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1 Indledning. 

På trods af at begrebet Privatisering af offentlig virksomhed, globalt set har været kendt 

siden midten af 1900-tallet1, har dette begreb først haft sit egentlige indtog i Danmark i 

de seneste 15 – 20 år.  

Umiddelbare erfaringer viser at selve privatiseringen og hele processen, dels typisk kan 

være tidsmæssigt ganske lang, men også være præget af en lang række faktorer som kan 

forhindre en endelig privatisering 

I Danmark er der gennem de seneste 20 år foregået en række helt eller delvise 

privatiseringer indenfor det som kan kaldes offentlig infrastrukturel virksomhed, f.eks. 

telekommunikation og transportveje. I modsætning til mange steder i udlandet er den 

danske energisektor de senere år også blevet liberaliseret, således at der er 

valgmuligheder for kunderne. 

På trods af disse liberaliseringstiltag, markedstilbud fra udenlandske energileverandører 

og forskellige opkøb og fusioner siden 2003 foretaget af DONG Energy A/S, videre 

kaldet DONG Energy, er der endnu ikke foregået en hel eller delvis privatisering i 

denne sammenhæng. Her tænkes der på lignende infrastrukturel virksomhed som f.eks. 

TDC, Scandlines, Post Danmark og Københavns Lufthavne. 

Denne opgave sætter fokus på privatisering og børsintroduktion af DONG Energy, med 

hovedvægten lagt på en egentlig værdiansættelse samt  relaterede problemer i 

forbindelse med salg af virksomheden. 

DONG Energy er desuden fundet interessant bl.a. fordi virksomheden stadig ikke er 

børsnoteret og overvejende statsejet/statsligt aktieselskab (73%) og der dermed ikke kan 

købes ejerandel i virksomheden, hvorfor en umiddelbar værdiansættelse ikke er mulig. 

 

 

2 Problemstilling. 

Det blev allerede i efteråret 2003 overvejet, og senere i sommeren 2004 politisk 

besluttet at privatisere DONG Energy. På trods af at store dele af danske energisektor 

igennem de seneste 5 – 6 år i vidt omfang er blevet opkøbt, fusioneret og samlet i 

DONG Energy, med henblik på privatisering, kan det umiddelbart undre at dette endnu 

ikke er foregået. 

                                                             
1 Dette har særligt været tilfældet i bl.a. UK og Frankrig. 
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2.1 Problemformulering. 
Med udgangspunkt i ovenstående samt set i lyset af de politiske og officielle 

udmeldinger undervejs i hele forløbet2, melder der sig i den forbindelse følgende 

spørgsmål: 

 

Da der er betragtelig spredning i de hidtidige udsagn og vurderinger af hvad et 

mulgt salg af DONG Energy vil kunne indbringe, hvad kunne så være en realistisk 

aktuel værdi? 

 

Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med at disse udsagn og vurderinger er fremkommet 

på forskellige tidspunkter, hvor DONG Energy’s virksomhedsstruktur og 

markedsposition undervejs kan have ændret sig. Desuden har der på det seneste været 

udtalelser fremme fra henholdsvis nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen3 og 

bestyrelsesformand Fritz Schur4 vedrørende beslutningen om at udskyde en 

børsintroduktion, bl.a. med henvisning til ”finanskrisen”, hvilket stiller spørgsmålet: 

 

Har ”finanskrisen” betydning for en privatisering og børsintroduktion af DONG 

Energy? 
 

Dette spørgsmål skal ligeledes ses relateret til Finansministeriets og direktør Anders 

Eldrup’s tidligere udtrykte forhåbning om en ”folkeaktie”5. 

 

 

3 Afgrænsning. 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave foretaget en række 

afgrænsninger som er oplistet nedenfor: 

 

• Regnskabet analyseres og budgetteres på koncernniveau, og forhold fra f.eks. 

datterselskaber o. lign. er således ikke i betragtning, og der tages således kun 

udgangspunkt i DONG Energy’s 4 hoveddivisioner.  

• På grund af fusionen af de seks selskaber i DONG Energy i juli 2006 er selve 

                                                             
2 Jf. Bilag I: ”Medd. vedr. DONG energy” 
3 Udtalelser til artikel i Ingeniøren ”Finanskrisen får politikerne til at droppe børsnotering af DONG energy”. 
4 Børsnyt-artikel:”DONG endnu langt fra børsnotering”. 
5 Børsnyt-artikel: ”Dong som folkeaktie til under 1000 kr.”. 
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regnskabsanalysen blot foretaget for år 2007 og 2008, idet tidligere 

“koncernregnskabsår” (inkl. 2006) ikke vurderes at være sammenlignelige med 

årene efter fusionen. I denne sammenhæng er der dog opmærksomhed på den 

begrænsede periode, og at DONG Energy hermed ligner en ”ny” virksomhed.  

• Virksomhedssammenligninger, f.eks. ”Peer-group” og andre markedsmæssige 

sammenligninger, er kun  foretaget med overordnet udgangspunkt i den 

traditionelle energi-sektor, dvs. levering af gas, el og varme, og der er således 

ikke taget hensyn til nuværende mindre betydelige aktiviteter, som f.eks. 

fibernet. 

• Med hensyn til budgetperiodens længde anbefaler faglitteraturen på området at 

perioden er på mindst 5 år, hvorfor er valgt en budgetperiode på 8 år, som 

hermed forudsætter at denne budgetperiode er tilstrækkelig til at opnå ”steady-

state”. 

 

 

4 Kildekritik. 

Opgaven er udelukkende udarbejdet på baggrund af offentligt tilgængelig information. 

Denne information er indhentet fra mange forskellige kilder, herunder faglitteratur, 

DONG Energy's årsrapporter, dagspressen samt andre tilgængelige analyser og 

hjemmesider, hvorfor det er nødvendigt at forholde sig kritisk til kilderne. Desuden har 

der ved valget af kilder været tilstræbt tidsmæssig aktualitet i videst muligt omfang, og i 

analysemæssig sammenhæng er der taget hensyn til tidsaktualiteten. 

Udsagn fra DONG Energy's årsrapporter er anvendt i analyserne, og disse vurderes at 

være forholdsvis objektive, idet årsrapporten er officiel. Trods dette er udsagnene 

kritisk forholdt og ligeledes forsøgt forholdt andre kilder da DONG Energy, naturligt 

nok ligesom andre virksomheder, vil forsøge at beskrive en så positiv fremtid og 

udvikling som muligt. 

Da der er valgt en praktisk tilgang til opgaven er der alene anvendt teoretiske referencer, 

herunder både obligatoriske samt alternative fremstillinger, som er alment kendte og 

accepteret som førende inden for værdiansættelse, privatisering og børsintroduktion. 
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5 Metode. 
Da formålet med denne opgave vil være dels at værdiansætte DONG Energy, dels at 

forholde problemstillingen  mht.  privatisering og børsintroduktion er nedenstående 

struktur (Figur 1) valgt som fremgangsmåde for den endelige løsning og konklusion. 

 

 

Figur 1: Opgavens fremgangsmåde og disponering. 

 

Som det ses af modellen indgår der fire ”analysespor”, hvoraf de 2 spor  vedrører 

værdiansættelsen henholdsvis baseret på multipler (mod ”peer-group” – kap. 12) og dels 

baseret på strategisk analyse i  kombination med regnskabsanalyse, budgettering og 

modeller (kap. 7 - 11). 

Det 3. spor er en gennemgang og analyse af privatiseringsforhold i forbindelse med 

offentlig infrastruktur, hvor der bl.a. indgår privatiseringsempiri fra udlandet (kap. 13). 

Det sidste og fjerde spor i analysen behandler forholdene/markedsforholdene omkring 

en børsintroduktion både ud fra en praktisk og teoretisk betragtning (kap. 14). 

 

 

6 Beskrivelse og status. 
Det der i dag er DONG Energy blev oprindelig stiftet i 1972 som et statsejet, dansk 

naturgasselskab, nemlig Dansk Naturgas A/S. Dette selskab har siden udviklet sig 
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betydeligt gennem både opkøb og fusioner6, og resultatet er idag en af Nordens førende 

energikoncerner med hovedsæde i Danmark/Fredericia. DONG Energy blev dannet i 

juni 2006 som en fusion mellem de 6 nedenfor nævnte selskaber - en fusion der blev 

endelig godkendt af EU-kommissionen i marts 2006: 

 

DONG (Dansk Olie og Naturgas): 

Selskabet blev grundlagt som Dansk Naturgas A/S af den danske stat i 1972, med den 

hensigt at skulle være centralt ”lokomotiv” for udviklingen af energiaktiviteter i 

Danmark. 

 

Energi E2: 

Selskabet var et dansk produktions- og energihandelsselskab, som blev etableret i 2000. 

Selskabet drev syv store og elleve mindre kraftvarmeværker i Østdanmark og også 

nogle vandkraftværker i Sverige. 

 

Nesa (Nordsjællands Elektricitets- og Sporvejs Aktieselskab): 

Selskabet, som var ejet af Gentofte Kommune og blev dannet i 1922, og dækkede el- og 

varme-forsyningen til hele Nordsjælland var indtil 2006 Danmarks største elselskab 

med hovedkvarter i Hellerup. Nesa leverede el til Nordsjælland, kommuner omkring 

Roskilde og mange københavnske omegnskommuner. Selskabet blev i 2004 solgt til 

Elsam. 

 

Københavns Energi: 

Selskabet blev dannet 1857 som  gas- og el-leverandør til borgere i hele Københavns 

Kommune. 

 

Frederiksberg Forsyning: 

Selskabet blev dannet i 1860 som el- og gasleverandør på Frederiksberg. 

 

Elsam: 

Elsam var et dansk energiselskab, der blev etableret i 1956, som et samarbejdsorgan for 

seks jysk-fynske kraftværksselskaber: Fynsværket, Sønderjyllands Højspændingsværk, 

Skærbækværket, Midtkraft, Vestkraft og Nordjyllandsværket. I 2000 blev de seks jysk-
                                                             
6 se i øvrigt Bilag 2 – Tidsmæssigt udviklingsforløb. 
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fynske kraftværker slået sammen til Elsam A/S, som da blev ejer af de jysk-fynske 

kraftværker. 

 

Ved i de senere år at have samlet ovennævnte selskaber og aktiviteter, blev der hermed 

skabt mulighed for en vertikalt integreret og betydende dansk energileverandør. 

Parallelt med dette erhvervede DONG Energy 10,34% af gasfeltet Ormen Lange i 

februar 2005, hvilket var et betydeligt skridt i retningen af at skifte fra olie til naturgas, 

hvor kommerciel produktion fra feltet startede i oktober 2007. 

 

 

6.1 DONG Energy’s primære forretning. 

DONG Energy’s forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle 

og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Her er DONG Energy nu et 

internationalt selskab med fokus på de nordeuropæiske energimarkeder. Virksomheden 

er et integreret energiselskab der spænder over hele værdikæden, og som beskæftiger 

over 5.000 medarbejdere med en omsætning i 2008 på ca. 60 mia. kr. Hovedaktionær er 

staten, med en ejerandel på 73%. DONG Energy består af fire hoveddivisioner, 

Exploration & Production, Generation, Energy markets og Sales & distribution, og disse 

udgør tilsammen selskabets primære forretning og afspejler selskabets status som et 

integreret energiselskab7. De 4 hoveddivisioner er kort beskrevet i det efterfølgende. 

 

6.1.1 Exploration & Production. 

Efterforsker, udvikler og producerer olie- og gas. Efterforsknings- og produktions-

aktiviteterne finder sted i farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien, 

Færøerne og Grønland. Divisionen fokuserer på naturgas, efterforskning og produktion 

til down-stream naturgassalget for divisionen Energy markets. 

 

6.1.2 Generation. 

Denne division producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende 

energikilder. Aktiviteten foregår primært i Danmark, men der ekspanderes også til andre 

dele af Nordeuropa. Divisionen er desuden ansvarlig for salget af den producerede el og 

                                                             
7 Se i øvrigt bilag 2. 
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varme på det nordeuropæiske marked. Desuden ejer og driver divisionen en af verdens 

største porteføljer af vindmølleparker, som består af både land- og havvindmølleparker. 

 

6.1.3 Energy markets. 

Energy markets fremskaffer el og naturgas og sælger disse som handelsvarer sammen 

med relaterede produkter til mere end en million kunder i Danmark, Sverige, Tyskland 

og Holland. Divisionen får primært naturgassen fra Dansk Undergrunds Consortium 

(DUC), men en stigende forsyning vil i fremtiden komme fra Exploration & Production 

samt naturgasfeltet Ormen Lange. Divisionens har private, industrielle og offentlige 

kunder.  Desuden ejer og driver Energy markets DONG Energy’s del af den danske 

gasinfrastruktur og divisionen styrer ligeledes porteføljen af forsyningskontrakter, samt 

delvis håndterering af koncernens risikostyring. 

 

6.1.4 Sales & Distribution. 

Divisionen varetager virksomhedens el- og gasdistribution, samt lagring af naturgas i 

Danmark. Distributionen af el foregår i hovedstadsområdet og Nordsjælland, mens 

distributionen af gas dækker det sydlige Jylland, samt Syd- og Vestsjælland. Derudover 

varetager divisionen lagring af naturgas og den driver det ene af to lagre i Danmark. 

Aktiviteterne og avancen er reguleret ved lov om naturgas- og elforsyning, der er 

kontrolleret af Energitilsynet. 

 

6.2 Privatisering og børsintroduktion af DONG Energy. 
I forbindelse med enighed i folketinget d. 23. Oktober 2007 og tilknyttede beslutning8 

vedrørende børsintroduktion og salg af DONG Energy aktier, udtalte daværende finans-

minister Thor Pedersen følgende: 

 

”Det er tilfredsstillende, at partier, der tilsammen udgør et bredt flertal i Folketinget, er 

enige om at gennemføre børsnoteringen af DONG Energy A/S og det salg af aktier, der 

vil ske i tilknytning hertil. Arbejdet med at forberede børsnoteringen vil således kunne 

genoptages, når valget er afholdt.” 

 

                                                             
8 Aktstykke nr. 53 vedr. salg af 21,9% af statens aktier. 
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Valget han henviste til var folketingsvalget d. 13. november 2007, der gjorde at et nyt 

folketing skulle samles for at videreføre arbejdet, således at det forventedes at kunne 

gennemføre en børsintroduktion inden årets udgang. 

Hensigten med beslutningen var at introducere DONG Energy på børsen og forsøge at 

sælge ca. 21,9% af statens aktiebeholdning til en samlet nominel værdi af 643.080.000 

kr., således at staten efterfølgende bevarer aktiemajoriteten og kontrollen med 51,1% af 

aktierne. Tilsvarende blev de øvrige aktinærer forpligtet til at stille ca. 5,9% af 

aktiekapitalen til rådighed for salget, således at der i alt var ca. 27,8% til salg. 

Til at forestå selve børsnoteringen og aktiesalget var udvalgt et konsortium af banker 

(”underwriters”) bestående af bl.a. Danske Markets, Citigroup Global Markets og 

Morgan Stanley, og en børsintroduktion blev annonceret d. 8. jan. 2008.9 

For tredje gang beslutter den danske regering at udsætte børsintroduktionen af DONG 

Energy, hvilket sker allerede den 21. jan. 2008, og dette sker med begrundelse i svage 

aktie- og værdipapirmarkeder. Ligeledes meldes det ud d. 20. Aug. 2008 at DONG 

Energy på grund af ”finanskrisen” ikke skal børsintroduceres i 2008, hvor det senere d. 

9. dec. samme år meddeles, at hvis finansmarkederne har rettet sig er en børsnotering 

realistisk i løbet af 2009. 

Denne meddelelse trækkes tilbage d. 12. jan. 2009, grundet svage aktiemarkeder. 

 

6.3 Privatiseringsforhold og vilkår. 
En væsentlig del af forudsætningen for at DONG Energy kunne privatiseres har været at 

den danske, og afledt deraf også den europæiske energisektor blev liberaliseret mod en 

åben og fri komkurrence, hvor forbrugeren havde frit valg mellem udbyderne10. 

For industri og private husholdninger er der i princippet mulighed for frit at vælge 

energileverandør efter ikrafttrædelse af EU-direktiverne i 2004 og 2007, men mange 

hindringer, gør at et fælles europæisk energimarked stadig er ganske langt fra 

realisering. Som kompensation for disse mangler, har Europakommissionen planlagt 

yderligere direktiv-tiltag, herunder planer om at adskille produktion og distribution, 

såkaldt "unbundling" som modtræk mod nogle af store integrerede energivirk-

somheder, som franske EDF og tyske E.ON.  

Det første el- og gas-direktiv blev vedtaget i slutningen af 1990'erne, og havde som mål 

at åbne af el-og gasmarkederne ved gradvis indførelse af konkurrence. Kommissionen 
                                                             
9 Se bilag 1 & 2.. 
10 EurActiv - http://www.euractiv.com/en/energy/liberalising-eu-energy-sector/article-145320. 
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har hele tiden hævdet, at liberaliseringen øger effektiviteten i energisektoren og 

konkurrenceevnen i den europæiske økonomi som helhed, men nogle af de berørte 

medlemsstater, navnlig Frankrig og Tyskland er ganske uenige i denne vurdering.  

Mens de fleste medlemsstater havde gennemført el- og gas-direktiverne i september 

2000, konkluderede en kommissionsundersøgelse i 2001, at yderligere foranstaltninger 

var nødvendige for at fuldføre det indre marked for energileverance11.   

Det andet gas- og el-direktiv, der blev vedtaget i juni 2003 omfatter "unbundling", hvor 

det kræves at produktions- og udbydersiden er virksomhedsmæssigt adskilt. 

I henhold til direktiverne skal markedet for alle erhvervskunder liberaliseres inden juli 

2004 og for privatkunder inden juli 2007. Efter disse datoer, vil virksomheder og 

privatkunder i teorien frit kunne vælge deres el- og gas-leverandør i et kon-

kurrencepræget marked.  

En undersøgelse i januar 2007 vedrørende konkurrenceforholdene i elsektoren, 

afslørede dog fejl og mangler i markedet for industrielle forbrugere. For eksempel er 

markedet stadig præget af markedskoncentration afspejlet af de ”gamle” nationale eller 

regionale monopoler, der som regel er vertikalt integrerede selskaber, der kontrollerer 

elpriserne på engrosmarkedet og blokere for nye aktører. Ligeledes viste der sig i 

gassektoren en tendens til at de etablerede virksomheder kontrollerede både import og 

indenlandsk produktion.  

Korrigerende foranstaltninger blev derfor lovet af EU's organer, som efter lange 

forhandlinger vedtog sit 3. energi-direktiv den 19. september 2007. Den pakke, tilbyder 

selskaber i medlemsstater to muligheder for at adskille gas-og el-produktion, hvor en 

tredje mulighed senere er blevet tilføjet efter pres fra Frankrig og Tyskland.  

 

6.4 Vilkår for en børsintroduktion. 
I forbindelse en børsintroduktion af DONG Energy er der udover de alment kendte 

børsetiske krav og vilkår12 også tilknyttet en række betingelser og vilkår, som kan have 

betydning i forbindelse med en børsintroduktion13. De vilkår som umiddelbart vurderes 

at kunne være de væsentligste faktorer er nævnt og beskrevet nedenfor. 

 

Staten bevarer fortsat sin aktiemajoritet (ca. 51,1%): 

                                                             
11 Se i øvrigt bilag 2 og 11. 
12 Typisk krav vedrørende informationsgennemsigtighed og tilgængelig, mht. f.eks. pressemeddelelser, årsrapporter, 
korrektionspligt o.a. 
13 Aktstykke nr. 53 vedr. salg af 21,9% af statens aktier. 
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På grund af  naturgasforsyningslovens bestemmelse skal staten i forbindelse med en evt. 

afhændelse af sin aktiemajoritet i DONG Energy først tilbagekøbe naturgas-

infrastrukturen, hvilket kræver en politisk beslutning mellem parterne bag aftalen. Dette 

undgås ved at staten ved denne børsintroduktion bevarer sin aktiemajoritet. 

 

Overtildelingsoption (”green shoe”) forventes anvendt: 

I forsøg på efterfølgende at stabilisere aktiekursen i forbindelse med en børsintroduktion 

forventes det at de i kap. 6.2 nævnte ”underwrites” gives en overtildelingsoption14, 

således at de i en kortere periode efter introduktionen kan forsøge at tilpasse 

aktieudbuddet til den reelle efterspørgsel. 

