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Executive summary 

DONG Energy is the largest energy producing company in Denmark, owned by the Danish Government 

under direction of the Financial Ministry with more than 75 % of stocks of the company.  

 

In year of 2006 was DONG Energy merged with six other energy producing companies in Denmark, named 

Elsam, Energi E2, NESA and Copenhagen Energy and Frederiksberg Supply and became the largest energy 

producing company incorporated in Denmark. In the years after merging DONG Energy attempted going 

public on the Danish Stock Exchange market place, named OMX Nasdaq Nordic, Copenhagen – but 

unfortunately DONG Energy never became listed on the Stock Exchange Market in Denmark.  

 

After the merging DONG Energy ended in having activities in the entire energy value chain. This makes 

them prepared for tomorrow's big move into more renewable energy. 

The surrounding world, environmental organizations, politicians, and individuals all have an opinion on 

energy and the greenhouse effect. And all become more conscious concerning their actions in an 

environmental perspective.  

 

As a consequence of both the international and the national demands for a reduction of fossil fuels and the 

final eradication of the fossil fuels, great demands are made on DONG Energy. These demands and 

expectations are already part of their business setup through their strategy, vision and goals, etc.. They have 

planned future investments and they have a clear expectation to meet the requirements concerning the 

reduction of fossil fuels. Thus, DONG Energy has a strong focus on creating value in the production of 

renewable energy. 

 

My main thesis is to find the value of DONG Energy A/S at the end of fiscal year 2011. My calculation of 

DONG Energy is calculated from the free cash-flow model and is verified through the residual income 

model. I have estimated the value of DONG Energy to be 65 billion DKK. This value calculation is similar 

with external analyst calculation of DONG Energy’s value. 

 

The assessment made to assume valuations shows a DONG  Energy which has a strong and powerful 

strategy, which will create further growth in the company. 
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1. Indledning 

DONG Energy har siden fusioneringen med Elsam, ENERGI E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og 

Frederiksbergs Forsyning i 2006 været en dominerende spiller på det danske energimarked. For at beskytte 

brugeren og undgå monopollignende situationer i Danmark er elmarkedet blevet underlagt konkurrence. 

Dette er sikret gennem en beslutning vedtaget i Folketinget i slutningen af 1990’erne om, at elmarkedet 

skulle liberaliseres. Som følge af at markedet er blevet mere liberaliseret, har det været diskuteret, at der ikke 

anses at være noget argument for, at DONG Energy skal være et statsejet selskab, da der, for at der er fri 

konkurrence, skal være de samme markedsmæssige forhold for samtlige aktører. Og via notat fra 

finansministeriet beskrives privatiseringen af statslige selskaber således: 

 

”Når rammerne for velfungerende konkurrence er etableret, er den statsejede virksomhed kun én ud af flere 

virksomheder, som kan levere de relevante varer og tjenesteydelser til markedet. Dermed bortfalder 

begrundelsen for fortsat direkte statsligt ejerskab af en enkelt virksomhed i langt de fleste tilfælde.”
1
 

 

Man har over flere gange forsøgt at børsnotere DONG Energy, men hver gang er dette skudt til jorden pga. 

kommende valg eller uro på aktiemarkedet. Situationen er nu, at igangsættelsen af børsnoteringen af DONG 

Energy er udskudt på ubestemt tid. Men det er fortsat et emne, som løbende tages op til debat. 

 

Selve udviklingen på energimarkedet har været og er uendelig. Energien har en stor indvirkning på alverdens 

udvikling, fordi alt styres af energi. Der sker konstante udviklinger inden for effektivitet, hurtighed, 

kompleksitet mv., og dertil har energien en stor betydning for at skabe disse udviklinger. Men en ting er at se 

energien som en del af forandringen, man skal også se energien blive forandret selv. Så man kan med andre 

ord sige, at det er en konstant udvikling af energien selv, der skaber udviklingsresultater. 

 

I forhold til gamle dage er energien i dag en uafhængig ressource. Det kan blandt andet komme til udtryk via 

en strømafbrydelse eller blackout. Ved en strømafbrydelse vil computerne, kasseapparaterne, lyskrydsene, 

husholdningsapparater, lys osv. gå i stå. Dette er alt sammen funktioner, som er med til at få dagligdagen til 

at fungere. Hvis computeren går ned på arbejdet, vil det sjældent være muligt at kunne arbejde videre, da alt 

foregår elektronisk. Lyskrydsenes nedbrud vil betyde langt større opmærksomhed i trafikken, f.eks. kan det 

skabe trafikpropper og ulykker. Man kan med andre ord sige, at når strømmen går, går samfundet i stå. Dog 

sker det sjældent i Danmark, at der forekommer strømafbrydelser og blackout. 

 

                                                      
1
 Privatisering af statslige selskaber, Finansministeriet den 10. juni 2010. 
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Energien er en nødvendig ressource i den almindelige brugers hverdag, og den bliver også mere og mere 

nødvendig for hele verden, da udviklingslandene også er ved at skabe et samfund baseret på de vestlige 

samfundsmæssige vilkår, som er styret af energi. Så dermed står man med to modstridende udfordringer. Et 

er at fremskaffe mere energi, et andet er at nedbringe forureningen med CO2. 

 

Som følge af den store fokus, der er på miljøet samt på de lovmæssige bestemmelser på miljøvenlig energi, 

er DONG Energy underlagt stort pres på deres fremtidige målsætninger, da de skal harmonere med dels 

hvilke forventninger, der er stillet til DONG Energy, samt hvilke miljømæssige krav, der er fastlagt.   
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2. Problemstilling 

2.1. Problemformulering 

Igennem flere omgange har det været forsøgt med en børsnotering af DONG Energy, hver gang er det blevet 

aflyst. Første gang blev det aflyst på grund af folketingsvalg, anden gang som følge af uroen på 

aktiemarkeder og udviklingen i energipriserne. Dermed er beslutningen om, at DONG Energy skal 

børsnoteres, sat i bero på ubestemt tid.  

Selvom denne børsnotering er sat i bero, anses det fortsat for interessant at se, hvad værdien af Nordeuropas 

største energiselskaber er, da det er hensigten, at selskabet skal børsnoteres i fremtiden. 

 

Som følge af den enorme fokus, der er på miljøet og udviklingen heraf, er DONG Energy’s målsætninger, 

visioner og ikke mindst strategi styret af hhv. nationale og internationale reguleringer og miljøkrav. Dertil er 

det interessant at se, hvilke faste rammer DONG Energy har at bevæge sig indenfor, samt hvilken udvikling 

de bevæger sig imod. 

 

Ligeså står DONG Energy overfor et af det 21. århundredes største udfordringer, idet de skal ændre 

energisystemerne, således at de fossile brændsler skal nedbringes. Energiens begyndelse tog udgangspunkt i 

netop disse fossile brændsler. Så det er selve udgangspunktet, som skal ændres til at være mere miljøvenligt. 

Ligeså bliver afhængigheden af olien mere og mere kritisk, som følge af at olien i større grad er letpåvirkelig 

af eksterne faktorer. 

 

Den centrale problemformulering formuleres således: 

 

Hvad er DONG Energy A/S reelle værdi ultimo 2011? 

 

Til besvarelse af overstående problemstilling vil der i projektet foretages en strategisk analyse samt en 

regnskabsanalyse af DONG Energy. Disse skal være med til at vurdere selskabets fremtidige 

indtjeningsmuligheder samt nuværende markedssituation for at kunne foretage en værdiansættelse. I det 

følgende vil blive beskrevet hvorledes henholdsvis den strategiske analyse og regnskabsanalyse vil blive 

grebet an. 

 

Strategisk analyse 

Til den strategiske analyse skal såvel de eksterne som de interne forhold analyseres. Dette skal munde ud i en 

identificering af, hvilke muligheder og trusler DONG Energy står stillet overfor eksternt, og internt at få 

belyst DONG Energys stærke og svage sider. 
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De interne forhold skal være med til at skabe et overblik over, hvilken historisk udvikling DONG Energy har 

gennemgået for at give et indblik i vejen frem til deres position i dag. Dette vil hjælpe med at vise hvilke 

værktøjer, de er i besiddelse af, samt give et indblik i, hvilken udvikling de er i stand til at gennemføre i de 

kommende år. Dette skal også anvendes til den senere budgettering i regnskabsanalysen for at finde frem til 

deres fremtidige indtjeningsmuligheder. 

 

For den eksterne del er det væsentligt at få belyst dels hvilken markedsposition, DONG Energy har inden for 

de markeder, de opererer på, samt få belyst hvor stærk konkurrenceintensiteten er på energimarkedet. Ved 

hjælp af den strategiske analyse skulle det gerne få identificeret hvilke styrker og svagheder, DONG Energy 

har i forhold til udnyttelse af deres muligheder, samt vise hvilken modstand de har fra eventuelle trusler. 

DONG Energys aktiviteter er også underlagt stor bevågenhed fra offentligheden, hvilket også betyder, de vil 

være underlagt politiske reguleringer og krav. 

 

Regnskabsanalyse 

I forhold til den strategiske analyse vil den regnskabsmæssige analyse omfatte en rentabilitetsanalyse for at 

identificere og vurdere ejernes afkastkrav. Derudover vil DONG Energys historiske resultater blive 

analyseret. Disse skal anvendes til at finde frem til et estimat over, hvordan DONG Energys fremtidige 

indtjeningsmuligheder ser ud. Til at kunne beregne de fremtidige indtjeningsmuligheder er det ligeledes 

nødvendigt at vurdere deres risikoprofil for at kunne estimere på baggrund af uforudsete risici. Resultatet af 

den strategiske analyse og regnskabsanalysen skal munde ud i at kunne give et realistisk bud på, hvad 

værdien af DONG Energy er ultimo 2011. 

 

3. Metode 

Formålet med metodeafsnittet er at redegøre for valg af modeller og analysemetoder, der anvendes i 

forbindelse med den strategiske analyse og regnskabsanalysen. Samt få beskrevet afgrænsningen og hvilke 

forholdsregler der er foretaget i forbindelse med kildekritik. 

