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HOVEDPUNKTER
1. KVARTAL 2021
Resultater
Justeret perioderesultat* 1. kvartal 2021:
USD -6 mio. (1. kvartal 2020: USD 29 mio.).
• A
 sset Management: USD 2 mio.
(USD 7 mio.).
• Dry Operator: USD 0 mio. (USD 4 mio.).
• T
 anker Operator: USD -8 mio.
(USD 18 mio.).

* ”Periodens resultat” justeret for “Salgsavancer
og -tab, skibe m.v.”

Markeder

Højdepunkter

• T
 ørlast: Kraftigt stigende rater drevet af
stærk kinesisk efterspørgsel, rekordhøj
amerikansk eksport og forstyrrelser i
markedet som f.eks. flaskehalse i havne,
vejret og handelskonflikter.
• T
 ank: Tankmarkedet var fortsat udfordret på grund af lav olieefterspørgel og
øget konkurrence fra råolietankere. På
den positive side er der tidlige tegn på
en gradvis forbedring i perioderater,
der hovedsageligt gavner eco-tankskibe.

• AsSet Management: Øget eksponering
til tørlastmarkedet gennem køb af
brugte skibe, leasingtransaktioner og
forlængelse af kontrakter, der tilfører
yderligere værdi til porteføljen.

Forventninger
NORDEN opjusterer forventningerne til et
justeret årsresultat i 2021 til USD 75-125
mio. (USD 50-100 mio.) på baggrund af en
forventet stærk præstation i Dry Operator
i 2. kvartal og 2. halvår 2021.

Markedsværdien af ejede og leasede
skibe steg med USD 106 mio., da
porteføljen var godt positioneret til
at drage fordel af højere forventninger
til tørlastmarkedet.
• D
 ry Operator: Hurtigt skift fra kort til
lang position (flere skibe end laster) i
1. kvartal, hvilket vil gavne indtjeningen
væsentligt i 2. kvartal og frem.
• T
 anker Operator: Fortsat afbødning af
konsekvenserne af et udfordret marked
og forberedelser til øget aktivitet senere
på året gennem optimering af skibs
porteføljen.

“NORDEN opjusterer forventningerne til helåret til USD 75-125 mio. i forventning om væsentligt højere indtjening i Dry Operator
fra 2. kvartal og frem. Resultatet i 1. kvartal skal ses i lyset af den betydelige stigning i værdien af NORDENs flåde samt den stærke
position opbygget i Dry Operator i et kraftigt stigende tørlastmarked. Dette vil gavne indtjeningen væsentligt i resten af 2021”.
CEO Jan Rindbo
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HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT
FOR NORDEN
			Q1
USD mio.			2021

Q1
2020

FY
2020

Omsætning			603,9

614,6

2.597,8

Antal aktier af DKK 1 (inkl. egne aktier)			 40.700.000 42.200.000 40.700.000

Dækningsbidrag			 75,3

110,8

435,6

Antal aktier af DKK 1 (excl. treasury shares)			 37.419.993 38.990.633 37.805.533

EBITDA			58,3

Resultatopgørelse

			Q1
USD mio.			2021

Q1
2020

FY
2020

Aktierelaterede hoved- og nøgletal

89,2

342,5

Antal egne aktier 			

3.280.007

3.209.367

Salgsavancer og -tab, skibe m.v.			

-9,2

0,0

-18,2

Indtjening pr. aktie (EPS), DKK		

-2

5

2.894.467
14

Salgsavancer og -tab, skibe i J/V			

0,0

-1,5

-1,5

Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS), DKK			

-2

5

14

Af- og nedskrivninger			

-57,0

-47,8

-201,9

Indre værdi pr. aktie, DKK			

133

159

145

Resultat af primær drift (EBIT)			

-7,6

37,0

119,4

Aktiekurs ultimo, pr. aktie, DKK			

147

77,5

109,6

Finansielle poster, netto			

-26,7
EBITDA-ratio			 9,7%

14,5%

13,2%

ROIC 4)			 -2,3%

11,0%

9,4%

ROE 4)			 -7,2%

12,5%

9,8%

Soliditet			41,3%

48,0%

49,5%

-6,6

-7,2

Periodens resultat			-14,9

27,7

86,0

Justeret perioderesultat 1)			 -5,7

29,2

105,7

Opgørelse af den finansielle stilling					

Øvrige hoved- og nøgletal

Aktiver i alt			1.903,2

1.893,3

1.824,8

Egenkapital			786,6

908,8

902,5

Samlet antal skibsdage for NORDEN			

40.453

33.555

153.195

Forpligtelser			
1.116,6

984,5

922,3

USD-kurs, ultimo			634,31

681,58

605,76

Investeret kapital			1.362,4

1.398,3

1.246,3

USD-kurs, gennemsnit			617,35

677,73

653,43

-575,8

-489,5

-343,8

Likvider og værdipapirer			261,8

238,6

331,6

Netto rentebærende gæld 			

Pengestrømme					
Fra driftsaktiviteter			

-51,7

35,0

396,0

From investing activities			

52,2

-61,8

-45,1

– heraf investering i materielle anlægsaktiver			

-1,5

0,5

-27,1

Fra finansieringsaktiviteter			

-21,8

-6,0

-228,2

De anførte nøgletal er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger og nøgletal”. Dog er 		
”Salgsavancer og -tab, skibe m.v.” ikke medtaget i EBITDA. Der henvises til definitioner under afsnittet ”Forklaring af hoved- 		
og nøgletal” i årsrapporten for 2020. Der er korrigeret for Selskabets beholdning af egne aktier.
	Justeret perioderesultat er beregnet som ”Periodens resultat” justeret for ”Salgsavancer og -tab, skibe m.v.” inklusive justering
for salg af skibe i joint ventures.

1)

	Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) er en måling af effektivitet og defineres som mængden af udledt CO2 pr. ton
last transporteret 1 mil. Beregningen af EEOI er ændret fra FY 2020 til Q1 2021 og inkluderer nu også skibe og rejser på timecharter til tredjepart. Tidligere var kun egne rejser inkluderet i beregningen.

2)

	Lost Time Injury Frequency (LTIF) er frekvensen af ulykker, hvor en sømand ikke er i stand til at arbejde i mere end 24 timer pr. 1
million arbejdstimer på grund af arbejdsrelateret ulykke.

3)

4)

Miljømæssige og sociale nøgletal
EEOI (gCO2/ton-mil) 5 2)			9,1

8,9

8,8

LTIF (million arbejdstimer) 3)			1,3

1,8

0,6
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Nøgletal er annualiserede.
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