 

Aktionæroverenskomst, tidsfrist og tilhørende forpligtelser: 

Denne overenskomst gør at staten i forbindelse med salget er forpligtet til at sælge op til 

30% af sine aktier (nuv. ejerandel: ca. 73%), der således vil svare til en aktiepost på ca. 

21,9%. Ligeledes er de øvrige aktionærer i denne sammenhæng forpligtet til at stille 

yderligere ca. 5,9% af aktiekapitalen til rådighed, således at den samlede aktiekapital 

stillet til rådighed udgør ca. 27,8% svarende til en nominel værdi på 643.080.000,- kr. I 

tilknytning til denne forpligtelse for de øvrige aktionærer er samtidig tilknyttet en ret til 

at sælge deres aktier for et beløb op til godt 10 mia. kr. inkl. renter, hvis en 

børsinduktion ikke endegyldigt gennemføres senest d. 31. december 2008. Dette gælder 

også hvis tidsfristen udskydes ved politisk beslutning, og denne ret har således været 

gældende siden nytår 2009. 

 

 

7 Strategisk analyse af DONG Energy. 

Den strategiske analyse skal danne grundlag for den senere vurdering af DONG 

Energy's strategiske forhold både internt og eksternt, og ligeledes skal den lede frem til 

de væsentligste ikke finansielle værdi-drivere, som har betydning for virksomheden. 

Disse er ofte ligeledes indikatorer for den fremtidige udvikling i de finansielle værdi-

drivere og derfor af stor betydning for prognosen af den fremtidige indtjening.15 Den 

                                                             
14 En såkaldt ”green shoe” består typisk af 10 – 15% af de udbudte aktier, og disse kan tilbageleveres til de sælgende 
aktionærer. 
15 Elling, Jens O., Sørensen, Ole: "Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang", s. 67 
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strategiske analyse vil sammen med den regnskabsanalysen, danne baggrund for 

estimering af den fremtidige indtjening og dermed virksomhedens samlede værdi. 
 

7.1 Valg af strategisk analyse. 

For at ende op med en samlet strategisk analyse af både interne og eksterne forhold er 

der valgt nedenstående kombination  af 4 analyser: 

 

 

Figur 2: Strategisk analyse-model. 

 

Der vil således være tale om et kombineret resultat af 2 eksterne analyser, nemlig en 

PESTEL og en Porter’s ”The 5 Forces” som i kombination med strategisk analyse af de 

interne forhold kan danne grundlag for en endelig SWOT-analyse16, således at 

virksomhedens fremtidige værdi-drivere kan fastlægges. 

 

7.2 Omverdensanalyse (PESTEL-model). 

En virksomhed indgår i et større samspil med omgivelserne, og i dette kapitel redegøres 

der for den omverden, som på samfundsniveau øver indflydelse på virksomheden. Som 

analyse anvendes en PESTEL-analyse, som den analyse der placerer virksomheden  i 

forhold til omgivelserne. I Figur 3 er de forskellige forhold listet op i overskriftsform og 

efterfølgende uddybet i underkapitler: 

 

                                                             
16Porter, Michael E.: ”Competitive Strategy”. 
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Politiske forhold Økonomiske forhold 
• Stigende politiske reguleringer. 
• Støtteordninger. 
• Efterforskningslicenser. 
• Liberaliseringen af energimarkederne. 
• Ændringer i skatte- og afgiftspolitikken. 
 

• Prisudvikling på råvarer. 
• EU-Kommissionens klima- og energipakke. 
• Valutakursudviklingen. 
• Renteniveau. 

 

Sociale forhold Teknologiske forhold 
• Ansvarlighedsrapport fra DONG Energy. 
• Medlem af FN’s Global Compact. 
• Komité for virksomhedsansvar. 
• Komité for kvalitet, sundhed, sikkerhed og 

miljø. 
 

• DONG Energy arbejder på flere forskellige 
projekter, der skal fremme den teknologiske 
udvikling på energiområdet. 

• Udvikling af vedvarende energiformer. 
• Vindkraftaktiviteterne offshore kræver 

hastige teknologisk udvikling. 
• Projektet Ormen Lange. 

Miljø forhold Juridiske forhold  
• Klimaforandringer og global opvarmning I 

focus som er underlagt streng lovgivning. 
• Stærke kompetencer inden for 

vedvarende energi. 
• Handel med CO2 kvoter. 
• Udvikling af bioethanol til transport. 

• DONG Energy er på mange områder 
underlagt streng lovgivning. 

• Anklage om misbrug af dominerende 
markedsposition imod det tidligere Elsam. 

• Anklage om bestikkelse ifbm. opførelsen af 
kraftværket i Greifswald. 

Figur 3:  PESTEL-analyse for DONG Energy. 

 

7.2.1 De politiske forhold. 

Et politisk tiltag der har stor betydning for DONG Energy, er EU-kommissionens 

klima- og energipakke, der blev fremlagt sidste år for at forhindrer fremtidige kraftige 

klimaændringer. Målsætningen er at vedvarende energi i år 2020 skal udgøre mindst 

20% af EU’s samlede energiforbrug, og DONG Energy har allerede stor fokus på 

udvikling af vedvarende energikilder som fx vand, vind, sol og biomasse. 

Politiske beslutninger berører også områder som støtteordninger og 

efterforskningslicenser, hvor DONG Energy blandt andet har fået tildelt en ny efter-

forskningslicens i havet ud for Vestgrønland. 

Et andet politisk tiltag, som har haft meget stor betydning for DONG Energy, er 

liberaliseringen af energimarkederne i Danmark. Formålet har været at etablere et 

energimarked med forbedret effektivitet og konkurrenceevne. Det betyder, at alle 

forbrugere siden 1. januar 2003 har haft mulighed for at købe el på det frie marked og 

frit vælge leverandør. Liberaliseringen af energimarkederne er også slået igennem i de 

fleste EU lande, hvilket har øget DONG Energy’s internationale aktiviteter. 

 

7.2.2 Økonomiske forhold. 

Konjunkturudviklingen vil øve indflydelse på virksomhedens salg og evne til at tjene 

penge. Her påvirker lavkonjunkturen forbrugernes generelle købelyst negativt, men da 
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der altid vil være behov for energi, vurderes det ikke, at en nedgang i konjunkturerne vil 

påvirke DONG Energy’s omsætning i nær så høj grad, som det vil påvirke mange andre 

forbrugsgoder.  

Råvarer spiller en meget stor rolle for DONG Energy, som naturligvis er eksponeret 

mod en række råvarer, herunder gas, el, olie og kul. Godt nok er Danmark netto 

eksportør af energi, men dette kan ikke forventes at fortsætte, da Danmarks oliereserver 

er begrænsede. Netop olie er en af de vigtigste råvarer for energiselskaber, og der er 

mange usikkerhedsmomenter med hensyn til oliepriserne. Det er dermed meget vigtigt 

for DONG Energy, at blandt andet det nyerhvervede gasfelt Ormen Lange bliver en 

succes. Endelig er kul en anden vigtig råvare for DONG Energy, da kul udgør ca. 66% 

af brændstofforbruget for divisionen Generation, og kul er dermed den langt største 

kilde til energiproduktion. Mange af råvarerne handles i USD, hvorfor den væsentligste 

valutakursrisiko dermed er knyttet til USD, men eksponeringen i blandt andet NOK og 

GBP er stigende. Endelig vil ændringer i renteniveauet påvirke virksomhedens 

renteudgifter og renteindtægter, hvilket kan være væsentligt i en kapitaltung 

virksomhed som DONG Energy, der hele tiden har gang i nye projekter som skal 

finansieres. 
 

7.2.3 Socialeforhold/kulturelle faktorer. 

Livsstilsændringer i form af mere ”grøn tænkning” har indvirkning på en 

energivirksomhed. Mange forbrugere er blevet mere bevidste med hensyn til 

påvirkningen af miljøet, og vil gerne betale ekstra for energi som er fremstillet af 

vedvarende energikilder. 

DONG Energy har siden 2006 udgivet en årlig ansvarlighedsrapport, som fokuserer på 

virksomhedens sociale ansvar. Herudover er DONG Energy medlem af FN’s Global 

Compact, der er et frivilligt initiativ om virksomheders samfundsmæssige ansvar, hvor 

der løbende arbejdes på at indarbejde positive principper i forhold til bl.a. miljø, og 

menneskerettigheder. 

 

7.2.4 Teknologiske forhold. 

Den teknologiske udvikling har i de senere år gjort det realistisk at anvende fossile 
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brændsler til el- og varmeproduktion med ingen eller kun meget lille CO2-udledning17. 

I denne sammenhæng deltager DONG Energy sammen med en lang række europæiske 

partnere i et EU støttet CASTOR-projekt, der skal udvikle en teknologi til at rense CO2 

ud af kulrøg. Herudover har DONG Energy i flere år arbejdet med udvikling en ny 

teknologi til produktion af bioethanol baseret på halm og anden biomasse, hvorfor 

udviklingen af vedvarende energiformer således er et meget væsentlig element for 

DONG Energy. Udviklingen af ny teknologi, som er ganske krævende, gør blandt andet 

at vindkraftaktiviteterne er udsat for visse risici relateret til ny teknologi, hastige 

teknologiske forandringer og offshore-placeringer. 

En anden stor teknisk udfordring er gasfeltet Ormen Lange som ligger på 800 til 1.100 

meters vanddybde cirka 120 km fra kysten. Der er ingen synlige platforme, idet alle 

installationer er placeret på havbunden, og gasproduktion og transport under disse 

forhold, over så store afstande giver store tekniske udfordringer og undervejs har det 

været nødvendigt at udvikle en række nye løsninger. 

 

7.2.5  Miljøforhold. 

Vedvarende energi er en vigtig nøgle til at reducere CO2-udslippet, hvorfor 

virksomheden arbejder på at udbygge energiforsyningen baseret på vedvarende 

energikilder, som vand, vind, sol, biomasse og jordvarme. DONG Energy har således 

udviklet stærke kompetencer inden for vindenergi, hvor virksomheden har været med 

helt fra starten, bl.a. med at etablere halvdelen af verdens 10 største 

havvindmølleparker. Derudover erstattes nogle af de fossile brændstoffer med biomasse 

i kraftværkerne, og der produceres små mængder energi fra jordvarme og solceller. 

DONG Energy’s holdning er at et velfungerende system til at handle med CO2-kvoter 

er vejen frem i bekæmpelsen af den globale opvarmning. Muligheden for at købe og 

sælge kvoter betyder, at CO2-udslippet vil blive reduceret der, hvor det bedst kan betale 

sig, og hvor EU allerede har etableret et kvotesystem. 

Virksomheden arbejder desuden på at udvikle bioethanol til transport. Dette fremstilles 

allerede i store mængder i USA og Brasilien, men problemet er at det fremstilles af 

fødevarer (1. generation), hvor DONG Energy satser på at udvikle 2. generations 

bioethanol der baseres på restprodukter som f.eks. halm. 

                                                             
17 
http://www.dongenergy.com/da/forretningsaktiviteter/forskning%20og%20udvikling/pages/reduktion%20af%20co2%20i
%20roegen.aspx 
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7.2.6 Juridiske forhold. 

For DONG Energy er det vigtigt at være godt inde i de juridiske forhold både nationalt 

og internationalt, da virksomheden i mange sammenhænge er underlagt streng 

lovgivning. Som en meget ansvarlig virksomhed gør DONG Energy en meget stor 

indsats for at holde sig inden for gældende juridiske rammer, men alligevel er 

virksomheden lige nu indblandet i en række verserende retssager. Det kan være svært at 

undgå for en virksomhed som DONG Energy, som er aktør på mange forskellige 

forretningsområder i flere forskellige lande og samtidig på markeder, hvor der er meget 

stor fokus på overholdelse af love og etiske regler. Blandt andet har en række el-

handelsselskaber og erhvervskunder i november 2007 stævnet DONG Energy, med 

henblik på at opnå erstatning. De hævder, at Elsam som siden er fusioneret med DONG 

Energy, i visse perioder fra 1. juli 2003 til 31. december 2006 tog for høje priser for el i 

Vestdanmark. Konkurrenceankenævnet har dog netop afgjort at konkurrencereglerne 

ikke er overtrådt. Der har også været eksempler på meget alvorlige anklager, som 

heldigvis har vist sig ikke at have hold i virkeligheden. Der har været fremsat en 

anklage om, at virksomheden skulle have tilbudt bestikkelse i Tyskland i forbindelse 

med opførelsen af kraftværket i Greifswald. 

 

7.3 Branche-analyse (Porters Five Forces/P5F). 

Som en del af den strategiske analyse af DONG Energy’s omgivelser er der behov for at 

undersøge branchens attraktivitet og konkurrencesituationen for virksomheden, hvortil 

Michael Porter har udviklet modellen The Five Forces. Denne analyse giver indsigt i 

konkurrencesituationen og god forståelse for selskabets lønsomhed og 

vækstmuligheder. Illustration af modellen er vist i Figur 4, og i det følgende vil de fem 

kræfter blive beskrevet og analyseret i relation til DONG Energy. 

 

7.3.1 Adgangs- og Exit-barriere.  

En potentiel konkurrence på elmarkedet kan komme fra f.eks. nyetablerede anlæg. Hvis 

en virksomhed ønsker at bygge et nyt kraftværk i Danmark, kræver det væsentlige 

investeringer samt en lang række tekniske og miljømæssige godkendelser. Desuden vil 

det være svært at finde en byggegrund, da der mange steder vil være modstand fra 

lokalmiljøet. 
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Figur 4: Modellen Porter's "The 5 Forces". 

 

I Danmark er det valgt, at udbygningen af elproduktionskapacitet primært skal ske ved 

kraftvarmeværker, dvs. værker der både kan producere el og fjernvarme. Det betyder, at 

en ny aktør, der ønsker at etablere elproduktion i Danmark, i princippet skal finde et 

byområde med et uopfyldt behov for fjernvarme. Udbygningen med fjernvarme i 

Danmark er imidlertid stort set tilendebragt, og således er alle større byer forsynet med 

fjernvarme. Desuden overstiger den danske produktionskapacitet i væsentlig grad det 

gennemsnitlige danske forbrug af el. 

I forbindelse med sammenlægningen af de 6 energiselskaber i 2006 var det et krav fra 

Europa-kommissionen, at en række aktiver i de tidligere selskaber Elsam og E2 blev 

overdraget til den svenske energikoncern Vattenfall. Dette krav var for at sikre 

konkurrencen på elmarkedet, og har øget konkurrencen på elmarkedet i forhold til 

tidligere, hvor Elsam og E2 stort set var eneste aktører. Vattenfall kan dermed betragtes 

som en ny udbyder på elmarkedet. 
 

7.3.2 Kundernes styrke. 

Den danske energisektor er underlagt streng regulering, hvor Energitilsynet fører tilsyn 

med markedet. Energitilsynet arbejder desuden på at energimarkederne er så effektive 

og gennemsigtige, at danske husholdninger og virksomheder kan få energi til rimelige 

priser og på rimelige vilkår. Liberaliseringen af energimarkederne har været et stort 

skridt i retningen af at tilgodese forbrugerne, effektiviteten og miljøet. I forbindelse med 

liberaliseringen af 14 EU lande den 1. juli 2007 (tidligere omtalte direktiv) lancerede 
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Europa-kommissionen en kampagne, der skulle oplyse om tiltaget og dermed gøre 

forbrugerne bevidste om deres muligheder og fordele, og med åbning af 

energimarkederne i EU har forbrugerne blandt andet ret til frit at vælge leverandør samt 

at skifte leverandør uden ekstra omkostninger. Derudover er der indført nogle 

minimums informationskrav i forbindelse hermed. Det mærkes desuden i første halvdel 

af 2009, at kundernes forbrug er mere behersket og overvejet. 

Hos DONG Energy er man meget opmærksom på ansvaret som energiselskab overfor 

både kunder og det øvrige samfund. Udover prisen lægger DONG Energy meget vægt 

på forsyningssikkerhed, respekt, serviceydelser, sikkerhed og produktudvikling. I 

Ansvarlighedsrapporten for 2008 er der opstillet flere mål for ”Kunder” – dvs. med 

hensyn til kundetilfredshed, betjening i kundeservice, besvarelse af mails, antallet af 

accepterede strømafbrydelser og betjeningstid ved f.eks. genetableringer, flytninger og 

strømafbrydelser. Det viser sig da også, at kun ca. 5% af danskerne har benyttet sig af 

muligheden for at skifte leverandør siden liberaliseringen af elmarkederne påbegyndte. 
 

7.3.3 Leverandørernes styrke. 

Som et fuldt integreret energiselskab kontrollerer DONG Energy hele værdikæden fra 

upstream aktiviteterne i Exploration & Production til downstream aktiviteterne med salg 

og leverance til slutforbrugeren. Dermed samarbejder DONG Energy ikke med så 

mange leverandører, som f.eks. en produktionsvirksomhed normalt gør, og derfor spiller 

leverandørernes forhandlingsstyrke en mindre rolle for DONG Energy. 

Dog køber DONG Energy i dag hovedparten af sin gas fra DUC (Dansk 

UndergrundsConsortium), der står for leverance af omkring 88% af DONG Energy’s 

samlede gasindkøb. DUC er langt den største gasproducent herhjemme, og det betyder 

at DONG Energy på dette område er meget afhængig af en enkelt leverandør. Samtidig 

er disse gasindkøb baseret på langvarige leveringskontrakter, hvor mængde og pris er 

aftalt på forhånd, således at disse lange samarbejdsaftaler giver DONG Energy gas til 

fordelagtige priser, hvor virksomheden så samtidig er forpligtet til at aftage den aftalte 

mængde gas uanset afsætningsforholdene. Hvor gas indtil 2006 stort set kun blev 

indkøbt fra DUC, startede DONG Energy isetdet produktion fra gasfeltet Ormen Lange 

i 2007, og når dette er helt oppe i produktion (anslået til år 2010) vil det reducere 

afhængigheden af langtidskontrakterne betydeligt, og derfor er et langsigtede mål at 

dække 30% af behovet ved egenproduktion. Hertil kommer udvikling af gasproduktion 
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fra nye felter i Danmark, Norge og området vest for Shetlandsøerne. Samtidig er der 

indgået gasleverancekontrakter med AOA Gazprom og Wingas GmbH, hvor 

gasleverancerne forventes at starte op i år 2011. Desuden købte DONG Energy i 2007 

Exploration & Production aktiviteterne i ConocoPhillips i Danmark, og feltet ventes at 

producere senest i år 2013. 
 

7.3.4 Substituerende ydelser. 

Produktet ”energi” er meget homogent, og det kan dermed ikke forventes, at de 

funktionelle egenskaber ændres i den nærmeste fremtid. Det er derfor umiddelbart ikke 

muligt for potentielle konkurrenter at trænge ind på markedet ved at introducere 

produkter med nye anvendelsesmuligheder. Den største trussel vil derfor være, at der på 

sigt bliver introduceret nye teknologier til produktion af energi, f.eks. vedvarende 

energiformer. Her har EU har et stigende fokus og unionen har fastsat mål om at 

vedvarende energi skal udgøre 20% af alt energi i 2020. 

Vindenergien skal være den største kilde af vedvarende energi, da denne energiform er 

den mest udviklede og allerede nu er en stor del af energiproduktionen i mange lande. 

DONG Energy har dog allerede særdeles stærke kompetencer inden for dette område, 

og virksomheden har med sin førerposition et forspring i forhold til eventuelle 

konkurrenter. I denne sammenhæng har virksomheden således bl.a. indgået partnerskab 

om en gigantisk vindmøllepark, Horns Rev 2, som indviedes i september 200918. 
 

7.3.5 Konkurrenceintensitet. 

De i kapitel 6.3 omtalte EU-direktiver med henblik på liberalisering af det europæiske 

energimarked, hvor en af målsætningerne med den europæiske energipolitik er at 

energimarkedet skal blive konkurrencedygtigt, kræver et velfungerende marked. Målet 

er derfor at gøre det muligt for alle udbydere at komme ind på markedet, således at 

forbrugerne får flere valgmuligheder. Denne liberalisering af elmarkederne i Europa 

åbner op for både trusler og muligheder for DONG Energy, da virksomheden har en 

særlig ledende position herhjemme og ønsker at ekspandere yderligere på de europæiske 

markeder. 

                                                             
18 Jf. pressemeddelelse: 
http://www.dongenergy.com/DA/Presse/pressemeddelelser/Pages/details.aspx?cisionid=446660 
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Da selskabet har flere års erfaring på et liberaliseret marked, må det trods alt give en 

fordel i forhold til europæiske konkurrenter, hvor selskabet over de sidste fire år 

tilpasset sig forholdene på det danske marked. Virksomheden er ligeledes mere 

dækkende end mange europæiske energiselskaber på grund af satsningen med 

gennemført vertikal integration i vidt omfang hvorfor DONG Energy, som en 

forholdsvis beskeden leverandør på de europæiske energimarkeder, har gode 

muligheder i den europæiske konkurrence. 