For at få en omfattende værdiansættelse af DONG Energy kan en regnskabsanalyse (finansielle drivere) ikke 

stå alene til at forklare rentabiliteten af virksomheden. Derfor suppleres regnskabsanalysen med en strategisk 

analyse (ikke-finansielle drivere), som skal analysere virksomhedens styrkeprofil og være med til at opveje 

de historiske regnskabstal med ikke-finansielle indflydelse på den fremtidige indtjeningsevne. Med 

styrkeprofil menes en analyse af virksomhedens omverden (samfundsniveau og brancheniveau) samt en 

analyse af virksomhedens interne ressourcer og kompetencer. 
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3.1. Strategisk analyse 

3.1.1. Værdikædeanalyse 

Til brug for at analysere DONG Energys interne faktorer anvendes Porters værdikædeanalyse til inspiration. 

Denne skal hjælpe med at identificere de interne aktiviteter i DONG Energys forretningsmodel der skaber 

værdi for virksomheden. Dette vil ske gennem en opdeling af DONG Energys aktiviteter i værdikæden, med 

tilhørende støtteaktiviteter. 

 

3.1.2. PEST - Analyse 

Denne analyse kaldes også for omverdensanalysen. Analysen skal anvendes til at kunne beskrive og 

analysere DONG Energys eksterne forhold på samfundsniveau. Dermed resulterer denne analyse i ikke-

finansielle værdidrivere i den strategiske værdidriveranalyse. Modellen kan illustreres via nedenstående 

model: 

 

Figur 1: PEST model 

 

 

Modellen er delt op i 4 områder, som hver især kan belyse hvilke faktorer, der har indflydelse på selskabets 

værdiskabelse. Alle områder er områder er eksterne forhold, dermed belyses de forhold, som selskabet ikke 

selv har indflydelse overfor. Analysen er dermed med til at finde frem til selskabets uafhængige faktorer i 

omverden, og fremhæver eventuelle muligheder og trusler, som forekommer i selskabets eksterne forhold.
2
  

 

                                                      
2
 Jens O. Elling & Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 69-72 
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3.1.3. Porter’s five forces 

Til beskrivelse af konkurrenceintensiteten i energibranchen anvendes Porter’s five forces. Porter’s five forces 

analyserer fem markedskræfter i forbindelse med at belyse branchens indflydelse på virksomhedens evne til 

at skabe merværdi. Nedenfor er vist, hvordan rivaliseringen er blandt de fem markedskræfter. 

Værdiskabningen i branchen er kendetegnet af påvirkningen fra markedskræfterne, og jo svagere disse er, jo 

mere værdi tilføres branchen.
3
 

 

Figur 2: Porters five forces 

 

 

Ved brug af denne model kan det belyses, hvilke styrker og svagheder virksomheden har i markedet i forhold 

til de fem markedskræfter, samt vise hvordan konkurrenceintensiteten er på energimarkedet. 

 

3.1.4. SWOT analyse 

De foregående analyser skal til slut ende ud med at kunne udfylde SWOT analysen. Denne skal anvendes  til 

at vise, hvor virksomheden står i forhold til dens omgivelser og hvor stærkt de står ud fra deres egen interne 

ressourcer. Grundet at SWOT-analysen skal identificere hvilke svagheder og stærke sider, der eksisterer i 

virksomheden i forhold til de interne ressourcer og kompetencer og ser disse i forhold til omverdens 

muligheder og trusler.
4
 

                                                      
3
 Jens O. Elling & Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 73-76 

4
 Jens O. Elling & Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, side 103-105 
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3.2. Regnskabsanalyse 

Til regnskabsanalyse er valgt at bruge den udvidede DuPont-model. Denne model er valgt, fordi det menes, 

at denne model kan vise en systematisk udvikling samt vil kunne give et overblik over virksomhedens 

historiske rentabilitet, der skal anvendes til at finde frem til vurderingen af det fremtidige estimat af 

virksomhedens værdi. Forventningen til modellen er dermed, at den skal kunne forklare DONG Energy’s 

historiske udvikling, og sammen med den strategiske analyse være med til at opstille en forventning til 

fremtiden. 

Der vil i modellen tages udgangspunkt i årsrapporterne med henblik på opstilling af regnskaberne til 

analyseformål. Det centrale i reformuleringen er en opdeling af driftsaktivitet og finansieringsaktivitet samt 

indeholdelse af samtlige værdireguleringer.  

3.3. Risikoanalyse 

I afsnittet risikoanalyse vil DONG Energys væsentligste risici blive beskrevet. De vil blive beskrevet ud fra 

en opdeling af henholdsvis de driftsmæssige og finansielle risiko, da det er ud fra dette perspektiv, jeg senere 

i opgaven skal tage stilling til DONG Energys samlede risiko. Ud fra de identificerede risici, vil blive 

beskrevet hvilken risikoeksponering DONG Energy udøver overfor disse.  

 

Det er vigtigt at få belyst disse risici, som følge af at de kan have en væsentlig betydning i forhold til 

forudsætningen af de fremtidige proforma regnskaber. 

 

3.4. Budgettering 

Ud fra indsamlet information fra de foregående afsnit, vil der blive opstillet en oversigt af fremtidige 

resultater, der skal anvendelse til den videre værdiansættelse af DONG Energy.  

 

3.5. Værdiansættelse 

Til brug for værdiansættelse af DONG Energy anvendes den tilbagediskonterede cash flow model (DCF) 

Den tilbagediskonterede cash flow model er en af de mest anvendte værdiansættelse modeller.
5
 Årsagen til 

dens populære anvendelse skyldes at den ser bort fra anvendt regnskabspraksis. Modellen måler værdien ud 

fra ejernes og långivernes synsvinkel. 

 

                                                      
5
 Faglig notat værdiansættelse, FSR, side 43 
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For at verificere den beregnede værdi ud fra DCF-modellen, er anvendes RIDO-modellen. Ud fra de 

estimerede data der indgår i DCF-modellen, vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse, for at vise hvordan 

de påvirker væsentligt til værdien. 

 

3.6. Afgrænsning 

I forbindelse med udabrejdelse af denne afhandling har der været foretaget nogle faktorer og forhold som jeg 

har valgt at afgrænse mig fra. Det forudsættes desuden at læser er bekendt med anvendte metoder og teorier 

til den strategiske analyse og værdiansættelsen, hvilket betyder der ikke vil blive redegjort detaljeret for disse 

i opgaven. Der vil dog være en kort beskrivelse af de anvendte modeller, for at give læser en forståelse af 

hvorfor disse modeller er anvendt i afhandlingen. 

 

Der er anvendt en sammenligningsperiode for 2007 – 2011. Dog kan der forekomme steder, hvor der kun 

findes undersøgelsesdata frem til 2010 som følge af at afhandlingen er færdiggjort i starten af 2012, og der 

dermed ikke er udarbejdet endelige opgørelser på baggrund af 2011. 

 

DONG Energy har i forbindelse med deres udsendelse af årsrapport for 2011 den 9. marts 2012 ændret navn 

for forretningsområderne: Generation og Renewables. Hvoraf Generation i dag hedder Thermal Power og 

Renewables hedder Wind Power. I denne afhandling vil de fremgå med de gamle betegnelser Generation og 

Renewables. 

 

I den strategiske analyse, vil der hvor det synes væsentligt for den samlede forståelse, ske en opdeling af 

forretningsområder. Dette vil ske for at få et indblik i de særlige forhold der kan være kendetegnet de enkelte 

forretningsområder. Der vil ikke ske en opdeling i regnskabsanalysen, da værdiansættelsen går på at 

værdiansætte den samlede koncern. 

 

Der vil i denne afhandling ikke bliver foretaget en desideret konkurrenceanalyse, udover den som anvendes i 

Porters Five Forces, grundet at dette vurderes at være at for krævende i forhold til denne afhandlings omfang. 

 

Det er valgt at afgrænse sig fra al værdiansættelse af minoritetsinteresserne i denne opgave, fordi de ikke 

vurderes at have nogen stor indflydelse på DONG Energys samlede resultat. Ligeså vurderes de heller ikke at 

have en væsentlig risikoprofil forskellig fra DONG Energys ejere. 

 

Der er ikke valgt nogen specifik værdiansættelsesdato, grundet at børsnoteringen af DONG Energy er 

udskudt på ubestemt tid. Værdiansættelsen vil dog blive udarbejdet med udgangspunkt i ultimo 2011. 
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Medio marts er der forsat igangværende forhandlinger omkring en kommende energiaftale med den nye 

regering og oppositionen. Der er ikke draget konklusioner i forhold til denne. Da det vurderes, at DONG 

Energys strategiske mål er så målrettede og i den grad underlagt miljømæssige mål, som gør, at det ikke 

forventes, at de vil blive stillet til ansvar for yderligere krav om reducering af deres fossile brændsler, end de 

i forvejen har fastlagt i deres strategi.   

 

Ligeså medio marts har der været en kæmpe mediestorm omkring DONG Energy, som følge af en fyret 

Anders Eldrup og vanvittige lønforhold. Det er i denne afhandling ikke taget hensyn til dette, samt er de 

steder hvor der henvises til Anders Eldrup fremadrettet henvist til den administrerende ledelse. 

 

3.7. Kildekritik 

Information til denne afhandling er udarbejdet udelukkende ud fra ekstern tilgængelig information. 

Indsamlingen af data er sket fra mange forskellige informationskilder, såsom: Faglige internetsider, 

nydhedssider, DONG Energys årsrapporter, fagbøger og fra diverse tilgængelige hjemmesider. 

 

På trods af at DONG Energy ikke er børsnoteret, er deres Årsrapport meget informerende. Grundet dens 

store oplysningsgrad, er det vigtigt at stille sig objektiv og kritisk overfor disse informationer, da det må 

forudsættes at DONG Energy vil fremstå bedst mulig i offentligheden, ved at beskrive deres udvikling så god 

som mulig. 

De anvendte modeller og teorier i afhandlingen er alle velkendte og accepterede til gennemførsel af en 

strategisk analyse samt værdiansættelse. 

 

3.8. Struktur af opgaven 

Følgende viser hvorledes opbygningen af afhandlingen er struktureret. 
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4. Virksomhedsbeskrivelse af DONG Energy og det danske energimarked 

I dette afsnit vil udviklingen frem til det i dag kendte liberaliserede energimarked blive beskrevet. Inden for 

det liberaliserede energimarked i Danmark er der en klar selskabsstruktur, som vil blive forklaret. Inden for 

den danske selskabsstruktur vil det blive belyst, hvor DONG Energy gør sig bemærket. Ligeså vil DONG 

Energys oprindelse blive beskrevet, og sammensætningen af DONG Energys forretningsområder vil blive 

gennemgået. Dette skal være med til at give et indblik i DONG Energys virksomhedsprofil for at kunne få 

det bedste grundlag til den videre strategiske analyse og regnskabsanalyse. 

