omsætningen, hvor denne udgjorde 4.1 

milliarder DKK i 2019, svarende til 77% af den samlede omsætning. Omsætningen fra denne 

                                                           
1 https://ntg.com/about/our-history/ 
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division er steget fra 3,7 milliarder DKK i 2018 til 4,1 milliarder DKK i 2019, hvilken er en stigning på 

13%. Af stigningen på 13% udgør 6% organisk vækst, og resten kommer fra opkøb og fusion. 

Overskudsgraden for Road & Logistics udgjorde i 2019 4,4%, hvilket er et lille fald i forhold til 2018 

på 4,7%. 

Air & Ocean tilbyder ydelser i form af fragt med skibe og fly. Omsætningen for denne division 

udgjorde 1.2 milliard DKK i 2019, hvilket svarer til 23% af den samlede omsætning på 5.3 milliarder 

DKK. Omsætningen fra Air & Ocean er steget fra 0,9 milliard DKK i 2018 til 1,2 milliard DKK i 2019, 

hvilken er en stigning på 39%. Af stigningen på 39% udgør 16% organisk vækst, og resten kommer 

fra opkøb og fusion. Overskudsgraden for Air & Ocean er steget fra 1,7% i 2018 til 2,0% i 2019.2 

Den 9. september 2019 blev NTG børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen, ved fusion gennem 

den tomme børsskal NeuroSearch A/S. Nedenfor kan ses en graf over aktiekursen fra ultimo 

oktober 2019 til april 2019.3  

 

 

 

 

 

                                                           
2 NTG annual report 2019, side 18 og 20 
3 https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16100051-ntg-nordic-transport 
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Aktiekursen har fra september 2019 og frem til starten af januar 2020 ligget meget stille omkring 

kurs 89.  Dette skyldes at NTG ligger i Mid Cap på børsen, hvor der ikke bliver handlet så meget, 

som i C25 og Large Cap. I januar steg akten til over kurs 130, grundet NTG opkøbte en stor spiller 

på markedet Ebrex.4. Aktiekursen faldt dog næsten med det samme igen til omkring kurs 105 efter 

aflæggelse af 4 kvartalsrapport 2019. Efterfølgende steg kursen igen til de 130 da den følger 

nogenlunde de normale stigninger i markedet og starten af 2020 har vist store stigninger på 

aktiemarkedet. men i starten af marts kom COVID-19 og alle aktier er herefter styrtdykket, hvilket 

NTG også gjorde til omkring kurs 75. Aktien er efterfølgende steget til omkring de 80-90 og svinger 

lidt op og ned i april. Kursen svinger meget, grundet det lave udbud og efterspørgsel, hvilket gør 

den svær at gennemskue for en almindelig investor. Det kan ses på Nordnet, at antal handlede 

aktier, svinger en del i løbet af marts og april, da man i krisetider ser mod de større selskaber mere 

defensive aktiver, når der skal investeres. Man glemmer lidt de mindre spillere på markedet.5 

                                                           
4 NTG annual report 2019, side 11 
5 https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/16100051-ntg-nordic-transport 
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4. Strategiskanalyse 

 

4.1 PESTEL Analyse 

 

Politiske og lovgivningsmæssige forhold 
 

Transport- og logistikbranchen er en branche, som er meget cyklisk. Derfor er NTG afhængig af, at 

verdenslederne fører en ansvarlig politik, da deres beslutninger har indflydelse på konjunkturen i 

verden. 

 

I 2016 stemte befolkningen i Storbritannien ja til at Storbritannien skulle ud af EU. Siden da har der 

været forhandlinger mellem landets forskellige ledere og EU, om hvordan skilsmissen mellem 

Storbritannien og EU skulle foregå. 

Efter flere års forhandlinger og en ny premierminister i form af Boris Johnson, blev EU og 

Storbritannien enig om en aftale, som parlamentet stemte ja til i 2020.  

Dog er alt ikke afklaret endnu, da aftalen indebærer en overgangsperiode, hvor EU og 

Storbritannien skal blive enige om en række forhold, så Storbritannien er fortsat under EU’s 

regelsæt og en del af det indre marked. Dette betyder dog, at der er kommet mere 

gennemsigtighed og usikkerheden er hermed formindsket. 

En af de forhold, som EU og Storbritannien skal blive enige om, er en handelsaftale. Begge har lagt 

op til, at der skal laves en frihandelsaftale uden told og kvoter, men der er knaster på enkelte 

punkter, hvor Boris truer med at undvære en aftale, hvis de ikke får opfyldt deres krav. Hvis der 

ikke bliver lavet en handelsaftale, vil det påvirke både den europæiske og den britiske økonomi, og 

vil volde udfordringer med den danske import til England, som er et stort eksportmarked for 

Danmark, og Danmark er NTGs største marked. Yderligere satser NTG løbende med investeringer i 

det britiske marked, hvor de blandt andet har investeret i det engelske firma Ebrex. 

Det er derfor vigtigt for NTG, at der bliver lavet en handelsaftale, som sikre at EU’s og 

Storbritanniens økonomi ikke bliver ramt for hårdt, samt formindske de eventuelle 

handelsbarrierer, da en forværring af dette, vil ramme efterspørgsel af transport og logistikydelser 

i Europa. 



Tino Agersnap Børgesen HD(R) Afgangsprojekt 6. maj 2020 
Jesper Holmen Værdiansættelse af NTG Nordic Transport Group A/S 

 

14 

 

Siden Trump blev valgt som præsident for USA, har en af hans mærkesager været at gøre op med 

Kinas enorme handelsoverskud overfor USA. Da det drejer sig om verdens største og andenstørste 

økonomi, har en vedvarende handelskrig store konsekvenser for den globale økonomi, da den 

globale handel formindskes, som dermed rammer transportbranchen direkte. Dog er USA og Kina 

ikke nogen af NTGs nøglemarkeder, men effekten af en vedvarende handelskrig, rammer også 

økonomisk for nogle af NTGs nøglemarkeder som Danmark og andre europæiske lande. De to 

lande har prøvet at stable en aftale på benene, som er fair for begge parter, og Kina har lovet af 

flere omgange at købe flere amerikanske produkter, for at sætte gang i forhandlinger, om 

tilbageførsel af told på diverse kinesiske produkter. Dette har resulterede i, at USA og Kina i januar 

2020, har indgået en fase 1 aftale, hvor USA tilbageruller nogle af toldsatserne, i mod at Kina 

køber flere produkter, og sikre amerikanske intellectual properties interesser.6 Dette betyder at 

usikkerheden, og de økonomiske konsekvenser bliver formindsket. Kina har dog historisk ikke 

overholdt aftaler, men hvis denne aftale ikke overholdes, vil der komme flere tariffer fra USA, som 

Kina ikke er interesseret i, og forhandlinger i 2. fase vil gå totalt i stå.7 For de økonomiske faktorer 

henvises der til punktet økonomiske forhold. 

 

Fokus på forhandlingerne af fase 2 i handelsaftalen, er dog begrænset på nuværende tidspunkt, da 

verden er ramt af en pandemi - Covid-19 også kendt som Coronavirussen. 

Corona startede sin smitte i Kina, men har siden ramt hele verden, og lammet store dele af 

verdensøkonomien. Coronas indflydelse på verdensøkonomien, er meget afhængig af, hvor hurtigt 

verden kan begrænse smittespredningen af virussen. Dette afhænger især meget af, hvor hurtigt 

og hvor dristigt de enkelte lande reagerer. Reaktionen af de enkelte lande har været meget 

forskellige. I Danmark lukkede man hurtigt landet ned, og fra d. 11. marts var landet lukket mere 

eller mindre ned. Først ca. 1 måned senere d. 14. april åbner Danmark gradvist op, da smitten er 

blevet inddæmmet en smule. I USA var man sent ude, og Coronavirussen har nu ramt USA hårdt.8 

En total nedlukning af verden har stor indflydelse på økonomien, og dermed rammer det NTG. 

                                                           
6 https://borsen.dk/nyheder/politik/her-er-hovedpunkterne-i-fase-1-aftalen-mellem-usa-og-kina 
7 https://www.forbes.com/sites/miltonezrati/2020/02/17/a-phase-two-china-deal-tough-but-not-
impossible/#22f63ec4d08f 
8 https://www.information.dk/udland/leder/2020/03/trump-troede-holde-usa-fri-epidemi-truer-corona-genvalg 
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Men af sundhedsmæssige grunde er det nødvendigt at lukke lande for at inddæmme spredningen 

hurtigt og begrænse det menneskelige tab. 

Men en politisk beslutning om genåbning er vigtigt, fordi jo hurtigere landene kan komme i gang 

igen, desto mindre økonomiske konsekvenser vil det have. Dog kan en for hurtig genåbning 

betyde, at lande og regioner skal lukkes ned igen, som man så i Hong Kong.9 Derfor er det vigtigt 

for NTG, at verdens lederne sørger for korrekt håndtering af COVID-19, så verdensøkonomien ikke 

går helt i stå. 

 

Lovreguleringer som har til formål, at regulere og formindske udledning af drivhusgasser, er noget 

der konstant bliver ændret, og som bliver sat i større og større fokus. 

Pr. 1 januar 2020 trådte en ny lov fra IMO10 i kraft, som betød at svovlindholdet i brændstof til 

skibe skulle reduceres.  

Dette har haft store konsekvenser for transport til vands, da rederierne skulle installere ny 

teknologi, eller købe brændstof med lavere svovlindhold, som har en højere pris.11  

Dette betyder øget omkostninger for transport til vands grundet øget investeringer eller dyre 

produktionsomkostninger. Dette rammer dog ikke direkte NTG, da de ikke selv har skibe. Dog 

rammer det dem indirekte, da rederierne sender prisstigningen videre til bl.a. NTG. Denne 

prisstigning vil til sidst blive sendt til kunden. Dog kan NTG grundet den hårde konkurrence på 

markedet, ikke sende hele prisstigningen til kunden, og derfor vil det presse NTGs rentabilitet. 

En anden lov som træder i kraft i flere faser, er nye miljøzoner i EU. Loven går ud på, at der stilles 

nye krav til udledningen af drivhusgasser, og hvis lastbilerne ikke opfylder disse krav, må de ikke 

køre i zonerne. Hvis lastbilerne er registreret før d. 1. oktober 2009, skal vognmænd købe nye 

lastbiler, eller eftermontere partikelfiltre, og i 2022 skal lastbiler være registreret før d. 1. januar 

2014 eller have eftermonteret partikelfiltre.12 

Dette betyder, at vognmænd skal investere i nye lastbiler, eller at de skal investere i dyre 

partikelfiltre, og dermed vil det betyde større omkostninger for vognmænd, som vil blive sendt 

videre. I lighed med øget omkostninger vedrørende svovlindhold i brændstof i skibe, vil NTG 

                                                           
9  https://www.dr.dk/nyheder/udland/hongkong-lukker-igen-efter-genaabning-gik-det-staerkt 
10 International Maritime Organization 
11 https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/storbank-maersk-staar-foran-store-udgifter-med-nye-miljoeregler-i-
2020-3jzx4 
12 https://mst.dk/luft-stoej/luft/miljoezoner/nye-regler-om-miljoezoner-fra-1-juli-2020/ 
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modtage prisstigningen og de vil få udfordringer ved at sende hele prisstigningen videre til 

kunderne. 

 

Økonomiske forhold 
 

NTG er afhængig af, hvordan den globale økonomi ser ud. Selvom NTGs vigtigste marked er 

Europa. Har USA og Kinas økonomi stor indflydelse på Europa, som skyldes den globaliserede 

verden. En måde at måle, hvordan den globale økonomi har set ud, er ved at se på BNP-væksten. 

 

BNP vækst i % 2015 2016 2017 2018 2019 

Danmark 2,34 3,25 2,04 2,39 2,2 

Sverige 4,42 2,41 2,41 2,23 1,2 

Tyskland 1,74 2,23 2,47 1,53 0,6 

Finland 0,56 2,63 3,05 1,67 1 

Polen 3,84 3,06 4,94 5,15 4,1 

Storbritannien 2,36 1,92 1,89 1,39 1,4 

USA  2,88 1,57 2,22 2,93 2,3 

Kina 6,91 6,74 6,76 6,57 6,2 

Den Europæiske Union 2,35 2,04 2,6 2,02 1,5 

Verden 2,81 2,48 3,11 2,97 2,9 
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Ovenstående er vækst i BNP i %.13 

De første 4 lande i ovenstående tabel, står for 75% af NTGs samlede omsætning, mens England og 

Østeuropa herunder bl.a. Polen er markeder de satser på14, mens USA Kina og EU er vigtige 

markeder for den globale økonomi. Overordnet set, er de fleste landes og områders BNP-

vækstrater stabile. Der er enkelte lande som Kina, Storbritannien og Tyskland samt EU, hvor BNP-

væksten er faldende hvert år. Storbritannien er ramt af Brexit, som der er kommet noget mere 

klarhed på i 2020. Kina er ramt af handelskrigen med USA, samt at landet ikke kan fortsætte med 

at vækste med de historiske høje vækstrater. 

Danmark, som står for 37% af NTGs omsætningen, er BNP væksten stabil fra 2015-2019. Grundet 

den nuværende Coronakrise, og dens konstante udvikling, har det gjort tidligere vækstmål 

ligegyldige, og at spå årets og de næste par års BNP utroligt vanskeligt. 

 

Hvis man ser på Danmark, som er NTG vigtigste marked, er der givet bud på, hvordan væksten i 

den danske BNP vil se ud, og her forventes det, at BNP i 2020 vil falde mellem 3-10%, alt efter hvor 

hurtigt Danmark får bugt med spredningen af COVID-19.15 

OECD forventer at verdens BNP vækst i 2020 vil være på ca. 2,5% mod næsten 3% før Corona, 

mens det forventes at Kina vil være under 5%. men vil derefter stige til 6,4% i 2021. Dog er der 

meget usikkerhed omkring disse tal, da Corona fortsat ikke er fuldstændig inddæmmet, og 

situationen ændrer sig uge for uge. 