 

7.4 Interne Strategiske forhold. 
I det følgende kapitel vil de interne strategiske forhold blive gennemgået og analyseret 

med hovedvægten lagt på forhold som kompetencer og kapabiliteter, organisation og 

ledelse samt interne processer. 

 

7.4.1 Kompetencer, kapabiliteter og ressourcer. 

Medarbejderne er en yderst vigtig ressource hos DONG Energi. Fastholdelse og 

tiltrækning af medarbejdere er meget afgørende for DONG Energy, som konkurrerer 

med nogle af de bedste energiselskaber i verden og dermed har stort behov for 

kompetente medarbejdere for at fastholde og udvikle den nuværende position. Derfor 

gør DONG Energy meget ud af at markedsføre en spændende og ambitiøs arbejdsplads, 

hvor der blandt andet tilbydes mange muligheder for uddannelse og karriereforløb. 

Som materiel ressource råder DONG Energy over nogle af verdens bedste kraftværker, 

hvor virksomheden har været med til at udvikle nogle af verdens bedste 

kraftværksteknologier, således at deres kulfyrede kraftværksblokke udnytter ca. 45% af 

energiindholdet i brændslet, hvor det på verdensplan kun ligger på omkring 31%. De 

fleste af DONG Energy’s kraftværker kan hurtigt omstilles til forskellige brændsler, 

hvilket er en stor fordel for virksomheden som dermed er mindre sårbar. Deres el- og 

varmeproduktion baserer sig primært på kul, men de fyrer også med olie, naturgas, 

affald og biomasse, hvilket ikke belaster klimaet på samme måde som de fossile 

brændsler kul, olie og naturgas. Til efterforskning og produktion af naturgas og olie 

råder DONG Energy over en portefølje på 68 licenser plus en lang række faciliteter. 

Herunder det store felt i den norske sektor Ormen Lange som forventes at spille en 

væsentlig rolle i opretholdelsen af naturgasreserverne, men her har DONG Energy en 

udfordring da mange af de nuværende produktionsfelter er ved at være modne. 
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DONG Energy har desuden udviklet stærke kompetencer inden for vindenergi, 

virksomheden har været med helt fra starten,  og i dag har ca. 500 MW vindkapacitet, 

og mere end 1.000 MW i pipeline, især i Storbritannien, Tyskland og Polen. 

7.4.2 Strukturer og processer. 

Som nævnt tidligere blev 2006 året, hvor Danmarks nye store energiselskab DONG 

Energy blev skabt ved sammenlægning af seks selskaber. Sammenlægningen 

resulterede i en stor bredde af erfaring, ressourcer og aktiviteter og har betydet store 

interne ændringer. Således er også strategien blevet revurderet og består nu af fire 

hovedelementer: 

 

• Vækst drevet af investeringer. 

• Aktiv imødegåelse af klimaudfordringen. 

• Optimering af eksisterende aktiviteter. 

• Udvikling af organisationens videnressourcer. 

 

Virksomheden er nu blevet omdannet til et vertikalt integreret multienergiselskab som 

står overfor en stor udfordring med at bringe synergieffekter af sammenlægningen. Den 

har fordelen af fuld vertikal integration, hvilket betyder at den kan tilføre værdi i hele 

værdikæden fra produktion, distribution og til den endelige levering til kunden.  

De mange forskellige forretningsområder gør også, at virksomheden naturligt kan 

opveje nogle af de forskellige eksponeringer i valuta, råvarepriser, således er f.eks. 

priserne i Exploration & Production’s output meget korrelerede med priserne i 

Generation’s input og kan således fungerer som hedge. 

Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved, om styrken i hvert enkelt led i virksomhedens 

værdikæde, men overordnet vil fordelene ved den fulde integration langt opveje 

ulemperne hvor den fulde effekt af fusionerne endnu ikke er set. 

Ansvarlighed er en afgørende del af processerne i DONG Energy i forhold til både 

medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder, hvor virksomheden er meget opmærksom 

på god kommunikation og dialog. Derfor er et kundeservicecenter åbent 24 timer i 

døgnet for at hjælpe dem, og kunderne har ligeledes mulighed for at bestille Grøn El 

mod et mindre tillæg. 
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7.4.3 Ejere og ledelse. 

DONG Energy er et aktieselskab hvor staten er hovedaktionær, og indenfor de rammer 

der er fastsat i lovgivningen har aktionærerne den endelige myndighed over selskabet. 

Retten til at træffe beslutninger udøves på generalforsamlingerne, hvor staten udøver sin 

indflydelse i overensstemmelse med de givne vilkår og principper19, og bestyrelsen har 

fastlagt en kommunikationspolitik for troværdighed, klarhed og præcision, som en del 

af frorretningsgrundlaget for virksomheden. I det hele taget er det meget afgørende for 

DONG Energy at fremstå som en åben og lydhør organisation. 

 

7.5 Samlet strategisk analyse af virksomheden (SWOT). 
En SWOT analyse inddeler de ikke-finansielle værdidrivere fra omverdensanalyserne i 

muligheder og trusler, og fra den interne analyse i stærke og svage sider. SWOT-

analysen fungerer således som en konklusionsmodel, og i Figur 5 (kap. 7.6) er derfor 

sammenfattet hovedemnerne fra de foregående analyser i en samlet delkonklusion. 
 

7.5.1 Styrkerne. 

Med sin forholdsvis lille størrelse i europæisk sammenhæng kan DONG Energy drage 

fordel af større fleksibilitet, f.eks. med hensyn til planerne om etablering af et kulfyret 

kraftværk i Greifswald, Tyskland, og i det hele taget satser DONG Energy højt på 

investering i nye højeffektive kulkraftværker for at efterkomme verdens stigende 

energiforbrug. Det stigende energiforbrug sammenholdt med den globale opvarmning 

har ledt til stor fokus på vedvarende energiformer, hvilket også i høj grad er en 

mulighed, som virksomheden kan udnytte, da der allerede er udviklet stærke 

kompetencer inden for vindenergi. Desuden forsker virksomheden hele tiden på 

området, og flere investeringer i vindenergiprojekter over de kommende år er planlagt. 

En anden vigtig investering er gasfeltet Ormen Lange, som dog endnu ikke er fuldt 

kørende, men er et stort skridt i retningen af større leverandøruafhængighed. Således 

forventes det overordnet, at virksomheden har gode muligheder i den kommende 

årrække. 
 

7.5.2 Svaghederne. 

Med hensyn til DONG Energy’s produktionsfelter står virksomheden dog også overfor 
                                                             
19 ”Staten som aktionær”. 
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en potentiel risikofaktor, idet mange af felterne er modne hvilket betyder at 

produktionsvolumen er naturligt aftagende. Derfor er der stort behov for nye felter eller 

udvikling af de bestående, og et yderligere bidrag til denne svaghed er at virksomheden 

er meget afhængig af én enkelt gasleverandør. Derfor kræves yderligere efterforskning 

for at opretholde en egen produktionsandel. Det er her strategien med gasfeltet Ormen 

Lange skal bidrage til at nå dette mål, men feltet producerer endnu ikke optimalt, 

hvilket selvfølgelig gør det usikkert om virksomheden kan opretholde målet om egen 

gasproduktion. 

 

7.5.3 Mulighederne. 

I forbindelse med liberaliseringen af de europæiske energimarkeder har DONG Energi 

gode muligheder for at ekspandere yderligere i Nordeuropa. Dette gælder særligt i 

Tyskland hvor afsætningsmulighederne er gode pga. stigende elforbrug og nedslidte 

elproduktionsanlæg. DONG Energy har mange interne styrker, der kan understøtte den 

ventede ekspansion, og i modsætning til mange af de europæiske konkurrenter, har 

DONG Energy allerede erfaringer med et liberaliseret energimarked, hvilket alt andet 

lige må give et forspring. En anden fordel er at virksomheden kan udnytte synergierne 

ved den fuldt vertikale integritet. 
 

7.5.4 Truslerne. 

Som tidligere nævnt kan fremtidens kvotesystem være en mulig konkurrencetrussel for 

DONG Energy, da der er store omkostninger forbundet med CO2 reduktion. Da 

Danmark har mere ambitiøse mål for CO2 reduktionen end andre lande betyder det, at 

DONG Energy er mere påvirket end andre europæiske energivirksomheder. DONG 

Energy er en kapitaltung virksomhed med mange faste omkostninger, hvilket kan være 

en ulempe i et volatilt marked med bl.a. usikre råvarepriser og valutakurser. Desuden er 

udvikling af nye teknologier og produkter omkostningstunge. Desuden er kunderne 

blevet mere beviste om deres energiforbrug samt deres energivalg, særligt i 2009. 
 

7.6 Delkonklusion/Ikke finansielle værdi-drivere. 

Nedenstående SWOT-analyse (Figur 5) sammenfatter resultaterne for de ”ikke finan-

sielle værdi-drivere” af de tidligere strategiske analyser: 
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Styrker Svagheder  
 
 

• Vertikal integreret platform 
• Synergieffekter ved sammenlægningen 
• Førende energiselskab i Danmark 
• Stor ansvarlighed overfor miljø mv. 
• Medarbejder pleje og udvikling 
• Generelt høj kundetilfredshed 
• Stor fokus på sikkerhed 
• Råder over nogle af de bedste kraftværker 

 

• Kompetencer indenfor vedvarende energi 
 
 

• Udvikling af bioethanol til transport 
• Gasfeltet Ormen Lange 
• Omfattende investeringer indenfor 

forskning/teknologi/udvikling 
• Erfaring med liberaliseret marked herhjemme i 

forhold til europæiske konkurrenter 
• Konkurrencedygtige elpriser i Danmark 
• Støtter globale politiske rammer 
• Mange efterforskningsaktiviteter for at 

fastholde/udvide/erstatte olie og gas felter 

 

• Kapitaltung virksomhed 
• Vertikal platform kræver bred viden 
• Køber 88 % af det samlede gasforbrug hos 

DUC 
• Langvarige leveringskontrakter på gas 
• Begrænsede vækstmuligheder i Danmark 
• Afhængig af nøglemedarbejdere med særlige 

tekniske og faglige kompetencer 
• Eventuelle udfordringer med fusionen af de 6 

selskaber 
• Mange af de nuværende produktionsfelter 

(olie og gas) er i modenhedsfasen 
 

 
 
 
 
 
 

 

Muligheder Trusler 
 

• Ekspansion i Nordeuropa 
• Ormen Lange 
• Verdens stigende energiforbrug 
• Åbne markeder som følge af liberaliseringen 
• Ekspansion på tyske markeder 
• Støtteordninger/efterforskningslicenser 
• Øget fokus på vedvarende energiformer 
• Større leverandøruafhængighed 
• Yderligere synergier fra sammenlægningen 
• Ambitiøse investeringsplaner 

• Politisk regulering af energimarkederne 
• Udsving i renter og valutakurser 

 

• Volatil branche (råvarer priser mv.) 
 

 

• Juridiske tvister 
 

• Øget konkurrence som følge af liberalisering 
af energimarkederne 

 

• Frit leverandørvalg for kunderne 
 
 
 

 

• Mindre værker slår sig sammen 
 

 

• Overdragelse af elaktiviteter til Vattenfall 
 

• Fremtidens nye kvotesystem 
 

• Kundernes bevisthed om energiforbrug og 
energivalg. 

 

Figur 5: Samlet strategisk konklusion i SWOT-analyse. 

 

 

8 Regnskabsanalyse. 

I dette kapitel analyses der på regnskabstallene for 2007 og 2008. Analyserne laves for 

at anskueliggøre den økonomiske udvikling mellem årene, da regnskabsanalysen et 

vigtigt element ved budgettering af den fremtidige udvikling. Regnskabsanalysen er et 

historisk tilbageblik, og kan derfor ikke bruges direkte til at beskrive den fremtidige 

udvikling, men indikere en tendens omkring udviklingen. Analysen er opdelt i en 

regnskabsanalyse, en reformulering af regnskabet, en rentabilitetsanalyse og til sidst en 

riskoanalyse. 

Regnskabet er opstillet af DONG Energy som funktionsopdelt, efter følgende 

funktioner: Produktion, salg & marketing, ledelse & administration og andre 

driftsindtægter og omkostninger. I alt tjente koncernen 4,8 mia. kr. i 2008. 
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Virksomheden kom således ud af 2008 med en omsætning på 60 mia. kr. mod 42 mia. 

kr. året før. EBITDA blev 13,6 mia. kr. mod 9,6 mia. kr. i 2007, hvilket var bedre end 

forventet, men stigningen skyldes primært de såkaldte ”tidsforskydningseffekter” 

(”timelag”)20, hvor olie, gas og kul gennem store dele af 2008 er steget i pris. Der har 

således været ganske positive effekter i 2008. Da der er tale om de første 2 

årsregnskaber for koncernen, hvor de seks fusionerede selskaber indgår fuldt ud, er den 

nettorentebærende gæld fortsat stigende fra 14,5 mia. kr. til 15,3 mia, som følge af 

korrektioner ifm. udviklingen med M & A aktiviter, dog i mere behersket grad end 

tidligere. kr. For 2009 venter virksomheden dog at resultatet falder væsentligt i forhold 

til 2008. 

 

8.1 Reformulering af regnskabet. 

De efterfølgende analyser tager udgangspunkt i et reformuleret regnskab, hvor 

meningen med disse reformuleringer er at afdække virksomhedens driftsaktiviteter og 

finansielle aktiviteter. Virksomhedens økonomiske aktiviteter kan deles op i to, hvor 

den ene er driftsaktivitet, virksomhedens primære aktivitet, mens den anden er finansiel 

aktivitet som er en mere sekundær aktivitet. Finansieringsaktiviteten omfatter det 

kapitalbehov, som driftsaktiviteten medfører samt anbringelse af midlertidig 

overskydende likviditet i finansielle aktiver. Reformulering betyder, at posterne bliver 

opdelt efter formål og ikke efter art, hvorfor kan man se hvorvidt virksomheden skaber 

værdi og generer indtjening fra driftsaktiviteten eller fra de finansielle aktiviteter. Ved 

en reformulering af regnskabet sikres desuden ensartethed i analyseperioden. 

 

8.2 Reformulering af egenkapitalopgørelsen. 

Reformulering af egenkapitalen foregår ved at opdele bevægelserne i transaktioner med 

ejerne og totalindkomst21. Dermed opnås kendskab til omkostninger og indtægter, som 

er en del af opgørelsen af totalindkomsten bliver indregnet i egenkapitalen. 

Egenkapitalen reformuleres for at sikre, at alt der berører ejernes interesse bliver 

medtaget i aktieanalysen. Samtidig opnås der viden om, hvordan udbytte, 

aktietilbagekøb, kapitaludvidelse osv. påvirker ejernes besiddelser i virksomheden.22  

                                                             
20 ”Timelag” er tidsforskellen mellem regulering af indkøbet og ændringen råvarepris/valutakurs – kan typisk vare mere 
end 1 år og dermed ”forskyde” regnskabet, men vil udlignes over en årrække. 
21 Jf. Bilag 7 – Egenkapitalopgørelser. 
22 Elling og Sørensen: "Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave, Gjellerup, 2. oplag 2005, Kap. 4. 
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8.3 Reformulering af balancen. 

Balancen reformuleres til analyseformål ved at foretage en opdeling mellem drift og 

finansiering for at opnå viden om, hvorvidt værdiskabelsen i virksomhedens sker i 

forbindelse med driften eller finansieringen23. Driftsaktiverne er alle posterne på 

aktivsiden, undtaget værdipapirer.  

Driftsgælden består af poster fra passivsiden, nemlig hensatte forpligtelser og nogle af 

de kortfristede gældsforpligtelser. På passivsiden opgøres nettorentebærende gæld, som 

består af de langfristede gældsforpligtelser og de øvrige kortfristede gældsforpligtelser 

fratrukket værdipapirer. På den måde bliver gælden opdelt i rentebærende gæld, der 

stammer fra finansiering, og gæld som direkte vedrører driften. Dette skyldes, at der er 

en direkte rente på finansieringsgæld, men kun en indirekte rente på driftsgælden. 

Anden gæld indeholder bl.a. gæld til leverandører, skyldig moms og afgifter samt 

dagsværdi af afledte finansielle instrumenter m.m., som alle relaterer sig til driften. 

Begrundelsen for, at de afledte finansielle instrumenter relaterer sig til driften er, at de i 

høj grad anvendes til sikre priser på råvarer og lignende. 

Likvide beholdninger opdeles i driftslikviditet og likvide beholdninger. En del af de 

likvide beholdninger er medregnet som et driftsaktiv, da alle virksomheder skal have en 

vis likviditet (arbejdskapital) for at opretholde den daglige drift. Størrelsen af den 

nødvendige driftslikviditet fastlægges ofte som ca. 1 - 2% af nettoomsætningen, hvor de 

likvide beholdninger over 2% af omsætningen hører under finansielle aktiver. 

 

8.4 Reformulering af resultatopgørelsen. 

Ved reformulering af resultatopgørelsen24 opdeles posterne i driftsrelaterede og 

finansieringsrelaterede poster. I driftsoverskuddet før skat er der inddraget andre 

driftsindtægter samt ”dirty surplus”25, mens driftsoverskuddet efter skat (DO) viser 

indtjeningen før inddragelse af renter. Totalindkomsten stemmer overens med 

totalindkomsten fra reformuleringen af egenkapitalen. Dermed opnås kendskab til 

værdiskabelsen i driften og finansieringen, men også til primære og sekundære 

                                                             
23 Jf. Bilag 9 – Balancer. 
24 Jf. Bilag 8 – Resultatopgørelser. 
25 Med ”dirty surplus accounting” tages der ifm. overførsel egenkapitalopgørelsen hensyn til andre 
komponenter (f.eks. urealiserede gevinster/tab på afledte sikringsinstrumenter) end nettooverskuddet 
uden om resultatopgørelsen. 
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aktiviteter i driften. 

 

8.5 Rentabilitetsanalyse. 

En virksomheds rentabilitet fortæller noget om, hvorvidt virksomheden er god til at 

tjene penge, og således er rentabilitetsanalysen en vigtig del af regnskabsanalysen, da en 

god rentabilitet er væsentlig for en virksomheds overlevelse og for at kunne give et 

tilfredsstillende afkast til aktionærerne. 

I det følgende vil indholdet i de reformulerede årsrapporter blive analyseret for at 

belyse den økonomiske udvikling. Information om den historiske udvikling kan vise, i 

hvilken retning DONG Energy bevæger sig og kan derfor, sammen med resultaterne fra 

den strategiske analyse, benyttes til at estimere den fremtidige økonomiske udvikling.  

I rentabilitetsanalysen tages der udgangspunkt i den udvidede DuPont-model, som er en 

dekomponering af egenkapital-forrentningen (ROE) i 3 niveauer26. Ved udregning af 

nøgletal for virksomheden benyttes balancetal, der er udregnet som gennemsnit af 

primo og ultimo regnskabsåret. Figur 6 viser beregningen af de relevante nøgletal for 

2007 og 2008 samt ændringerne som kommenteres og analyseres i det følgende.  
 

Nøgletal Formel 2008 2007 Ændring 
Egenkapitalens forrentning 
(ROE) 

Totalindkomst/gns. 
EK 8,0% 5,9% 35,8% 

Investeringsafkast (ROIC) DO/gns. NDA 8,1% 6,1% 31,4% 
Fin. gearing (FGEAR) gns. NFF/gns. EK 0,36 0,35 2,5% 
Driftsmæssig gearing (DGEAR) gns. DF/gns. NDA 0,60 0,51 16,7% 
Nettofininansielle omk. i % (r) NFO/ gns. NFF 8,3% 6,7% 23,3% 
SPREAD ROIC-r 0,2% 0,6% -59,7% 
Aktivernes omsætningshast. 
(AOH) Nettooms./gns. NDA 1,02 0,72 41,7% 
Overskudsgrad (OG) DO/nettoomsætning 7,9% 8,5% -7,3% 

Figur 6: Nøgletal/ændringer fra den udvidede Dupont-model. 

 

Egenkapitalens forrentning (ROE): Egenkapitalforrentningen (ROE) viser virksom-

hedens totalindkomst som andel af egenkapitalen, og ROE beskriver således hvor meget 

virksomheden tjener for hver krone aktionærerne investerer i virksomheden. 