 

4.1. Det danske energimarked 

Det danske energimarked anses som et stort og komplekst marked, og som en vigtig medspiller til fremtidens 

store miljøforudsætninger. Siden energimarkedets begyndelse har det været under en stor udvikling og er og 

vil fortsat være under udvikling. Energimarkedet er et marked, som altid vil blive udviklet som følge af, at 

energien såvel følger det generelle markeds teknologiske udvikling som at der bliver stillet større 

miljømæssige krav til energisektoren. 

 

Danmarks energipolitik tog for alvor form under oliekrisen i 1970’erne som følge af Danmarks store 

afhængighed af olie, hvor 90 % af al energiforsyningen på daværende tidspunkt kom fra olie. Da besluttede 

Danmark at skabe en energipolitik, som skulle begrænse afhængigheden af olie. Derudover har 

medlemskabet til EU også haft en væsentlig betydning for den danske energipolitik. Dette kom særligt til 

udtryk via liberaliseringen af el- og gasmarkedet i slutningen af 90’erne.  

 

Liberaliseringen anses for at være et af de væsentligste forhold, der er sket på det danske energimarked, da 

regeringen tilbage i 1999 besluttede at liberalisere elmarkedet. Beslutningen om liberaliseringen kom fra EU, 

som ville have, at EU skulle blive en mere sammenhængende økonomisk enhed, og dette skulle hjælpes på 

vej ved indførelse af konkurrence på såvel el- som gasmarkedet. Så i hhv. 1996 og 1998 vedtog EU-

kommissionen et eldirektiv og gasdirektiv som krævede, at begunstigelsen af offentlige energiselskaber 

skulle fjernes (det var dog ikke noget krav om, at forsyningsselskaberne skulle privatiseres). Desuden var der 

krav om en klar opdeling af selskabstyper, fri konkurrence, fri adgang til transmissionsnettene, samt at 

transmissionsnettene skulle drives og vedligeholdes af neutrale selskaber. Det er med denne baggrund, at 

man i Danmark indfører elreformen i 1999, som medførte markante ændringer på markedet og skabte en 

opdelt selskabsstruktur, og som er det energimarked, vi har i dag.  

 

Før elreformen i 1999 kom til, var der mange aktører på det danske elmarked, hvilket var med til, at 

markedet kunne virke uoverskueligt for den almindelige bruger. Elreformen skabte en ny selskabsstruktur, 
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som gav en klar adskillelse mellem de selskaber, som havde monopolopgaver, og de selskaber, som lå i åben 

konkurrence på elmarkedet.
6
 Ligeså stillede loven nu også krav til en opdeling af selskabstyperne, således at 

der skulle være en opdeling mellem monopolopgaverne og konkurrenceaktiviteterne. Markedet blev dermed 

mere åbent og overskueligt, hvilket medførte, at forbrugerne frit skulle kunne vælge mellem el-leverandører.  

 

Med reformen kom der også krav om en effektiv indsats for energibesparelser samt en rammestyring til at 

sikre, at Danmark kan leve op til de internationale miljøforpligtelser. Disse krav førte til, at mange 

elselskaber fusionerede for at øge effektiviseringen med vidensdeling osv.   

 

Det lovmæssige krav om en opdeling af selskabstyperne har bevirket, at mange af energiselskaberne har 

oprettet et holdingselskab, for derefter at skabe datterselskaber til håndtering af de forskellige aktiviteter i 

selskabstyperne. Den danske elsektor kan i dag deles op i følgende selskabstyper: 

 

1) Netselskaber (monopol) 

2) Transmissionsselskaber (monopol) 

3) Systemansvar (monopol) 

4) Produktionsselskaber 

5) Elhandelsselskaber 

6) Andre selskabstyper 

 

Netselskaber 

Netselskaberne står for leverance af el til den endelige forbruger. Udover leverance af el, står de også for at 

drive, vedligeholde og udbygge distributionsnettet. Derudover er netselskaberne også forpligtet til at være 

ansvarlige for fremtidens reducering af elforbrug, idet de skal yde energirådgivning til at reducere 

energiforbruget for deres kunder. 

 

Monopolsituationen for netselskaber er fordelt ud på geografiske områder og ikke ment som at skulle have 

enerettighed for hele leverancen af el. 

 

DONG Energy 

Netselskabet i DONG Energy findes under forretningsdelen Sales & Distribution. DONG Energy er 

Danmarks største distributør af el og dækker det geografiske område af København og Nordsjælland, i alt 

980.000 forbrugssteder, som svarer til 27 % af den samlede distribution i Danmark.
7
 

                                                      
6
 Selskabstyper af Leif Kristensen 

7
 Årsrapport 2010 
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I forlængelse af, at netselskaber er forpligtet til at yde ansvarlighed overfor at skulle rådgive deres kunder til 

forsvarligt elforbrug, har DONG Energy indgået mange klimapartneraftaler med mere end 100 store 

erhvervsvirksomheder, for sammen at finde frem til en energibesparende og miljøvenlig løsning. Iblandt 

nogle af samarbejdspartnerne kan nævnes: Tivoli, Københavns ZOO, Erricsson og Frederikshavn Havn. 

 

Transmissionsselskaber 

Disse selskaber driver højspændingsnettene fra 60 kV (kiloVolt) og opefter. Transmissionsselskaber kan 

deles yderligere op i to typer, de regionale og de landsdækkende selskaber. De regionale selskaber driver 

primært 150 kV og ned til 60 kV i en egn, hvorimod et landsdækkende selskab som energinet.dk driver de 

overordnede højspændingsnet på 400 kV samt driver de elektriske forbindelser til udlandet. 

 

DONG Energy 

Der er ikke noget transmissionsselskab i DONG Energy mere. I 2008 solgte DONG Energy 132 kV 

transmissionsnet i Nordsjælland.
8
 Det solgte de til Energinet.dk, som også er et statsejet selskab. 

Energinet.dk står ligeledes som hoveddistributør af gas-transmissionssystemet.  

 

Systemansvar 

Elmarkedets systemansvar varetages alene af Energinet.dk i Danmark og betegnes dermed som værende et 

monopolselskab. Formålet for energinet.dk med systemansvaret er at skabe en synergi mellem kvaliteten og 

behovet for elsystemer til den enkelte bruger. Dertil foretages der overvågninger af markedet for at påse, om 

det er velfungerende. Overvågningen anvendes til videreforløb af planlægningsopgaver i form af forskning 

og udvikling af markedet. 

 

DONG Energy 

Som skrevet varetages systemansvar af Energinet.dk, og DONG Energy er dermed ikke aktiv på dette 

selskabsområde. 

 

Produktionsselskaber 

Produktionsselskaberne er ikke monopolbetingede og er dermed i fri konkurrence. Det er selskaber, som 

driver kraft- og kraftvarmeværker samt vindmøller. 

 

                                                      
8
 Årsrapport 2008 s. 104 
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På internationalt plan er de store kraftværker i fri konkurrence med de udenlandske selskaber. De små 

kraftværker, som er på markedet, er sikret en bundgrænse for deres prisfastsættelse via en tilskudsordning. 

Dette er også tilfældet for vindmøller. 

 

DONG Energy 

DONG Energy (Exploration & Produktion ,  Renewables og Generation) anses her som en af de store 

spillere på det nationale plan. På det internationale plan er der en stor og hård konkurrence mellem andre 

store produktionsselskaber, og DONG Energy anses her for at have en mindre brik med i spillet. Dog 

betragter DONG Energy sig selv for at være førende inden for produktion og opsætning af vindmølleparker. 

 

Elhandelsselskaber 

Inden for elhandelsselskaberne er der en del konkurrence. De anses som markedets grossister. Det er dem, 

som køber strøm fra henholdsvis ind- og udland og videresælger strømmen til kunderne. Der er 2 måder, de 

kan handle på. Det er enten ved direkte handel med producenten eller ved handel med elbørsen Nord Pool. 

 

Elhandelsselskaberne har fået pålagt sig en forsyningspligt, hvilket betyder, at de skal forsyne kunder, som 

ikke selv ønsker at shoppe rundt på elmarkedet inden for et geografisk område. Handel via denne 

forsyningspligt effektueres til offentligt regulerede priser. 

 

DONG Energy 

DONG Energys aktivitet her sker via Energy Markets, som varetager køb og salg af el og gas samt relaterede 

produkter og ydelser i Nordeuropa. Endvidere håndterer Energy Markets koncernens portefølje bestående af 

langsigtede købsaftaler og varetager risikostyringen af råvarepriser gennem finansielle handler.
9
 

  

Andre selskabstyper 

Udover ovenstående selskabstyper vælger nogle selskaber at oprette andre selskabstyper, som har en 

sideaktivitet til den primære drift. Disse sideaktivitets-selskaber behøver ikke at have noget med den direkte 

drift at gøre, men blot elselskabets udnyttelse af deres ekspertise, som kan vedrøre fibernet-selskaber, 

rådgivning, service- og entreprenørvirksomhed og måleraflæsning og regnskabsføring for andre osv.
10

 

 

 

 

 

                                                      
9
 Årsrapport 2010 s. 44 

10
 Selskabstyper af Leif Kristensen. 
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4.2. DONG Energys historie og fusioneringen 

Som tidligere nævnt var Danmarks energiforbrug tilbage i 70’erne i høj grad baseret på olie. Leverancen af 

olien kom primært fra Mellemøsten, hvilket skabte en del bekymring. Denne bekymring blev startskuddet til 

grundlæggelsen af DONG Energy, da man ønskede et selskab, som skulle være med til at skabe en fornuftig 

sammensætning af energiforsyningen i Danmark samt en uafhængighed til Mellemøsten.  

 

Dermed blev Dansk Naturgas A/S
11

 stiftet af den danske stat den 27. marts 1972. Begrundelsen for 

oprettelsen af selskabet var, at selskabet skulle fungere som en nøglefigur i forbindelse med udviklingen af 

energiaktiviteterne i Danmark samt skabe uafhængighed til internationale leverancer, f.eks. olieleverancerne 

fra Mellemøsten. 

 

I 2006 skete Danmarks største fusionering på energimarkedet, hvor der blev foretaget en sammenlægning 

mellem DONG, Elsam, ENERGI E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksbergs Forsyning. 

Dermed blev der skabt det DONG Energy, som vi kender i dag. Med fusioneringen havde man nu skabt et 

energiselskab, som var i stand til at tage konkurrencen op med andre europæiske energiselskaber. 