NTG har købt en andel i det britiske selskab Ebrex, og forventer nu at op til 10% af omsætningen 

vil komme fra Storbritannien, og derfor får landets økonomi større betydning for NTG i 

fremtiden.16 Når man ser på Storbritanniens historiske økonomi, er tendens klart nedadgående, 

som til dels skyldes de store usikkerhed med Brexit og dens konsekvenser. Samtidige med Brexit 

har Corona også ramt Storbritannien, og det forventes at BNP kun vil vokse med ca. 0,8% i 2020.17 

 

                                                           
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00115&language=e
n https://data.worldbank.org/  https://data.oecd.org/ 
14 NTG annual report 2019 
15 https://www.information.dk/indland/2020/04/tre-scenarier-hvordan-corona-paavirker-oekonomien-ingen-
gode 
16 NTG annual report 2019 
17 https://www.bbc.com/news/business-51706225 
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En anden vigtig faktor for den økonomiske udvikling i verden er hvordan ledigheden ser ud, da den 

har indflydelse på BNP-udviklingen, og giver et øjebliksbillede af, hvordan den økonomiske 

situation ser ud. Ledigheden er grundet COVID-19 stærk stigende flere steder i verden. 

I Danmark har man set ledigheden stige fra 103.900 før Coronakrisen, til at ledigheden pr. 14. april 

2020 er på 178.646, som er en stigning på ca. 72%, og ledigheden er dermed overskredet 

ledigheden under finanskrisen.18 Dette tal kunne dog være meget højere, hvis den danske regering 

ikke havde reageret hurtigt med deres hjælpepakker. 

USA, som er en vigtig spiller for verdensøkonomien, har ligeledes set en eksplosion i ledigheden. 

Siden midten af marts frem til d. 9 april 2020 har 17 millioner mennesker i USA mistet deres job. 

USA har ligeledes vedtaget hjælpepakker, for at bremse stigningen af ledigheden. Den 

amerikanske kongres har afsat 2.200 milliarder dollar til hjælpepakker.19 

Verden er hårdt ramt af COVID-19, der bremser den økonomiske udvikling, hvor verdens ledere 

prøver at bremse den økonomiske konsekvens, ved at iværksætte diverse hjælpepakker, og stoppe 

spredningen af virussen. 

 

En af de store omkostninger for transportselskaber er olieprisen. For NTG har denne ikke direkte 

indflydelse, da NTG køber transporten af varer og gods hos fragtmænd, flyselskaber og rederier. 

Det har dog en indirekte indflydelse, da NTG skal betale en højere eller lavere pris, alt efter 

hvordan olieprisen ændre sig. Når prisen reguleres, og især ved prisstigninger, sendes regningen 

videre til kunden. Dog grundet den stærke konkurrence, vil videre sendelsen af den fulde 

prisstigning til kunden, kunne føre til tab af omsætning, og det er derfor ikke muligt at sende hele 

regningen videre. 

  

                                                           
18 https://www.dr.dk/nyheder/penge/saadan-lyder-dommen-over-dansk-oekonomi-foelg-den-oekonomiske-
krise-i-danmark-her 
19  https://www.dr.dk/nyheder/udland/66-millioner-har-mistet-deres-arbejde-i-usa-pa-en-uge 
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Figur over udviklingen på Brent olie.20 

 

 

 

Som man kan se på ovenstående graf, har prisen på Brent olie været relativ stabil i 2017-2019, 

men i 2020 har olieprisen været i frit fald. 

En af årsagerne er, at OPEC og Rusland ikke kunne blive enige om at ekstraordinært sænke 

olieproduktionen, og derfor frafaldt alle restriktioner af olieproduktionen fra 1. april 2020.21 Dette 

betød at udbuddet af olie steg, mens efterspørgslen af olie, var svag grundet Corona. 

Corona var grunden til, at OPEC ville reducere olieproduktionen, da virussen har sendt store dele 

af verdens befolkning i karantæne, og dermed har efterspørgslen af bl.a. brændstof været stærkt 

faldende. 

Men da lederne rundt om i verden planlægger en delvis åbning af de enkelte lande, vil folk vende 

tilbage til deres arbejdspladser, og efterspørgslen af olie vil derfor stille og roligt vende tilbage til 

en normal, og oliepriserne vil derfor på sigt stige. Graden af stigningen afhænger dog af, hvor 

hurtigt verden åbner op, og om kurven af smittede forbliver stabil. 

 

                                                           
20  https://borsen.dk/investor/ravare/C6/BrentSpot 
21 https://www.tidende.dk/tidende/udland/2020/03/06/opec-og-rusland-kan-ikke-enes-om-olien-prisen-falder-
brat/ 
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Som beskrevet under politiske forhold, er USA og Kina i en handelskrig. Denne er dog sat på pause 

grundet COVID-19, og landene har mere fokus på at få buk med COVID-19. 

Både USA og Kina bliver ramt økonomisk, grundet de øgede handelsbarrierer mellem de to lande. I 

USA har det haft negative konsekvenser for produktions- og transportbranchen samt landets 

landmænd. I Kina falder eksporten, som betyder mindre vækst og færre arbejdspladser. Da Kina og 

USA er verdens to største økonomier, og den globaliserede verden, smitter effekten også af på 

andre lande i form af mindre international handel og højere priser, som betyder mindre transport. 

Dog er NTG ikke særlig eksponeret til interkontinentale handler, men handelskrigen smitter også 

af på den europæiske økonomi, og dermed rammer det NTG. 

 

Sociokulturelle og miljømæssige forhold 
 

I senere tid, er befolkningen i den vestlige verden blevet mere og mere opmærksom på CSR, hvor 

der er mest fokus på miljørigtige produkter og ydelser, og at arbejdsforholdene er i orden. 

Transportbranchen er en branche, som er med til at udlede store mængder af drivhusgasser. Dog 

er NTG ikke direkte involveret i dette, da de ikke har en transport flåde, men grundet de sørger for 

at gods kommer fra A til b er de indirekte involveret. Derfor når NTG forhandler aftaler med 

vognmænd, shipping virksomheder og luftfartsselskaber, sætter NTG krav til udledningen af 

drivhusgasser. Dette kan dog øge prisen, da miljørigtige løsninger er dyrere. 

NTG skal også selv finde løsninger vedrørende deres bygninger og terminaler, hvor de kan 

reducere drivhusgasser. Løsninger til at reducere drivhusgasser i form af f.eks. reduceret 

elforbrug, bedre isolering af varme og køling og lignende, kræver dog investeringer og kapital, 

hvilket resultere i øget omkostninger. Som nævnt tidligere kan 100% af omkostningerne ikke 

sendes videre til kunderne. 

 

I verden er diskrimination af race, køn osv. blevet sat i fokus. Samtidige er NTG en menneske tung 

virksomhed, hvorfor dette er vigtigt, da dette også hænger sammen med de ansattes mentale 

helbred og trivsel. 

Fra verdensbefolkningens side kræves det, at selskaber bekæmper racisme, og at der kommer 

bedre ligestilling mellem køn. Derfor skal NTG internt have retningslinjer for dette, fordi en 

eventuelle skandale eller nyhed omkring dette, kan ødelægger NTGs omdømme. 
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Samtidige er dette også vigtigt, fordi det hjælper til bedre medarbejdertrivsel, som ansatte anser 

for vigtigt, men det giver også en bedre effektivitet, og i et selskab som NTG, hvor ydelsen er de 

ansattes evner, er det vigtigt de kan yde deres bedste. 

 

Teknologi 
 

COVID-19 har lammet den globale økonomi. En af de mest effektive måder at stoppe spredningen 

på, er ved at folk bliver vaccineret.22 

Da Coronavirussen har ramt den globale økonomi, og vil fortsætte med dette, indtil virussen er 

fuldt bekæmpet, er en hurtig udvikling af en vaccine vigtigt set fra NTGs vinkel. WHO og andre 

sundhedsfaglige eksperter mener, at den eneste løsning for at få buk med COVID-19, er ved at 

vaccinere folk. 

Derfor arbejder medicinalbranchen rundt om i verden på at udarbejde en vaccine på rekordtid, og 

branchen håber, at der vil være en vaccine klar inden for et års tid. 

Jo hurtigere en vaccine mod COVID-19 bliver udarbejdet, jo hurtigere kan hele verden lukke fuldt 

op, og få fuld gang i økonomien igen. 

 

I takt med øget fokus på miljøet og ny miljølovgivning, bliver der udarbejdet teknologi, som gør 

motorer mere miljøvenlige, og som har bedre brændstoføkonomi. På kort sigt er dette en stor 

omkostningsstigning, grundet de høje investeringskrav. Men på lang sigt, vil ny teknologi af 

dieselmotorer, og udviklingen af elmotorer, formindske omkostningerne til brændstof, og dermed 

give en omkostningsbesparelse. NTG vil dog ikke direkte mærke dette, men det vil komme 

indirekte gennem deres transport partnere. 

Det er dog ikke kun motorer, hvor der bliver udviklet ny teknologi. Tesla og andre IT-virksomheder 

arbejder på at gøre selvkørende teknologi til den nye standard. Der er dog mange år endnu, før 

den fuldt selvkørende teknologi vil blive indfaset, da det både kræver bedre netværksforbindelse i 

form af 5G, men at selve den selvkørende teknologi også er sikker og fuldt udviklet. Fuld- og delvis 

selvkørende teknologi, vil give besparelse i form af færre personaleomkostninger, som er en stor 

del af transportomkostningerne. 

                                                           
22 https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-04-14-kun-en-vaccine-kan-stoppe-spredningen-af-covid-19-fuldt-ud-
siger-who 
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NTGs ydelser er at sørge for, at gods bliver transporteret fra punkt A til punkt B. Generelt er 

udviklingen i IT-branchen gået stærkt, og dette betyder også, at NTGs IT-systemer bliver bedre og 

bedre. Dette kræver dog investeringer i opgraderinger, men vil på lang sigt give 

omkostningsbesparelser, da nye IT-systemer giver bedre effektivitet. NTG har blandt andet 

konverterede dele af koncernselskabernes IT-systemer til fælles økonomisystem og logistiksystem 

i løbet af 2019.23 

 

Delkonklusion af PESTEL 
 

I den ovenstående PESTEL analyse, er der belyst de vigtigste forhold i omverden, som har 

betydning for NTG. 

 

Når man ser på de politiske og lovgivningsmæssige forhold, er det vigtigt at der rundt om i verden, 

er en politisk stabilitet, som sikre at der ikke sker splid og handelskrig rundt om i verden. Når man 

ser på det politiske, er det især håndteringen af COVID-19, og forhandlingerne omkring Brexit, som 

har størst betydning for NTG, da COVID-19 påvirker den globale økonomi, mens Brexit mest har 

betydning for NTGs største marked Europa. 

 

 

Lovgivningsmæssigt er det primært nye love omkring miljøet, som har betydning for NTG. Der 

kommer løbende nye love med krav til udledning af drivhusgasser, som på kort sigt vil give øget 

omkostninger, men som på lang sigt kan give omkostningsbesparelser, i form af bedre 

brændstoføkonomi. 

 

Under de økonomiske forhold er de vigtigste forhold håndtering af COVID-19, den globale 

økonomiske udvikling, oliepriserne og den raserende handelskrig mellem USA og Kina. 

Håndteringen af COVID-19 er dog den største og vigtigste faktor, da denne har lammet den globale 

                                                           
23 NTG annual report 2019, side 11. 
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økonomi, og kan ende med en større krise end finanskrisen. Dette vurderes dog ikke at være 

tilfældet. 

 

Af sociokulturelle og miljømæssige forhold, er det primært øgede fokus på CSR og miljøet, som 

både kan give økonomisk gevinst, i form af flere kunder grundet konkurrencefordele på CSR og 

miljøpåvirkning, men giver øgede omkostninger i form af store investeringer hos leverandører og i 

NTGs kontorer. 

 

Af teknologiske faktorer er der udviklingen af en vaccine mod COVID-19, teknologisk udvikling af 

selvkørende teknologi og udvikling af IT-systemer, som er de væsentligste faktorer. Udvikling af en 

vaccine mod COVID-19 er den faktor, som har størst betydning for NTG. Dog er IT-udviklingen også 

vigtig, da den vil give besparelser i form af effektivisering og brændstofomkostninger. 

 

4.2 Porters Five Forces 
 

NTG opererer i logistikbranchen, hvor de sørger for, at kundernes varer kommer fra punkt A til 

punkt B, hvor de også sørger for, at den nødvendige dokumentation bliver håndteret og udfyldt. 

 

Rivaliseringen i branchen 
 

NTG opererer i en branche, som har et par rigtige store aktører efterfulgt af mange mellemstore 

og små aktører bl.a. NTG. Nogle af de store aktører er C. H. Robinson, XPO Logistics, DSV Panalpina 

og DB Schenker, som alle omsætter for over 50 mia. DKK. 

Konkurrenceniveauet i branchen er høj grundet de mange aktører på markedet, og det relative 

simple produkt, som er at sørge for at gods kommer fra punkt A til B. Grundet det relative simple 

produkt, er branchen under konsolidering, da dette kan give stordriftsfordele. 

Dette kan bl.a. ses på NTG vækststrategi, som vil blive beskrevet yderligere under vækststrategi, 

og på bl.a. da DSV i 2019 konsoliderede med en anden stor spiller Panalpina. 
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Substituerende produkter 
 

Der er relativ få substituerende produkter vedrørende ydelsen at sørge for at gods kommer fra 

punkt A til B. 

Når man ser på ydelsen, er det eneste substituerende produkt, at kunderne i stedet for at købe 

ydelsen, selv kontakter logistik partnere, og sørger for at deres eget gods kommer fra punkt A til B. 

Dette ses dog  som en mindre trussel, da dette vil flytte noget af fokusset fra deres 

kernekompetencer, til noget som ikke skaber værdi for deres selskab. Derfor ses truslen fra 

substituerende produkter som lille. 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 
 

I transportbranchen er leverandørerne vognmænd, shipping virksomheder og luftfartsselskaber. 

Shipping virksomheder og luftfartsselskaber er kapitaltunge virksomheder, og er typisk 

dominerede af store spillere som f.eks. AP Møller Mærsk i shippingbranchen og f.eks. DHL vedr. 

luftfragt. Da disse selskaber typisk er store og at der er relativ få, vurderes deres 

forhandlingsstyrke til at være mellemstor til stor afhængig af speditørens størrelse. 