Som det fremgår er denne steget væsentligt fra 2007 (5,9%) til 2008 (8%), hvilket 

primært beror på en væsentlig stigning i overskuddet (her “Totalindkomsten”) 

kombineret med næsten uændrede gældsforhold og en beskeden udvidelse af 

egenkapitalen. 

                                                             
26 Jf. Bilag 4 – Udvidet Dupont-model.  
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Investeringsafkast (ROIC): Dette nøgletal, som udtrykker graden af driftoverskud i 

forhold til nettodriftsaktiverne, er steget med ca. 30% fra 2007 (6,2%) til 2008 (8,1%) 

og stigningen baseres primært på driftsoverskuddets stigning (ca. 35%). 

 

Finansiel gearing (FGEAR)/Driftsmæssig gearing (DGEAR): FGEAR viser, at den 

finansielle gearing er steget beskedent fra 0,35 i 2007 til 0,36 i 2008, hvor de 

nettofinansielle forpligtelser (NFF) er steget ca. 10%, og hvor egenkapitalen kun er 

udvidet 5%. Umiddelbart bidrager denne ændring både til at gøre DONG Energy 

mindre solid og solvent, men samtidig bliver virksomheden reelt set også mere værd27. 

Gearingen for driftforpligtelserne (DGEAR) er til gengæld steget (ca. 16%), hvilket kan 

bekymre idet driftforpligtelserne (DF) er steget betragteligt (ca. 40%), mens 

nettodriftsaktiverne kun er steget ca. 6%. 

 

Nettofininansielle omk. i % (r): Hvis en virksomhed ikke gør brug af finansiel gearing 

vil ROE være lige med ROIC28. Gearingsforholdet justeres i denne sammenhæng af det 

nedenfor nævnte SPREAD (positiv/negativ gearing), som udgøres af forskellen mellem 

investeringsafkastet og de nettofinansielle omkostninger. De nettofinansielle omkost-

ninger er steget i 2008 (23%), hvilket også er i sammenhæng med stigningen i FGEAR. 

 

SPREAD: Hvor FGEAR udtrykker selve gearingsforholdet udtrykker SPREAD, som 

tidligere nævnt, hvorvidt gearingen påvirker forholdet mellem ROE og ROIC positivt 

eller negativt. For begge år ses det at gearingen vil påvirke afkastet negativt, dog mindre 

i 2008 end året før. 

 

Aktivernes oms.hast. (AOH): Aktivernes omsætningshastighed er steget med ca. 40%, 

hvilket kan være tegn på at DONG Energy, trods virksomhedens noget monopol-agtige 

stilling, i hvert fald Danmark, gradvist bliver udsat for større konkurrence i energi-

sektoren som helhed. 

 

Overskudsgrad (OG): Overskudsgraden fra salg er fra 2007 (8,5%) til 2008 (7,9%) 

faldet med over 7%, hvilket yderligere er med til at underbygge forholdet vedrørende 

                                                             
27 Jf. ”Modigliani-Miller Proporsition I” med skat. 
28 Elling & Sørensen: "Regnskabsanalyse og værdiansættelse", 2 udgave, Gjellerup, 2, oplag 2005, s. 174 
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ovenfor nævnte konkurrenceforhold. Desuden er overskudsgraden i 1. Halvår 2009 

faldet til ca. 5%, hvilket ligeledes forventes for resten af året29. 

 

8.6 Risikoanalyse. 

Virksomhedens risiko er et centralt element i forbindelse med værdiansættelsen, hvor de 

udgør sandsynligheden for at en eller flere begivenheder indtræffer. En virksomhed som 

DONG Energy kan være påvirket af mange forskellige risici, blandt andet stigning i 

oliepriserne, ændringer i valutakursen, skift i energi-markedet og mange andre faktorer. 

I analysen af den såkaldte fundamentale risiko, er der for virksomhedens vedkommende 

tale om følgende overordnede risiko-komponenter30. 

 

• Driftsmæssig risiko. 

• Finansiel risiko - herunder valutamæssig risiko. 

• Risiko for manglende vækst. 

 

8.6.1 Driftsmæssig risiko. 

I denne sammenhæng er DONG Energy naturligvis eksponeret til en række råvarer, 

herunder gas, el, CO2-kvoter, olie og kul, hvor prisudviklingen kan have en negativ 

effekt på indtjeningen. I nogle situationer vil DONG Energy dog både købe og sælge, 

hvorfor udsvingene kan opvejes. 

En anden risikofaktor er vejret, hvor nedbørsmængden især i Norge og Sverige kan 

have stor indflydelse på elpriserne, og desuden har liberaliseringen af energimarkederne 

skabt muligheder, men også nye risici for energisektoren, hvor konkurrencen kommer 

til at spille en stadig større rolle. 

DONG Energy står ligeledes overfor en politisk risiko, da adskillige af virksomhedens 

forretningsområder er politisk reguleret Strategiske politiske interesser vedrører ofte 

energimarkederne, og dermed kan politisk intervention både herhjemme og i udlandet 

(f.eks. fra EU) påvirke virksomhedens aktiviteter. 

Den driftsmæssige risiko afhænger desuden af omkostningsstrukturen, dvs. fordelingen 

mellem faste og variable omkostninger, hvor en høj andel af faste omkostninger giver 

                                                             
29 DONG Energy: Halvårsrapport – 1. Halvår 2009. 
30 Jf. i øvrigt komponenter i Bilag 4 – Udvidet Dupont-model.) 
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anledning til en høj driftsmæssig risiko. Dette er kendetegnede ved energiselskaber som 

typisk er meget kapitaltunge på grund af anlægsinvesteringer. Virksomheder som 

DONG Energy er derfor specielt udsat for den såkaldte “AOH-risiko”, dvs. risiko på 

aktivernes omsætningshastighed, hvor AOH således typisk er lav og reducerer RIOC. 

Det er desuden et problem at overskudsgraden (OG) er faldet og yderligere forventes at 

falde I 2009, da dettte øger “OG-risikoen”. 

Forholdet mellem de faste omkostninger og de variable omkostninger, som kaldes 

driftsmæssig gearing (DGEAR) og dermed også udtrykker “DGEAR-risikoen”, hvor 

det typisk for kapitaltunge virksomheder gælder at nulpunktsomsætningen vil ligge på 

et højt niveau, og investorernes afkastkrav dermed også vil være tilsvarende højt. 

 

8.6.2 Finansiel risiko. 

Særligt forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital i kapitalstrukturen er en vigtig 

faktor i forbindelse med finansiel risiko. Den finansielle gearing er tidligere i kapitlet 

beregnet til hhv. 0,36 (2008) og 0,35 (2007), hvilket både i forhold til branchen og 

andre sektorer er ganske lavt. 

Effekten af renteændringer er begrænset for DONG Energy, da låneporteføljen i 

væsentligt omfang er fastforrentet, og nettogælden var således 83% fastforrentet31 

ultimo 2008. Baseret på en uforandret nettogæld i forhold til dette tidspunkt vil en 

rentestigning på et procentpoint således kun medføre en stigning i renteomkostningerne 

for 2008 på ca. 4 mio. kr, og renterisikoen er dermed begrænset. 

Mange af råvarerne handles i US-dollar, som dermed er den væsentligste 

valutakursrisiko, hvor kursrisikoen primært skyldes at olie og kul afregnes i denne 

valuta. Til imødegåelse af valutarisikoen anvendes en række finansielle instrumenter, i 

form af f.eks. termins- og swapkontrakter med anvendelse af forskellige 

optionsstrategier samt ved optagelse af gæld i forskellige valutaer. 

Kreditrisikoen ved tab på andre parters manglende opfyldelse af forpligtelser, styres 

hovedsagelig i form af interne kreditrammer for modparter, kreditvurdering af 

modparten samt overvågning af eksponeringen. 

 

                                                             
31 DONG Energy årsrapport 2008. 
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8.6.3 Vækstrisiko. 

Vækstrisikoen er bundet op på hvorvidt egenkapitalen vokser som forventet, og for en 

given finansiel gearing32 er dette afhængigt af en vækst i nettodriftsaktiverne (NDA), og 

dermed i sidste ende afhængig af omsætningsvækst. I denne sammenhæng er det 

naturligvis positivt at der er kraftig omsætningsvækst fra 2007 til 2008, men samtidig 

bekymrende at 1. halvår i 2009 indikerer et omsætningsfald for hele året. 

 

8.7 Delkonklusion/Finansielle værdi-drivere. 

Det konkluderes, at trods de mange forandringer som selskabet har været igennem i de 

seneste år, er det en solid virksomhed med pæne historiske resultater samt et forventet 

fundament for en god fremtidig udvikling. 

Egenkapitalforretningen (ROE) og investeringsafkastet (ROIC) har haft en positiv 

udvikling, mens overskudsgraden (OG) desværre er vigende. Aktivernes omsætnings-

hastighed (AOH) er steget betragteligt (ca. 40%), hvilket vurderes tilfredsstillende, men 

overordnet har DONG Energy en forholdsvis høj driftsmæssig risiko, primært fordi 

virksomheden er meget kapitalintensiv.   

På trods af at den finansielle gearing er steget en lille smule (2,5%) har SPREAD stadig 

en negativ, men dog bedre påvirkning på gearingen, hvorfor det vurderes at der med 

fordel godt kunne geares yderligere.  
 

9 Kapitalstruktur, omkostninger og risiko. 

Kapitalstrukturen, som overordnet er forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital, 

skal bruges til beregning af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, 

(WACC’en) og således danne diskontoringsfaktoren til modellerne. Det er i denne 

sammenhæng afgørende, at de markedsmæssige værdier for egenkapital (EK) og 

nettogæld (NFF) anvendes ved fastlæggelse af kapitalstrukturen, idet i driftens 

kapitalomkostninger reelt er udtryk for hvad investorerne ofrer ved at indskyde kapital i 

virksomheden. Da markedsværdierne er en del af hele vurderingsprocessen og dermed 

ikke kan antages at eksistere, foretages der i stedet ofte et langsigtet skøn (”target”) af 

kapitalstrukturen til formålet. I forhold til de seneste udmeldinger om en styrkelse af 

                                                             
32 Reduktion i gælden forøger også egenkapitalen ved et givet nettodriftsaktiv. 
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kapitalstrukturen gennem reduktion af nettoinvesteringerne i 2010 og 201133, 

sammenholdt med den reformulerede kapitalstruktur for 2007 og 2008 (se Bilag 9 – 

Balancer.)  skønnes hermed et konstant kapitalstrukturforhold på 75% egenkapital og 

25% fremmedkapital. 
 

9.1 Fremmedkapitalomkostninger. 

Afkastkravet til fremmedkapitalen skal, som det er tilfældet med cash flowet, opgøres 

på efter skat basis, udfra nedenstående formel34: 

 

! 

kg = (rf + rs)(1" t), hvor… 

 

rf  er den risikofri rente (typisk bestemt udfra en 10-årig Dansk Statsobligation), 

rs er et selskabsspecifikt risikotillæg (typisk bestemt udfra selskabets kredit-rating), 

t er selskabsskatteprocenten. 

 

Den effective rente på en 10-årig Dansk Statsobligation var pr. 17.9.2009 3,68% (nom. 

4% - kurs 102,67)35. 

DONG Energy opgiver pt. en kredit-rating fra Standard & Poor’s som er BBB+,  hvilket 

i situationen  estimerer det selskabsspecifikke risikotillæg til 3,20%36, og der er således 

her taget hensyn til krisen på finansmarkederne. 

Selskabsskatteprocenten har fra og med 2007 været 25%, hvilket vurderes også at være 

gældende i fremtiden, da der ikke umiddelbart forventes yderligere skattenedsættelser i 

de kommende år. 

På baggrund af ovenstående kan de fremtidige fremmedkapitalomkostninger estimeres 

til: 

 

 

! 

kg = (3,68 + 3,20)(1" 0,25) = 5,16%  

 

                                                             
33 Se i øvrigt pressemeddelelse: 
http://www.dongenergy.com/DA/Investor/Koncernmeddelelser/Pages/Details.aspx?omxid=438422  
34 Elling og Sørensen: "Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave, Gjellerup, 2. oplag 2005, s. 56 
35 Jf. nationalbanken.dk 
36 http://www2.standardandpoors.com/portal/ 
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9.2 Afkastkrav til egenkapitalen. 

Dette afkastkrav estimeres udfra Capital Asset Pricing Modellen (CAPM), hvilket er en 

meget anvendt model til måling af ejernes afkastkrav. Modellens indgangsvinkel er, at 

den beregner afkastkravet ud fra det forventede risikofrie afkast tillagt et risikotillæg for 

den markedsmæssige risiko. Modellen indregner ikke den specifikke virksomhedsrisiko, 

da denne forudsættes bortdiversificeret. Modellen kan dog være svær at anvende i 

praksis, da den indeholder flere ukendte faktorer, som kan være svære at fastsætte. 

CAPM-modellen er defineret ved nedenstående formel: 

 

! 

ke = rf + " E(rm ) # rf[ ], hvor… 

 

rf  er den risikofri rente (som tidl. bestemt udfra en 10-årig Dansk Statsobligation), 

β (beta) er den systematiske risiko på et givet aktiv i forhold til markedsporteføljen, 

E(rm) - rf  udgør risikopræmien fra markedet. 

 

Beta kan estimeres på flere forskellige måder, bl.a. afhængig af om det er en børsnoteret 

eller unoteret virksomhed. For børsnoterede virksomheder estimeres det ofte med 

udgangspunkt i den historiske kursudvikling. For unoterede virksomheder som Dong 

Energy, kan beta estimeres enten ved at anvende det fra sammenlignelige selskaber eller 

ved en "Common-sense" betragtning. I de foregående kapitler er det ligeledes 

konkluderet at Dong Energy er udsat for mange finansielle risici, men da disse risici 

bliver afdækket med diverse sikringsinstrumenter vurderes den finansielle risiko som 

neutral. Dette sammenholdes desuden med at virksomheden har den danske stat som 

hovedaktionær, som i ejerskabet er underlagt særlige vilkår i forhold til risiko37. 

Dermed vurderes den samlede risiko for DONG Energy til at være behersket og beta 

estimeres til at ligge noget under 1 og i sammenhæng med betaer for tilsvarende, blot 

børsnoteret virksomheder i Europa, er der estimeret en beta på 0,92. 

Markedets risikopræmie, er forskellen mellem det forventede afkast på 

markedsporteføljen og den risikofrie rente, der kræves af investorerne. Dels som 

kompensation for usikkerheden der er forbundet med den foreliggende investering og 

dels den alternative rente til samme risiko som er til rådighed. Der er uenighed om 

                                                             
37 ”Staten som aktionær”, s. 193 - 200. 
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risikopræmiens størrelse, men generelt har risikopræmien historisk ligget på 5,2%38, 

hvilket lægges til grund for estimatet af ejerafkastkravet: 

 

! 

Ke = 3,68 + 0,92" (8,88 # 3,68) = 8,46% 

 

9.3 WACC – kapitalomkostninger. 

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) udtrykker det 

gennemsnitlige afkastkrav mellem egenkapitalen og gælden i forhold til 

kapitalstrukturen, og  en virksomhed skaber kun værdi for ejerne når afkastet på den 

investerede kapital (afkastkravet til egenkapitalen) overstiger kapitalomkostningerne. 

Kapitalomkostningerne kan i forhold til tidligere fastsatte (reformulerede) kapital-

struktur bestemmes således: 

 

! 

WACC =
V0

EK

V0
NDA " ke +

V0
NFF

V0
NDA " kg , hvor 

 

V0
EK er markedsværdien af egenkapitalen, 

V0
NDA er markedsværdien af virksomheden, 

V0
NFF er markedsværdien af de netto finansielle forpligtelser (nettogælden), 

ke er ejernes afkastkrav (afkastkravet til egenkapitalen/EK), 

kg er de finansielle omkostninger efter skat (afkastkravet til fremmedkapitalen/FK). 

 

Således kan WACC’en ud fra de tidligere estimerede afkastkrav bestemmes til: 

 

! 

WACC =
75
100

" 0,0846 +
25
100

" 0,0516 = 7,64%  

 

 

10 Budgettering. 
Budgettering i forbindelse med værdiansættelsen skal fungere som bindeled mellem 

den strategiske analyse og regnskabsanalysen over til forventningerne omkring DONG 

Energy's fremtidige cashflow og residualindkomst. Derfor opsummeres og anvendes 
                                                             
38 http://www.nationalbanken.dk. 
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den viden fra analysekapitlerne 7 og 8 til at danne dette overblik. Budgetdata, som 

ligger til grund for estimatet af den fremtidige udvikling hvad angår værdiansættelsen 

vil basere sig på disse værdi-drivere, der vurderes at være de væsentligste: 

 

• Væksten i nettoomsætningen/salgvæksten for de, i kapitel 6.1, 4 omtalte 

hoveddivisioner. 

• Væksten overskudsgraden (OG). 

• Ændring i nettodriftaktivernes (NDA) omsætningshastighed (AOH). 

• Forhold omkring terminalværdien. 

 

Budgettering af disse tre elementer vurderes sammen med WACC’en (se kap. 9) at 

ugøre et tilstrækkeligt datagrundlag for værdiansættelsen. Selve budgetperiodens 

længde, der teoretisk bør budgetteres i det uendelige, er fastlagt til 8 år med en 

efterfølgende terminalperiode, således at en såkaldt ”steady state” kan opnås39. 

 

10.1 Nettoomsætningen. 

De fire hoveddivisioners forventede fremtidige udvikling i nettoomsætningen er 

vurderet og opsummeret i skemaet i Figur 7, hvor en samlet oversigt med budget- 

 
Exploration & Production Generation Energy Markets Sales & Distribution 

• Fremtidige Gaskontrakt-
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Wingas med forventet 
opstart fra 2011. 

• Fuld produktion på 
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afhængig af 
liberaliseringen (EU). 

• Afhængighed overfor 
markeds-hedging 
generelt.. 

• Strategi mod samlet salg 
af El, gas og varme 
(bundle) påvirker 
positivt.. 

• Kraftig stigning (ca. 88%)  
i netto-omsætningen fra 
2007 til 2008, primært på 
grund af ”time-lag”– 
forventes større stigning i 
2009 og større fald 2010 
samt mindre fald i 2011, 
herefter moderate 
stigninger fremover til 
2015 efterfulgt ”steady 
state”/jævn vækst. 

• Stabil indtjening – regnes 
som den mest stabile 
division i koncernen. 

• Begrænsede vækst-
muligheder – bl.a. pga. 
af prisregulering og 
traditionelt mættet 
marked. 

• Kunderne skifter ikke 
selskab i stort omfang, 
men bliver ved det 
oprindelige. 

• Beskeden stigning (ca. 
7%)  i nettoomsætningen 
fra 2007 til 2008 – 
forventes mindre stigning 
i 2009, større fald i 2010 
og mindre fald i 2011, 
herefter moderate 
stigninger (uændret 
2012) fremover til 2015 
efterfulgt ”steady 
state”/jævn vækst. 

Figur 7: Budgetanalyse for DONG Energy's 4 hoveddivisioner. 

                                                             
39 Budgetperioden kan variere, men typisk anbefaler faglitteraturen en minimumsperiode på 5 år. 
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ændringer fremgår af Figur 8. Hvad angår de øvrige udligninger (inkl. elimineringer40) 

mellem divisionerne udgjorde disse 20% af de 4 divisioners omsætning i 2008, hvilket 

også antages at være tilfældet for resten af perioden. 

 

Ændring (%) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Exploration & 
Production -1,5 -1,5 0,5 3,0 5,0 5,0 7,0 5,0 3,5 

Generation -6,0 -6,0 0,0 3,0 3,0 5,0 7,0 4,0 3,5 

Energy Markets 15,0 -10,0 -1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,5 

Sales & Distribution 3,0 -5,0 -3,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,5 

Figur 8: Forventet budgetudvikling for nettoomsætningen i hoveddivisionerne. 

 

10.2 Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed (NDA & AOH). 

Rentabilitetsanalysen i kap. 8.5 viste at nettodriftsaktivernes omsætningshastighed 

(AOH) steg fra 2007 til 2008 (0,72 til 1,02). Udviklingen i afskrivninger, investeringer i 

anlægsaktiver i de 8 budgetteringsår samt for terminalperioden er estimeret ud fra de 

forventninger, der er til DONG Energy's strategi samt udviklingen i branchen og 

markedet. Her kan det forventes at selskabet som helhed, i de kommende år vil øge 

virksomhedens investeringer på en række strategisk vigtige områder, således at 

nettodriftsaktiverne vil stige yderligere, men i kombination med et forventet fald i den 

samlede nettoomsætning, hvorfor omsætningshastigheden forventes at falde i 2009 og 

2010 (0,87 og 0,80) og herefter stige igen i 2011 og 2012 (0,85 og 0,90). 