 

Årsagen til denne fusion skyldes primært den stigende konkurrence både internationalt og nationalt. For at 

kunne være med og overleve, anså man det for nødvendigt at fusionere for at blive en større konkurrent såvel 

nationalt som internationalt. Derudover var der tre forskellige faktorer, som også havde en betydelig 

indflydelse på fusioneringen. De var følgende: 

1. I elsektoren havde der siden dens begyndelse været en tendens til at samarbejde og centralisere for 

både at effektivisere og at sikre de teknologiske fremskridt. Ved en fusionering ville dette 

samarbejde blive mere effektiviseret og stå stærkere. 

2. EU-liberaliseringen var en vigtig faktor. Hvis Danmark skulle kunne klare sig mod de 

nordeuropæiske energiselskaber, var en fusionering nødt til at finde sted. 

3. Politikerne ønskede fusioneringen for at skabe en større centralisering. 

 

Derudover var en af årsagerne til at have et stort nationalt energiselskab, at forbruget af energi nu geografisk 

ville være tæt forbundet med produktionen. Derudover anses energien for at være så vigtig, at den skal 

udbydes fra et dansk selskab, og ikke fra et stort energiselskab fra et af de nærtliggende lande. 

  

                                                      
11

 Navnet blev ændret til Dansk Olie og Naturgas A/S i 1973 og til DONG i 2002. 
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Ejerskab 

DONG Energy betragtes som statsejet, idet staten ejer 76,49 %. De øvrige 23,51 % ejes henholdsvis af 

SEAS-NVE (10,88 %), Syd Energi Net A/S (6,95 %) og andre minoritetsaktionærer (5,68 %)
12

. 

 

 

 

At DONG Energy er statsejet giver sig også til udtryk i sammensætningen af ledelsen. Den administrerede 

direktør, Anders Eldrup, er tidligere departementschef i Finansministeriet, og koncernens økonomidirektør, 

Carsten Krogsgaard Thomsen, har ligeså en fortid med forskellige lederstillinger i Finansministeriet. 

 

4.3. DONG Energys værdikæde og forretningsområder 

DONG Energy har gennem de seneste år arbejdet sig op til at være en af Nordeuropas førende 

energikoncerner med hovedsæde i Danmark. DONG Energys forretningsområder er at fremskaffe, 

producere, distribuere og handle energi. DONG Energy har aktiviteter i hele energiværdikæden, hvilket 

bevirker, at de udgør et integreret energiselskab. 

DONG Energy har delt deres forretningsaktiviteter op i 5 forskellige forretningsområder; Exploration & 

Produktion, Renewables, Generation, Energy Markets og Sales & Distribution. Hvor de to største 

vækstområder er Exploration & Produktion og Renewables. Nedenfor vil forretningsområderne kort blive 

beskrevet. 

 

  

                                                      
12

 http://www.dongenergy.com/DA/Investor/Ejerskab/Pages/ejerskab.aspx 

http://www.dongenergy.com/DA/Investor/Ejerskab/Pages/ejerskab.aspx
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Figur 3: DONG Energys forretningsmodel 

 

Kilde: Årsrapport 2010 s. 16 

 

Exploration & Produktion 

Exploration & Produktions (E&P) aktiviteter er efterforskning og produktion af naturgas og olie. Som vist på 

overstående forretningsmodel videresendes naturgassen til produktion i Energy Markets, da det her skaber 

yderligere værdi i den samlede energikæde.  

 

Fremtidsudsigterne for E&P er tre målsætninger:
13

 

1. Få optimeret udnyttelse af de eksisterende reserver, dvs. de felter, der er sat i produktion, skal 

produceres så langt ud som muligt, og fund, der er gjort, skal bringes i produktion 

2. Operatørskaberne skal udbygges og initiativerne for at udvikle en effektiv drift med et sikkert 

arbejdsmiljø og med lavest mulig miljøpåvirkning skal fortsættes 

3. Genanskaffelse af olie- og gasreserver ved styrket efterforskning og opkøb, der kan understøtte 

fortsat værdiskabende vækst (dette punkt anses som den vigtigste strategiske opgave). 

 

Ud fra overstående er målene i E&P dermed at øge væksten gennem produktion af olie og gas for netop at 

kunne styrke fremtidsinteresserne af de langsigtede porteføljer og investeringer. Derudover skal 

målsætningerne ende ud i det endelig mål, at deres egenproduktion af gas skal dække 30 % af DONG 

Energys behov for dermed at kunne styrke deres forsyningssikkerhed. 

 

  

                                                      
13

 Mogens Rüdiger, Energi i forandring, 2011, side 149 
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Renewables 

Renewables aktiviteter er vind- og vandkraft og en af DONG Energys hovedprioriteter, som skal hjælpe med 

at nå DONG Energys målsætning om at vende energiforsyningen fra forbrug af fossile brændsler til 

vedvarende energi. 

 

DONG Energy er verdens førende inden for opførsel af offshore vindenergi, hvor de i mere end 20 år har 

erfaring med af udvikle, opføre samt at drive havmølleparker. Målet for Renewables er at fastholde deres 

position på markedet og at udvikle den massivt i de kommende år, hvilket og kommer til udtryk ved at 

Renewables er en af DONG Energys store forventninger til at styrke DONG Energys profil og fremtidige 

indtjening. 

 

Generation 

Generations aktiviteter er produktion og salg af el og varme. Ved at DONG Energy er Danmarks største 

energiproducent, er det DONG Energy, som står for mere end 50 % af el og 40 % af fjernvarmen i Danmark. 

Kraftværkerne, som står bag produktionen af el og fjernvarme, er den store synder, når man ser på de fossile 

brændsler. Et af de store formål i DONG Energy er dermed at reducere antallet af kulfyrede blokke. 

Derudover er der også stor fokus på at omstille kraftværkerne til grøn energi, effektivisering samt 

internationalisering.  

 

Et af målene i DONG Energy er at halvere CO2 udledningen inden 2020. For at nå dette mål agerer 

Generation aktivt med at øge anvendelsen af biomasse på deres nuværende kraftværker samt reducere 

anvendelsen af kul. 

 

Energy Markets 

Som det fremgår i forretningsmodellen har Energy Markets en meget central funktion i DONG Energy. 

Energy Markets opgave er at optimere og risikostyre DONG Energys samlede energiportefølje. 

Optimeringen og risikostyringen sker ved at handle med energiproducenter og engroskunder samt via 

europæiske energibørser inden for rammerne af koncernens politikker. Dette ligger også tæt op af 

målsætningerne i Energy Markets: 

1. Udvide og optimere energiporteføljen 

2. Sikre effektivitet i arbejdsgangen 

3. Tiltrækning samt udvikling af kompetencer.
14

 

 

                                                      
14

 Dong Energys hjemmeside 
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Overstående mål skal skabe værdi for det samlede DONG Energy. Målsætningerne ligger ligeledes op til en 

udvikling i arbejdsgange og en stræben efter at gøre deres medarbejdere bedre samt tiltrække kompetente 

medarbejdere, der kan skabe værdi ved at styrke energiporteføljen. 

 

Sales & Distribution 

Sales & Distribution ejer og driver Danmarks eneste olierørledning. Udover at transportere olie står Sales & 

Distribution også for el-distribution (som beskrevet under netselskaber står S&D for distribution til 980.000 

elkunder i Danmark.) samt for naturgasdistribution til ca. 123.000 naturgaskunder i Danmark. Det er ligeså i 

Sales & Distribution, der bliver indgået klimasamarbejdsaftaler.  

 

S&D kan med andre ord beskrives som det selskab i DONG Energys, der har den endelige kontakt med 

slutbrugerne i form af, at de står for kontakten med distributionen og rådgivningen til såvel private som 

erhverv. Målsætningen er en konstant forbedring af effektiviteten samt stabil levering inden for deres 

elforsyningsnet, distributionsnet og lagerfaciliteter. 

 

4.4. Forretningsområdernes finansielle stilling 

For en virksomhed som DONG Energy er det vigtigt at have synergi mellem ovenstående 

forretningsområder. Dels i strategisk øjemed for at have fælles mål og fremstå som en koncern og dels via 

deres finansielle præsentation. DONG Energy står over for markante skift i deres produktion. De skal 

investere langt mere i vedvarende energi, og for at nå deres fælles strategiske mål er det vigtigt, at de 

udnytter deres finansielle præsentationer maksimalt for at skabe bedst mulig shareholder value. 

 

Nedenstående figurer viser hhv. omsætningen samt EBITDA for forretningsområderne i perioden 2007-

2011: 

 

Figur 4: Oversigt af omsætning fordelt på forretningsområde efter IFRS 

 

Kilde: Årsrapport 2011 
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Figur 5: Oversigt af EBITDA fordelt på forretningsområde efter IFRS 

 

Kilde: Årsrapport 2011 

 

Oversigten af omsætningen viser et Energy Markets, som trækker nogle enorme omsætninger ind, og i 

EBITDA ses forretningsområdet også som en af de store indtjeningskilder. Dog kan man i 2009 se, at dens 

indtjening faldt markant, hvilket skyldes, den var mærket af de lave energipriser og faldende efterspørgsel 

som følge af den finansielle krise, hvilket viser, at Energy Markets er det forretningsområde, der er mest 

påvirkeligt af konjunkturudsving. Generations forbrug var ligeledes væsentligt påvirket af prisudviklingen i 

2009. Derudover ses det ud fra figur 5, at Renewables har formået at fordoble deres EBITDA i løbet af 

ganske få år, hvilket må betyde, at DONG Energy har haft succes med deres investeringer inden for dette 

forretningsområde. Exploration & Production har også formået at forhøje deres EBITDA, hvilket stemmer 

overens med DONG Energys målsætning om, at Exploration og Renewables er deres forventede 

fremtidsindtjeningskilder. 