Når man ser på vognmænd, er der mange vognmænd, og det er ikke kapitaltunge selskaber at 

opstarte. Grundet dette vurderes vognmændenes forhandlingsstyrke til at være lille til mellem 

afhængig af leverandørens størrelse. 

 

 

Kundernes forhandlingsstyrke 
 

I transportbranchen er der mange forskellige selskaber, og den vigtigste faktor er prisen på 

ydelsen. Da der er mange selskaber, betyder det at kunderne har mange valgmuligheder. 

Yderligere er prisen for at skifte leverandør lav. 

Derfor står kunderne i en god position, når det kommer til forhandling. Dog afhænger styrken af 

dette, hvor stor kunden er. De store kunder står i en meget position end de små kunder, selvom 

de også står en god forhandlingsposition 
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Potentielle nye udbydere 
 

Adgangsbarriererne for transportbranchen er lav. Dette skyldes bl.a. at start op omkostningerne er 

lave. Det største krav for nye udbydere, er at de skal have kendskab til transportbranchen. Der er 

derfor konstant mange nye udbydere, som hvor en del af dem ender med at blive opkøbt af bl.a. 

NTG. 

 

Delkonklusion på porters five forces 
 

Samlet set med ovenstående forhold, kan det konkluderes at transportbranchen er hård, men at 

det er et attraktivt marked. Der er mange nye udbydere grundet lave adgangsbarrierer, 

leverandørerne står generelt i en god position, og det er svært at differentiere sig, som dermed 

gør prisen til den største faktor. Dette betyder der er mange konkurrenter på markedet. Kunderne 

har samtidig nemt ved at skifte leverandør, og der er få omkostninger i relation til at skifte 

leverandør. Dog er truslen fra substituerende produkter lav, da eneste substitut vurderes at være, 

at kunderne selv står for transporten af deres gods. 

 

4.3 Intern analyse 
 

Analyse af NTGs konkurrencestrategi 
 

NTGs mål er at være kundernes foretrukne transportvirksomhed. 

I analysen af brancheforholdene, er konklusionen at kundernes største interesse er at ydelsen er 

billig, og at der få substituerende produkter. Det er derfor vigtigt for NTG, at de kan holde priserne 

så lave som muligt. Samtidig er det vigtigt, at et selskab har en klar og tydelig konkurrencestrategi, 

da denne definerer hvem de er.  

 

NTG har fokus på, at omkostningerne skal være lave, hvorfor de løbende opkøber nye selskaber, 

så de styrker deres position i markedet. Samtidig leaser NTG deres aktiver, for at være fleksible i 

forhold til konjunkturændringer. 

Når NTGs datterselskaber ikke udviser positive resultatet indenfor 12 måneder, og der ikke er 
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udsigt til overskud, vælger NTG at afhænde deres ejerandel eller likvidere selskabet, for at 

minimere tabet så meget som muligt. 

Dog er NTG fortsat en relativ lille spiller i markedet, som er domineret af bl.a. DSV.  

Det er derfor ikke realistisk for NTG, at de i den nærmeste fremtid kan blive omkostningsleder på 

markedet, og de må derfor “nøjes” med at have en omkostningsfokuseret konkurrencestrategi. 

 

Da NTGs ydelser, på nær lagerhotel, peger hen mod et homogent produkt, vil en konkurrence 

strategi med fuldt fokus på differentiering ikke give mening, hvorfor NTG heller ikke bruger denne 

i stort omfang. 

 

Selvom prisen er det altoverskyggende parameter, har kundeservicen også indflydelse på, om NTG 

bliver valgt af kunden. Derfor anser NTG også deres medarbejder som vigtige, da det er dem 

kunderne kontakter. Så NTG fokusere lidt at differentiere sig med kundeservicen, men det er en 

lille del af deres konkurrencestrategi. 

.  

Analyse af NTGs vækststrategi 
 

NTG er i en konkurrence intensive branche. Det er samtidig med deres valg af konkurrencestrategi, 

vigtigt at NTG vælger den korrekte vækststrategi. 

 

NTG er en relativ ny virksomhed, og de har gennem årene anvendt vækststrategierne 

markedspenetrering og markedsudvikling. Disse strategier er fortsat deres fokus. 

 

Når man ser på deres markedspenetrering, vækster de primært gennem konsolidering med andre 

selskaber på markedet. Denne strategi er NTG ikke ene om, da branchen generelt konsolidere sig. 

Dette hjælper til dels også med at opnå omkostningsbesparelser i form af stordriftsfordele. Dette 

skyldes blandt andet, at de opnår bedre forhandlingsstyrke hos leverandørerne, når de har en vis 

størrelse, grundet de dermed har større volumen, og dermed skal have mere gods transporteret. 

Ud over at de får en bedre forhandlingsstyrke blandt deres leverandører, skabes der også 

synergieffekter blandt de opkøbte selskaber, hvilket kan reducere de samlede omkostninger, og 

eventuelt øge deres omsætning gennem bedre service. 
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Dog er der også en vis risiko ved denne vækststrategi, som kan være at der ikke kommer 

synergieffekter med de opkøbte selskaber, hvor NTG selv har udfordringer ifm. købet af 

Gondrand. 

 

En anden strategi, som NTG har valgt, er vækst ved markedsudvikling. NTG opkøber løbende 

selskaber i nye markeder, eller opstarter nye selskaber. Ved at vækste i nye markeder, kan man 

skabe nye indkomststrømme, og indtræden i nye markeder i form af opstart af nye selskaber, vil i 

nogle tilfælde være mindre kapitaltungt end markedspenetrering i form af konsolidering. 

Risikoen ved at NTG bruger denne strategi, er at de har vurderet markedet forkert, og der ikke er 

udsigt til overskud i deres nye selskaber. Dog har NTG valgt, at hvis nyoprettede selskaber ikke 

skaber overskud indenfor 12 måneder, og udsigten til at der skabes overskud er minimal, vælger 

NTG at afhænde selskabet. På denne måde minimerer NTG deres kapitaltab. 

 

Delkonklusion på konkurrence og vækststrategi 
 

NTG prøver som de andre spillere på markedet at holde omkostningerne i bund. Men det kan 

konkluderes, at NTG realistisk ikke kan gå efter at være omkostningsleder, som primært skyldes 

deres nuværende størrelse, samt konkurrenternes størrelse. NTG har dog ikke udelukkende en 

omkostningsfokuseret konkurrencestrategi, da de også har hentet lidt fra den fokuseret 

differentiering i form af god specialisering og kundeservice, som de får i form af deres mange 

datterselskaber, hvor de ansatte også har en ejerandel. 

Det vurderes, at deres hovedfokus på omkostningsfokuseret konkurrencestrategi, og deres mindre 

fokus på differentiering, skaber værdi og giver dem en positiv konkurrenceevne. 

 

Det vurderes, at sammensætningen af NTGs vækststrategi er korrekt, og påvirker deres 

konkurrencestrategi positivt. Da de har stort fokus på markedspenetrering, primært i form af 

konsolidering, skaber det stordriftsfordele, som giver NTG bedre konkurrencefordel. NTGs strategi 

om markedsudvikling hjælper også på stordriftsfordele, men disse giver samtidige nye 

indkomststrømme, som kan give likviditet til yderligere markedspenetrering. Dette afspejler også 

NTGs enorme vækst gennem de seneste år. 

Dog presser de valgte vækststrategier NTGs rentabilitet, som har været faldende de seneste år. 
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På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at NTGs valgte konkurrence- og vækststrategier, 

er med til at gøre NTG til en konkurrencedygtig speditionsvirksomhed, der har potentiale til at 

vækste yderligere igennem øget markedsandele på eksisterende og nye markeder. Dog bliver 

NTGs indtjeningsevne presset på kort sigt, grundet det store fokus på vækst. 

 

4.4 SWOT-Analyse 
 

På baggrund af analyserne af PESTEL, P5F, og NTGs konkurrence- og vækststrategier, vurderes 

NTGs styrker, svagheder, muligheder og trusler at være som set nedenstående: 

 

Stærke sider 
 

· Virksomhedens konkurrence- og vækststrategi 

· NTGs CSR-profil 

· Specialiseret kompetencer grundet medarbejderejet datterselskaber 

· Fokus på profitabilitet i start ups 

· Hovedfokus på vej & logistik division 

· Leaser de fleste af deres anlægsaktiver 

 

Svage sider 
 

· Meget eksponeret på den europæiske økonomisk udvikling 

· Stort fokus på det britiske marked 

· Lukker selskaber for hurtigt 

· Presset rentabilitet 
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Muligheder 
 

· Nye indtrængere på markedet 

· Flere opkøb 

· Den rivende teknologiske udvikling i verden 

· Geopolitiske aftaler 

· Faldende oliepriser og historisk stabile oliepriser 

 

Trusler 
 

· Prispres og presset konkurrence 

· Geopolitiske konflikter 

· Ny miljølovgivning 

· COVID-19 

· Den økonomiske udvikling 

 

Konklusion på SWOT-analysen 
De kan konkluderes at nedenstående er de vigtigste elementer i SWOT analysen 

 

Styrker: 

Det kan konkluderes at NTGs konkurrence og vækststrategi er deres største styrke, da den hjælper 

selskabet med at vokse, for at skabe stordriftsfordele i fremtiden. Deres fokus på profitable 

datterselskaber, og at deres datterselskaber ofte er delvis medarbejderejet, giver NTG en fordel 

med hurtig eksekvering af ikke profitable selskaber, og specialiserede og engageret medarbejdere. 

 

Svagheder: 

NTGs største svaghed er, at de er ekstrem afhængig af hvordan den europæiske økonomi udvikler 

sig, og dermed har de ikke spredt deres risiko rundt om i verden. Det er en styrke, at NTG har 
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fokus på profitabilitet i datterselskaber, dog kan NTG gå glip af en profitabel virksomhed, da de 

lukker selskaberne hurtigt. 

 

Muligheder: 

Geopolitiske aftaler bl.a. mellem EU og Storbritannien, og nye handelsaftaler mellem EU og andre 

lande, kan give økonomisk stabilitet og evt. økonomisk vækst. 

En anden stor mulighed er, at der kommer mange nye indtrængere på markedet, hvoraf nogen af 

dem kan være potentielle opkøbsmuligheder. 

 

Trusler: 

Den klart største trussel er COVID-19, da virussen fortsat er ny, og en vaccine kan være op til 12 

måneder undervejs, samt at virussen udvikler sig meget ustabilt, og dermed giver en ustabil 

verden. Geopolitiske konflikter mellem USA og Kina samt EU og Storbritannien giver stor 

usikkerhed vedrørende den økonomiske udvikling, og opblusning af konflikterne kan give 

økonomiske chok rundt om i verden. 

 

4.5 Delkonklusion på den strategiske analyse 
 

Markedet som NTG agere på, er i en hård konkurrencesituation, og i lighed med resten af verden 

hårdt presset af den globale pandemi COVID-19. COVID-19 betyder at fremtidige vækstmål og den 

globale økonomi er presset. Samtidige er der 2 store geopolitiske konflikter, som har stor 

indflydelse på NTG. Konflikten mellem Storbritannien og EU rammer direkte den europæiske 

økonomi, som er NTGs absolutte vigtigste marked. Den anden konflikt, som er mellem USA og 

Kina, rammer den globale økonomi, som derfor også påvirker NTG. 

 

Den kulturelle udvikling med, at miljø skal være i fokus, betyder øget pres på priserne grundet bl.a. 

ny miljølovgivning og investeringer i miljørigtig teknologi. Dette er dog et parameter, som NTG 

udnytter, ved at stille miljøkrav til deres leverandører. 
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Grundet det pressede marked, og fokusset på priserne, er markedet under konsolidering, for at 

skabe store selskaber med stordriftsfordele og mere markedsandel. Derfor er NTGs konkurrence- 

og vækststrategi korrekt, da den bidrager til at gøre selskabet til en større aktør. 

 

Det kan på baggrund af de udarbejdet analyser, konkluderes at NTG befinder sig et 

konkurrencepræget marked, som kræver en stærk konkurrence og vækststrategi, og en korrekt 

eksekvering af den valgte strategi. Udover at det er et konkurrencepræget marked, er omverden 

under konstant udvikling, og i de seneste år, har der været meget uro, herunder bl.a. Brexit og 

handelskrigen. Særligt COVID-19 har skabt ekstrem meget uro i verden, der dog ikke forventes at 

have samme langvarige effekt som finanskrisen. 

Dog er markedet interessant, og NTG har valgt de korrekte strategier, og de bliver eksekveret 

hurtigt og smidigt. 
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5. Regnskabsanalyse 
 

5.1 Revisorpåtegning og regnskabskvalitet 
 

Fra 2015 til 2019 har samtlige af påtegningerne fra den uafhængige revisor været blank, og derfor 

må det antages, at årsrapporterne giver et retvisende billede af NTGs resultat og balanceposter. 

Selskabet har siden 2017 anvendt PricewaterhouseCoopers, også kendt som PWC, som selskabets 

uafhængige revisor. I forbindelse med skiftet fra Aaen & Co til PWC, har PWC foretaget 

korrektioner af tidligere år, hvilket giver mindre troværdighed af årsrapporterne fra 2015 og 2016. 

Dog vurderes de fortsat at være troværdige, da de er underskrevet af en uafhængig 

statsautoriseret revisor. 

Selskaber har fra 2018 begyndt at anvende IFRS og tilrettet sammenligningstal fra 2017. Dette 

betyder dog at 2015 og 16 ikke er korrigeret for ny regnskabspraksis. 

I 2019 er der kommet en ny regnskabspraksis vedr. leasingforpligtelser, som hedder IFRS 16. Dette 

betyder, at der ikke længere skelnes mellem operationel- og finansiel leasing, og alt leasing skal 

aktiveres, og håndteres som finansiel leasing. 

NTG har i tidligere år anvendt operationel leasing, og der er derfor i tidligere år ikke aktiveret 

leasing. 

Det er ikke muligt at beregne den kapitaliserede leasing værdi, da der mangler specifikationer af 

bl.a. omkostninger til leasing, og derfor er det ikke beregnet den kapitaliserede leasing værdi fra 

2015-2018. 

