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Regnskabssæson: Indtjening overrasker positivt  
 

De danske eliteselskaber i C20�indekset har netop afsluttet en regnskabssæson med en 

klar overvægt af positive overraskelser. 12 selskaber med A.P. Møller Mærsk i front tjener 

flere penge end forventet, mens kun 5 selskaber skuffer.  

  

Med offentliggørelsen af FLSmidths regnskab onsdag er regnskabssæsonen blandt de 17 
regnskabsaktuelle C20"selskaber afsluttet. 12 selskaber overgår analytikernes forventninger til 
indtjeningen, mens kun 5 selskaber leverer en indtjening under forventningerne. 
 
Det viser Spar Nords surprise index, der sammenholder analytikernes forventninger til selskabernes 
indtjening (målt på EPS – Earnings Per Share) med den faktiske indtjening opnået i 
regnskabsperioden.  
 
A.P. Møller Mærsk tager prisen som denne regnskabssæsons suverænt mest positive overraskelse 
blandt C20"selskaberne med en indtjening, der lander hele 3.120 procent over det forventede. 
 
" Analytikerne havde kun forventet et marginalt overskud fra Mærsks side, og når de så overrasker 
positivt med er resultat på 211 millioner USD, ja så bliver det en voldsom procentuel effekt. Men 
uanset er der tale om sæsonens mest positive overraskelse målt på bundlinjen isoleret set, og 
aktien steg da også over 6 procent på regnskabsdagen, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel 
Duus"Hansen og tilføjer: 
 
" Forklaringen på den positive overraskelse fra Mærsk skal først og fremmest findes i et bedre end 
ventet resultat for Mærsk Line og Mærsk Drilling, og samtidig fastholdt ledelsen 
resultatforventningen til 2016.  
 
Tryg og DSV med i front 

I rækken af positive overraskelser følger Tryg på en andenplads med en indtjening, der lander godt 
26 procent bedre end forventet. DSV tager tredjepladsen, idet selskabet tjener 24 procent mere 
end forventet.  
 
" I Trygs tilfælde skyldes overraskelsen et markant bedre investeringsresultat end forventet, mens 
det for DSV skyldes en bedre end forventet drift i selskabets aktiviteter inden for sø" og luftfragt, 
uddyber Mikkel Duus"Hansen  
 
FLSmidth skuffer 

Målt på indtjening tegner FLSmidth sig for regnskabssæsonens mest negative overraskelse, idet 
indtjeningen lander næsten 60 procent under forventningerne. Mikkel Duus"Hansen forklarer 
skuffelsen med, at FLSmidth fortsat har vanskelige arbejdsvilkår, men han hæfter sig samtidig ved, 
at FLSmidth fastholder resultatforventningen til 2016.  
 
Regnskabssæsonens næststørste negative overraskelse står Vestas for med en indtjening godt 21 
procent under det forventede.  
 
" Indtjeningen i Vestas er negativt påvirket af et underskud på selskabets offshore joint venture 
med Mitsubishi Heavy Industries, men samlet set er det af mindre betydning på nuværende 
tidspunkt, fordi regnskabet på alle andre områder var yderst solidt og faktisk bedre end ventet. 
Netop derfor valgte investorerne også at handle aktien op på regnskabsdagen, lyder det afsluttende 
fra Mikkel Duus"Hansen.   
 



                                                         

  

Metodiske bemærkninger 

Idet William Demant Holding og Carlsberg ikke offentliggør kvartalsresultater, er selskaberne ikke 
medregnet i analysen.  
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Aktieanalytiker Mikkel Duus"Hansen, tlf. 9634 4202 eller mdh@sparnord.dk 
Pressechef Leif Lind Simonsen, tlf. 2527 0330 eller lsi@sparnord.dk 
  

Om Spar Nord 

Med næsten 400.000 kunder, cirka 1.550 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele 
landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år 
leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner. 
 
Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer. 
 
For yderligere information se www.sparnord.dk 
 