 

4.5. DONG Energys værdi, vision og strategi 

Verden står overfor to kolossale udfordringer: 1. skaffe energi nok til flere og flere mennesker, som vil have 

del i velstanden, og 2. der skal ske en nedbringelse af CO2 udledningen. DONG Energy har gjort løsningen 

til begge udfordringer til en del af kernen i deres strategi. Og som det ligger i DONG Energys fremtidige 

scope, er det primært Exploration & Production der sammen med Renewables, skal være de store 

vækstområder i forhold til de fremtidige udfordringer. Et tegn på deres udvikling ses ved, at gasproduktionen 

siden 2007 er steget med hele 777 % - fra i 2007 kun at udgøre 2,2 mio. boe., udgør den i 2011 17,1 mio. 

boe. Denne stigning skyldes især den igangsatte produktion i Norge på gasfeltet Ormen Lange. Ud fra 

ovenstående figur 5 ses det, at Renewables EBIDTA er i rivende udvikling, og det forventes, at denne vil 

stige yderligere i de kommende år. 
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Så som en af nordens største energikoncerner er DONG Energy medansvarlig overfor omverden til at agere 

miljømæssigt ansvarligt. Dette afspejler sig også i DONG Energys tre grundlæggende værdier, at de gerne 

vil fremstå som et godt eksemplar.
 15

 

 

Målrettet - Vi driver en effektiv virksomhed, der fokuserer på at skabe værdi. 

Ansvarlighed - Vi tager hensyn til mennesker, miljø og markeder i alle vores handlinger. 

Lydhør - Vi er åbne for nye måder at se tingene på og parate til at handle derefter. 

 

DONG Energys strategi går under navnet 85/15 strategien. Denne strategi indebærer mål for investeringer, 

produktion 30 år frem i tiden. Dermed ligger der en detaljeret og målrettet investerings- og beslutningsplan 

klar for de næste 30 år. Årsagen til, at den hedder 85/15 strategien, skyldes, at fossile brændstoffer i dag i 

DONG udgør 85 % af den samlede produktion. Målet er, at om 30 år skal de fossile brændstoffer kun udgøre 

15 % af den samlede produktion. For at nå denne målsætning er DONG nødt til at have en bearbejdet 

strategiplan for hvilke investeringer, der er nødvendige for at være sikker på at nå målene for at reducere den 

målsatte CO2-udledning. 

 

Man kan sige, at DONG Energys langsigtede strategi er på plads, idet produktionen ikke planlægges 

kortsigtet, men derimod langsigtet. DONG Energy har planlagt hvilke produktioner, der skal foregå, samt 

hvilke investeringer, der skal foretages langt ud i fremtiden. Til produktionen foreligger der langsigtede 

købekontrakter, som er indgået med eksterne producenter. Investeringer er ligeledes fastlagt et godt stykke 

tid ud i fremtiden til at skabe en stabil vedvarende og grøn energi. 

 

Deres vision er at levere ren og stabil energi. Oprettelsen af visionen skal ske gennem udvikling og 

etablering af nye produktionsanlæg inden for offshore vind, naturgas og olie. DONG Energys vision passer 

godt sammen med deres forretningsetik, som lyder "Ansvarlighed når vi handler"
16

. Dette viser igen, at 

DONG går meget op i at vise ansvarlighed, og at de vil være med til at skabe bedre miljøvenlige 

energiudledninger. 

 

For at finde en balance mellem ren og stabil energi vil DONG Energy investere en del i vedvarende energi, 

men for fortsat at kunne opretholde den stabile energi, skal kraftværkerne også opretholdes, da de på 

nuværende tidspunkt er de eneste, som kan levere stabil energi. Så indtil man via investeringerne er kommet 

frem til et alternativ, som kan levere ren og stabil energi, vil DONG Energy bevare kraftværkerne, dog med 

                                                      
15

 Mogens Rüdiger, Energi i forandring, 2011, side. 137 
16

 Årsrapport 2010 s. 21 
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det initiativ at fokusere på at reducere CO2-udledningerne på kraftværkerne ved at anvende biomasser frem 

for kul.  

 

Figur 6: Oversigt af DONG Energys overordnede strategiske spor. 

 

Kilde: Årsrapport 2011 side 9 

 

Ovenstående oversigt viser de fire hovedtræk, der skal til for at gennemføre deres strategi. Væksten inden for 

vind og biomasse skal ske gennem investering i grøn energi i form af havmølleparker og omstilling fra kul til 

biomasse på kraftvarmeværkerne. Væksten inden for fremskaffelse af olie og gas skal være med til at dække 

den stigende efterspørgsel på energi samt supplere den vedvarende energi. Derudover skal DONG Energy 

skabe værdi gennem optimering og udvikling af den samlede energiportefølje med aktiver og 

markedspositioner i hele værdikæden.   

 

4.6. Delkonklusion 

Ved ovenstående gennemgang af henholdsvis udviklingen på det danske energimarked og opbygningen af 

selskabsstrukturen ses det, at DONG Energys forretningsmodel er struktureret lig med energimarkedets 

selskabsstruktur. Dermed er der en klar opdeling af aktiviteterne i DONG Energy fordelt ud i de respektive 

forretningsområder. Dette giver mulighed for forretningsområderne, at holde fokus på deres specifikke 

aktiviteter og målsætninger herfor. 

 

Ligeså blev DONG Energys historie og beskrivelse af deres forretningssammensætning gennemgået, hvilket 

har givet et indblik i et selskab, hvis forretningsmodel har aktiviteter i hele værdikæden i energimarkedet, 

lige fra at fremskaffe og producere til at distribuere og handle energien. 

 

Udviklingen i Danmarks energihistorie har skabt et åbent og konkurrencedygtigt marked, hvilket bevirker, at 

DONG Energy skal være en konkurrencedygtig virksomhed, der skal kunne modstå konkurrence fra 
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internationale fronter. Da DONG Energy besidder en stor markedsandel i Danmark, må deres udvikling 

formodes at skulle skabes uden for Danmarks grænser, hvilket de også er godt i gang med. DONG Energy er 

repræsenteret i alle energikæder, og dette gør dem rustet til opgaven at kunne markere sig internationalt. 

Allerede i dag anses DONG Energy som et mellemstort energiselskab i Nordeuropa. 

 

DONG Energy ser energisektorens udfordringer som muligheder for at skabe værdi for DONG Energy, og 

derved skabe en langsigtet værdiskabelse for deres ejere, og være medvirkende til miljømæssige forbedringer 

og bidrage positivt til den samfundsmæssige udvikling. Ud af overstående forretningsområder er det primært 

Exploration & Produktion og Renewables som skal stå for væksten de kommende år. De tre andre områder 

skal i deres forretningsområde have fokus på effektiviseringen i deres driftsaktiviteter og EBIT. I Generation 

skal der fokuseres på at udvikle og implementere miljøvenlige teknologier, som vil reducere CO2-

udledningen fra DONG Energys energiproduktion udledt fra kraftvarmeværkerne. 

 

Derved kan det konkluderes at DONG Energys værdier svarer til deres motto ”energi i forandring”, idet de er 

åbne overfor at handle efter nye måder at agere miljømæssigt på for at leve op til de stillede forventninger 

om, at DONG miljømæssigt skal agere ansvarligt. 
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5. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse af DONG Energy skal beskrive de interne og eksterne ikke-finansielle værdidrivere, 

som har væsentlig betydning for værdiskabelsen. Gennemgangen af de interne faktorer skal munde ud i et 

overblik af virksomhedens stærke og svage sider, og en gennemgang af de eksterne faktorer skal vise, hvilke 

muligheder og trusler DONG Energy står overfor.  

 

Den strategiske analyse er vigtig til den senere budgettering og værdiansættelse af DONG Energy, da det er 

nødvendigt at have informationen af de ikke-finansielle værdidrivere, da de kan have en væsentlig betydning 

for udviklingen i DONG Energys proforma regnskaber. Ligeså er den strategiske analyse vigtig i strategisk 

øjemed: stemmer de interne og eksterne faktorer overens med DONG Energys visioner, mål og strategier, 

samt besidder DONG Energy de interne ressourcer til at håndtere omverdens faktorer? 

 

Den interne analyse af DONG Energy sker via en værdikædeanalyse, hvor DONG Energys 

forretningsområder vil blive analyseret for at finde deres respektive stærke og svage sider. 

 

I den eksterne analyse vil omverdensanalysen PEST blive anvendt for at se, hvilke rammer DONG Energy 

har at bevæge sig indenfor, samt en brancheanalyse af Porters five forces for at afdække DONG Energys 

position samt intensiteten på energimarkedet. Hvor det anses for værende af betydning, vil analysen blive 

foretaget på de enkelte forretningsområder. 

 

5.1. Værdikædeanalyse 

I dette afsnit vil de interne kompetencer blive analyseret med inspiration fra Porters værdikædeanalyse.  

Værdikædeanalysen skal munde ud i en klar opdeling af de primære aktiviteter i koncernen med de enkelte 

forretningsområders indflydelse.  

 

Det første led i de primære aktiviteter er: forskning og udvikling, efterfulgt af produktion, distribution og 

rådgivning og endeligt køb og salg. 

 

Derudover skal analysen belyse, hvilke ressourcer og funktioner i DONG Energys forretningsområder, som 

skaber værdi for aktionærerne, samt belyse hvilke værdibidrag, de enkelte forretningsområder bidrager med 

til virksomhedens vækststrategi for den fremtidige sammensætning og forretningsområdernes prioritering og 

målsætninger inden for de enkelte aktiviteter.  
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Figur 7: DONG Energys værdikæde 

Virksomhedens infrastruktur 

Ledelse af personelle ressourcer 

Investeringer 

Teknologisk udvikling 

Leverandører og Samarbejdspartnere 

Forskning 

og 

Udvikling 

Produktion 

Distribution 

og 

Rådgivning 

Køb og 

Salg 

Kilde: Elling, Jens O. & Sørensen, Ole: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 2005 s. 79 samt egen tilvirkning 

 

Som det ses ud fra overstående figur, så er de primære aktiviteter påvirket af støtteaktiviteterne; 

virksomhedens infrastruktur, ledelse af personelle ressourcer, investeringer, teknologisk udvikling samt af 

leverandører og samarbejdspartnere. Støtteværdierne vil blive inddraget, hvor det synes at have relevans for 

de primære aktiviteter i nedenstående analyse.  

 

5.1.1. Forskning og Udvikling 

Energimarkedet er inde i en rivende udvikling mod målet at skulle levere 100 % vedvarende energi og være 

100 % uafhængige af fossile brændsler i 2050. Til at nå dette mål og krav, er der behov for i DONG Energy 

at have struktur på den fremtidige udvikling gennem en investeringsplan. Der er også behov for 

efterforskningsprioriteringer for at nå målet om at kunne levere grøn og stabil energi. I dette afsnit vil der for 

forretningsområderne Exploration & Production, Generation og Renewables blive beskrevet hvilke tiltag, der 

er planlagt for at styrke den fremtidige vedvarende energi.  