Mod slutningen af budgetperioden forventes, at omsætningshastigheden på den 

investerede kapital stiger igen (0,95) som følge af en beskeden vækst i omsætningen, 

hvilket vil føre til en endelig stigning i omsætningshastigheden på nettodriftsaktiverne 

for budgetperioden, således at den nærmer sig 1. 

 

10.3 Budgettering af overskuddet og overskudsgraden (OG). 

Overskudsgraden (OG) på overskuddet efter skat (DO) faldt ifølge rentabilitetsanalysen 

(kap. 8.5) fra 8,5% i 2007 til 7,9% i 2008 og yderligere et fald (til 4,5%) ventes for 

2009. Overskuddet kunne være baseret på EBIT og den effektive skatteprocent, men da 

denne de seneste år har været henholdsvis ca. 20% og 43%41 tages der i stedet 

udgansgspunkt i overnævnte overskudsgrad (efter skat). 

                                                             
40 Der antages her overvejede at være tale om koncernintern omsætning ml. divisionerne. 
41 DONG Energy – Årsrapport 2007 og 2008. 
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Det forventede fald i 2009 (4,5%) ventes at være uændret i 2010, hvorefter 

overskudsgraden bl.a. på grund af omkostningsreduktioner ventes at stige jævnt indtil 

2014 (7,5%). Herefter ventes omkostnings- og markedsforhold at være stabiliseret, 

hvorfor overskudsgraden også bliver det (7,5%). 
 

10.4 Terminalperioden. 

I denne periode, som faktisk udgør indtjeningen for resten af virksomhedens levetid, 

antages der en konstant vækst i omsætningen og de deraf afledte faktorer. 

Terminalværdiens størrelse kan være en stor del af hele virksomheden værdi, og 

væksten i terminalperioden vil afspejle forventningerne om den generelle udvikling i 

økonomien, hvofor der antages en fortsat konstant vækst på 3,5%, svarende til summen 

af den forventede globale inflation på ca. 2% samt væksten i det danske 

bruttonationalprodukt (BNP) på for tiden 1,5%. 
 

 

11 Værdiansættelsen (model).  
Formålet med dette kapitel er at foretage den egentlige beregning af værdiansættelsen af 

DONG Energy med udgangspunkt i nogle til formålet valgte værdiansættelsesmodeller, 

som ligeledes forefindes på den til dette dokument vedlagte CD-rom. Datagrundlaget til 

modellerne er de estimerede fremtidige indtjeningsmuligheder i form af et 8-årigt 

budget for DONG Energy (2009 – 2016), som blev gennemgået i kapitel 10. 

 

11.1 Modelvalg. 
Der findes som udgangspunkt adskillige metoder og modeller til brug for 

værdiansættelse af virksomheder. Hver af disse modeller har forskellige teoretiske 

indgangsvinkler til en værdiansættelse, bl.a. ud fra virksomhedens karakteristika. Alle 

modellerne har hver især deres fordele og ulemper, men kendetegnet ved en god 

værdiansættelsesmodel er dog, at modellen er brugervenlig, giver et middelret estimat 

som er forståeligt for brugeren, samt at de forudsætninger som ligger til grund for 

modellen er realistiske. 

Som den ene beregningsmodel anvendes DCF-modellen, som tager udgangspunkt i de 

tilbagediskonterede ”frie cash flows” tillagt en terminalværdi, som definerer al uendelig 
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fremtidig udviklingen efter budgetperioden. Der skal ved anvendelsen af DCF-modellen 

være opmærksomhed på, at det er terminalværdien der har den vægtende betydning for 

værdiansættelsen, og derfor er det væsentligt at observerer alle de forventede tendenser 

igennem perioden, da det 9. budgetteringsår ligger til grund for terminal-

perioden/terminalværdien. 

Som den anden model anvendes Residualindkomst-modellen (RIDO), som tager 

udgangspunkt i den bogførte egenkapital primo, målingsperioden og det fremtidige 

overnormale afkast (residualindkomsten) for den 8-årige budgetperiode. 

For begge modellerne gælder at de tager udgangspunkt i samme kapitalstruktur- og 

vækstforhold, og således anvendes den tidligere estimeret WACC (7,64%) som 

diskonteringsgrundlag samt en antaget konstant makroøkonomisk vækst (g) på 1,8%. 

Desuden anvendes modellerne i den indirekte form, hvor de nuværende og kendte 

nettofinasielle forpligtelser (NNF0) fratrækkes for at finde egenkapitalværdien (se Figur 

9). Teoretisk set bør begge modeller give samme resultat, men praksis (bl.a. 

afrundingsforhold) kan vise noget andet. 

Således er der valgt en reference mellem 2 værdiansættelsesmodeller, hvor den ene 

(DCF) bl.a. lægger vægt på værdiskabelse fra driftaktiviteten og hvor 

dividendepolitikken er mindre afgørende, mens den anden model (RIDO) bl.a. har 

mindre vægt i terminalværdien, bygger på disponible regnskabsdata og bedre kan 

anvendes hvis det er svært at forudsige ”de frie cash flows”. 

 

! 

V0
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(1+WACC)t

+
FCFFT +1

(WACC " g)(1+WACC)T
" NFF0t=1

T
#  

! 
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RIDOt

(1+WACC)t
+
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T
#  

Figur 9: DCF- og RIDO-model (indirekte). 
 

11.2 Resultater fra modellerne. 

Som det fremgår af model-estimatet42 på baggrund af det i kapitel 10 angivne budget 

estimeres således ud fra begge modeller en virksomhedsværdi på ca. 51,5 mia. kr., og 

ud af egenkapitalen i forhold til de opgivne 293.600.000 aktier fås en aktieværdi på 118 

kr. I forhold til den estimerede virksomhedsværdi på 65 mia. kr. i forbindelse med den 

                                                             
42 se Bilag 5 – Værdiansættelse (model). 
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senest planlagte børsinduktion i januar 200843, er der her tale om et fald på ca. 20%. Et 

aktiesalg (28%) ville i denne situation indbringe 14,5 mia. kr. i stedet for 18,2 mia. kr. 

 

 

12 Værdiansættelsen (multipler).  
I dette kapitel sammenlignes DONG Energy med lignende virksomheder ved hjælp af 

en relativ værdiansættelse. En relativ værdiansættelse er i praksis ikke en egentlig 

værdiansættelsesmetode, men kan anvendes som en sekundær værdiansættelse hvor 

udvalgte multiple vurderes.44 Analysen baserer sig typisk på sammenligning af 

performance nøgletal i forhold til en gruppe af virksomheder der kan sammenlignes 

med (den såkaldte ”peer-group”). 

12.1 Peer-group. 

På det europæiske marked er DONG Energy en forholdsvis lille virksomhed, og det er 

ikke muligt på dette marked at finde en energileverandør, som er bare nogenlunde 

sammenlignelig. Det er desuden også svært at finde en virksomhed, som på samme 

måde er fuldt integreret og dermed opererer på så mange forskellige forretningsområder 

som DONG Energy.  

Som ”peer-group” er derfor udvalgt de i Figur 10 nævnte 4 europæiske virksomheder, 

hvoraf 1 (finske Fortum) er skandinavisk. 

Virksomhedernes ”Enterprise-Value” (”EV”) tager i beregningen ikke hensyn til 

forhold omkring minoritetsinteresser, associerede virksomheder o.lign., da dette forhold 

er ukendt, men vurderes her samtidig ikke at have afgørende betydning; ”Enterprise-

Value” er således blot summen af Markedsværdien og Gælden. 

 

Selskab Land 
Ant. Aktier 
(mio.) Kurs (kr.) Markedsværdi (mio. kr.) 

Gæld 
(mio. kr.) 

EV (mio. 
kr.) 

DONG 
Energy DK 293,6 11845 34.645 16.416 51.061 

Fortum Oy SF 888 132 117.269 76.141 193.410 

E.ON AG D 2.001 212 423.845 497.982 921.827 

RWE AG D 523 464 242.806 285.294 528.100 

EnBW AG D 250 295 73.656 137.030 210.686 

Gennemsnit   791 244 178.444 202.573 381.017 

Figur 10: Valg af Peer-group/Kilde: Orbis/CBS Learning-lab/Bloomberg. 

 
                                                             
43 Jf. kap. 6.4 samt Bilag 1 – Meddelelser vedr. DONG Energy. 
44 Jf. bl.a. ”Valuation” (Koller, Goedhart & Wessels), p. 371-392. 
45 Kursen på 118 kr. pr. aktie er fra værdiansættelsen i kap. 11.2. 
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12.2 Værdiansættelsesforhold. 

Den første multipel der sammenlignes på er ”Price/Earnings” (nævnt til sidst i Figur 

11). P/E-værdien er traditionelt det mest anvendte nøgletal, der angiver hvad investor 

vil betale for 1 krone af selskabets overskud næste år. Det er et økonomisk forhold der 

anvendes til værdiansættelsen, hvor et højere P/E-forhold betyder, at investorerne skal 

betale mere for hver enhed af nettoindkomst, så aktier er dyrere sammenlignet med en 

med en lavere P/E-ratio. Med andre ord vil P/E-forholdet kunne udtrykke den aktuelle 

efterspørgsel fra investorerne for en virksomheds aktie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Multipler. Kilde: Orbis/Bloomberg. 

 

Det interessante er i denne sammehæng, at hvis DONG Energy’s tidligere beregnet 

”Totalindkomst” for 2008 fra refurmuleringen sættes i forhold til peer-gruppens 

gennemsnitlige P/E-værdi, naturligvis uden DONG Energy, skulle virksomheden 

således have en aktuel værdi på: 

 

Gns. P/E*”Totalindkomst” = 12,7 * 3.515.000.000 kr. = 44.640.500.000 kr. 

 

...og således er der altså her tale om et fald på ca. 30% i forhold til den estimerede værdi 

på 65 mia. kr. i forbindelse med den senest planlagte børsintroduktion (jan. 2008), og 

det ville ved et salg  (28% af aktierne) i denne sammenhæng kun indbringe 12,5 mia. kr. 

Udover P/E-værdien sammenlignes peer-group også på ”Price-to-sales” (”P/S”), som er 

forholdet mellem aktiekursen og virksomhedens omsætning pr. aktie. Begge disse 

multipler sættes i forhold til hinanden (Figur 13) og P/S sættes ligeledes i forhold til 

EV/EBITDA (Figur 12).  

Den største fordel ved EV/EBITDA i forhold til P/E er, udover at være den mest 

anvendte metode, også er upåvirket af virksomhedens kapitalstruktur. Den måler 

således virksomhedsværdi med gælden i forhold til indtjeningen før skat. Det ses 

Selskab Land 
Salg 
(mio. kr.) 

EBITDA 
(mio. kr.) EV/EBITDA P/S P/E 

DONG 
Energy DK 60.777 12.876 4,0 0,6 7,8 

Fortum Oy SF 41.932 17.737 10,9 2,8 10,2 

E.ON AG D 645.442 72.019 12,8 0,7 19,9 

RWE AG D 353.400 61.908 8,5 0,7 9,1 

EnBW AG D 121.309 18.898 11,1 0,6 11,4 

Gennemsnit   244.572 36.688 9 1 12,7 
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umiddelbart af begge graferne at DONG Energy i modsætning til den øvrige ”peer-

group” (særligt finske Fortum og tyske E.ON) ligger ganske lavt placeret, hvad angår 

begge forhold. DONG Energy følger pænt med de 3 tyske selskaber på ”Price-to-sales”, 

men ligger lavere på både P/E og EV/EBITDA, hvilket kunne indikerer at 

virksomheden er undervurderet. Dette kunne ligeledes hænge sammen med at 

virksomheden endnu ikke er børsnoteret, hvilket kan bidrage til at gøre værdien mere 

diffus. 

Den høje placering i begge tilfælde for finske Fortum kan hænge sammen med, at 

virksomhedens marked er et andet (Baltikum/Østeuropa) og det er derfor tvivlsomt  

Figur 12:  Sammenligning af Peer-group (inkl. DONG Energy) på ”Price-to-sales” pr.  EV/EBITDA. 

 

hvorvidt selskabet overhovedet er egnet til peer-gruppen. Dog påvirker selskabets P/E-

værdi ikke gruppens gennemsnit signifikant (er nærmest på niveau), hvorfor det 

vurderes ikke at have haft betydning for værdiansættelsen. 
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Figur 13: Sammenligning af Peer-group (inkl. DONG Energy) på ”Price-to-sales” i forhold til P/E . 

 

12.3 Delkonklusion - værdiansættelsen. 

Både metoderne/modellerne og datagrundlaget er naturligvis forbundet med usikkerhed, 

i forbindelse med værdiansættelsesmodellerne kan der således både være usikkerhed 

omkring budgettering, kapitalstruktur og afkastkrav (her under WACC), rentabilitet og 

forventede vækstforhold. Ligeledes er der i forbindelse med analysen af multipler 

usikkerhed med hensyn til relevansen af virksomhederne i ”peer-group” samt hele 

datagrundlaget. Dog kan det konstateres at der er tale om to uafhængige og ganske 

forskellige værdiansættelsesmetoder, med en stor grad af forskellighed i datagrundlaget. 

Således estimeres værdien af DONG Energy til hhv. 51,5 mia. kr./118 kr. pr. aktie og 

44,5 mia. kr., i et ganske tæt værdiområde med kun 12 – 15% i forskel. Desuden 

indikeres det i multipel-værdiansættelse, at virksomheden kan være undervurderet, men 

dette forhold er påvirket af værdiansættelsen fra modellerne. 

Ovenstående forhold er således med til at understøtte værdiansættelsens realisme, og i 

forhold til den estimerede værdiansættelse på det oprindeligt planlagte tidspunkt for en 

børsintroduktion (jan. 2008) anses et fald på 20 – 30% for at være betragteligt. Det har 
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ligeledes betydning om et salg kan indbringe 14,5 mia. kr., 12,5 mia. kr. eller 18,2 mia. 

kr. (det sidste beløb bør endda fremdiskonteres, og dermed blive større). 

 

 

13  Privatisering af infrastruktur. 
Dette kapitel vil  gennemgå og behandle en række udvalgte, primært udenlandske46, 

privatiseringer på verdensplan. Analysen tager udgangspunkt i den videnskabelige 

artikel ”The Financial and Operating Performance of Privatized Firms during the 

1990’s”, som er en statistisk undersøgelse baseret på et datamateriale af observationer 

på op til 85 statsejede virksomheder fra 28 lande (13 udviklingslande og 15 

industrilande) i perioden 1990 - 199647. Baseret på årsrapporter og andre kilder 

undersøges driftsmæssige og finansielle resultater for virksomhederne både før og efter 

privatisering, og eventuelle ændringer opsummeres og belyses.  

Derudover belyses statens rolle i forhold til en privatisering med hensyn til fordele, 

ulemper, økonomiske forhold og eventuelle andre forhold som måtte gøre sig gældende 

i forbindelse med en privatisering. Denne del af analysen tager bl.a. sit udgangspunkt i 

den videnskabelige artikel ”Does Fiscal Stress Induce Privatization?...”, som overordnet 

undersøger sammenhængen mellem tilskyndelsen til privatisering i forhold til statens 

økonomiske forhold, hvilket er foretaget hos en række stater i USA for perioden 1992 – 

2002. I denne sammenhæng ses der desuden på liberaliseringsforholdet omkring 

energisektoren sammen med en vurdering af markedets konkurrenceforhold ved en 

privatisering af DONG Energy. 

I sammenhæng med statens rolle og motivation i forhold til en privatisering og 

liberalisering af energi-sektoren i Danmark, forholdes og analyseres derfor også 

kundens/forbrugerens rolle. Her tages udgangspunkt i den videnskabelige artikel 

”Utilities deprivation dynamics and energy sector reforms in Europe”, som analysere 

pris- og reguleringsforhold for El- og Gasforsysning for en række EU-lande i perioden 

1994 - 2001. 

 

                                                             
46 Dette skyldes dels det forhold at der kun findes et fåtal nationale danske virksomheder med infrastruktur, samt at der i 
den periode undersøgelsen vedrører kun blev privatiseret TDC (Tele Danmark). 
47 Virksomheder, deres oprindelsesland samt den privatiserede værdi er oplistet i bilag 5. 
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13.1 Forhold og kritik ved sammenligning af privatiserede virksomheder. 
Som tidligere nævnt baserer dette hovedkapital sig på en videnskabelig artikel 

indenholdende en analyse om emnet, hvorfor det i denne sammenhæng vil være relevant 

først at vurdere denne analyses egnethed i forhold til senere konklusioner desangående. 

Dette vurderes i nedenstående underkapitel. 

 

13.1.1 Analysens tidsperiode. 

Selve tidsperioden, der som tidligere nævnt går fra 1990 til 1996, hvor selskaberne er 

analyseret op til 3 år forinden privatisering og 3 år efterfølgende, burde være 

tilstrækkeligt til i ganske stort omfang at omfatte en kojunkturcyklus på kort sigt (typisk 

1,5 – 8 år)48 og eliminere en sådan. Det kan dog diskuteres hvorvidt denne tidsperiode i 

forhold til makroøkonomiske forhold tager højde for, hvorvidt der for virksomhederne 

har været udefrakommende og systematiske påvirkninger i både positiv og negativ 

retning. I den nævnte periode kan der have været negative påvirkninger fra bl.a. 

Østblokkens kollaps (”Murens fald”), men der var desuden fra begyndelsen af 1990 

pæne økonomiske i både USA og og store dele af Vesteuropa og analysen skal ses i 

global sammenhæng. 

 

13.1.2 Datagrundlaget og metoden. 

Analysen indeholder ikke kun infrastrukturelle virksomheder som er lidt i undertal49, og 

dermed er det faktiske datagrundlag mindre, men den vurderes dog tilstrækkelig bred og 

repræsentativ på trods af dette. Ligeledes vurderes de nøgletal der sammenlignes på at 

være relevante, og virksomhedernes typer50 (national karaktér) og størrelser (DONG 

Energy størrelse) er ligeledes relevante for sammenligningen. 
 

13.1.3 Relevante data fra analysen. 

I artiklen indgår et større antal tabeller, hvor det i denne sammenhæng er vurderet at én 

enkelt tabel er den mest relevante for analyse decideret for monopolistiske 

virksomheder, nemlig artiklens tabel 3. Denne tabel tager eksplicitte målinger på netop 

                                                             
48 Jf. f.eks. http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigt_3_kvartal_2006/$file/kap02.htm 
49 Udgør ca. 40 af de 85 virksomheder. 
50 Se i øvrigt Bilag 6 – Privatiserede virksomheder (1990 – 1996).. 
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disse virksomheder, hvorfor disse målinger trods et forskelligt antal observationer fra 24 

til 31 (Figur 14 - kolonne ”N”) vurderes anvendelige. 
 

13.2 Resultater og konklusioner. 
Det ses i tabellen i Figur 14 at undersøgelsen dokumenterer signifikante stigninger efter  

 
Måleparam. N Gns. Gns. Gns. Andel af 
    Før Efter Ændring virksomheder 
    (Medianen) (Medianen) (Medianen) ændret som 
          forudsagt 

Overskudsgrad           
Konkurrerende 48 0.18 0.19 0.01 0.60 

    (0.05) (0.07) (0.02)   
Monopolitiske 30 0.07 0.13 0.06 0.90 
    (0.05) (0.09) (0.04)   

Oms./Medarb.           
Konkurrerende 34 0.87 2.10 1.23 0.85 
    (0.74) (1.54) (0.80)   
Monopolitiske 27 1.22 3.54 2.32 0.93 
    (1.30) (3.52) (2.22)   

Invest./Oms.           
Konkurrerende 34 0.11 0.12 0.01 0.53 

    (0.08) (0.08) (0.00)   
Monopolitiske 31 0.23 0.21 -0.02 0.61 
    (0.11) (0.13) (0.02)   

Omsætning           
Konkurrerende 46 0.85 2.18 1.33 0.80 
    (0.70) (1.68) (0.98)   
Monopolitiske 28 1.10 3.42 2.32 0.93 
    (1.15) (3.26) (2.11)   

Beskæftigelse           
Konkurrerende 35 19073 18593 -480 0.60 
    -10060 -10745 (-685)   
Monopolitiske 26 17708 17802 94 0.69 
    -8470 -8276 (-194)   

Gearing           
Konkurrerende 40 0.28 0.25 -0.03 0.66 
    (0.25) (0.19) (-0.06)   
Monopolitiske 30 0.30 0.19 -0.11 0.73 
    (0.26) (0.17) (-0.09)   

Udbytte/Oms.           
Konkurrerende 24 0.018 0.052 0.033 0.70 
    (0.003) (0.013) (0.009)   
Monopolitiske 29 0.011 0.042 0.03 0.93 
    (0.00) (0.03) (0.03)   

Figur 14: Nøgletal/ændringer på statistiske udfald for monopolistiske virksomheder  (typisk forsyningslev.)  før 
og efter privatisering. 