 

5.2 Reformulering af årsregnskaberne 
 

Til grundlag for analysen af NTGs rentabilitet, er det nødvendigt at reformulere årsrapporternes 

resultatopgørelser og balancer. Dette giver mulighed for at sprede selskabets finansierings- og 

driftsaktivitet, for at give en bedre vurdering af NTGs værdiskabelse. 
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Reformulering af balance 
Ved at reformulere balancen, er det muligt at opdele balancen i henholdsvis driftsaktiver, 

driftsforpligtelser som giver NOA eller NOO (Netto Operating Assets/Obligations) og finansielle 

aktiver og forpligtelser som giver NFO eller NFA(Netto Financial Obligations/Assets). 

Dermed er det muligt at henfører aktiver direkte til driften og den midlertidig placering af 

overskudslikviditet. Nedenfor er et uddrag af den reformuleret balance med hovedtal. Den fulde 

reformulering af balancen er vedlagt som bilag 1. 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Kortfristet driftsaktiver 300.837 360.174 528.620 866.316 897.638 

Kortfristet driftsforpligtelser 386.622 409.201 524.616 910.146 954.030 

Arbejdskapital -85.785 -49.027 4.004 -43.830 -56.392 

  
    

  

Langfristet driftsaktiver 60.157 56.375 105.962 402.977 994.838 

Langfristet driftsforpligtelser 41 7.500 9.753 186.746 158.429 

Anlægskapital 60.116 48.875 96.209 216.231 836.409 

  
    

  

Netto driftsaktiver -25.669 -152 100.213 172.401 780.017 

  
    

  

Finansielle aktiver -86.706 -141.627 -136.799 -104.019 -137.105 

Finansielle forpligtelser 11.531 65.875 79.447 68.513 628.683 

Nettofinansielle forpligtelser -75.175 -75.752 -57.352 -35.506 491.578 

  
    

  

Minoritets interesser (MIN) 29.101 36.747 65.696 93.898 48.020 

NTG A/S investeres Egenkapital (CSE) 20.405 38.853 91.869 114.009 240.419 

Egenkapital 49.506 75.600 157.565 207.907 288.439 

  
    

  

Netto finansielle forpligtelser -25.669 -152 100.213 172.401 780.017 

 

  



Tino Agersnap Børgesen HD(R) Afgangsprojekt 6. maj 2020 
Jesper Holmen Værdiansættelse af NTG Nordic Transport Group A/S 

 34 

Grundet de tidligere nævnte forhold vedr. IFRS under punktet “Revisorpåtegning og 

regnskabskvalitet”, har det ikke været muligt at beregne den kapitaliserede leasing værdi, hvorfor 

der ikke er aktiveret leasingaktiver og forpligtelser i tidligere år. 

 

På baggrund af note 4.3 i årsrapporten 2018 og 2019 er det vurderet, at der skal klassificere en del 

af den likvide beholdning som driftsaktivitet, da en del af den likvide beholdning vedrører en 

sikringskonto. På baggrund af tallene for 2018 og 2019 er det gennemsnitligt beregnet, at 14% af 

den likvide beholdning vedrører sikringskontoen. I 2015-2017 er der beregnet på baggrund af 

ovenstående, at 14% af de likvide beholdninger er et driftsaktiv. 

En del af de samlet likvider skal også henføres til driftslikviditet under driftsaktiver, som skal sikre 

at NTG har den fornødne likviditet til at betale de daglige omkostninger og kreditorer. Vi har 

vurderet at 0,5% af nettoomsætningen vurderes tilstrækkeligt og den resterende del er medtaget 

som et finansielt aktiv. 

 

Reformulering af resultatopgørelse 
I lighed med reformulering af balancen, er formålet med reformulering af resultatopgørelsen at 

opdele de driftsrelaterede og finansielrelaterede resultatposter. Yderligere muliggør det en 

opdeling af skatteeffekten. Nedenfor er et uddrag af den reformuleret resultatopgørelse. Den 

fulde reformulering af resultatopgørelsen er vedlagt som bilag 2. 
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  2015 2016 2017 2018 2019 

Nettoomsætning 1.711.856  2.134.499  2.896.181  4.512.137  5.331.989 

Direkte omkostninger 

-

1.392.410  

-

1.732.002  

-

2.350.217  

-

3.635.529  

-

4.245.525 

Bruttoresultat 319.446  402.497  545.964  876.608  1.086.464 

Andre eksterne omkostninger -93.393  -101.849  -141.375  -204.451  -195.230 

Personaleomkostninger -165.136  -194.380  -244.334  -475.335  -546.644 

EBITDA, fra primær drift. 60.917  106.268  160.255  196.822  344.590 

Afskrivninger -4.268  -4.941  -2.666  -7.265  -136.476 

Driftsoverskud fra salg, før skat 56.649  101.327  157.589  189.557  208.114 

Skatteomkostninger i alt, primær drift -15.311  -25.357  -39.191  -52.500  -80.018 

Driftsoverskud fra salg, efter skat 41.338  75.970  118.398  137.057  128.096 

  
    

  

Andet driftsover/-underskud, i alt 0  0  -609  -18.628  -103.699 

Samlet driftsoverskud/-underskud 41.338  75.970  117.790  118.429  24.398 

  
    

  

Nettofinansielle omkostninger, i 

alt 2.673  -2.136  -6.033  -10.109  -36.561 

Totalindkomst 44.011  73.834  111.757  108.320  -12.163 

 

Dirty surplus, som udelukkende vedrører kursreguleringer på udenlandske virksomheder og 

aktuarmæssige reguleringer vedr. pension, samt renteomkostninger på hensatte pensionsmidler, 

er klassificeret som driftsrelaterede. 

 

På baggrund af note 2.8 er en del af lønomkostningerne reklassificeret. Der er reklassificeret 

vedrørende renter på pensionsordningerne, da disse ikke vedrører omkostninger for at handle på 

lånemarkederne. 
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6 Rentabilitetsanalyse 
 

Til brug for rentabilitetsanalyse tages der udgangspunkt i DuPont pyramiden. Herunder tages der 

udgangspunkt i egenkapitalforrentning (ROCE), og herefter dekomponeres de relevante value 

drivers nedad i DuPont pyramiden. 

Rentabilitetsanalysen er relevant, for at undersøge og nærmere analysere NTGs relevante value 

drivers. 

 

Det er valgt at dekomponere ROIC herunder PM og ATO.  

Det er valgt, ikke at dekomponere FLEV og NBC, da selskabet fra 2015-2018 har haft NFA, og fra 

2015 til 2016 har selskabet haft NOO, og i 2019 har NTG fået ny kapitalstruktur grundet IFRS 16. 

Dette betyder, at i den valgte analyseperiode, vurderes det at FLEV og NBC ikke vil vise en 

retvisende udvikling. Yderligere bliver FLEV og NBC ikke anvendt som value drivers i 

budgetteringen, og dermed vurderes det irrelevant, at beregne ovenstående nøgletal. 

 ���� ������������� ��� �����æ�� �������æ���������������� �����æ� ����������� =  �����.�� 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

ROCE – Return on capital employed 419,91% 249,20% 89,57% 38,75% -18,84% 

 

Når man ser på ROCE udviklingen, er det tydeligt at se, at den er faldende hvert år, og er negativ i 

2019. I 2019 har NTG haft omkostninger ifm. børsnoteringen herunder opkøb af den tomme 

børsskal NeuroSearch, som i alt har betydet omkostninger for t.DKK 87.257. Når man tager højde 

for disse engangsomkostninger, så ville NTG have haft en positiv forretning. 

 

Dog har NTG på nær i 2019 formået at have en pæn egenkapitalforrentning, men det er dog 

forventeligt, at et selskab ikke kan opretholde så høje vækstrater, da de i starten vokser 

eksponentielt, men vil senere hen flade lidt ud. 

Den vigtigste value driver, som også nogenlunde retvisende kan sammenlignes hvert år, er ROIC. 
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ROIC bliver i nedenstående afsnit analyseret, og efterfølgende vil den blive dekomponeret, og de 

dekomponeret nøgletal vil blive analyseret. 

 ���� = ������ �����������������.��� = �� ∗ ��� 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

ROIC – Return on invested capital -182,68% -588,44% 235,44% 86,88% 5,12% 

 

I lighed med ROCE er ROIC også faldende fra 2015 til 2019, hvor 2019 er et dårligt år, grundet de 

tidligere nævnte forhold. I 2015 og 2016 er ROIC negativ grundet, at NTG har Net Operating 

Obligations (NOO), men det viser dog stadigvæk, at NTG formår at skabe høje afkast med få 

investeringer i driften. Det samme gør sig gældende i 2017, og 2018, her kan det tydeligt ses, at 

NTG skaber store overskud på få driftsinvesteringer, dog er 2017 påvirket af at NTG havde NOO på 

152 i 2016. 

Nøgletallene fra 2015-2018 er dog svære at sammenligne med 2019, da men i disse år ikke havde 

aktiveret leasingaktiver og forpligtelser, hvorfor NOA var kunstigt lavt. 

I 2019 er ROIC lav grundet aktivering af leasing (IFRS16), samt de tidligere nævnte forhold omkring 

børsintroduktion. Når man tager højde for de usædvanlige omkostninger, vil ROIC ligge på et 

væsentlige højere niveau. 

 

Nedenfor er ROIC dekomponeret i dens 2 nøgletal, profit margin og asset turnover. 

 �� = ������ ��������������Nettoomsætning  

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

PM – Profit margin 2,41% 3,56% 4,07% 2,62% 0,46% 

 

Profit margin er i modsætning til ROCE og ROIC stødt stigende fra 2015-2017, hvor den herefter 

falder. 2019 er dog meget lavere sammenholdt med de 4 øvrige år, som skyldes omkostningerne 
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afholdt til børsintroduktionen. For at analysere hvilke value drivers, som driver udviklingen i PM, 

dekomponeres PM yderligere, så de relevante regnskabsposters indvirkning på PM bliver 

analyseret. 

 

Formlen for at dekomponere PM er: regnskabspost divideret med omsætning. De relevante 

komponeret regnskabsposter ses nedenfor. 

 

Analyse af PM 2015 2016 2017 2018 2019 

Bruttoavance (gross margin) 18,66% 18,86% 18,85% 19,43% 20,38% 

Andre eksterne omkostninger -5,46% -4,77% -4,88% -4,53% -3,66% 

Personaleomkostninger -9,65% -9,11% -8,44% -10,53% -10,25% 

Afskrivninger -0,25% -0,23% -0,09% -0,16% -2,56% 

Skat på OI sales -0,89% -1,19% -1,35% -1,16% -1,50% 

PMsales 2,41% 3,56% 4,09% 3,04% 2,40% 

PM other OI 0,00% 0,00% -0,02% -0,41% -1,94% 

PM 2,41% 3,56% 4,07% 2,62% 0,46% 

 

Når man ser på udviklingen af de dekomponeret PM, kan man se at NTG har fået et forbedret 

gross margin i hele analyseperioden, og de har formået at forbedre deres PM vedr. andre eksterne 

omkostninger. 

 

Når man ser på PM fra personaleomkostninger, har NTG forbedret den fra 2015-2017, mens den i 

2018 er blevet forværret, og herefter forbedret i 2019. 

 

PM vedr. afskrivninger, har været faldende de første 3 år i analyseperioden, og er herefter steget. 

Den er steget meget fra 2018 - 2019 grundet IFRS 16. 

PM af SKAT på OI sales har i hele analyseperioden været stigende, på nær i 2018 hvor den dykker 

lidt, mens den især i 2019 er høj, grundet den høje effektive skat. 
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Når man ser på PMsales er den voksende fra 2015-2017, hvor den herefter falder. Den primære 

årsag til faldet i 2018 skyldes dårligere PM vedr. personaleomkostninger. 

 

PM other er blevet forværret i hele analyseperioden, dog har der ikke været nogle tal for 2015-

2016 grundet manglende specifikationer. Årsagen til den forringet PM other OI i 2018 og 2019 

skyldes køb af Gondrand, hvor de afholder løbende omkostninger til integration af selskabet, og i 

2019 har de afholdt lignende omkostninger samt omkostninger til børsintroduktion. 

 

Det kan konkluderes, at PM er steget fra 2015-2017, hvor den herefter er faldende, som skyldes 

opkøb af bl.a. Gondrand der er underskudsgivende, omkostninger til integration af opkøb, samt 

omkostninger i 2019 til børsintroduktion. NTG forventer dog, at Gondrand på sigt vil give overskud 

 

Den anden dekomponeret del af ROIC er ATO. 

 ��� = NettoomsætningGns. NOA  

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

ATO – Asset turnover -75,65 -165,33 57,89 33,10 11,20 

 

NTGs ATO er faldende i hele analyseperioden, og ender i 11,20. Dog kan 2019 ikke sammenlignes 

med de tidligere år, grundet at selskabet ikke har aktiveret deres leasingaktiver, som de ifølge IFRS 

16 nu skal gøre. Men det kan konkluderes, at faldende ATO, er den væsentlige årsag til faldende 

ROIC. 

 

Nedenfor er ATO dekomponeret yderligere, for at kigge på den inverse ATO. De dekomponeret 

drivers er beregnet med følgende formel og ses nedenfor: NOA poster divideret med 

nettoomsætning. 
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x/omsætning 2015 2016 2017 2018 2019 

Netto driftsaktiver -0,01 -0,01 0,02 0,03 0,09 

  
    

  

Tilgodehavender fra salg 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 

Leverandørgæld -0,13 -0,14 -0,13 -0,12 -0,14 

Andre kortfristede driftsaktiver, netto 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Andre kortfristede driftsforpligtelser, netto -0,06 -0,05 -0,03 -0,03 -0,04 

Arbejdskapital -0,05 -0,03 -0,01 0,00 -0,02 

  
    

  

Immaterielle langfristede aktiver 0,03 0,03 0,02 0,04 0,07 

Materielle langfristede aktiver 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Andre langfristede aktiver, netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 

Andre langfristede forpligtelser, netto 0,00 0,00 0,00 -0,02 -0,03 

Anlægskapital / nettoomsætning 0,03 0,03 0,02 0,03 0,10 

 

I ovenstående kan det ses, at det er primært arbejdskapitalen, som har drevet ATO fra 2015-2017, 

og derefter er det anlægskapitalen, som er den primære value driver i ATOen. Det er ikke muligt at 

sammenholde 2019 anlægskapitalen og arbejdskapitalen med de tidligere år, da man i 2019 har 

aktiveret leasingaktiver, og dermed er virksomhedens aktiver sammensat anderledes.  