 

5.1.1.1. Exploration & Production 

Frem til målet om at være 100 % uafhængige af fossile brændsler i 2050, skal der findes en balance mellem 

leveringen af ren og stabil energi, da teknologien inden for vedvarende energi endnu ikke er hverken stabil 

eller produktiv nok til at levere til nutidens eller det kommende årtis efterspørgsel af energi. Derfor vil 

DONG Energy fastholde deres portefølje af gas og olie for at kunne skabe en fornuftig balance mellem 

vedvarende og stabil energi. 

 

Efterforsknings-, vurderings og produktionsaktiviteterne er udvidet fra kun at være i den danske og norske 

del af Nordsøen til at også at omfatte farvandene omkring Storbritannien (vest for Shetlandsøerne), Færøerne 

og Grønland. 

 

I Norge har Exploration & Production deres største produktionsfelt Ormen Lange, hvor produktionen 

startede i 2007. E&P har i Norge 31 licenser til såvel efterforskning, produktion og udbygning. Dermed må 
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Norge anses som værende en stor del af strategien for målet om selv at skulle stå for produktionen af 30 % af 

den naturgas, der sælges i Exploration & Production.  

 

Ligeså i området West of Shetland i Storbritannien besidder Exploration & Produktion et stort antal af 

licenser til udbygning of efterforskning. DONG Energy er den største indehaver af licenser i dette område, 

og der vurderes at være store muligheder for lovende fund af gasfelter. Allerede ved deres første boring 

tilbage i 2009 fandt DONG Energy et lovende fund af naturgas. Som følge af at området fortsat er på 

efterforskningsstadiet, er der en masse efterforskning og analysering i vente til vurdering af de fremtidige 

muligheder. I og med at området har de samme barske naturforhold som ved Ormen Lange har E&P tænkt 

sig at gøre brug af sin viden og ekspertise til efterforskning og udbygning af den endelige produktion. 

 

Udover at være repræsenteret i Danmark, Norge og Storbritannien efterforsker DONG Energy også nye 

muligheder på Grønland og i området Barentshavet. Hvor man i Grønland er i gang med at vurdere de 

seismiske undersøgelser
17

, er man i Barentshavet allerede i gang med de seismiske undersøgelser og er 

kommet frem til beslutningen om at bore brønde. Disse medejerskaber må siges at være strategisk vigtige, da 

de giver DONG Energy adgang til gas- og olieinfrastrukturen tilknyttet det europæiske marked. 

 

5.1.1.2. Generation 

DONG Energys kraftværker er, som en af de helt store CO2 syndere grundet deres forbrug af kul, nødt til at 

foretage markante ændringer i deres anvendelse af kul til produktion af energi, og de er allerede i gang med 

at omstille produktionen til anvendelse af biomasse, som er et CO2 neutralt brændsel. Dette har blandt andet 

ledt frem til DONG Energys 85/15 strategi, som er beskrevet i afsnit 4.5. For at nå målet i 2040 om 

reduceringen af udledningen af CO2 i el og varmeproduktionen til 15 %, kræver det udvikling inden for CO2-

neutrale brændsler, som kan anvendes selvstændigt og uden brug af fossile brændsler. Og vigtigst af alt 

kræver det store investeringer til ombygning og modernisering af de nuværende kraftværker. 

 

  

                                                      
17

 Seismiske undersøgelser anvendes til at få information om lagene i undergrunden. Disse kan med de rette 

betingelser finde frem til geologiske strukturer for at se, om disse indeholder olie og gas. 
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Figur 8: Oversigt af anvendt forbrug til produktion i Generation 

 

Kilde: årsrapport 2011 side 23 

 

Som det ses af overstående tabel skal anvendelsen af biomasse erstatte brugen af kul til produktion af termisk 

elproduktion. Udover reduceringen af CO2 udledningen, arbejdes der også på at gøre produktionen mere 

fleksibel, således den kan suppleres med vindmøllernes varierende produktion. 

 

Væksten inden for dette forretningsområde foregår hovedsageligt i udlandet, hvor der er bygget nye 

kraftværker i Norge, Storbritannien og Holland, men hvor den primære produktion fortsat er i Danmark. 

 

5.1.1.3. Renewables 

DONG Energy er førende på verdensplan inden for udvikling, opførelse og drift af havvindmøller. De har 

aktiviteter i Nordeuropa, hvor der for øjeblikket er fokus på de største vækstmarkeder i Storbritannien og 

Tyskland.  

 

Målet for Renewables er i 2020 at have opnået en vindkapacitet på mindst 3.000 MW. Nedenstående figur 

viser, at kapaciteten pr. 31.12.2011 er 1.025 MW, og at den ved de kommende års opførelser vil opnå en 

vindkapacitet på 2.110 MW ultimo 2014. Dermed må det siges, at DONG Energy er godt på vej til at nå 

deres mål. 
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Figur 9: Oversigt af planlagt produktion i Renewables 

 

Kilde: Årsrapport 2011  

 

Et af DONG Energys fokusområder inden for vindmølleindustrien er at få opbygget optimerede processer 

mellem installationskapaciteten og rammeaftalerne, således der bliver skabt en omkostningsreducerende 

proces. 

 

På trods af at DONG Energy har arbejdet med udvikling og opførsel af vindmøller i over 20 år, er der fortsat 

mange områder, som kræver konstant fokus og udvikling. Det gælder blandt andet at finde den optimale 

placering af møllerne såvel on- som offshore, samt foretage beregninger til at finde frem til vindmålinger for 

at kunne estimere økonomien ved opførelsen af en vindmøllepark. Derudover arbejdes der med udvikling af 

vindmølleteknologien, hvis formål er at forlænge og optimere energikapaciteten af de enkelte møller.
18

 

 

5.1.2. Produktion  

Følgende vil beskrive hvilke produktionsområder, der er i størst rivende udvikling i form af meromsætning 

og produktion. For derudover at få belyst hvilke områder, der er i fokus hos DONG Energy og en vigtig del 

af deres fremtidige målsætninger inden for hvert af produktionsområderne. 

 

  

                                                      
18

 DONG Energys hjemmeside. 
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Figur 10: Oversigt af producerede mængder indenfor DONG Energys aktiviteter 

 

Kilde: Årsrapport 2011 

 

Overstående figur viser udviklingen inden for den producerede mængde for sammenligningsperioden. Her 

ses det tydeligt, at det er inden for gasproduktionen, der har været størst udvikling, efterfulgt af produktionen 

inden for vind og vand, og hvor de øvrige har været på niveau i sammenligningsperioden. 

 

5.1.2.1. Exploration & Production 

E&P har produktion i Danmark og Norge, hvor 82 % af produktionen i 2011 kom fra de norske felter, heraf 

Ormen Lange, de resterende 18 % kom fra danske felter. Det er forventet at DONG Energy vil forøge deres 

produktion af tønder olieækvivalenter fra de i dag producerede ca. 80.000 tønder pr. dag til at skulle stige til 

130.000 – 150.000 tønder pr. dag allerede i 2015. Det er ligeledes målet at opnå en produktion af naturgas 

svarende til 30 % af det samlede af DONG Energys videresalg, for at styrke forsyningssikkerheden. Dette 

skal sikre målet om en langvarig solid vækst i produktionen for at styrke forsyningssikkerheden og 

indtjeningen.
 19

 

 

Som det ses ud fra figur 10, så er det særligt inden for gasproduktionen, der er sket en stor udvikling med en 

stigning på 777% i perioden 2007 til 2011, og hvor olieproduktionen kun er steget med 2 %. Denne stigning 

gør sig gældende ud fra produktionen i Ormen Lange i de norske felter. Ormen Lange er DONG Energys 

største producerede felt af naturgas. DONG Energys andel af gasreserver i Ormen Lange svarer til ca. 10 år 

af det danske forbrug. Ormen Lange er dermed et af de vigtigste produktionsfelter i E&P for at nå målet om 

at være egen producent af naturgas på 30 % af deres videresalg. 

Den samlede stigning inden for olie og gasproduktionen stemmer overens med DONG Energys målsætning 

om at skaffe mere energi ved at øge produktionen af olie og gas.  

  

                                                      
19

 Mogens Rüdiger, Energi i forandring, 2011, side 149 
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Figur 11: Oversigt af kommende produktionsfelter 

 

Kilde: Årsrapport 2011 

 

Overstående figur viser hvilke fremtidige produktionsfelter, der skal sættes i drift. Ud fra de beskrevne 

efterforskningsaktiviteter i afsnittet ”Forskning og udvikling” i farvandet ved Storbritannien (West of 

Shetland) forventes gasproduktionen heraf at gå i gang i 2014. Desuden forventes det, at E&P som følge af 

deres aktiviteter i Storbritannien kommer til at deltage i yderligere udbygninger af produktioner fra andre 

felter i området. Dette er en stor mulighed for DONG Energy at komme ind på det britiske gasmarked, 

hvilket også stemmer overens med deres målsætning nr. 3 beskrevet side 20 om at styrke produktionen 

gennem opkøb. Effekten af produktion i dette område vil være, at det er medvirkende til at Storbritannien får 

nedbragt deres energiimport væsentligt og får forbedret deres energiforsyningssikkerhed. 

 

5.1.2.2. Generation 

Ud fra figur 8 i ”forskning og udvikling” kan man se, at det er meningen, at man på længere sigt vil reducere 

forbruget af kul, og erstatte det med biomasse. Forbruget af kul skal dermed skæres markant ned, mens 

forbruget af forskellige former for biobrændsler skal øges. Ligeså viser figuren at der i fremtiden forventes 

en mindre produktionskapacitet, det skyldes at man i DONG Energy forventer at stigningen af produktionen 

i Renewables og Exploration & Production skal være styrende. Den fremtidige produktion i Generation skal 

dermed anvendes til at understøtte vindmøllernes produktion. Det skal de fordi vindmøllernes energi fortsat 

produceres ud fra ukontrollerede forhold som vejret, hvilket gør det nødvendigt med kraftværkernes 

understøttelse af energiproduktionen. 

 

Strategien for forretningsområdet Generation er at fastholde deres position og fortsat optimere deres termisk 

baserede produktion på det nordiske elmarked, med fokus på at øge forbruget af de CO2-neutrale 

biobrændsler. 
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5.1.2.3. Renewables 

Renewables er udover Exploration & Production det andet fokusområde i DONG Energy, hvor der de næste 

år kommer stor fokus på udbygning af vindmølleparker hvilket også ses af figur 9 i ”forskning og 

udvikling”. 