 

en privatisering med hensyn til rentabilitet, omsætning, driftresultater og udbytte både 

hvad angår gennemsnit og median. 
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Der forekommer dog også et signifikant fald hvad angår de finansielle gearingsforhold  

og der er nogen uoverensstemmelse mellem gennemsnit og median hvad angår 

beskæftigelsen, som kunne indikerer statistisk skævhed. I dette tilfælde er ændringen 

dog ikke betydelig.  

Generelt vurderes tabellen at vise, at en privatisering af en monopolistisk 

(infrastrukturel) virksomhed på adskillige kernepunkter faktisk ændrer den i positiv 

retning, i hvert fald set ud fra ”shareholder”-value og et forretningsmæsigt syn. 

Ligeledes  viser undersøgelsen, at de monopolistiske virksomheder (typisk gamle 

statsmonopoler) efter privatiseringen, rent forretningsmæssigt er mindst ligeså 

succesfulde, om ikke mere, i forhold til de privatiserede virksomheder, der burde være i 

betydelig mere konkurrence. 

 

13.3 Statens interesse i en privatisering. 
Set fra statens side kan der naturligvis være gode incitamenter både for og imod en 

privatisering af infrastrukturel virksomhed. Ofte har disse incitamenter og dermed også 

tilknyttede argumenter hertil udgangspunkt i holdninger, og er dermed politisk 

motiverede. I dette kapitel belyses en række udvalgte fordele og ulemper (oplistet i 

Figur 15), og disse vil blive vurderet og diskuteret ud fra en pragmatisk vinkel i videst 

muligt omfang. 

 

Fordele Ulemper 
Provenue i statskassen. Ingen mulige løbende indtægter. 

Fri af drift, forpligtelser og ansvar. Offentlig infrastrutur bør være offentlig. 

Mindre politisk indblading eller korruption. Mindre statslig kontrol. 

Underskud betales ikke af skatteydere. Overskud bidrager til statskassen. 

Mindre bureaukrati og mere effektivitet. Mindre åbenhed og tilgængelig. 

Bedre konkurrenceevne.  

Bedre fokus på driften/forretningen.  

Figur 15: Fordele og ulemper for staten ifm. privatisering af infrastrukturel virksomhed. 

 
Provenue i statskassen/ingen mulige løbende indtægter.51 

Staten får umiddelbare midler, typisk af relativ betragtelig størrelse, i statskassen og får 

dermed mulighed for et andet økonomisk råderum i forhold til statsbudgettet så der 

f.eks. ekstraordinært afdrages på statsgæld, tilbydes befolkningen flere velfærdsydelser 

                                                             
51 ”Staten som aktionær, s. 234. 
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eller skattelettelser. Omvendt frasiger staten sig hermed også muligheden for fremtidige 

indtægter. 

 

Fri af drift, forpligtelser og ansvar/offentlig infrastrutur bør være offentlig. 

Staten behøver ikke bekymre sig om driften og funtionen ved den pågældende ydelse, 

som i videst mulig omfang varetages af andre. 

Dog kan typen af ydelsen og funktionen være af så afgørende central og tværgående 

betydning for hele samfundet, at det vurderes at ydelsen bliver nødt til at være offentlig 

for at fungere. Det vil f.eks. være  vanskeligt at forestille sig privatiseret Politi eller 

Forsvar. 

 

Mindre politisk indblading eller korruption/Mindre statslig kontrol. 

Nationaliserede virksomheder er tilbøjelige til at have indblanding fra politikere af 

politiske eller populistiske årsager. Eksempelvis kan en virksomhed købe ydelser fra 

lokale producenter i stedet for at købe dem i udlandet, hvis de er bedre eller billigere 

der. Der kan også være incitamenter til at flytte eller placerer sine aktiviteter på 

bestemte lokationer af politiske årsager f.eks. for at skabe beskæftigelse. En 

monopoliseret virksomhed er derfor tilbøjelig til at korrumpere, således at beslutninger 

først og fremmest træffes af politiske årsager for personlig vinding for beslutnings-

tageren, fremfor rationelle økonomiske incitamenter. 

Der vil dog omvendt ikke være mulighed for politisk og offentligt at kontrollere, at 

funktionen ikke misforvaltes eller komrumperes i privat regi. 

 

Underskud betales ikke af skatteydere/Overskud bidrager ikke til statskassen. 

Skatteyderne/samfundet behøver ikke at bekymre ikke at bekymre sig om et negativt 

driftresultat i forhold til den ejede virksomhed, hvor der til gengæld heller ikke er 

mulighed for at få et evt. overskud i statskassen. 

 

Mindre bureaukrati og mere effektivitet/Mindre åbenhed og tilgængelig. 

Statsdrevne virksomheder har tendens til at blive bureaukratiske. En politisk valgt 

regering kan kun være motiveret til at forbedre en funktion, når dens dårlige præstation 

bliver politisk følsom og en sådan forbedring kan vendes let med en anden ordning. 

Private virksomheder har et større incitament til at producere flere varer og 

tjenesteydelser af hensyn til at nå et kundegrundlag og dermed skabe stigende overskud. 
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En statsejet virksomhed vil ikke være så produktiv som følge af manglende finansiering 

fra det samlede offentlige budget, der skal tage hensyn til andre områder af 

samfundsøkonomien.  

Der stilles typisk en lang række krav til statslige virksomheder mht. indsigt og åbenhed 

i forhold til offentlighed som jo i denne sammenhæng er ejer. Denne tilgængelighed og 

åbenhed kan helt eller delvist forsvinde i sammenhæng med en privatisering. 

 

Bedre konkurrenceevne.52 

Selskaber er til for at generere overskud til deres aktionærer, og private selskaber opnår 

en fortjeneste ved at få forbrugerne til at købe deres produkter frem for deres 

konkurrenters. Derved får private selskaber typisk større fortjeneste, hvis de opfylder 

behovene hos deres kunder godt.  

 

Bedre fokus på driften og forretningen. 

En privat virksomhed har evnen til at koncentrere alle relevante menneskelige og 

finansielle ressourcer på specifikke funktioner. En statsejet virksomhed har ikke 

nødvendigvis de rette ressourcer til at specialisere sine varer og tjenesteydelser til det 

størst mulige antal mennesker i befolkningen.  

 

På grund af de i kap. 6.4 nævnte majoritetsvilkår for staten, vil en række af de 

ovennævnte emner i et vist omfang kunne realiseres for DONG Energy, men de vil være 

vanskellige at genemføre 100%. 

 

13.3.1 Det økonomiske incitament. 

Set i forhold til bl.a. diskussionen i forrige kapitel med hensyn fordele og ulemper for 

staten ved en privatisering kunne det økonomiske element og skatteyderhensynet typisk 

have en central og betydelig rolle i sammenhæng med overvejelser om privatisering. 

Imidlertid viser analysen ”Does Fiscal Stress Induce Privatization?...”, som belyser 

disse forhold for en række amerikanske stater perioden 1992 – 2002, at der i mange 

tilfælde tages mere hensyn til de rent praktiske og funktionelle forhold hvad angår 

ydelsen. Således bliver der ofte lavet en blanding af private og offentlige forhold, da 

                                                             
52 ”Staten som aktionær, s. 233. 
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dette viser sig at gøre ydelsen mest optimalt rent funktionelt, og statens mulige 

provenue samt de skatteydermæssige forhold bliver dermed sekundære. 

 

13.4 Forbrugerens interesse i privatisering af offentlig virksomhed. 
Forbrugerens interesse i hvorvidt energileverandøren er privatiseret eller statsejet kan 

betragtes fra flere synsvinkler, alt afhængig af om forbrugeren er statsborger og 

skatteyder i den stat som har ejerskabet. I dette tilfælde bliver forbrugeren også ejer og 

dermed i en hvis forstand gælder de samme interesser og vilkår som beskrevet for staten 

i forrige kapitel, og forbrugerens interesse kan dermed være diffus. 

En anden faktor som vil være gældende for alle forbrugere i et liberaliseret marked, 

uanset statsborgerskab og virksomhedsejerskab, er prisen som vurderes at have stor 

betydning da leverance af energi ikke har mange produkt-parametre udover denne53. 

De 2 grafer nedenfor (Figur 16 og Figur 17) viser udviklingen i gas- og el-priser for en 

række EU-medlemslande i en periode (1994 – 2001)54, hvor liberaliseringen af energi-

sektoren i EU begyndte et par år inde i perioden. 

 

Figur 16: Udvikling i gas priser for en række europæiske lande 1994 - 2001. Kilde: ”Utilities deprivation 
dynamics and energy sector reforms in Europe”. 

 

Priserne er justeret for købekraftsparitet (PPP) for at udjævne sammenlignings-

grundlaget, og overordnet set for alle landene er der ikke noget der indikerer en samlet 

tendens, såsom f.eks. kraftige prisfald på både gas og el i samtlige lande. Dog ses der en 

                                                             
53 Forsyningssikkerheden vil dog typisk være en anden vigtig parameter. 
54 Baseret på analyserne i artiklen ”Utilities deprivation dynamics and energy sector reforms in Europe” – baseret på 
OECD-tal. 
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tendens i de sidste par år af analyseperioden til at gasprisen stiger betragteligt 

(gennemsnitlig ca. 28%), bortset fra i Irland hvor den faktisk falder en smule. I denne 

sammenhæng trækker Danmark dog noget op med en stigning på ca. 56%. 
 

 

Figur 17: Udviklingen i El-prisen for en række europæiske lande. Kilde: ”Utilities deprivation dynamics and 
energy sector reforms in Europe” 

 

Med hensyn til el-prisen ses henholdsvis stigninger og fald i de senere år for respektive 

halvdelen af landene. Største stigning i de seneste par år er her foregået i Holland med 

ca. 33%, mens de øverige stigninger er moderate (ca. 10%) og dog også må betragtes 

som betydelige for en privatøkonomi. 
 

13.5 Energisektorens konkurrenceforhold ved en privatisering. 
Lige så vel som det i kapitel 13.4 blev undersøgt hvorvidt prisen på energiydelser havde 

ændret sig  i løbet af en liberaliseringsperiode for energisektoren i EU, er det interessant 

at undersøge sammenhængen i konkurrencen for selve branchen i forhold til 

liberaliseringen og den dermed tilknyttede regulering. 

I de oprindelige undersøgelser hvor prisudviklingen på gas og el blev analyseret, blev 

ligeledes for de selv samme EU-lande analyseret graden af regulering (se Figur 18) på 

både gas og el (beregnet gennemsnit). Reguleringen er kvantiseret på en skala fra 6 til 0, 

hvor 6 angiver max. regulering og 0 betyder at der ingen regulering har fundet sted. 
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Figur 18: Graden af regulering i landenes energisektor Kilde: ”Utilities deprivation dynamics and energy sector 
reforms in Europe” 

 

En korrelationsberegning (se Figur 19) viser at i Danmark og Holland er der en 

modsatrettet sammenhæng mellem reguleringsgraden og prisforholdene (stigende pris 

ved mindre regulering), mens der i Frankrig, Italien og Irland er tendens til 

samvariation, således at priserne falder når reguleringsgraden falder, og der kan således 

ikke med sikkerhed konstateres en generel sammenhæng. 
 

 

  Korr. - gas & El Korr. - reg. & gas Korr. - reg. & El 
Belgien 0,571108461 -0,870042779 -0,343135177 
Danmark 0,990993825 -0,917864945 -0,929439381 
Frankrig -0,295598783 -0,295785503 0,836450354 

Holland 0,94921947 -0,8017718 -0,920138663 
Italien -0,250036921 -0,810583529 0,761764628 

Irland 0,884751814 0,896230075 0,911295655 
Spanien -0,724277952 -0,537085622 0,912413064 

Figur 19: Sammenligning af regulering i landenes energisektor Kilde: ”Utilities deprivation dynamics and 
energy sector reforms in Europe”/Egen tilvirkning. 

 
 

13.6 Delkonklusion. 
Analyserne angående privatisering af offentlig virksomhed, primært tilknyttet energi-

sektoren, viser ikke umiddelbart markante samfundsmæssige nytteeffekter for brugerne 

af de pågældende ydelser, hvad angår prisforhold og valgmulighed. Samtidig er der 

tendens (USA) i retning af at stille krav til noget velfungerende (f.eks. 

forsyningssikkerhed) og sammenhængende, fremfor blot at fokusere på pris. Ligeledes 
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vises der i denne sammenhæng ikke generelle tendenser mod mere konkurrence, eller 

lavere pris på ydelserne (EU) trods flere liberaliseringstiltag. 

Dog vil en privatisering ændrer på statens situation og vilkår i forhold til at drive 

infrastrukturel forsyningsvirksomhed, og resultaterne viser at de fleste virksomheder 

ændres til det bedre, samtidig med at staten bl.a. får salgsprovenue sammen med 

frigørelsen fra en række forpligtigelser i forbindelse med virksomhedsdriften. I DONG 

Energy’s tilfælde, vil dette dog kunne være anderledes på grund af kravet om statens 

aktiemajoritetsforhold. 

 
 

14 Børsintroduktion af Dong Energi. 
Kapitlet vil belyse og analysere forholdene omkring en mulig børsintroduktion af 

DONG Energy, samt de forhold der kan gøre sig gældende i forbindelse med 

prisfastsættelse af introduktionskursen og konsekvenser ved denne prisfastsættelse. 

Analysen omkring prisfastsættelse vil dels baserer sig på makro-økonomiske forhold i 

sammenhæng med ”Arbitrage Pricing Theory”-modellen (APT) samt generel udvikling 

omkring aktiekurser, og dels vil analysen tage udgangspunkt i den videnskabelige 

artikel ”Auctions of Shares with a Secondary Market and Tender Offers”. 

Desuden vil det blive analyseret hvilke potentielle købere der kunne tænkes at være til 

DONG Energy aktier, og i denne sammenhæng forholdes det ligeledes hvorvidt aktien 

har mulighed for at blive en aktie for den brede danske befolkning, som omtalt i kap. 2. 
 

14.1 Potentielle købere til en DONG Energy aktie. 
Der er mange spekulationer om hvem der kunne tænkes at investere i en DONG Energy 

aktie, og ifølge en undersøgelse foretaget af Gallup for Business dk55 er danskerne da 

også ganske skeptiske med hensyn til en privatisering af DONG Energy, hvilket ikke 

nødvendigvis betyder at de ikke er villige til at investere i aktier i virksomheden. Det 

virker dog i opponionen generelt ikke som om at der er den store interesse for det. 

                                                             
55 http://www.business.dk/article/20080120/transport/701200041/ 
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Figur 20: Investeringsforeningers investeringer fra 1. kv. 2008. 

 

Som det kan ses af Figur 20 er det ligeledes tvivlsomt hvorvidt investeringsforeningerne 

i Danmark vil købe DONG Energy aktier, da deres samlede investeringerne er faldet 

betydeligt gennem 2008, hvor de dog ser ud til at bedres noget i 2009. 

Ligeledes ses det af Bilag 12 – Pensionsinvesteringer i OECD-lande. at pensions-

investeringsmængden generelt, og i særdeleshed i USA, er faldet betydeligt i 2008. 

 

14.2 Forhold omkring en børsintroduktion. 
Dette kap. sit udgangspunkt i den videnskabelige artikel ”Auctions of Shares with a 

secondary Market and Tender Offers”, hvor der analyseres hvilke effekter og 

mekanismer der kunne påvirke en børsintroduktion andet end troen på fremtidig værdi i 

virksomheden. Desuden analyseres en mulig prisfastsættelse i forbindelse med en 

børsintroduktion, dels ved analyse af OMX-C20 tendens og dels baseret på ”Arbitrage 

Pricing Theory”. 

 

14.2.1 Forhold for kursdannelse og ejerskab. 

Til en teoretisk vurdering og analyse af hvorvidt ejerskabsforholdet har betydning ved 

opnåelse af en god pris for aktierne i forbindelse med en børsintroduktion, anvendes 
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konklusioner fra Antonio Mello og John Parson’s føromtalte artikel, som indledende 

stiller spørgsmålet: 

 

Hvordan virker forskellige mekanismer i forhold til passende overdragelse af ejerskab? 

 

Artiklens konklusioner opsummeres overordnet således:  

 

• Markedet for aktier er sammensat af både små investorer som køber aktier i 

sammenhæng med en porteføljen, og store investorer med interesse i at opnå en 

kontrollerende post. Denne asymmetri er kritisk, og en god balancering er 

afgørende i udformningen af en optimal metode i forbindelse med salget, således 

at de indbyrdes vil være interesseret i at presse prisen op. 

• Ejerstruktur og kontrol kan være afgørende for værdidannelsen, idet de store 

investorer typisk vil være interesseret i kontrollerende indflydelse, hvor en større 

aktiepost synes sværere at opnå i ”gensalgsfasen” (”secondary market”). 

• De store investorer har bedre mulighed for at overvåge markedet, hvilket er med 

til at forøge de asymmetriske forhold. 

• Det kunne være mere optimalt  med en mekanisme hvor der først auktoneres 

aktier i en mere spredt mere form, rettet mod mindre aktionærer, efterfulgt af 

større aktieblokke, som igen er presset af en salgsfase med mere spredte aktier. 

 

De konventionelle salgsmetoder56 i forbindelse med børsintroduktioner vurderes derfor 

til ikke at være optimale i sig selv. 

Det vurderes således også af ovenstående, at kunne skabe problemer i forbindelse med 

salget af Dong Energy, at det kun er planlagt at sælge ca. 28 % af aktierne (jf. kap. 6.4) 

og at staten i denne sammenhæng stadig vedbliver at være hovedaktionær med ca. 51%, 

hvorfor incitatmentet til køb af aktier, særligt blandt større investorer, kunne være 

tvivlsomt. Dette kunne så skabe mulighed for en bredt udbudt aktie, som omtalt i kap. 

2.1, men problemet vil stadig være om salgsmetoden kan skabe tilstrækkelig værdi. 

 

                                                             
56 Bl.a. mulighed for anvendelse af ”green shoe”. 
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14.3 Analyse af aktierelateret forhold og prisfastsættelse. 

En umiddelbar indikativ mulighed for at vurdere  prisfastsættelsen på et aktiemarked vil 

være at undersøge den historiske udvikling i aktiekursindekset (Figur 21) tilknyttet det 

børsmarked, som den pågældende aktie er planlagt introduceret på. I denne 

sammenhæng antages det at aktien skal introducres på Nasdaq OMX-C2057, hvor de 

seneste 3 års kursudvikling på dette marked vurderes, således at eventulle påvirkninger 

fra f.eks. ”finanskrisen” kan efterprøves. 

 

 
Figur 21: De seneste 3 års kursudvikling af OMX-C20. 

 

Af kursudviklingen for OMX-C20 (Figur 20) fremgår det umiddelbart tydeligt, at der i 

september og oktober måned 2008 har været en kraftig negativ påvirkning af indekset, 

som givetvis er afledt af ”finanskrisen”, men at indekset siden foråret 2009 har 

genvundet en del af det markante fald (ca. 55% stigning). I relation til den seneste 

annoncering vedrørende børsintroduktion (8. Januar 2008), er indekset dog samlet set 

faldet med ca. 25%. 

 

                                                             
57 En DONG Energy aktie vurderes at kunne blande sig mellem de 20 mest handlede aktier. 
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14.3.1 Prisfastsættelse med APT-modellen. 

Som en anden del af grundlaget for vurdering af prisfastsættelsen på en DONG Energy 

aktie ved en børsintroduktion, anvendes her en indikator-model for prisfastsættelsen, 

nemlig ”Arbitrage Pricing Theory”-mdellen (APT/Stephen Ross 1976). 

Modellen forholder sig ikke direkte til prisfastsættelsen, men beregner i stedet forventet  

afkast på baggrund af risikopræmie-faktorer, som er typisk makroøkonomiske 

størrelser, f.eks. ændringer i oliepriser, BNP og ledighed, således at det f.eks. kan være 

muligt at forholde prisen på DONG Energy aktier til ”finanskrisen”. 

 

APT-modellen er således en lineær funktion: 

 

! 

r = rf + b1r1 + b2r2 + ...+ b jrj +" , hvor  

 

r er afkast, rf er det risikofrie afkast og b risiko-faktorer, r er risiko-præmie faktorer og ε 

er støj (typisk usys.). 