 

 

Dette kan ses på andre langfristede aktiver, som tidligere var 0, men nu er 0,05 og indeholder 

udelukkende leasingaktiver. De resterende value drivers er stabile igennem analyseperioden, 

mens den inverse ATO af immaterielle anlægsaktiver er stigende, som skyldes at NTG løbende 

køber nye virksomheder. 

 

5.3 Sammenligning med konkurrenter i transportbranchen 

 

Det er valgt at sammenligne NTGs udvikling med andre spillere på markedet. Freja Transport & 

Logistics er valgt, da de har nogenlunde samme størrelse som NTG. Dog har Freja samt andre 
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selskaber i NTGs størrelse ikke aflagt regnskabstal for 2019, hvorfor det ikke har været muligt at 

sammenligne 2019. Yderligere er der også valgt 2 større spiller, som er DSV og C.H. Robinson, for 

at se hvordan NTGs indtjeningsevne og udvikling er sammenholdt med større aktører. 

Det er valgt, ikke at analysere på EBITDA margin, da der er kommet ny IFRS standard (IFRS 16) 

vedr. leasing, som betyder, at det ikke muligt at sammenligne tidligere år med 2019, grundet ny 

regnskabspraksis. Nøgletal er beregnet på baggrund af ikke reformuleret resultatopgørelser. 

 

Omsætningsudvikling24 
 
Omsætningsudvikling i % 2016 2017 2018 2019 

NTG 24,69% 35,68% 55,80% 18,17% 

DSV 33,18% 10,56% 5,54% 19,79% 

C. H. Robinson -2,46% 13,12% 11,85% -7,95% 

Freja 0,95% 4,75% 22,53% 
 

 

 

Ens for alle selskaberne er, at de har en enorm omsætningsvækst. Dette skyldes bl.a., at branchen 

er under konsolidering, og at selskaberne derfor opkøber nye selskaber, som dermed betyder en 

øget omsætning. Dette er især kendetegnet med NTG, dog har de også en høj organisk vækst, 

grundet deres relative unge alder. 

  

                                                           
24 Egen tabel med tal fra officielle årsrapporter 
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EBIT-graden, EBIT/Omsætning25 
 
EBIT/omsætning 2015 2016 2017 2018 2019 

NTG 3,31% 4,75% 5,44% 4,19% 3,90% 

DSV 6,00% 5,13% 6,51% 6,89% 7,03% 

C. H. Robinson 6,37% 6,37% 5,21% 5,48% 5,16% 

Freja 1,84% 1,95% 1,63% 1,65% 
 

 

Som set ovenstående, er det kun DSV, som har formået at gøre deres EBIT-margin bedre, mens 

resten af de valgtes marginer er støt faldende siden 2016. Dette skyldes bl.a. den tidligere omtalte 

konkurrencesituation, som presser prisen i branchen. Dog har DSV grundet deres 

omkostningsleder position, bedre forhandlingsstyrke blandt leverandører og kunder, og dermed 

kan de få mere lukrative aftaler. De faldende EBIT-marginer er også et tegn på, at branchen har 

mere fokus på omsætningsvækst frem for rentabilitet. 

 

Udvikling i overskudsgraden26 
 
Overskud/omsætning 2015 2016 2017 2018 2019 

NTG 2,57% 3,46% 3,85% 2,47% 0,16% 

DSV 4,05% 2,48% 4,02% 5,04% 3,91% 

C. H. Robinson 3,78% 3,91% 3,40% 4,00% 3,77% 

Freja 1,43% 1,44% 1,78% 0,75% 
 

 

                                                           
25  Egen tabel med tal fra officielle årsrapporter 
26 Egen tabel med tal fra officielle årsrapporter 
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Når man ser på de store aktører, er deres OG relativ stabil, med udsving fra år til år, men fra 2015 

til 2019 er der ingen udvikling. Dette skyldes bl.a. at selskaberne løbende konsolidere sig med 

andre selskaber i branchen, som ofte sker for bl.a., lånte penge, samt IFRS 16 som betyder, at der 

ikke længere skelnes mellem operationel leasing samt finansiel leasing. Alene for NTG havde IFRS 

16 en negativ påvirkning på t.DKK -15.221 i 2019. Dette er dog ikke engangsomkostninger. 

Når man ser på de mindre selskaber, er tendensen dog en faldende overskudsgrad, hvor især NTGs 

er styrtdykkende i 2019. Den faldende overskudsgrad fra 2018 til 2019 i NTG skyldes særligt, at 

NTG har afholdt omkostninger for t.DKK  84.257, som vedrører børsintroduktionen og anskaffelse 

af børsskallen NeuroSearch. Dette er den væsentlige årsag til det store fald i overskudsgraden. 

Den anden årsag skyldes den IFRS 16, som betyder at alle leasingaktiver skal aktiveres, og ses som 

det der tidligere hed finansiel leasing. Effekten af dette er t.DKK -15.221. Dette Er dog ikke en 

engangseffekt, og det vil påvirke selskabet fremadrettet. 

 

 

5.4 Delkonklusion på regnskabsanalyse 
Det kan konkluderes, at overordnet set kan nøgletallene fra 19 ikke sammenlignes med de 

resterende år, grundet at selskabet har aktiveret leasingaktiver og tilhørende forpligtelse, hvorfor 

strukturen af virksomheden er anderledes. Dog er der enkelte nøgletal som PM, som kan 

sammenlignes med de resterende år. 

Selvom tallene overordnet ikke er sammenlignelige, er trend ens, rentabiliteten er nedadgående, 

der dog primært skyldes, at selskabet har vækstet enormt meget i de første år, grundet at de var 

en relativ nystartet virksomhed, og at de efterfølgende ikke kan opretholde samme høje væksttal. 

Yderligere kan det konkluderes, at 2019 har været et år med høje engangsomkostninger, som 

påvirker rentabiliteten i en nedadgående retning, der dog vurderes at blive forbedret i fremtiden, 

på nær i 2020 hvor NTG oplyser om nedgang grundet COVID-19. 
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Det kan konkluderes, at NTG klarer sig dårligere end de etableret konkurrenter, hvor de etableret 

spillere har en bedre rentabilitet. Dog klare NTG sig bedre end den mindre konkurrent Freja. 

 

Det kan konkluderes, at NTG vækster meget, men at NTG i de sidste år af analyseperioden, har 

haft en nedadgående vækst og rentabilitet, som dog er forventeligt, da det som nævnt tidligere, 

ikke er muligt at opretholde høje vækstrater. 
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6. Budgetforudsætninger 
 

NTG er en vækstvirksomhed, og har været det siden begyndelsen i 2011. Der er derfor valgt en 11-

årig budgetperiode fra 2020-2031, da vi forventer at de vil vækste yderligere 8-9 år fra 2020-2028, 

hvorefter NTG vil være en moden virksomhed og begyndte at indtræde i steady state. Budgettet 

udarbejdes på baggrund af udvalgte value drivers, som har størst indflydelse på værdiansættelsen 

af NTG. De udvalgte value drivers er angivet nedenfor, hvor til der er beskrevet, hvordan de er 

fastsat. 

 

Value drivers 

· Salgsvækst 

· Aktivernes omsætningshastighed 1/ATO 

· Overskudsgraden fra salg efter skat 

· Øvrige value drivers 

 

6.1 Salgsvækst 
 

NTG har i deres årsrapport for 2019, beskrevet deres forventninger til 2020, hvoraf det fremgår at 

de forventer et fald i nettoomsætning på mellem 4.500-5.300 mio. DKK grundet COVID-19. Vi har 

valgt at benytte en salgsvækst på -6,00%, hvilket svarer til en omsætning på 5.012 mio. DKK, da 

dette ca. er midten af deres egne forventninger.27 

 

Salgsvæksten i 2021 har vi budgetteret til at være 15%, da NTG i deres årsrapport for 2019 har 

skrevet, at de fortsat vil vækste via opkøb og fusion, samt organisk vækst. Væksten er dog kun sat 

til 15%, da vi forventer at COVID-19 vil have sat sine spor i økonomien hos både NTG og deres 

kunder, det vurderes derfor at den organiske vækst fortsat vil være en smule presset. NTG havde 

en vækst i 2019 på 18%, hvoraf kun 8% var organisk vækst, vi forventer derfor en samlet vækst på 

15%, da den organiske vækst vurderes at være faldet og vækst fra opkøb ca. uændret. 

 

                                                           
27 NTG annual report 2019, side 23. 
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Vi har budgetteret med at salgsvæksten vil stige frem til 2023, da vi forventer at økonomien vil 

være reetableret rundt om i verden efter COVID-19. NTG har i 2017 og 2018 haft en stor vækst 

stigning på henholdsvis 37% og 56%, hvilket skyldes deres opkøb af Polar Logistics og Gondrand. Vi 

vurderer ikke at væksten kommer helt op i dette niveau, da et opkøb af samme størrelse selskab 

som Polar Logic og Gondrand ikke vil udgøre en lige så stor stigning, da selskabets nettoomsætning 

vil være højere. 

 

I årene 2024-2028 har vi budgetteret med en fortsat stor vækst, men faldende da NTG langsomt 

begynder at blive en veletableret virksomhed, der bevæger sig mere over i at fokusere på 

omkostningsbesparelse, frem for at vækste meget. Vi kan også se i vores benchmarkanalyse, at de 

andre speditører har en meget svingende vækstrate, men et gennemsnit på ca. 10% for alle 3 

sammenlignede selskaber over de sidste 4 år. Vi har herfor vurderet at NTG i gennemsnit stiger ca. 

12% over de 4 år, da det er en vækstvirksomhed og bør herfor ligge en smule over de andre i 

benchmarkanalysen. 

 

Til sidst i budgetperioden bevæger vi os ind i steady state som vi har vurderet, vil følge væksten i 

BNP i verden, der ligger på mellem 2-3% ifølge vores BNP-analyse under PESTEL analysen. Der er 

valgt at anvende en BNP-vækst på 2,5% i steady state, da vi forventer at den ligger omkring midten 

af ovenstående interval.  

Den budgetteret salgsvækst kan ses i tabellen nedenfor. 

 

Value Driver 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 

Salgsvækstrate -6,0% 15,0% 17,5% 20,0% 18,0% 15,0% 10,0% 6,0% 3,0% 2,5% 2,5% 

 

6.2 Aktivernes omsætningshastighed 

 

NTG oplyser i deres årsrapport, at de vil gearer sig mere i de kommende år28, hvilket betyder at de 

vil ud og købe flere aktiver og konsolidere sig yderligere. Det må forventes, at NTG overtager nogle 

                                                           
28 NTG annual report 2019, side 18. 
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bygninger og immaterielle anlægsaktiver, som vurderes, ikke kan opretholde den meget lave 

omsætningshastighed, som NTG har haft hidtil. Det kan ligeledes historisk ses i vores 

regnskabsanalysen, at aktivernes omsætningshastighed har været faldende over årene, hvilket 

svarer til en at 1/ATO er stigende. Vi forventer herfor en stigende 1/ATO i budgettet. 

 

I 2020 har vi budgettet med at 0,190 kr. vil genere 1 kr. omsætning, hvilket er en stor stigning fra 

0,09 i 2019. 2020 er sat højt, da det vurderes at omsætningen vil være presset grundet COVID-19, 

samt at de vil have anskaffet flere driftsaktiver ved opkøb og fusion og dermed en højere 1/ATO i 

2020. 

 

I 2021 er aktivernes omsætningshastighed 1/ATO faldet i forhold til 2020, da vi nu forventer en 

bedre økonomi og dermed en bedre omsætning, samt en bedre udnyttelse af driftsaktiverne. 

 

Fra 2021 vil aktivernes omsætningshastighed 1/ATO være stigende, da NTG vil vækste i form af 

opkøb og fusion. Det må forventes, at de anskaffet driftsaktiver ikke kan opretholde den samme 

lave omsætningshastighed, da selskabsstrukturen bliver mere kompleks, og der herfor skal skabes 

mere synergi mellem datterselskaberne. Budgetteringen af aktivernes omsætningshastighed 

1/ATO kan ses nedenfor: 

 

Value Driver 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 

1/ATO 0,190 0,160 0,170 0,180 0,180 0,200 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

 

6.3 Overskudsgraden fra salg efter skat 
 

Overskudsgraden fra salg efter skat i 2020 er fastsat ud fra, det NTG selv har skrevet af 

forventninger i deres årsrapport fra 2019.29 NTGs forventning er en EBIT på omkring 130-180 mio. 

DKK i 2020, hvilket svarer til en overskudsgrad på mellem 2,59%-3,59% af den anvendte 

omsætning på 5.012 mio. DKK. Vi har valgt en overskudsgrad på 2,75% for 2020, af 

forsigtighedsmæssige årsager, da COVID-19 vil have en stor negativ indflydelse på 2020. 

                                                           
29 NTG annual report 2019, side 23. 
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Vi har budgetteret med at overskudsgraden vil være stigende frem til 2027, da vi i 

regnskabsanalysen kan se, at den tidligere har været på omkring 3-4%, forventes det, at NTG i de 

senere år af budgetperioden, vil have bedre stordriftsfordele. Ny opkøbte datterselskaber bliver 

også vurderet de første 6-12 måneder efter anskaffelse, og hvis de giver et underskud, vil de blive 

frasolgt da NTG er meget fokuseret på rentabiliteten. NTG vil også med tiden blive mere fokuseret 

på omkostningsbesparelse frem for vækst, og dermed give et større overskud. Herudover vil NTG 

også have en større forhandlingsstyrke over for sine leverandører, da de nu er begyndt at få bedre 

stordriftsfordele. 