 

Som de største vækstmarkeder er Storbritannien og Tyskland i fokus. I 2012 indledes byggeriet af en tysk 

havmøllepark, Borkum Riffgrund 1. 

 

Som et led i at styrke leveringen af vindmølleparkerne, har DONG Energy indgået en aftale med Siemens 

med levering af over 500 havmøller. Desuden har de sammen med Siemens opkøbt installationsrederiet 

A2SEA. Med disse tiltag, står DONG Energy stærke overfor alle led i processen for udbygningen af 

vindmølleparker. DONG Energy har muligheden ud fra disse processer at sørge for at skabe den bedste 

optimerende struktur i forbindelse med opførsel af vindmølleparker, således at det dermed skaber størst 

mulig værdi og minimere økonomisk tidsspilde.  

 

Opførslen af en vindmøllepark udgør tre fjerdedele af de samlede omkostninger i en havmølleparks levetid. 

Dermed er der stor fokus på at få overholdt tidsplanerne, således at man hurtigst muligt kan begynde 

tilbagebetalingen af den investerede kapital. 

 

5.1.3. Distribution 

Distribution er den 3 aktivitet i DONG Energy og denne aktivitet foregår i forretningsområdet Sales & 

Distribution.  

 

Sales & Distribution ejer og driver et 26.000 km langt distributionsnet til el og gas, udover det har de et 

naturgaslager samt ejer de en olierørledning som går fra Nordsøen til Fredericia. Hvoraf distributionen af el 

sker hovedsageligt til København og Nordsjælland, og distributionen af gas finder sket i Syd- og 

Sønderjylland samt i Syd- og Vestsjælland. DONG Energy er Danmarks største distributør af el, og den 

anden største distributør af gas. I 2011 stod DONG Energy for den samlede distribution af 28 % 

eldistribution og 29 % gasdistribution i Danmark.  

 

Værdiskabelse for DONG Energys samlede strategi for dette område vedrører fokuseringen på den effektive 

drift og reinvestering, samt at skabe en mere grøn anvendelse af distributionsnettet ved at opgradere biogas 

fra rensningsanlæg  til naturgas. 
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5.1.4. Køb og salg 

Det sidste led i værdikæden vedrørende køb og salg sker via forretningsområdet Energy Markets og Sales & 

Distribution. 

 

5.1.4.1. Energy Markets 

Energy Markets opgave, er at indsamle den producerede energi i den samlede energiportefølje, for der at 

skabe størst fokus på at opnå synergi til gavn for koncernen.  

 

Energy Markets står for indkøb af gas og el, for derefter at videresælge disse produkter i Nordeuropa og til 

intern brug. Energy Markets forsyner værdikæden med gas ud fra fire kilder: gas fra egne felter, langsigtede 

gasaftaler med nogen af de største gasproducenter i Nordeuropa (særligt disse aftaler danner rygraden i 

Energy Markets gasportefølje), LNG – flydende gas og derudover indkøb fra uafhængige gasproducenter.
20

 

Dermed er det væsentligt for Energy Markets at fastholde de langsigtede gasaftaler og indgå disse til mest 

muligt fordelagtige priser. 

 

For at skabe mest værdi inden for dette forretningsområde, er det essentielt at Energy Markets er i besiddelse 

af kompetente medarbejdere som besidder viden til håndteringen af de komplekse gasaftaler. 

 

5.1.4.2. Sales & Distribution 

Sales & Distribution har også en funktion indenfor køb og salg. De køber gas og el fra Energy Markets som 

de så efterfølgende sælger videre til slutkunden i henholdsvis Danmark, Sverige og Holland.  

 

I 2011 stod Sales & Distribution for 20 % elsalg og 29 % gassalg i Danmark, 22 % gassalg i Sverige og til 

sidst henholdsvis 1% elsalg og 1% gassalg i Holland
21

. Det giver dem en førende position på det danske 

marked. Af elsalget i Sales & Distribution er 55% omfattet forsyningspligten og af gassalget henføres 18 % 

til forsyningspligten, som dermed er offentlig reguleret.  

Indtjeningen som kan henføres til den offentlig regulerede forsyningspligt, fastlægges på grundlag af 

omkostningerne ud fra den effektive drift af nettet plus tillæg af afkastet fra den investerede kapital.
22

 

 

  

                                                      
20

 http://www.dongenergy.com/da/forretningsaktiviteter/markets/om_energy_markets/pages/default.aspx 
21

 Årsrapport 2011 
22

 Årsrapport 2010 

http://www.dongenergy.com/da/forretningsaktiviteter/markets/om_energy_markets/pages/default.aspx
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5.1.5. Støtteaktiviteter 

Følgende afsnit vil beskrive væsentlige effekter fra støtteaktiviteterne, der skal ses sammen med de 

overstående primære aktiviteter. 

 

5.1.5.1 Kompetente medarbejdere 

DONG Energy ser med stor vigtighed på deres samfundsansvar og vil gerne fremstå som et godt eksempel 

som et ansvarsfuldt og miljøbevidst selskab. Dertil kræves at få fat i de mest engagerede og kompetente 

medarbejdere som kan hjælpe til med at nå deres mål. 

For at tiltrække sig disse medarbejdere stræber DONG Energy efter at være en god arbejdsplads, som vil 

skabe en sikker og sund arbejdsplads, hvor der skal være plads til en fornuftig balance mellem arbejde og 

privatliv. Dertil fokuseres der meget på den enkelte medarbejders professionelle og personlige udvikling for 

ikke at nævne, at sikkerhedsbetingelserne skal være i orden. Ved ulykker gennemgås disse med stor 

opmærksomhed for at kunne forebygge disse i fremtiden. 

 

For at opnå de massive mål som DONG Energy har fastlagt, er det væsentligt, at de har en kvalificeret 

medarbejderstab bag sig til at nå disse mål. Den omfattende og hurtige omstilling kræver en professionel og 

engageret indsats af DONG Energys medarbejdere og samarbejdspartnere.  

 

DONG Energy mener, at kilden til gode medarbejdere sker via dygtige ledere, da det er ledernes ansvar at 

skabe motivation og engagement hos staben til at skabe gode resultater. For at få fokus på dygtige ledere har 

DONG Energy i 2011 iværksat et evalueringsprojekt for 200 af de øverste ledere i koncernen. Dette gøres 

også med henblik på at styrke den enkelte leders udvikling og en generel målstyring af koncernens ledere.  

 

Men det er ikke kun på leder-niveau, at DONG Energy har fokus. Også på den samlede stab bliver der 

regelmæssigt foretaget medarbejdertilfredshedsundersøgelser. 

 

I og med at DONG Energy bevæger sig i internationale farvande, er det vigtigt at have medarbejdere med 

internationale kompetencer. For at tiltrække udenlandske medarbejdere med disse kompetencer er DONG 

Energy medstifter af ”Consortium of Global Talents”, som er et tværindustrielt initiativ, hvis opgave er at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.
23

 

 

 

 

                                                      
23

 http://consortiumforglobaltalent.dk/about/ 

http://consortiumforglobaltalent.dk/about/
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5.1.5.2. Investeringer 

En vigtig del til afsnittet ”Forskning og Udvikling” er, hvorledes finansieringen til disse aktiviteter skal finde 

sted. Det kræver en langsigtet investeringsplan samt en stabil og god kapitalbeholdning. Følgende afsnit vil 

beskrive, hvordan DONG Energy har tænkt sig at finansiere de fremtidige investeringer.  

 

Nettoinvesteringerne for perioden 2011-2013 forventes tilsammen at udgøre 40 mia. kr. Finansieringen hertil 

vil foregå via salg af de allerede eksisterende aktiver, som vil ske i forhold til en strategisk tilpasning af deres 

portefølje.
24

 Udover dette vil finansieringen også ske via nye partnerskaber af store anlægsprojekter, ligesom 

de allerede har gjort med: 

 Walney – Salg af 24,8 % til en værdi af 140 mio. kr. til den hollandske kapitalfond Ampere Equity 

& den hollandske organisation PGGM
25

,  

 Nysted – Salg af 50 % til en værdi af 700 mio. kr. til PensionDanmark
26

  

 Anholt Havmøllepark – Salg af 50 % til en værdi af 6 mia. kr. til PensionDanmark (30 %) og PKA 

(20 %)
27

 

 London Array havmøllepark har DONG Energy og E.ON hver købt 50 % af Sheil, hvorefter E.ON 

efterfølgende har solgt 20 % til investeringsselskabet Masdar. 

 Borkum Riffgrund 1 – Salg af 50 % til en værdi af 4,7 mia. kr. til LEGO 
28

 

 

DONG Energys målsætning om at fordoble deres EBITDA i 2015 i forhold til 2009 skal primært ske gennem 

organiske investeringer. Investeringer skal ligeledes øge deres produktion af energi og skal primært ske 

gennem forretningsområderne E&P og Renewables. Det skal ske gennem projektering, konstruktion, 

opførelse og drift af havmølleparker og efterforskning efter og produktion af olie og gas. 

 

For at reducere omkostningerne og risikoen forbundet med opbygningerne af vindmølleparker såvel til lands 

som til vands, indgår DONG Energy finansielle partnerskaber, således risiciene er spredt ud, og 

medfinansieringen af projekterne er sikret. 

 

  

                                                      
24

 Årsrapport 2011 
25

 http://www.business.dk/detailhandel/dong-saelger-vindaktier-til-pensionskasser 
26

 http://www.business.dk/detailhandel/dong-saelger-af-aktiver-for-milliarder 
27

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/204360/pensiondanmark_og_pka_nu_ejere_af_anholt-

vindpark.html 
28

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/226282/dongchef_legokoeb_aabner_op_for_flere_investorer.ht

ml 

http://www.business.dk/detailhandel/dong-saelger-vindaktier-til-pensionskasser
http://www.business.dk/detailhandel/dong-saelger-af-aktiver-for-milliarder
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/204360/pensiondanmark_og_pka_nu_ejere_af_anholt-vindpark.html
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/204360/pensiondanmark_og_pka_nu_ejere_af_anholt-vindpark.html
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/226282/dongchef_legokoeb_aabner_op_for_flere_investorer.html
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/226282/dongchef_legokoeb_aabner_op_for_flere_investorer.html
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5.1.5.3 Leverandøreretik  

Koncernens forretningsetik er følgende: 

”Ansvarlighed når vi handler” 

 

Dermed er det ikke kun hos DONG Energy selv, der kræves ansvarlighed, det kræves ligeså overfor deres 

leverandører. DONG Energy har sammensat et regelsæt, som deres leverandører skal leve op til, før de vil 

indgå et samarbejde sammen med dem. Dette regelsæt tager udgangspunkt i både DONG Energys værdier 

samt de anerkendte retningslinjer, som blandt andet indgår i FN Global Compact’s principper. 