 

Modellen forudsætter dog følgende: 

• Perfekte kapitalmarkeder, dvs. homogene forventninger til aktivers afkast. 

• Ingen transaktionsomkostninger. 

• Fri information. 

• Ingen skat. 

• Afkastet er en lineær funktion af et sæt af risiko-faktorer (indeks). 

 

APT-modellen forudsætter ikke: 

• Afkastet er normalfordelt – dette gør bl.a. CAPM. 

• Afhængighed af en risiko-faktor (sys. Risiko). 

• At der eksisterer én markedsportefølje med alle risikofyldte aktiver. 
 

For en linær prisfastsættelsesmodel som APT-modellen har ovennævnte forhold, givet 

anledning til en del kritik gannem årene, blandt andet og hovedsagelig på grund af 

usikkerhed i forbindelse med valget af faktorer. Dels går denne kritik på antallet af 

faktorer (hvor mange?), og dels på hvilke faktorer der er udvalgt. Modellen har dog 

vundet mere indpas og anvendelse de senere år, på trods af denne usikkerhed, hvor det 
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bl.a. ikke kan bestemmes hvorvidt usikkerheden placerer sig på given faktor eller det 

udvalgte antal. 

På basis af modellen kan således estimeres en mulig risiko præmie for en tænkt 

børsnoteret DONG Energy aktie, som i sidste ende vil kunne afspejle prisniveauet og 

dermed kursen på aktien. 

Beregningerne til estimatet baserer sig på 4 macro-økonomiske faktorer, hvis ændring 

er undersøgt for perioden 1. jan. 2008 til 31. dec. 2008. Denne periode er valgt på 

baggrund af at ”finanskrisen” indtræf ca. 8 måneder inde i denne periode, sammenholdt 

med at en børsintroduktion blev varslet i starten af perioden og senere trukket tilbage ca. 

4 måneder før periodeslut58. Således kan periodeslutningen bidrage til at verificere om 

den hævdede effekt (”finanskrisen”) har noget på sig. 

De 4 udvalgte (”præmie”)-faktorer, hvor den detaljerede statistik findes i Bilag 10 – 

Macroøkonomiske tal (OECD)., er : 

 

Forbrugerprisindekset:  

Dette indeks er et mål som anslår den gennemsnitlige pris på forbrugsvarer og 

tjenesteydelser indkøbt af husholdningerne. Indekset bestemmes typisk ved at måling af 

prisen på en standard gruppe af varer beregnet til at repræsentere et typisk 

hverdagsforbrug. 

Her fremgår det af tabellen (Figur 22) at der i perioden har været en svag stigning på ca. 

2,5%. 

 

Den finansielle pengemængde/pengestrøm (Broad Money”): 

Denne pengestrømsindikator angiver den bredest muligt tilgængelige pengemængde på 

et givet tidspunkt.. Mere generelt kan ”Broad money” også betragtes som de likvide 

midler der er til rådighed i situationen.  

Over den analyserede periode (2008) fremgår det at denne faktor faktisk er steget 

ganske pænt med næsten 10%. 

 

Forbrugertilliden: Denne faktor angiver den generelle tillid i befolkningen til de 

økonmiske fremtidsudsigter, og er således en generel indikator for de fremtidige 

økonomiske udsigter.  

Denne faktor er over perioden faldet med ca. 10%, hvilket er ganske betragteligt. 
                                                             
58 Jf. Bilag 1 – Meddelelser vedr. DONG Energy. 
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BNP-vækst: Bruttonationalproduktet (BNP) beregnes, som summen af et lands samlede 

produktion i et år, hvor tallet beregnes på baggrund af de faktiske nettopriser, dvs. de 

indeholder produktafgifter og -skatter. Frivilligt arbejde og private ”vennetjenester” 

samt  uofficiel økonomisk aktivitet som f.eks. sort arbejde eller kriminel økonomisk 

aktivitet medregnes typisk ikke i BNP. 

Ligeledes ses der her afspejlet et fald i denne BNP-vækst på ca. 4%. 

 

Evt. tilknyttet støj (ε) indgår ikke i beregningen, idet der ikke betragtes noget anormalt 

eller usystematisk i forbindelse med faktorerne. 

Den såkaldte ”load faktor” udtrykker betydningen af den målte ”præmie-faktor”, og er 

dannet ved en ”Beta”-sammenligning for udviklingen over perioden betragtet for 

Danmark (porteføje) i forhold til OECD (markedet). Dermed er faktorerne ikke baseret 

værdipapirs-porteføljer (historiske afkast) og makro-økonomiske faktorer, men på 

markedsudvikling og makroøkonomiske faktorer59. 

 

Faktor 
Præmie-
faktor 

Load faktor Faktor-led 

1. Faktor (Forbrugerprisindeks) 0,024102303 0,687373667 0,016567289 

2. Faktor ("Broad Money") 0,087416456 1,027902187 0,089855566 

3. Faktor (Forbrugertillid). -0,093272532 0,959742125 -0,089517578 

4. BNP-vækst -0,037741322 1,462823619 -0,055208897 

Risikopræmie     -0,03830362 

Figur 22: Estimeret risiko præmie på baggrund af 4 macro-økonomiske faktorer. 

 

Som det fremgår af Figur 22 er risikopræmien estimeret til -3,8%, hvilket først og 

fremmest er en negativ præmie, men betragtet i forhold til en given risikofri præmie (pt. 

3,67%) vil der her faktisk opstå risiko for et decideret negativt afkast, hvilket således 

også vil kunne påvirke prisfastsættelsen på en aktie i negativ retning. Det konkrete 

resultat bør dog vurderes kritisk, jf. bl.a. tidligere kritik af modellen, men der er trods alt 

en indikation i negativ retning. 

 

                                                             
59 Haugen, R. A.: ”Modern Investment Theory”, s. 255 – 265. 
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14.4 Delkonklusion - børsintroduktion. 

Overordnet indikerer analyserne omkring kursdannelsen i forbindelse med en 

børsintroduktion af DONG Energy at både børsmarkedet og andre makroøkonomiske 

faktorer har været negativt påvirket og stadig er det i en vis grad, hvilket kunne være 

”finanskrisen”, hvorfor det kan være tilrådeligt at børsinducere når disse forhold har 

bedret sig. En sådan bedring er der faktisk tendens til i løbet af 2009, og analysen viser 

desuden at en række andre kritiske forhold som ejerskabsstruktur og kontrol, ligeledes 

kan være betydende faktorer for kursdannelsen på aktier. Således kan det forhold at kun 

28% af aktierne kan sælges vise sig at være problematisk for aktieværdien, og skulle der 

i denne sammenhæng  tages højde for dette (afhændelse af statens aktiemajoritet), ville 

kravet til værdien givetvis stige pga. statens efterfølgende udgift i forbindelse med 

tilbagekøb af naturgasnettet. 

Ligeledes fremgår det at villigheden og interessen til generel investering blandt 

danskere og udenlændige, private som  institutionelle investorer, har været vigende eller 

stagnerende i dele af 2008 og 2009, hvilket ligeledes kunne være en effekt af 

”finanskrisen”. Dog viser udviklingen det seneste halve år positivt tendens, bl.a. på 

OMX-C20-indekset, hvor ca. 55% er genvundet. 

 

 

15 Konklusion. 
Opgaven har estimeret en aktuel værdi for DONG  Energy, samt vurderet hvor stor 

indvirkning ”finanskrisen” reelt har på udskydelsen af en børsintroduktion og dermed 

en privatisering af virksomheden. 

Hvad angår værdiansættelsen i forhold til en børsintroduktion med salg af aktier, er der 

ved hjælp af 3 metoder (DCF- og RIDO-model samt multipler/”peer-group”) estimeret 

værdier som er 20 - 30% lavere, nemlig hhv. ca. 51,5 og 44,5 mia. kr., end estimatet på 

65 mia. kr. hvor den oprindelige introduktion var planlagt i januar 2008. 

Forskellene i værdiansættelsesmetoder og datagrundlag samt det forhold at der kun 

konstateres 12 – 15% afvigelse i værdiansættelsen, vurderes at bidrage positivt til 

realismen i denne, og således betragtes et fald i værdien på 20 – 30 % som væsentligt. 

Det vurderes ligeledes at have betydning om et aktiesalg (dog kun 28%) kan indbringe 

14,5 mia. kr., 12,5 mia. kr. eller 18,2 mia. kr., hvor det sidstnævnte beløb endda bør 

fremdiskonteres (og dermed blive større). Desuden bliver der skabt tvivl om hvorvidt 
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DONG Energy rent faktisk præsterer dårligere end andre i energi-sektoren, hvor der 

således er indikation af manglende tillid til selskabets formåen. 

Udover ovennævnte estimerede fald i værdien af DONG Energy indikerer forskellige 

analyser ligeledes at der, både hvad angår makroøkonomiske forhold, men også på 

børsmarkedet har været negative tendenser i dele af 2008 og 2009, som meget vel kunne 

være afledt af ”finanskrisen”. Der er også i denne sammenhæng konstasteret generel og 

global vigende investorinteresse i selv samme periode. 

Dog er der tendenser til bedring,  bl.a. er OMX-C20 steget pænt og ca. 55% er 

genvundet, men det konstateres også at andre faktorer kan have indflydelse på 

salgsværdien. F.eks. kan det forhold at der kun kan udbydes ca. 28% af aktierne fordi 

staten skal bevare sin aktiemajoritet, rent faktisk også have negativ indflydelse på 

kursdannelsen, da det er konstateret at ejerskabsforhold og kontrol kan være 

problematisk for investorinteressen. Ligeledes er det i denne sammenhæng at en 

konventionel børsintroduktion ikke nødvendigvis er optimal. 

Med hensyn til selve privatiseringen af offentlig infrastrukturel virksomhed (her DONG 

Energy) er der ikke noget som konkret indikerer, at en sådan har særlig nytteeffekt for 

brugerne af de udbudte ydelser, og det konstateres ligeledes at andet end konkurrence 

og prisforhold har betydning. Således er der tendenser til at sammenhæng og 

velfungerethed også vægtes (USA). Det er i øvrigt konstateret tvivlsomt, hvorvidt 

liberaliseringtiltag har påvirket konkurrence og prisforhold med betydning (EU). 

En klar indikation er dog, at de fleste privatiseringer af offentlig infrastrukturel 

virksomhed ændrer virksomheden og dens vilkår til det bedre, samtidig med at staten 

dels får et salgsprovenue og desudne frigøres for en række forpligtelser. 

Af ovenstående fremgår det således at ”finanskrisen” absolut kan have betydning i 

forhold til det ”rigtige tidspunkt” for en børsintroduktion af DONG Energy, men at en 

lang række andre forhold både nu og i fremtiden også kan have indflydelse på dette. 

 

 

16 Perspektivet. 
Formålet med denne opgave var at foretage en værdiansættelse af en af Danmarks 

største virksomheder DONG Energy, med henblik på en privatisering i form af en 

planlagt børsintroduktion i januar 2008. Børsintroduktionen er udskudt på ubestemt tid 

med henvisning til aktiemarkedets generelle nedtur og den opståede ”finanskrise”, 
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hvilket gør opgaven ganske relevant. Dog er det vurderingen, at de finansielle markeder 

inden for en kort tidshorisont igen bliver stabiliseret og kommer tilbage til et niveau 

som før ”finanskrisen”. Således kunne det igen blive aktuelt med en børsintroduktion og 

ud fra bl.a. OMX-C20 indekset er det sandsynligt, at dette kunne ske inden udgangen af 

2010. 

Gennem den strategiske analyse af virksomheden og den efterfølgende 

regnskabsmæssige analyse og budgettering af selskabets fremtidige drift står det dog 

ganske klart, at en værdiansættelse af denne virksomhed er meget aktuel. Ikke 

nødvendigvis på baggrund af en værdiansættelse med henblik på salg, men mere på 

grund af de udfordringer selskabets har været igennem inden for de seneste 3 - 4 år med 

omlægninger, integrationer og ikke mindst forholdet til liberaliseringen med deraf 

følgende markedsmæssige udfordringer. Således har flere analytikere i denne 

sammenhæng også har stillet spørgsmål ved om hele situationen mht. udskydelsen af 

salg og privatisering havde mere med DONG Energy’s egen forretningsmæssige 

situation at gøre, end egentlige påvirkninger fra ”finanskrise” og dårlige aktiemakeder. 

Gennem analysen af virksomheden vurderes det ligeledes, at sammenlægning og opkøb 

af forskellige energi-selskaber til et samlet energiselskab var det rigtige valg for DONG 

Energy og virksomhedens ejere. I dag har Danmark således ét stort energiselskab, som 

har potentiale til at gøre sig gældende i nordisk sammenhæng. Fra investorernes 

synsvinkel, sidder virksomheden på stort set alle led i den danske energi leverancekæde 

og besidder dermed store værdier af know-how, goodwill samt gode materielle såvel 

som immaterielle anlægsaktiver.  

Hvorvidt og hvornår det lykkes med en 100% fuld privatisering af DONG Energi, 

ligesom f.eks. TDC, er vanskeligt at sige noget om, men det står dog klart at mange 

forudsætninger er til stede for at dette kan foregå. Dette gælder både mht. til markeds- 

og konkurrenceforhold, virksomhedens struktur og styrke samt for de tendenser der 

iøvrigt er i sektoren. 
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18 Bilag 1 – Meddelelser vedr. DONG Energy. 
 
On 13/10/03 it was reported that according to Nordea Securities the Danish government may consider 
listing DONG, a Danish oil and gas company, on the stock exchange. Mr Thor Pedersen, the Danish 
Finance Minister, expects by the spring 20004 to have a proposal ready, either for a partial or whole sale 
of the company to a larger company or for a listing on the Copenhagen Stock Exchange. 
 
On 15/06/04 it was reported that Social Democrats are supporting the sale of a 49 per cent stake in 
DONG. A potential sale of a 49 per cent stake may bring in DKK 7.5 billion to DKK 10.5 billion. 
 
On 19/04/06 it was reported that the Danish government is planning to privatise up to 28 per cent of 
DONG. A decision to float a stake in DONG in an IPO)is being assessed by the Danish government and 
nine Danish power companies, which own the group. Analysts have valued DONG at DKK 60-64 billion. 
The 28 per cent is therefore valued at around DKK 17.92 billion. DONG will increase its share capital to 
complete a share swap with the nine power companies that originally held stakes in the companies that 
DONG acquired. After the deal, the Danish government will hold a 73 per cent stake in DONG, with the 
nine companies holding the remaining 27 per cent. 
 
On 09/01/07 it was reported that the IPO of Dong may value the company at as much as DKK 80 billion. 
The Danish state is expected to decrease its stake in DONG to just over 50 per cent in the IPO, which is 
expected to take place in first half of 2007. According the newspaper sources, Danske Bank, Citigroup Inc. 
and one unnamed bank have been appointed managers of the IPO. The Danish finance ministry will 
announce which banks are to manage the transaction in a couple of days. 
 
On 04/05/07 it was reported that DONG Energy is preparing to go public. The company has a value of 
between DKK 60 billion to DKK 65 billion. SEAS-NVE is planning to offer a stake of around 1 per cent in 
DONG for sale. The total stake to be sold in DONG at the listing is estimated at around 27 per cent. Based 
on the value of up to DKK 65 billion, a 27 per cent stake can be valued at around DKK 17.55 billion. 
 
On 08/01/08 it was reported that DONG Energy is ready for an IPO. The IPO is expected to include the 
sale of existing shares to Danish and international institutional investors and Danish private investors. The 
Danish government is expected to sell a 22 per cent stake and eight unnamed regional power companies 
a combined stake of nearly 6 per cent. The value of DONG Energy has been estimated at around DKK 65 
billion, which would value the 28 per cent stake at around DKK 18.2 billion.  
Denmark's Finance Ministry has said that a prospectus will be made public within the coming weeks. 
 
On 21/01/08 it was reported that the Danish government has postponed its listing of DONG Energy due to 
poor condition of global equity markets. This is the third time the listing of the company has been 
postponed. 
 
On 20/08/08 it was reported that DONG Energy has decided not to list in 2008. The postponement is due 
to the slow economy and volatile finance markets. 
On 09/12/08 it was reported that the Danish government intends to list DONG Energy in 2009, if the 
financial market situation is satisfying. 
 
On 12/01/09 it was reported that the Danish government has decided to postpone the privatisation of 
DONG Energy. The planned listing is not likely to be carried out in 2009. This due to the weak stock 
market. 
 
 
Kilde: Orbis/CBS LearningLab. 
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18.1 Bilag 2 – Tidsmæssigt udviklingsforløb. 
 

 
Tidslinie – IPO (“Initial Public Offering”) = Børsintroduktion. Kilde: Egentilvirkning. 
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18.2 Bilag 3 – DONG Energy – faktaark. 
 
Faktaark for generation. 

Fakta 
 

Centrale kraftværker Landmølleparker   
 

Vandkraft Havmølleparker elprODuktiOnsFOrDeling i 2008  
 

  14% 
 

   Termisk 
 

   Vedvarende 
 

  18.536 gWh  
 

 
 
 
 
 
 
 

  investeringsFOrDeling i 2008 
 

kapacitet for vedvarende energi   
 

61% 
 

Havvindmøller 361 mW  
 

Danmark 226 MW  
 

Storbritannien 135 MW  
 

39% 
 landvindmøller 245 mW 

  

Danmark 205 MW 4.623 mio. kr. 
 

Polen 31 MW  
 

Frankrig 9 MW  
 

Termisk 
 vandkraft 205 mW 

  

  Vedvarende 
 

Samlet kapacitet 811 mW  
 

 
 
Kilde: Årsrapport 2008 DONG Energy. 
 

CO2-REDUKTIONSFO  EBITDA-bidrag pr. segment i 2008  
 

13%   29% 
 
 
 
 
 
 
 
 

36%    22% 
 
 

Exploration & Production 
 

Generation 
 

Energy Markets 
 

Sales & Distribution 
Kilde: Årsrapport 2008 DONG Energy 
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18.3 Bilag 4 – Udvidet Dupont-model. 
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18.4 Bilag 5 – Værdiansættelse (model). 
 

    
Nuv. 
periode 

Budgetper
.               

Termi-
nal-
per. 

  Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  
Nettooms. - Expl. 
& Production 7.114 7.007 6.902 6.937 7.145 7.502 7.877 8.429 8.850 9.160 

  
Nettooms. - 
Generation 15.298 14.380 13.517 13.517 13.923 14.341 15.058 16.112 16.756 17.342 

  
Nettooms. - 
Energy Markets 38.087 43.800 39.420 39.026 39.806 41.001 42.641 44.346 45.677 47.275 

  
Nettooms. - Sales 
& Dist. 15.595 16.063 15.260 14.802 14.802 14.950 15.249 15.706 16.335 16.906 

  

Nettooms. - 
Øvrige (inkl. 
elim.) -15.317 -16.250 

-
15.020 

-
14.856 

-
15.135 

-
15.559 

-
16.165 

-
16.919 

-
17.523 

-
18.137 

  
Nettoomsætning i 
alt 60.777 65.000 60.079 59.425 60.541 62.234 64.659 67.674 70.094 72.547 

                        
Pengestrømsopgørelse 
                      

  DO   2.925 2.704 2.971 3.935 4.356 4.849 5.076 5.257 5.441 

  NDA 61.424 69.057 74.282 75.676 71.534 71.844 73.559 70.802 72.547 71.313 

  Ændring NDA   7.633 5.225 1.394 -4.142 310 1.715 -2.757 1.745 -1.234 

                        

DCF FCF (C-I)   -4.708 -2.521 1.577 8.077 4.047 3.134 7.833 3.512 4.207 

  Diskont.fak.   1,076 1,159 1,247 1,342 1,445 1,555 1,674 1,802 1,940 

  PV (FCF)   -4.374 -2.176 1.265 6.017 2.800 2.015 4.678 1.949 2.169 

  PV (2009 - 2016) 14.343                   

  Terminalværdi (TV)                   72.042 

  PV af TV 37.138                   

  
Virksomheds-
værdi 51.481                   

  Bogført NFF -16.416                   

  Egenkapitalværdi 35.065                   

  Minoriteter 384                   

  Egenkapitalværdi 34.681                   

  Antal aktier 293.600.000                   

  Værdi pr. aktie 118                   

                        

RIDO ROIC (%)   4,48 3,77 3,96 5,35 6,08 6,67 7,03 7,33 7,56 

  RIDO   -1.768 -2.572 -2.704 -1.846 -1.109 -639 -544 -152 -102 

  Diskont.fak.   1,076 1,159 1,247 1,342 1,445 1,555 1,674 1,802 1,940 

  PV af RIDO   -1.642 -2.220 -2.168 -1.375 -767 -411 -325 -84 -52 

  
Samlet PV (til 
2016) -9.046                   

  Terminalværdi (TV)                   -1.739 

  PV af TV -897                   

  
Virksomheds-
værdi 51.481                   

  Bogført NFF -16.416                   

  Egenkapitalværdi 35.065                   

  Minoriteter 384                   

  Egenkapitalværdi 34.681                   

  Antal aktier 293.600.000                   

  Værdi pr. aktie 118                   
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18.5 Bilag 6 – Privatiserede virksomheder (1990 – 1996). 
 