 

Der er budgetteret med en overskudsgrad på 4% ved steady state, da det passer med den 

overskudsgrad de andre virksomheder har i vores benchmark analyse. 4% vurderes også rimeligt, 

da branchen er kendetegnet ved stor konkurrence og en større profit margin ville være vanskeligt 

at opnå. Den budgetteret overskudsgrad kan ses nedenfor. 

 

Value Driver 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 

PMsalg (før skat) 2,75% 3,00% 3,00% 3,25% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

 

6.4 Øvrige value drivers 

 

Den effektive skatteprocent er sat til 26,5%, da det må forventes at nogle omkostninger ikke er 

fradragsberettiget, hvorfor vi ikke mener det vil være retvisende at anvende den aktuelle 

skatteprocent på 22%. Herudover kan vi også se den effektive skatteprocent for 2017, 2018 og 

2019 i de seneste 2 årsrapporter. I 2019 årsrapporten udgør den effektive skatteprocent 84,7%,30 

hvilket er en meget høj og usædvanlig effektiv skatteprocent. Det vurderes herfor, at denne ikke 

kan anvendes i vores budgetforudsætninger, da den skyldes en del engangsbeløb i året. Vi har 

herfor taget et ca. gennemsnit af 2017 og 2018, som har været på henholdsvis 24,4% i 2017 og 

28,9% i 2018.31 

                                                           
30 NTG annual report 2019, side 54. 
31 NTG annual report 2018, side 52. 
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Andet driftsoverskud har i 2019 været usædvanligt højt, da der har været engangsomkostninger til 

introducering på børsen, som ikke forventes at komme de næste år. Vi har herfor valgt at se bort 

fra disse omkostninger i 2019 og sammenholdt med 2018, hvor andet driftsoverskud/underskud 

udgør ca. -0,4% af omsætningen begge år. Vi har herfor valgt -0,4% frem til 2025. Andet 

driftsoverskud/underskud består primært af omkostninger til integrering af nye datterselskaber og 

aktuarmæssige reguleringer, hvor omkostninger til integrering forventes at falde i takt med at NTG 

ikke fokusere på vækst og opkøb, men vil være mere omkostningsfokuseret. Vi har derfor valgt, at 

budgettere med en lille profitmargin på -0,25% fra 2027, da vi fortsat forventer, at der vil være 

nogle omkostninger til at bl.a. være børsnoteret. 

 

Det samlet budget kan ses nedenfor. 

 

Value Driver 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 

Salgsvækstrate -6,0% 15,0% 17,5% 20,0% 18,0% 15,0% 10,0% 6,0% 3,0% 2,5% 2,5% 

1/ATO 0,190 0,160 0,170 0,180 0,180 0,200 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

PMsalg (før skat) 2,75% 3,00% 3,00% 3,25% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Effektiv 

skatteprocent  26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 26,5% 

Andet 

driftsoverskud -0,40% -0,40% -0,40% -0,40% -0,40% -0,40% -0,30% -0,25% -0,25% -0,25% -0,25% 

 

 

6.5 Vækstraten i terminalåret 

På baggrund af vores PESTEL analyse, kan det ses, at BNP-væksten de seneste 5 år i verden ligger 

mellem 2,5-3%, men at i EU ligger den på et spænd mellem 2-2,5%. Det vurderes på baggrund af 

ovenstående, at vækstraten i terminalåret er på 2,5%. 
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7. Fastlæggelse af WACC - Weighted average capital cost 
 

Til brug for værdiansættelsen ved brug af DCF-modellen og ReOI modellen, skal der beregnes en 

WACC, som udtrykker kapitalomkostningerne, og skal bruges i de valgte modeller som 

diskonteringsfaktor. Formlen for WACC ser således ud: 

 ����� = �������� ∗ �� + ���������� ∗ �� 

 

Nedenfor er betydningen af hvert enkelt punkt i WACC formlen 

V0E = markedsværdien af egenkapital 

V0NOA = markedsværdien af netto operating assets 

Re = Ejernes afkastkrav Capital Asset Pricing Model, CAPM 

V0D = Markedsværdien af net financial obligations 

Rd = Långivers afkastkrav 

 

7.1 Ejernes afkastkrav - CAPM 

Ejernes afkastkrav estimeres ved hjælp af CAPM, som har følgende formel: 

ER� = r� + β�(ER� − r�)    
7.2 Risikofrie rente 
 

NTGs omsætning kommer ikke udelukkende fra et land, men består af omsætning fra flere lande. 

Dog kommer størstedelen af omsætningen fra Danmark. Derfor er den risikofrie rente vurderet ud 

fra en dansk 10-årig statsobligation. 

Renteniveauet har i de senere år været historisk lave, og pr. marts måned 2020, var renten på en 
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10-årige dansk statsobligation på -0,3%.32 Dette vurderes at være ekstraordinært lavt, og ikke en 

retvisende risikofri rente, da renten viser, at man skal betale renter for at låne penge ud. Det er 

derfor valgt at tage gennemsnittet af de seneste 10 års renter på den 10-årige danske 

statsobligation, da dette vurderes at være et mere realistisk og retvisende estimat. Gennemsnit af 

de seneste 10 år er 1,01%.33 

Den risikofrie rente (Rf) = 1,01%. 

 

Beta 
 

βi er den systematiske risiko. Formlen er som set nedenstående: 

β� =  ���(�,�)�������� 

 

Da NTG kom på børsen ved overtagelse af en tom børsskal, vil brug af historisk data vedr. NTGs 

kurs ikke være retvisende, da man ville blande to typer af virksomheder sammen. NTG har efter 

overtagelsen af NeuroSearch, kun været et børsnoteret selskab i ca. 5 måneder, og derfor er der 

kun historisk data for 5 måneder. Dermed vil en betaberegning på grundlag af historisk data ikke 

være retvisende, da det nuværende datagrundlag er mangelfuldt, og de tidligere data er ikke 

sammenlignelig. Yderligere vil kun at se på en ca. måned periode, giver for store statistiske 

usikkerhed, og dermed vurderes det ikke være korrekt at beregne. 

 

En anden mulighed for at finde beta, er at undersøge flere troværdige kilder, for at se hvad deres 

beta er. Dog beregner flere af kilderne på baggrund af historisk data, og de får hermed en beta på 

ca. 0,25.34 Da denne beta er beregnet på baggrund af historisk data, vurderes denne ikke at kunne 

bruges på baggrund af ovenstående. 

Da kilder er beregnet på baggrund af historisk data, hvor NeuroSearch indgår, kan disse ikke 

                                                           
32  https://www.dst.dk/da/ 
33  https://www.dst.dk/da/ 
34  https://www.reuters.com/companies/NTGNT.CO/key-metrics 
https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=NTG:CPH https://www.msn.com/da-
dk/finans/aktieoplysninger/dkk-ntg/fi-adzhww Thomsonone.com 
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anvendes, og der bliver ikke beregnet en beta på baggrund af kun NTG’s kurs, da der kun er 

datagrundlag for ca. 5 måneder. 

 

Grundet ovenstående, er det valgt at vurdere beta ud fra en common sense metode, hvor der 

bliver set på sammenlignelige selskaber, og en vurderings af virksomhedens samlede risiko. DSV er 

den eneste sammenlignelige virksomhed på den danske børs. DSV har en betaværdi på 1,08. 

På baggrund af tidligere vurderinger og ovenstående vurderes det at NTG har en betaværdi på ca. 

1. 

7.3 Estimering af markedsrisikopræmien 
 

Markedsrisikopræmien ERm er estimeret ud fra en undersøgelse fra Danmarks Nationalbank, som 

er udgivet d. 27.02.2020.35 I denne rapport sætter de risikopræmien til at være lidt under 7%. Dog 

vurderes denne at være steget efter udgivelsen, da Covid-19 har gjort udsigten til den økonomiske 

udvikling langt mere risikabel. På baggrund af dette vurderes det, at markedsrisikopræmien er ca. 

7,25%, da risikoen er steget grundet Covid-19, og dermed vil risikopræmien være lidt over den af 

nationalbanken angivet risikopræmie. 

 

7.4 Finansielle omkostninger efter skat 
 
For at finde långivernes afkastkrav, benyttes nedenstående formel. 

 �� = ��� + ��� ∗ (1 − �) 

 

Den risikofrie rente er som nævnt tidligere 1,01%. 

Den eneste ubekendte er herefter långivers risikotillæg. Det har ikke været muligt at finde NTGs 

                                                           
35 
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/02/NYT_nr.%202_Risikopr%C3%A6mien%
20p%C3%A5%20aktier%20%C3%B8get%20mens%20renter%20er%20faldet.pdf 
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kreditvurdering, og derfor er der ikke fundet en standardsats på baggrund af en kreditvurdering. 

Yderligere har NTG ikke lånt penge via. udstedelse af virksomhedsobligation, og det er derfor ikke 

muligt at beregne renten herudfra. 

NBC er et udtryk for de finansielle omkostninger, som i stedet vil blive brugt til at beregne 

långivernes afkastkrav. Formlen for NBC ser således ud: 

��� = NFCGns. NFO 

 

Da en stor del af NTGs NFO består af likvide beholdninger, er det valgt at beregne NBC ud fra 

renter der kan henføres direkte til en rentebærende finansiel forpligtelse.  

De direkte renter, som kan henføres til finansielle forpligtelser, er interest expense og interests on 

lease liabilities, som kan ses i note 2.8.36 

Herudover er den finansielle leasingforpligtelse primo, som kan ses i note 4.6,37 tilføjet til NFO for 

2018, for at give en sammenlignelig NFO. 

NFO er beregnet således: 

Henførbare renteomkostninger 2019 32.844 

    

Henførbar NFO 2019 628.683 

    

Henførbar NFO 2018 68.513 

Leasing jf. note 4,6 583.117 

Henførbar NFO i alt 2018 651.630 

    

NBC 5,13% 

 

                                                           
36 NTG annual report 2019, side 53 
37 NTG annual report 2019, side 57 
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Da NBC er et udtryk for långivers rente, skal den risikofrie rente ikke tillægges. 

Långivernes afkast er således:  

5,13%*(1-0,22) = 4,00%. 

7.5 Kapitalstruktur 

Nedenfor ses beregningen for NTGs kapitalstruktur, hvor kun år 2019 er beregnet, grundet det er 

selskabets første år på børsen. 

Pr. 31. december 2019 

Antal aktier 22.427.376 

Aktiekurs 89,8 

Markedsværdi af egenkapital i t.DKK 2.013.978 

Markedsværdien af gælden t.DKK 491.578 

Total markedsværdi t.DKK 2.505.556 

 

Den totale markedsværdi, er fast ud fra, at markedsværdien af egenkapitalen er kendt, og 

markedsværdien af gælden, som er NFO, er kendt. Herefter lægges disse værdier sammen, for at 

finde den samlede markedsværdi. 

 

7.6 Beregning af WACC 

Når de ovenstående variabler, bliver sat ind i den tidligere nævnte WACC formel, se WACC således 

ud: 
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WACC 2019 

Antal aktier 22.427.376  

Aktiekurs 89,8  

Markedsværdi af egenkapital i t.DKK 2.013.978  

Markedsværdien af gælden 491.578  

Total markedsværdi 2.505.556  

    

Risikofrie rente, Rf 1,01% 

Risikopræmie, ERm 7,25% 

Beta, β 1 

Ejernes afkastkrav, ERi 8,26% 

    

Risikofrie rente, Rf 1,01% 

Selskabsspecifikke risikotillæg, Rs 4,12% 

Selskabsskatteprocent, t 22% 

Långivers afkastkrav 4,00% 

    

Egenkapital andel 80,38% 

Fremmedkapital andel 19,62% 

    

WACC 7,42% 

På baggrund af de bagvedliggende antagelser, er WACC for NTG beregnet og vurderet til at være 

7,42%. 

Selvom NTG løbende opkøber virksomheder, vurderes det ikke at dette vil påvirke NTGs 

kapitalstruktur væsentligt, og derfor vurderes det, at den estimerede WACC på 7,42% vil være 

konstant igennem hele budgetperioden. 
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8. Værdiansættelse ved DCF- og ReOI modellen 

Til brug for værdiansættelses anvendes DCF modellen, og ReOI modellen som en kontrol model, 

da værdierne skal blive ens. 

 

8.1 DCF modellen 

Til brug for værdiansættelse af NTG benyttes DCF modellen, ved at tilbagediskontere det fri cash 

flow til nutidsværdien, hvor diskonteringsfaktoren er WACC, som er beregnet og vurderet. 

Formlen for DCF modellen ser ud som nedenstående: 

��� = ����� ����(1 + �����)� + ������(����� − �)(1 + �����)� − ���� 

 

Beregningen af egenkapitalværdien, findes ved at tilbagediskontere det frie cashflow med 

WACCen i budgetperioden, hvor terminalperioden er g i ovenstående formel. 

Herefter beregnes enterprise value, som findes ved at sammenlægge nutidsværdien af 

terminalværdien sammen med de tilbagediskonterede FCF. 

Herefter fratrækkes NFO med enterprise value, hvor man herefter har egenkapitalværdien. 

Herefter kan den teoretiske kurs findes. Samlet oversigt over beregningen kan ses i nedenstående. 
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8.2 Residual operating income, ReOI modellen 

I ReOi modellen beregner man værdien af selskabet ud fra, hvordan selskabets overskud er udover 

det, som investorerne forventer at få i afkast. Modellen er valgt som en kontrol, men giver udover 

også et supplement til DCF, da den giver indsigt i selskabets residual indkomst, og om et selskab 

reelt skaber økonomisk vækst og profit. Beregning af ReOI beregnes på baggrund af nedenstående 

formel: 

��� = ���� + ����� �����(1 + �����)� + �������(����� − �)(1 + �����)� − ���� 

 

Beregningen af egenkapitalværdien, findes i lighed med DCF-modellen, ved at tilbagediskontere 

med WACCen, dog tilbagediskonteres residualindkomsten i stedet for det frie cash flow. Herefter 

finder man terminalværdien, på baggrund af terminalåret som er estimeret til 2030, og 

tilbagediskontere denne. 

Herefter sammenlægges de tilbagediskonteret residualindkomster og den tilbagediskonteret 

terminalværdi, hvorefter NOA tillægges for at finde enterprise value. Herefter fratrækkes NFO 

med enterprise value, hvor man herefter har egenkapitalværdien. 