Land Virksomhed Industri/sektor Værdi (mio. $) 

China Brillance China Automative Holdings Ltd. Automobil 86 

France Renault S.A. Automobil 2340 

Australia Commonwealth Bank of Australia Bank 1017 

France Banque Nationale De Paris SA Bank 4920 

France Credit Local De France SA Bank 340 

Germany Deutsche Pfandbrief & Hypothekenbank Bank 1340 

Italy Banco Di Napoli Bank 323 

Italy Credito Italiano Spa Bank 140 

Italy Istituto Bancario San Paolo D’Torino Spa Bank 709 

Mexico Grupo Financiero Banamex Bank   

Mexico Grupo Financiero Serfin Bank 420 

Portugal Banco Espirito Santo & Commercial Bank 385 

Portugal Banco Internacional Do Funchal S.A. Bank 70 

Portugal Banco Portugues Do Atlantico S.A. Bank 382 

Portugal Banco Totta & Acores Bank 195 

Portugal Uniao De Bancos Portuguese S.A. Bank 167 

Spain Argentaria Bank 850 

Canada Petro Canada Benzin/Olie 478 

France Total SA Benzin/Olie 906 

Poland T.C.Debica Dæk 56 

Canada Alberta Energy Co. Ltd. Elforsyning 355 

Canada Nova Scotia Power Corporation Elforsyning 675 

Ireland Northern Ireland Elforsyning   

Malaysia Tenaga Nasional Berhad Elforsyning 837 

U.K. East Midlands Electricity plc Elforsyning 1010 

U.K. Eastern Electricity plcc Elforsyning 1249 

U.K. London Electricity Elforsyning 1010 

U.K. Manweb plc Elforsyning 550 

U.K. Midland Elforsyning 969 

U.K. National Power Elforsyning 2278 

U.K. Northern Electric Elforsyning 570 

U.K. Norweb Elforsyning 800 

U.K. Powergen Elforsyning 1395 

U.K. Scottish Hydro-Electric plc Elforsyning 1380 

U.K. Scottish Power plc Elforsyning 2933 

U.K. Seeboard plc Elforsyning 589 

U.K. South Wales Electricity plc Elforsyning 470 

U.K. South Western Electricity plc Elforsyning 570 

U.K. Southern Electirc plc Elforsyning 1249 

U.K. Yorkshire Electricity Group plc Elforsyning 959 

Portugal Companhia De Seguros Tranquilidade Forsikring 172 

Sweden Celsius Forsvarssys. 144 
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Bilag 6 fortsat – Privatiserede virksomheder (1990 – 1996). 
 
Land Virksomhed Industri/sektor Værdi (mio. $) 

U.K. Forths Port Authority Havnedrift 45 

Austria VA Technologies Industriel 655 

Finland Valmet O.Y.** Industriel 188 

Finland Valmet O.Y. Industriel 146 

Poland Polifarb-Cieszyn Kemi   

Canada Potash Corporation of Saskatchewan Inc. Kemi 197 

Turkey Turk Otomobil Fabrikasi  AS (TOFAS) Køretøjer 333 

Australia Qantas Luftfart 1070 

Finland Finnair Luftfart 33 

Thailand Thai Airways Luftfart 225 

Austria Flughafen Wien AG Lufthavn 162 

Finland Kemira O.Y. Maling 240 

Poland Polifarb-Wroclaw Maling 30 

Austria Voest-Alpine AG Maskinindustri   

France Rhone-Poulenc SA Medicin 564 

Sweden Pharmacia AB Medicin 1040 

Australia CSL Medicin   

Sweden Svenkt Stal AB (SSAB) Metal/Stål 364 

Finland Rautarurkki O.Y. Metal/Stål 101 

Taiwan China Steel Corporation Metal/Stål 195 

Sweden Assi-Domain Papir 962 

Canada Cameco Corporation Radium-prod. 610 

Canada Suncor Inc. Råolie 151 

Austria Austria Mikro System Intl. Ag. Semiconductors 25 

Australia Tabcorp Holdings Spil 504 

Ireland Greencore Group plc Sukker 136 

Canada Telus** Telekomm. 835 

Canada Telus Telekomm. 745 

Denmark TeleDanmark Telekomm. 2894 

Germany Deutsche Telecom Telekomm. 13300 

Indonesia Indosat Telekomm. 1060 

Indonesia P.T. Telekom Telekomm. 1590 

Italy STET Telekomm.   

Korea Dacom Corporation Telekomm.   

Korea Korea Telecom Telekomm.   

Malaysia Telekom Malaysia Telekomm. 872 

Mexico Telefonos De Mexico Telekomm. 2170 

Netherland Koninklijke PTT Nederland N.V. Telekomm. 3868 

New Zealand Telecom Corporation of New Zealand Telekomm. 819 

Peru Telefonica De Peru Telekomm.   

Portugal Portugal Telecom Telekomm. 988 

Singapore Singapore Telecommunications Ltd. Telekomm. 1950 

Turkey Northern Elektrik Telecommunikasyon  (NETAS) Telekomm. udstyr 60 

Japan Japan Tobacco Ltd. Tobak 3400 
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18.6 Bilag 7 – Egenkapitalopgørelser. 
 

Egenkapitalopgørelse (mio. kr.) 2008 2007 
EK - 1. Januar 42.211 42.390 
Årets indtægter 5.948 2.261 

Betalt udbytte (1.469) (1.969) 

Valutakursregulering (1) 0 

Reg. Vedr. minoritetsinteresser (48) (20) 

Betalt rente, Hybridkapital (451) (451) 

EK - 31. December 46.190 42.211 

 

Reformuleret egenkapitalopg. (mio. kr.) 2008 2007 
EK - 1. Januar 42.915 42.390 
Transaktioner med ejere (1.517) (1.989) 

Årets resultat 4.815 3.259 

Anden totalindkomst (1.300) (746) 

Totalindkomst 3.515 2.514 

EK - 31. December 44.961 42.915 
Kilde: DONG Energy – Årsrapport 2009 samt egen tilvirkning. 
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18.7 Bilag 8 – Resultatopgørelser. 
 
Resultatopgørelse (Mio. Kr.) 2008 2007 
Nettoomsætning 60.777 41.625 
Produktionsomkostninger (50.334) (34.078) 

Bruttoresultat 10.443 7.547 

     

Salg og marketing (428) (677) 

Ledelse og administration (2.060) (2.405) 

Andre driftindtægter 82 395 

Andre driftsomkostninger (33) (77) 

Primært driftresultat (EBIT) 8.004 4.783 

     

Advance v. salg af virk. 917 29 

Andel af res. efter skat i ass. virk. (48) (5) 

Finansielle indtægter 2.746 1.478 

Finansielle omkostninger (3.880) (2.218) 

Resultat før skat (EBT) 7.739 4.067 

     

Selskabsskat (2.924) (808) 

Årets resultat 4.815 3.259 
 
Reformuleret resultatopg. (Mio. kr.) 2008 2007 
Nettomomsætning 60.777 41.625 

Driftsomkostninger (50.334) (34.078) 

Salg og marketing (428) (677) 

Ledelse og administration (2.060) (2.405) 

Andet driftoverskud 49 318 

Driftsoverskud fra salg før skat 8.004 4.465 

     

Skat (inkl. skatteeffekt) (3.195) (914) 

Driftoveskud efter skat (DO) 4.809 3.552 

     

Advance v. salg af virk. 917 29 

Andel af res. efter skat i ass. virk. (48) (5) 

Valutakursreguleringer (1.996) 110 

Værdireguleringer 2.550 (900) 

Øvrige reguleringer (1.367) 740 

     

Totalindkomst (drift) 4.865 3.526 

     

Finansielle indtægter 2.746 1.478 

Finansielle omkostninger (3.880) (2.218) 

Skatteeffekt 284 185 

Betalt rente, hybridkapital (451) (451) 

Nettofinansielle omkostninger efter skat (NFO) (1.302) (1.006) 

     

Minoritetsinteressers resultatandel (48) (6) 

Totalindkomst 3.515 2.514 
Kilde: DONG Energy – Årsrapport 2009 samt egen tilvirkning. 
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18.8 Bilag 9 – Balancer. 
 
Balance (mio. kr.) 2008 2007 
Aktiver    
Goodwill 447 322 
Rettigheder 1.867 2.037 
Færdiggjorte udviklingsprojekter 218 186 
Udviklingsprojekter under udførelse 189 191 
Immaterielle aktiver 2.721 2.736 
Grunde og bygninger 2.949 2.834 
Produktionsanlæg 40.646 43.487 
Efterforskningsaktiver 2.784 2.103 
Andre anlæg, driftsmateriel dg inventar 216 321 
Materielle aktiver under udførelse 7.400 5.185 
Materielle aktiver 53.995 53.930 
Kapitalandele i ass. virksomheder 3.306 3.912 
Andre kapitalandele 85 29 
Udskudt skat 13 31 
Tilgodehavender 1.980 651 
Andre langfristede aktiver 5.384 4.623 
Langfristede aktiver 62.100 61.289 
Varebeholdninger 3.918 2.785 
Tilgodehavender 36.073 19.649 
Selskabsskat 11 753 
Værdipapirer 753 134 
Likvide beholdninger 3.043 2.562 
Aktiver bestemt for salg 187 2.538 
Kortfristede aktiver 43.985 28.421 
Aktiver 106.085 89.710 
     
Passiver    
Aktiekapital 2.937 2.937 
Reserve for sikringstransaktioner 2.594 -389 
Reserve for valutakursreguleringer -1.892 96 
Overført resultat 32.490 29.964 
Foreslået udbytte 1.926 1.469 
Egenkapital (DONG Energy akt.) 38.055 34.077 
Hybridkapital 8.088 8.088 
Minoritetsinteresser 47 46 
Egenkapital 46.190 42.211 
Udskudt skat 5.461 5.038 
Pensionsforpligtelser 38 41 
Hensatte forpligtelser 5.466 5.715 
Obligationslån 7.734 7.923 
Kreditinstitutter 9.277 6.780 
Andre gældsforpligtelser 1.624 1.020 
Langfristede forpligtelser 29.600 26.517 
Hensatte forpligtelser 229 69 
Obligationslån 160 0 
Kreditinstitutter 1.952 2.512 
Andre gældsforpligtelser 27.447 17.776 
Selskabsskat 420 39 
Forpligt. for aktiver bestemt for salg 87 586 
Kortfristede forpligtelser 30.295 20.982 
Forpligtelser 59.895 47.499 
Passiver 106.085 89.710 

Kilde: DONG Energy – Årsrapport 2009 samt egen tilvirkning.. 
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Bilag 8 fortsat – Balancer. 
 
Reformuleret balance (mio. 
kr.) 2008 2007 
Immaterielle aktiver 2.721 2.736 

Materielle aktiver 53.995 53.930 

Udskudt skat 13 31 

Varebeholdninger 3.918 2.785 

Tilgodehavender 38.053 20.300 

Aktiver bestemt for salg 187 2.538 

Selskabsskat 11 753 

Driftslikviditet (1% af oms.) 608 416 

Kapitalandele i ass. virksomheder 3.306 3.912 

Andre kapitalandele 85 29 

Driftsaktiver (DA) 102.897 87.430 

Udskudt skat 5.461 5.038 

Pensionsforpligtelser 38 41 

Hensatte forpligtelser 5.695 5.784 

Andre gældsforpligtelser 29.772 18.046 

Selskabsskat 420 39 

Forpligt. vedr. aktiver bestemt for salg 87 586 

Driftsforpligtelser (DF) 41.473 29.534 

Netto driftsaktiver (NDA/invest. kap.) 61.424 57.896 

Værdipapirer 753 134 

Likvide beholdninger 1.954 2.146 

Obligationslån (7.894) (7.923) 

Kreditinstitutter (11.229) (9.292) 

Netto finansielle forpligtelser (NFF) (16.416) (14.935) 

Minoritetsinteresser 47 46 

Egenkapital 44.961 42.915 
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18.9 Bilag 10 – Macroøkonomiske tal (OECD). 
 
Forbrugerprisindekset. Klide: OECD – Statistics portal. 

 
 

Denmark OECD - Total

Time i i Indekseret
Jan-2008 0,259965338 0,22401792 100 100
Feb-2008 1,210025929 0,30663676 100,2599653 100,2240179
Mar-2008 0,426985482 0,716733779 101,4699913 100,5306547
Apr-2008 0,340136054 0,49955179 101,8969767 101,2473885
May-2008 0,338983051 0,715787214 102,2371128 101,7469402
Jun-2008 0,337837838 0,63602936 102,5760959 102,4627275
Jul-2008 -0,336700337 0,3555444 102,9139337 103,0987568
Aug-2008 0,168918919 -0,132836721 102,5772334 103,4543012
Sep-2008 0,42158516 0,049295942 102,7461523 103,3214645
Oct-2008 -0,167926113 -0,369352709 103,1677374 103,3707604
Nov-2008 -0,252312868 -0,935207981 102,9998113 103,0014077
Dec-2008 -0,337268128 -0,539831223 102,7474985 102,0661998
Jan-2009 -0,338409475 -0,013590097 102,4102303 101,5263685
Feb-2009 1,273344652 0,359679513
Mar-2009 0,335289187 0,277908895
Apr-2009 -0,083542189 0,236055972
May-2009 0,25083612 0,185686777
Jun-2009 0,250208507 0,417806561
Jul-2009 -0,499168053 -0,154928342
Aug-2009 0,25083612 ..

r-faktor (DK-ændr.) 0,024102303

b-factor (Beta) 0,687373667
Kov. DK OECD 1,13038248
OECD stdafv. 1,282378605

Frequency Monthly

Country

Subject Consumer prices: all items
Measure Growth previous period
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Bilag 10 fortsat – Macroønomiske tal (OECD). 
 
Nuværende finanser i omløb/”Broad Money”. Klide: OECD – Statistics portal. 

 

Denmark OECD - Total

Time Frequency i i
Jan-2008 140,2848 122,7543
Feb-2008 144,373 123,9788
Mar-2008 147,3481 124,87
Apr-2008 145,9666 125,5176
May-2008 146,5855 126,1002
Jun-2008 147,2171 126,5062
Jul-2008 147,1621 127,2258
Aug-2008 147,8062 127,6559
Sep-2008 148,5442 128,8177
Oct-2008 151,2288 130,3757
Nov-2008 153,9631 131,4211
Dec-2008 152,548 132,8999
Jan-2009 152,9858 133,894
Feb-2009 156,4246 134,4602
Mar-2009 156,2976 135,0223
Apr-2009 154,8602 134,782
May-2009 155,8033 135,1307
Jun-2009 156,9879 135,2641
Jul-2009 157,7771 135,3125

r-faktor (DK-ændr.) 0,087416456

b-factor (Beta) 1,027902187
Kov. DK OECD 9,630536516
OECD stdafv. 3,060901443

Subject Broad Money (M3) Index 
2005=100, SACountry

Monthly
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Bilag 10 fortsat – Macroønomiske tal (OECD). 
 
Økonomisk tillidsindeks. Klide: OECD – Statistics portal. 

 
BNP-vækst. Klide: OECD – Statistics portal. 

 
 

Denmark OECD - Total
Time i
Jan-2008 102,5304 102,2903
Feb-2008 102,073 102,1638
Mar-2008 101,4962 101,9582
Apr-2008 100,8114 101,6627
May-2008 99,96461 101,2236
Jun-2008 98,95644 100,5979
Jul-2008 97,83078 99,73877
Aug-2008 96,68061 98,62729
Sep-2008 95,56391 97,29105
Oct-2008 94,52598 95,82835
Nov-2008 93,63779 94,46357
Dec-2008 92,96713 93,38103
Jan-2009 92,5629 92,72515
Feb-2009 92,41837 92,56194
Mar-2009 92,56166 92,90248
Apr-2009 92,95217 93,68936
May-2009 93,48518 94,91777
Jun-2009 94,0612 96,30334
Jul-2009 94,93765 97,80376

r-faktor (DK-ændr.)-0,09327253
b-factor (Beta) 0,95974212
Kov. DK OECD 9,58568817
OECD stdafv. 3,16034409

Country

Subject Amplitude adjusted (CLI)
Frequency Monthly

Denmark OECD - Total

Time i i Indekseret
Q1-2008 -0,500452332 0,511296397 100 100
Q2-2008 -0,43857831 -0,152793304 99,49954767 100,5112964
Q3-2008 -0,876579397 -0,546007173 99,06096936 100,3585031
Q4-2008 -1,958522119 -1,927356608 98,18438996 99,81249592
Q1-2009 -1,054519697 -2,141699838 96,22586784 97,88513931

r-faktor (DK-ændr.) -0,037741322
b-factor (Beta) 1,462823619
Kov. DK OECD 1,641029667
OECD stdafv. 1,059161618

Frequency Quarterly

Country

Subject Gross domestic product
Measure Growth previous period
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18.10 Bilag 11 – Milepæle i EU’s liberalisering af energisektoren. 
 
     * Juli 2004: Industrial marked åbner op for konkurrence.  

     * 10 januar 2007: Kommissionen spørgsmål fremskridt reportexternal på det indre marked for energi 

og endelige resultater af en konkurrence enquiryexternal som bekræftede "alvorlige problemer" i det 

liberaliserede gas-og elmarkeder.  

     * 8-9 marts 2007: EU-topmødet vedtager conclusionsPdf eksterne om liberalisering af 

energimarkedet, der opfordrer til:  

           o Fuldstændig gennemførelse "i ånd og bogstav" af eksisterende EU-direktiver, og;  

           o "effektiv adskillelse af forsynings-og distribution fra operationer på nettet (unbundling)".  

     * Juli 2007: Household marked åbner op for konkurrence.  

     * 19 september 2007: Kommissionen fremlagde sit »tredje liberaliseringspakke" (EurActiv 20/09/07)  

     * 23 november: Kommissionen afgiver konsekvensanalyse på det indre marked for energi-pakke.  

     * Maj 2008: Afstemning i Parlamentets Industri (ITRE) og det indre marked (IMCO) Udvalg (EurActiv 

07/05/08).  

     * 6. juni 2008: Energi Rådet nåede til bred politisk enighed om Kommissionens tredje 

liberaliseringspakke.  

     * Medio juni 2008: Afstemning i Parlamentets plenarforsamling (førstebehandling) (EurActiv 

19/06/08).  

     * 12 januar 2009: EU's Ministerråd vedtager en fælles holdning om tredje energiliberaliseringspakke.  

     * 23. marts 2009: Europa-Parlamentet og tjekkiske formandskab nå til enighed om den tredje 

energipakke (EurActiv 25/03/09).  

     * 22 april 2009: Europa-Parlamentet støtter kompromis (EurActiv 23/04/09).  

     * 25. juni 2009: Rådets vedtagelse af det indre marked for energi-pakke.  

 

Kilde: EurActiv. 
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18.11 Bilag 12 – Pensionsinvesteringer i OECD-lande. 
 

Pension Plan Type PER: Personal pension plans 

Definition Type ADEF: Total, by definition type 

Contract Type PF: Pension funds (autonomous) 

Variable 1000: INVESTMENT 

Indicator PA_GDP: Personal Assets as a percent of GDP 

Year 2005 2006 2007 2008 

Country           
Czech Republic   4,131 4,516 4,701 5,173 
Hungary   8,453 9,707 10,888 9,644 
Iceland   10,309 12,176 12,905 11,216 
Italy   0,187 0,22 0,226 0,225 
Japan   0,508 0,043 0,056 .. 
Mexico   7,176 8,089 8,937 8,267 
New Zealand   4,281 4,459 4,036 3,796 
Poland   8,658 11,03 12,064 10,897 
Portugal   0,31 0,325 0,328 0,255 
Slovak Republic i 0,618 1,738 2,831 .. 
Spain   4,406 4,736 4,79 .. 
Turkey i 0,19 0,372 0,532 .. 
United States   11,034 11,887 12,905 9,316 

 

 

 