På baggrund af egenkapitalværdien, kan den teoretiske kurs findes. Samlet oversigt over 

beregningen kan ses i nedenstående. 
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8.3 Sammenfatning af DCF og ReOI 

Som alle modeller, har de anvendte værdiansættelsesmodeller hver deres svagheder og styrker. I 

DCF modellen vil der i en vækstvirksomhed typisk ikke skabes værdi i starten, da det kræver større 

investeringer at vækste, men senere hen skal der ikke investeres lige så meget, så derfor er der høj 

værdiskabelse hen mod terminalåret. Dette betyder, at der typisk vil være negativ vækst, som 

også kan ses i DCF beregningen.  

Her ser ReOI modellen ikke på horisonten af investeringen, og der skabes blot værdi ved at ROIC > 

WACC. Dette kan dog give den udfordring, at projekter og eventuelle nye køb forkastes, da ROIC < 

WACC i opstartsfasen af opkøb eller projekter, mens den langsigtede potentielt vil være ROIC > 

WACC. 

Nedenstående tabel er et sammendrag af den estimerede aktiekurs ud fra begge modeller. 

 DCF ReOI 
PV FCF 5.849   
PV ReOI   588.270 
Terminalværdi FCF 2.852.456   
Terminalværdi ReOI   1.490.018 
Netto driftsaktiver   780.017 
Enterprise Value i t.DKK 2.858.305 2.858.305 
      
Nettofinansielle forpligtelser 491.578 491.578 
Værdi ordinær egenkapital 2.366.727 2.366.727 
      
Antal aktier t.stk. 22.427 22.427 
Teoretisk kurs 105,5 105,5 

 

Den estimerede kurs er på 105,5, mens kursen d. 14. april var på 89,0. Dermed er den estimerede 

kurs ca. 18% højere end kursdagens kurs. Det kan på baggrund af dette, umiddelbart konkluderes 

at markedet ikke afspejler værdien af NTG. 
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9. Følsomhedsanalyse 
 

Da der er mange parametre i beregningen af egenkapitalværdien, vurderes det relevant at 

foretage en følsomhedsanalyse, for at se hvordan kursen vil ændre sig, ved at ændre nogle givne 

parametre. Der foretages en best og worst case scenarie, hvor flere parametre ændres på samme 

tid. Herefter vil enkelte parametre blive valgt, for at undersøge hvor følsomme de er.  

Følgende value drivers bliver analyseret: 

· Best og worst case scenarie 

· Salgsvækst 

· Aktivernes omsætningshastighed 1/ATO 

· PM salg før skat 

· WACC 

· Væksten i terminalperioden 

I følsomhedsanalysen med de enkelte parametre, er det valgt at analysere med nedenstående 

faktor: 

Faktor 0,500 0,900 0,925 0,950 0,975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,500 

 

9.1 Best og worst case scenarie 

Best og worst case scenarier er udarbejdet for at give en indikation af, hvor følsom 

værdiansættelsen er overfor ændringer af de 3 væsentligste value drivers i budgettet. Der er 

herfor opstillet 2 nye scenarier, hvor vi i det ene er mere pessimistiske og reducerer vores 

forventninger med 10%, og i det mere optimistiske forøges vores budgetforudsætninger med 10%. 

De væsentligste value drivers er salgsvæksten, aktivernes omsætningshastighed 1/ATO og 

overskudsgraden. Nedenfor kan ses de opstillede budgetforventninger for alle 3 scenarier. 
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Oprindeligt budget Terminal år 
Value Driver 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 
Salgsvækstrate (pct.) -6,00% 15,00% 17,50% 20,00% 18,00% 15,00% 10,00% 6,00% 3,00% 2,50% 2,50% 
1/ATO 0,190 0,160 0,170 0,180 0,180 0,200 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 
PMsalg (før skat) 2,75% 3,00% 3,00% 3,25% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

            
WACC 7,42%           

            
Beregnet kursværdi 105,5           
Aktiekurs pr. 31/12-2019 89,8           
            
            

Worst case budget Terminal år 
Value Driver 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 
Salgsvækstrate (pct.) -5,40% 13,50% 15,75% 18,00% 16,20% 13,50% 9,00% 5,40% 2,70% 2,25% 2,25% 
1/ATO 0,171 0,144 0,153 0,162 0,162 0,180 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
PMsalg (før skat) 2,48% 2,70% 2,70% 2,93% 2,93% 3,15% 3,38% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 

            
WACC 7,42%           

            
Beregnet kursværdi 84,4           
Aktiekurs pr. 31/12-2019 89,8           

            
            

Best case budget Terminal år 
Value Driver 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 
Salgsvækstrate (pct.) -6,60% 16,50% 19,25% 22,00% 19,80% 16,50% 11,00% 6,60% 3,30% 2,75% 2,75% 
1/ATO 0,209 0,176 0,187 0,198 0,198 0,220 0,231 0,231 0,231 0,231 0,231 
PMsalg (før skat) 3,03% 3,30% 3,30% 3,58% 3,58% 3,85% 4,13% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 

            
WACC 7,42%           

            
Beregnet kursværdi 135,3           
Aktiekurs pr. 31/12-2019 89,8           

Ovenstående budget scenarier er blevet anvendt i følgende beregninger: 
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 Oprindelig scenarie Worst case scenarie Best case scenarie 

 DCF ReOI DCF ReOI DCF ReOI 
PV FCF 5.849   130.238   -111.674   
PV ReOI   588.270  468.491   749.568 
Terminalværdi FCF 2.852.456   2.253.578  3.637.093   
Terminalværdi ReOI   1.490.018  1.135.308   1.995.834 
Netto driftsaktiver   780.017  780.017   780.017 
Enterprise Value i t.DKK 2.858.305 2.858.305 2.383.816 2.383.816 3.525.419 3.525.419 
            
Nettofinansielle forpligtelser 491.578 491.578 491.578 491.578 491.578 491.578 
Værdi ordinær egenkapital 2.366.727 2.366.727 1.892.238 1.892.238 3.033.841 3.033.841 
            
Antal aktier t.stk. 22.427 22.427 22.427 22.427 22.427 22.427 
Teoretisk kurs 105,5 105,5 84,4 84,4 135,3 135,3 

 

Af de opstillede scenarier kan det ses, at en ændring på bare -10%, vil have en dobbelt negativ 

ændring på værdien på præcis 20%. Hvis værdierne bliver ændret med +10%, så vil det det have 

en mindre påvirkning på 18,7%. Værdiansættelsen er altså mere følsom over for en reduktion af 

forudsætningerne, frem for en stigning. For at se nærmere på hvilke value drivers der har størst 

påvirkning på værdiansættelsen, er der blevet udarbejdet følsomhedsanalyser nedenfor. 

 

9.2 Følsomhedsanalyse, salgsvækst 

Da NTG er en vækstvirksomhed, har de historiske omsætningsvækst rater, i analyseperioden, 

været svingende med en tendens til mindre høje vækstrater. 

Dette betyder, at der er en usikkerhed omkring, hvordan salgsvæksten er i fremtiden. Derfor er 

det valgt at se på, hvor følsom værdiansættelsen er overfor ændringer i de forventede 

salgsvækstsrater. 

Nedenstående tabel viser følsomheden ved ændringer i salgsvæksten med de tidligere nævnte 

faktorer: 
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Ændring i salgsvækst 

Faktor 0,500 0,900 0,925 0,950 0,975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,500 

Kursværdi 64,7 95,1 97,6 100,1 102,8 105,5 108,4 111,3 114,4 117,5 187,8 

Ændring i faktor -50% -10% -7,50% -5% -2,50% 0 2,50% 5% 7,50% 10% 50% 

Ændring i kursværdi -38,67% -9,86% -7,49% -5,12% -2,56% 0,00% 2,75% 5,50% 8,44% 11,37% 78,01% 

 

Som det kan ses i ovenstående, vil en negativ revurdering af omsætningsvæksten igennem hele 

budgetperioden, give en mindre ændring i kursværdien end ændringen i faktoren. 

Når man ser på den positive revurdering, vil ændringen i kursen være større end den anvendte 

faktor. Dog ligger mindre ændringer i nærheden af den valgte faktor. 

I best case kan man ændre faktoren med 10%, hvorved den beregnede kurs ville stige med 

11,37%. Dog vurderes de fastsatte vækstrater at være realistiske, da der med en vækstvirksomhed 

er forbundet usikkerhed omkring, hvor meget og hvor lang tid de kan vækste. 

Det kan konkluderes, at omsætningen er følsom overfor ændringer, men ændringerne ligger på 

niveau med faktorændringen. Først når faktoren bliver ændret markant positivt, vil beregningen 

være meget følsom. 

 

9.3 Følsomhedsanalyse, ATO 1/ATO 

NTG har i analyseperioden haft en lille stigning i ATOen. Dog har de tidligere historiske data været 

svære at sammenligne, hvorfor der kan være usikkerhed omkring, hvor meget ATOen skal sættes 

til. ATOen er en vigtig value driver, da denne driver ROIC. 

Nedenstående tabel viser følsomheden ved ændringer i ATO med de tidligere nævnte faktorer: 
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Ændring i 1/ATO 

Faktor 0,500 0,900 0,925 0,950 0,975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,500 

Kursværdi 172,4 118,9 115,6 112,2 108,9 105,5 102,2 98,8 95,5 92,2 38,7 

Ændring i faktor -50% -10% -7,50% -5% -2,50% 0 2,50% 5% 7,50% 10% 50% 

Ændring i kursværdi 63,41% 12,70% 9,57% 6,35% 3,22% 0,00% -3,13% -6,35% -9,48% -12,61% -63,32% 

 

Ved en forbedret og forværret ATO, vil ændringen af kursværdien være en smule over den ændret 

faktor. 

Sammenholdt med omsætningen, er en ændring i ATOen mere følsom, og har derfor større 

betydning for aktiekursen. 

Best case scenarie ville være, at NTG kan fastholde den nuværende og historiske ATO, som ville 

være, at ATO forudsætningerne falder med -10% eller derover. Dette vurderes dog ikke at være 

realistisk, da NTG opkøber selskaber løbende, og dermed køber goodwill, som ikke bidrager til 

omsætnings generering. 

 

9.4 Følsomhedsanalyse, ændring i PMsalg (før skat) 

Da NTG er en vækstvirksomhed, har de historiske PMsalg (før skat), senere benævnt PM salg, i 

analyseperioden været svingende med en tendens til mindre høje rater. PM fra salg er en af de 

væsentligste value drivers for NTG. 

Dette betyder at der er en usikkerhed omkring, hvordan PM salg er i fremtiden. Derfor er det valgt 

at se på, hvor følsom værdiansættelsen er overfor ændringer i den forventede PM salg. 

Nedenstående tabel viser følsomheden ved ændringer i PM salg med de tidligere nævnte faktorer: 
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Ændring i PMsalg (før skat) 

Faktor 0,500 0,900 0,925 0,950 0,975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,500 

Kursværdi -21,3 80,2 86,5 92,8 99,2 105,5 111,9 118,2 124,6 130,9 232,4 

Ændring i faktor -50% -10% -7,50% -5% -2,50% 0 2,50% 5% 7,50% 10% 50% 

Ændring i kursværdi -120,19% -23,98% -18,01% -12,04% -5,97% 0,00% 6,07% 12,04% 18,10% 24,08% 120,28% 

 

Som det kan ses i ovenstående beregning, rykker aktiekursen sig meget, ved en given 

faktorændring, og herfor er value driveren meget følsom. 

Som det kan ses, vil en væsentlig reduktion af PM salg, betyde at NTG ikke skaber værdi, og 

dermed er aktiekursen negativ. 

Det vurderes dog, at den fastsatte PM salg er fastsat korrekt, på baggrund af de udarbejdet 

analyser. 

 

9.5 Følsomhedsanalyse, ændring i WACC 

Der er valgt at analysere på følsomheden af WACC, da det er en af de vigtige og mere følsomme 

parametre i beregningsmodellerne. WACC’en består ligeledes af nogle skønnet parametre, der har 

en påvirkning på WACC’en, hvorfor følsomheden af en ændring i WACC’en vurderes at være 

relevant at analysere, da de skønnet værdier kan diskuteres og dermed ende med en ændring af 

aktiekursen. 

Nedenstående tabel viser følsomheden ved ændringer i WACC med de tidligere nævnte faktorer: 

 

Ændring i WACC 

Faktor 0,500 0,900 0,925 0,950 0,975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,500 

Kursværdi 746,3 141,2 131,1 121,8 113,3 105,5 98,3 91,7 85,5 79,7 23,8 

Ændring i faktor -50% -10% -7,50% -5% -2,50% 0 2,50% 5% 7,50% 10% 50% 

Ændring i kursværdi 607,39% 33,84% 24,27% 15,45% 7,39% 0,00% -6,82% -13,08% -18,96% -24,45% -77,44% 
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Som det kan ses i tabellen, er aktiekursen meget følsom over for ændringer i WACC’en både ved 

en positive og negativ ændring. Den er særlig følsom overfor en reduceret WACC, og især ved en 

større ændring.  

WACC’en består af mange parametre som er skønsmæssige, det vurderes dog på baggrund af de 

tidligere analyser og vurderinger, at den anvendte WACC er retvisende. 

 

9.6 Følsomhedsanalyse, vækst i terminalperioden 

Væksten i terminalperioden er vurderet ud fra de historiske BNP-vækstrater i verden og i EU, og 

denne har betydning for terminalværdien, og derfor er det vurderet relevant, at foretage en 

følsomhedsanalyse på denne. 

Nedenstående tabel viser følsomheden ved ændringer i vækst i terminalperioden med de tidligere 

nævnte faktorer: 

Ændring i væksten i teminalperioden 

Faktor 0,500 0,900 0,925 0,950 0,975 1,000 1,025 1,050 1,075 1,100 1,500 

Kursværdi 90,8 102 102,9 103,7 104,6 105,5 106,5 107,4 108,4 109,4 130,4 

Ændring i faktor -50% -10% -7,50% -5% -2,50% 0 2,50% 5% 7,50% 10% 50% 

Ændring i kursværdi -13,93% -3,32% -2,46% -1,71% -0,85% 0,00% 0,95% 1,80% 2,75% 3,70% 23,60% 

 

Som det kan ses i ovenstående, vil ændringen af aktiekursen være en del under faktor 

ændringerne, og derfor kan det konkluderes, at væksten i teminalperioden ikke er særlig følsom, 

og dermed har denne ikke den store påvirkning for aktiekursen. 
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9.7 Delkonklusion værdiansættelse 

Ud fra de forudsatte forudsætninger, som er vurderet på baggrund af den strategiske analyse og 

rentabilitetsanalysen, beregnes den teoretiske kurs til 105,5. 

Det vurderes, at de relevante forudsætninger er realistiske, dog kan ændringer i visse value 

drivers, have stor konsekvens for den teoretiske kurs. 

Som set i best og worst case scenariet, kan det konkluderes at en ændring på +/- 10% betyder, at 

den teoretiske kurs, vil blive påvirket med ca. det dobbelte af faktorændringen. Af denne grund 

blev der set på, hvilke faktorer, som har størst indflydelse på den teoretiske kurs. 

Som set i følsomhedsanalysen, er PMsalg (før skat) og WACC de value drivers, som er mest 

følsomme overfor en ændring af faktorændringerne. 

Salgsvæksten og ATO, er også følsomme, men de følger nogenlunde ændringen i en given 

faktorændring. 

Vækst i terminalperioden er ikke særlig følsom, og en given faktorændring, vil betyde at kursen 

falder mindre end faktoren. 

Det kan konkluderes, på baggrund af ovenstående, at NTGs markedskurs ikke afspejler den 

teoretiske kurs. Den teoretiske kurs er ca. 18% højere end markedskursen, og dermed er NTG 

aktien en interessant aktie, med potentiale for at stige på sigt, og markedet har på nuværende 

tidspunkt, ud fra de givne forudsætninger, prissat aktien for lavt. 

Dog kan den teoretiske kurs svinge, hvis det vurderes, at de givne forudsætninger skal revurderes, 

det vurderes dog ikke at være tilfældet. 
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10. Konklusion 

Opgavens har til formål at vurdere om handelskursen af NTG d. 14. april afspejlede selskabets 

fremtidige potentiale. 

Der blev derfor lavet nogle underspørgsmål, for at kunne besvare problemformuleringen, og der 

blev derfor foretaget en strategisk analyse, en rentabilitetsanalyse samt afslutningsvis en 

værdiansættelse. 

På baggrund af de foretagne analyser, kan underspørgsmålene og problemformuleringen blive 

besvaret. 

 Det kan konkluderes, at markedet som NTG agere på, er i en hård konkurrencesituation, og i 

lighed med resten af verden hårdt presset af den globale pandemi Covid-19.  Udover Covid-19, er 

der samtidige 2 store geopolitiske konflikter, som har stor indflydelse på NTG. Konflikten mellem 

Storbritannien og EU rammer direkte den europæiske økonomi, som er NTGs absolutte vigtigste 

marked.  

Den anden konflikt, som er mellem USA og Kina, rammer den globale økonomi, som derfor også 

påvirker NTG. 

Udover ovenstående, har den kulturelle udvikling vedrørende større miljø fokus en væsentlig 

betydning for NTG, da den øger presset på miljørigtige produkter, som også presser priserne 

grundet bl.a. nye investeringer i miljørigtig teknologi. 

 

Grundet de nemme adgangsbarrierer og kundernes stor fokus på prisen, er det et pressede 

marked. Dette gør blandt andet, at markedet er under konsolidering, for at skabe store selskaber 

med stordriftsfordele og mere markedsandel. 

 

Ovenstående faktorer er de væsentligste eksterne og branchespecifikke forhold, som har 

indflydelse på NTG. 
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Det kan på baggrund af den samlede strategiske analyse konkluderes, at NTG befinder sig et 

konkurrencepræget marked, som kræver en stærk konkurrence og vækststrategi, og en korrekt 

eksekvering af den valgte strategi. NTGs position er solid, og de har historisk vist gode vækstrater, 

men det er dog ikke realistisk inden for en kort tidshorisont, at NTG kan blive en dominerende 

spiller. 

 

Det vurderes også, at der på kort sigt er usikkerhed på markedet. 

Særligt er Covid-19 en stor trussel, hvor betydningen samt de langvarige konsekvenser, er svære at 

vurdere. Særligt fordi situation omkring covid-19 konstant ændrer sig.  

Særligt handelsaftaler, især i de 2 nævnte geopolitiske konflikter, vurderes at være en mulighed 

for NTG. 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at NTG vil, på nær i 2020, fortsætte med at vækste 

indtil de bliver en moden virksomhed. 

 

Når man ser på NTG rentabilitet, kan det konkluderes, at overordnet set kan nøgletallene fra 2019 

ikke sammenlignes med de resterende år, grundet at selskabet har aktiveret leasingaktiver og 

tilhørende forpligtelse, hvorfor strukturen af virksomheden er anderledes. Dog er der enkelte 

nøgletal som PM, som kan sammenlignes med de resterende år. Særligt PM er vigtig, da den har 

stor indflydelse på værdiansættelsen, og som nævnt tidligere, vil en given faktorændring, have 

store konsekvenser for den teoretiske kurs. 

 

Selvom de fleste nøgletal overordnet ikke er sammenlignelige, er trenden for NTG nogenlunde 

ens. 

Rentabiliteten er nedadgående, der dog primært skyldes, at NTG ikke kan opretholde samme høje 

væksttal, som de havde i starten af deres levetid. 

Yderligere kan det konkluderes at 2019 har været et år med høje engangsomkostninger, som 

påvirker rentabiliteten i en nedadgående retning, det vurderes dog at blive forbedret i fremtiden, 

på nær i 2020 hvor NTG oplyser om en nedgang grundet Covid-19. 
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Det kan konkluderes, på baggrund af de ikke reformuleret regnskabet, at NTG klarer sig dårligere 

end de etableret konkurrenter, hvor de etableret spillere har en bedre rentabilitet. Men NTG 

klarer sig bedre end den mindre konkurrent Freja. 

 

Det forventes på baggrund af ovenstående, at NTG fortsat vil vækste i de kommende år, dog ikke i 

2020 grundet Covid-19. 

 

 På baggrund af de udarbejdet strategiske analyser og rentabilitetsanalyser, er det fastlagt, hvor 

langt budgetperioden skal fastsættes til, og i hvilket niveau value driverne skal være. 

 

Da value driverne er skøn, baseret på analyser, kan det argumenteres, at value drivers kan være 

anderledes. 

Derfor er der foretaget følsomhedsanalyser, hvor samtlige af de mest relevante value drivers blev 

ændret samtidig. Herefter blev kun enkelte value drivers ændret, for at se hvilke value drivers der 

er mest følsomme overfor ændringer. 

 

På baggrund af den foretaget følsomhedsanalyse, kan det konkluderes, at WACC og PMsalg (før 

skat), er de value drivers, der er mest følsomme overfor en faktorændring. 

 

På baggrund af de foretaget analyser, vurderes det, at de valgte value drivers i budgetperioden og 

længden på budgetperioden at være retvisende og realistiske.  

 

På baggrund af de ovenstående, kan det konkluderes, at den fundamentale værdi af NTG-gruppen 

er 105,5 pr. aktie, og det kan konkluderes, at denne værdi ikke afspejler sig i aktiekursen, og at 

aktiekursen er for lav i forhold til den beregnet fundamentale værdi. 

Dermed er konklusionen på opgaven, at markedet ikke afspejler NTG’s fremtidige potentiale. 
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11. Perspektivering 

Efter den valgte afgrænsningsdato, er lande rundt om i verden begyndt at åbne yderligere op. 

Frankrig, Italien og andre lande, som var hårdt ramt, er begyndt at lave planer for genåbning. 

Covid-19 har for nogle lande herunder USA haft langt større konsekvens, end det i opgaven 

beskrevet. USA har efterfølgende haft en større stigning i ledigheden, og smitteantallet er steget 

til over 1 mio. mennesker. 

Selvom langt flere er blevet smittet, er smittekurven for det meste af verden ved at flade ud, som 

er et godt tegn. Hvis tendensen i smittekurven forbliver det samme, vil lande begynde at åbne 

yderligere op, hvilket vil begrænse den økonomiske konsekvens af pandemien. 

De angivet forudsætning i værdiansættelsen vurderes ikke at skulle ændres eller korrigeres i en 

væsentlig grad, da Covid-19 udviklingen er nogenlunde som forventet. 
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Bilag 1 

Balance           
(Beløb i t.DKK) 2015 2016 2017 2018 2019 
OA - Operating Assets (driftsaktiver)       
Immaterielle anlægsaktiver 56.214 51.902 90.769 331.057 389.750 
Materielle anlægsaktiver 3.270 3.567 14.604 58.544 75.232 
Leasing 0 0 0 0 518.715 
Andre tilgodehavender (Langfristet) 442 560 450 8.906 6.153 
Udskudt skat (Aktiv) 231 346 139 4.470 4.988 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 260.099 311.462 443.172 729.084 769.766 
Andre tilgodehavender (Kortfristet) 16.671 13.171 44.121 83.146 82.503 
Likvide beholdninger 24.067 35.465 39.108 53.969 43.115 
Selskabsskat (Aktiv) 0 76 2.219 117 2.254 
OA i alt 360.994 416.549 634.582 1.269.293 1.892.476 
        
OL - Operating liabilities (driftsforpligtelser)       
Udskudt skat (Forpligtelse) 41 0 325 2.892 2.651 
Pension og lignende forpligtelser (Langfristet) 0 0 0 135.157 152.869 
Hensatte forpligtelser (Langfristet) 0 7.500 9.428 48.697 2.909 
Hensatte forpligtelser (Kortfristet) 0 2.000 2.000 65.502 42.614 
Leverandør gæld 262.647 321.359 427.676 693.362 776.264 
Andre skyldige omkostninger 109.223 74.712 59.617 113.168 127.495 
Skyldig selskabsskat 14.752 11.130 35.323 38.114 7.657 
OL i alt 386.663 416.701 534.369 1.096.892 1.112.459 
            
NOA (netto driftsaktiver) -25.669 -152 100.213 172.401 780.017 
        
Netto finansielle forpligtelser (NFO)       
Likvide beholdninger -86.706 -141.627 -136.799 -104.019 -137.105 
Finansielle gældsforpligtelser (Langfristet) 1.846 0 4.505 18.167 36.107 
Leasing forpligtelser (Langfristet) 0 0 0 0 455.410 
Finansielle gældsforpligtelser (Kortfristet) 9.685 65.875 74.942 50.346 17.246 
Leasing forpligtelser (kortfristet) 0 0 0 0 119.920 
NFO i alt -75.175 -75.752 -57.352 -35.506 491.578 
            
Minoritets interesser (MIN) 29.101 36.747 65.696 93.898 48.020 
            
NTG A/S investores Egenkapital (CSE) 20.405 38.853 91.869 114.009 240.419 
            
Egenkapital i alt 49.506 75.600 157.565 207.907 288.439 
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Bilag 2 

Resultatopgørelse           

(Beløb i t.DKK) 2015 2016 2017 2018 2019 

Nettoomsætning 1.711.856  2.134.499  2.896.181  4.512.137  5.331.989  

Direkte omkostninger -1.392.410  -1.732.002  -2.350.217  -3.635.529  -4.245.525  

Bruttoresultat 319.446  402.497  545.964  876.608  1.086.464  

Andre eksterne omkostninger -93.393  -101.849  -141.375  -204.451  -195.230  

Personaleomkostninger -165.136  -194.380  -244.334  -475.335  -546.644  

EBITDA, fra primær driift. 60.917  106.268  160.255  196.822  344.590  

Afskrivninger -4.268  -4.941  -2.666  -7.265  -6.593  

Afskrivninger som følge af IFRS 16     -129.883  

Driftsoverskud fra salg, før skat 56.649  101.327  157.589  189.557  208.114  

        

Rapporteret skatteomkostning -16.132  -24.754  -37.234  -45.298  -46.235  

Skattefordel på gæld 821  -603  -1.701  -2.851  -10.312  

Skat allokeret til andet driftsoverskud 0  0  -255  -4.351  -23.470  

Skatteomkostninger i alt, primær drift -15.311  -25.357  -39.191  -52.500  -80.018  

        

Driftsoverskud fra salg, efter skat 41.338  75.970  118.398  137.057  128.096  

        

Andet driftsoverskud       

Andre driftsindtægtrer- omkostniner 0  0  -1.161  -17.563  -104.216  

Renter, pensionsforpligtelser 0  0  0  -1.812  -2.319  

Nedskrivninger af anlægsaktiver 0  0  0  -401  -149  

I alt, før skat 0  0  -1.161  -19.776  -106.684  

Skat heraf (23,5% I 2015 & 22% 2016-2019) 0  0  255  4.351  23.470  

I alt, efter skat 0  0  -906  -15.425  -83.214  

Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder, efter skat 0  0  297  -6.378  -243  

Aktuarmæssige gevinster/(tab) på ydelsesbaserede pensionsordninger, efter skat 0  0  0  3.175  -20.242  

Andet driftsover/-underskud, i alt 0  0  -609  -18.628  -103.699  

        

Samlet driftsoverskud/-underskud 41.338  75.970  117.790  118.429  24.398  

        

Nettofinansielle omkostninger       

Finansielle indtægter 11.927  5.433  1.112  1.741  1.885  

Finansielle omkostninger -8.433  -8.172  -8.846  -14.701  -48.758  

I alt, før skat 3.494  -2.739  -7.734  -12.960  -46.873  

Skattefordel (23,5% I 2015 & 22% 2016-2019) -821  603  1.701  2.851  10.312  

Nettofinasielle omkostninger, i alt efter skat 2.673  -2.136  -6.033  -10.109  -36.561  

        

Totalindkomst 44.011  73.834  111.757  108.320  -12.163  

        

Non-controlling interests (Minoritets interesser) 0  0  53.212  68.435  21.223  

        

NTG A/S investorers andel af resultatet 0  0  58.545  39.885  -33.387  
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