 

I 2006 tilsluttede DONG Energy sig FN’s Global Compact. Tilslutningen har til formål at vise DONG 

Energys ansvarlighed i forbindelse med bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-

korruption. Derudover rapporterer DONG Energy årligt om deres samfundsansvar i henhold til Global 

Reporting Intiative (GRI). GRI anses internationalt for værende de anerkendte retningslinjer for ikke-

finansiel rapportering. 

 

5.1.6 Sammenfatning af værdikædeanalysen 

Ud fra overstående ses det at DONG Energy råder over en bred værdikæde af produkter, som sikrer 

brugernes daglige behov af såvel, el, varme og naturgas. Koncernen råder således over en sammenhængende 

velstruktureret og fleksibel portefølje af forretningsaktiviteter inden for forskning og udvikling, produktion, 

distribution og køb og salg. Det giver koncernen en række synergier – strategisk, markedsmæssigt og på 

omkostningssiden. Det må ligeledes anses som værende en rigtig god konkurrencemæssig fordel for DONG 

Energy, at de er førende inden for opbygning af vindparker, at de åbenlyst har et godt samarbejde med 

Siemens, og at de vælger at tage alle processerne i form af installationsarbejde til sig for at optimere dem 

bedst muligt. 

 

DONG Energys offensive fremtræden som værende en virksomhed, der gerne vil have en betydelig 

indblanding i udviklingen inden for vedvarende energi, må anses som et vigtigt konkurrenceparameter. Ved 

at de gerne vil være i front, får de dermed  indvirkning på den fremtidige udvikling på energimarkedet og har 

mulighed for at tilpasse deres produktion, samt få en bredere viden inden for de nye vedvarende teknologier. 

Gennem de omfattende forsknings- og udviklingsaktiviteter i DONG Energy, giver det dem en unik 

ekspertise. Dette ses allerede i deres ekspertise inden for opførelse af vindmølleparker og udledning af olie- 

og gasfelter. 

 

Ligeledes står DONG Energy stærkt i forbindelse med deres mulighed for at påvirke regeringens 

miljøbeslutninger, da de har en bred viden inden for de nye vedvarende teknologier, og kan dermed vejlede 
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omkring, hvilke der er mest profitable, effektive, stabile og miljøvenlige. Et klart tegn på, at DONG Energy 

er medvirkende til at være trendsættere inden for krav af standarder til bæredygtig energi og udvise ansvar i 

forbindelse med at fastsætte frembrusende reducerende CO2-udledningsmål, er, at de i samarbejde med 7 

andre europæiske energiselskaber har sendt et brev til EU og kritiseret dem for kun at have lagt politiske 

rammebetingelser frem til 2020 for deres 2050 mål om, at CO2-udledningen skal reduceres med 80 %.
29

 

 

DONG Energy forventer, at det er Renewables og E&P, som skal stå for fremtidens stigende indtjening og 

skabe gode resultater til at nå målet om at fordoble EBITDA inden 2015. E&P’s beholdning af licenser, 

vurderes at have gode fremtidsmuligheder, samt Renewables plan frem til ultimo 2014 om opførsel af 

vindmølleparker on- og offshore vurderes at øge DONG Energys indtjening væsentligt. 

 

Generation derimod vil kræve mange udviklings- og forskningsomkostninger for at finde frem til en 

bæredygtig og rentabel vedvarende energi, som kan supplere vindkraften på længere sigt. Dermed er det 

inden for forretningsområdet Generation, at der kommer til at ske den største omstilling. De to andre, Energy 

Markets og Sales & Distribution, skal styrke og effektivisere de nuværende aktiviteter så meget som muligt 

for at skabe bedre kvalitet og blive så omkostningseffektive som muligt. 

 

Som følge af det nuværende pres i den finansielle sektor er det en rigtig god ide for DONG Energy at gå 

andre veje og finde alternative finansieringskilder, som de blandt andet har gjort i forbindelse med 

vindmølleprojekterne. Hvilket er medvirkende til at deres risiko bliver mindre. 

 

Ud fra overstående analyse vurderes det, at DONG Energy fastlægger deres processer efter deres strategi. 

 

 

  

                                                      
29

 http://www.dongenergy.com/SiteCollectionDocuments/media/newsroom/Open_Letter_to_EU.pdf 

http://www.dongenergy.com/SiteCollectionDocuments/media/newsroom/Open_Letter_to_EU.pdf
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5.2 PEST model 

Det er valgt at anvende PEST modellen, fordi den omhandler vigtige samfundsaspekter, der skal hjælpe med 

at belyse hvilke makroøkonomiske og samfundsmæssige faktorer, som har indflydelse på DONG Energys 

værdiskabelse. PEST modellen er kort introduceret på s. 5, og som beskrevet er selskabet påvirket af fire 

forskellige forhold, hhv. politik og lovgivning, økonomi og demografi, teknologi og miljø samt sociale og 

kulturelle forhold. PEST modellen anses for at være god at anvende her, da energimarkedet er meget 

påvirket af de fire omhandlende forhold i modellen. Derudover er det vigtigt at få belyst, hvilke eksterne 

forhold DONG Energy er påvirket af, da selskaber sjældent har nogen indflydelse på disse forhold, og fordi 

de kan komme til at have stor betydning for selskabets fremtidige indtjening og udvikling.  

 

5.2.1. Politik og lovgivning 

Følgende vil blive beskrevet hvilke politiske og lovgivningsmæssige forhold, som har en betydning for 

DONG Energy. Dette område har særlig betydning for DONG Energy, fordi mange af deres aktiviteter er 

påvirket af henholdsvis nationale og internationale lovreguleringer.  

 

Liberalisering af energimarkedet 

Som følge af lovændringen tilbage til 1999, hvor regeringen besluttede sig for at følge EU og liberalisere el-

markedet, har DONG Energy været underlagt disse markedsbetingelser. Ud fra det indledende afsnit om 

virksomhedsbeskrivelsen af DONG Energy og det danske energimarked, ses det tydeligt, at der er en 

sammenhæng mellem DONG Energys forretningsstruktur og den lovpligtige opdelte selskabsstruktur
30

, som 

blev skabt til at have en klar opdeling mellem virksomhedernes aktiviteter. Denne liberalisering har skabt fri 

konkurrence i såvel Danmark og EU, hvilket har åbnet Danmarks energisektor for udenlandske aktører. 

 

Energitilsynet 

Energitilsynet regulerer forholdene inden for distribution af elektricitet, naturgas og fjernvarme. DONG 

Energy er repræsenteret inden for alle disse aktiviteter bortset fra, de ikke står for transmissionen af hverken 

el eller naturgas, da dette ejes og drives af det statsejede Energinet.dk. Dermed er DONG Energy underlagt 

de tre love på energimarkedet, som er hhv. elforsyningsloven, naturgasloven og varmeforsyningsloven.  

 

Udover at Energitilsynet står for lovreguleringerne på markederne inden for el, naturgas og varme, fastsætter 

de også prisen på elektricitet og naturgas til forsyningspligtkunder. Dette gør de for at beskytte brugerne 

overfor for høje priser samt for at sikre forsyning til alle. Energitilsynets reguleringer påvirker hovedsageligt 

netselskaberne, og de vil i DONG Energy påvirke forretningsområdet Sales & Distribution, hvis aktivitet 

                                                      
30

 www.danskenergi.dk/OmOs/Organisation/Selskabstyper.aspx 

http://www.danskenergi.dk/OmOs/Organisation/Selskabstyper.aspx
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primært er distribution af naturgas og el. Men de har også en indflydelse på Energy Markets, da deres 

aktivitet også omhandler salg af gas og el. 

 

Netselskaber bliver, som beskrevet tidligere, anset for at have monopollignende tilstande, idet de rent 

geografisk i Danmark er placeret således, at de er den eneste udbyder for kunderne inden for den nærmeste 

geografiske afstand. Derfor lægger Energitilsynet vægt på effektivitet og forbrugerbeskyttelse via deres 

reguleringer, og specielt inden for reguleringerne af fjernvarme er kunderne beskyttet for overpriser, da 

virksomhederne ved salg af fjernvarme er underlagt et non-profit princip. Dette betyder, at Energitilsynet 

fører tilsyn med, om værkernes priser og leveringsbetingelser er i overensstemmelse med de direkte 

omkostninger hertil. 

 

Dermed er DONG Energy underlagt visse reguleringsbestemmelser fra Energitilsynet, som begrænser deres 

ageren og skal følge de lovregulerede grænser for indtjening, så de ikke kan udnytte deres monopolsituation. 

 

Konkurrencestyrelsen 

Konkurrencestyrelsen godkender større fusioner og kan kræve, at selskaber ophæver deres eventuelle 

konkurrencebegrænsede aftaler. Og netop i forbindelse med DONG Energys opkøb af Elsam gennem den 

store fusion i 2006 blev de underlagt krav fra konkurrencestyrelsen. Disse krav vedrørte det tidligere krav, 

der var blevet stillet ved fusionen mellem Elsams overtagelse af Nesa tilbage i 2004. Kravet via Elsam og 

Nesa fusionen lød på, at Elsam skulle sælge ud af deres kraftværker med en samlet produktion på 230 

megawatt. Så i forbindelse med den nye fusion i 2006 overgik kravet til DONG Energy, og i den forbindelse 

opstod en masse problematik i forbindelse med disse salg, da DONG Energy endte med at stå tilbage med 

fem kraftværker, som de ikke mente, at de kunne få solgt til en rimelig pris. Men om ikke andet så ville 

konkurrencestyrelsen ikke ændre på afgørelsen om frasalg, og afslutningen skete den 22. december 2006, da 

konkurrencestyrelsen godkendte salget af de sidste fem decentrale kraftvarmeværker.
31

 

I forbindelse med ovenstående blev DONG Energy underlagt strenge forbud mod at indgå aftaler med 

decentrale kraftvarmeværker frem til 1. oktober 2016, hvis aftalen ville give DONG Energy en direkte 

indflydelse på hhv. værkets tilbud samt deres prissætning af produkter. Derudover må DONG Energy ej 

heller frem til 1. oktober 2016.
32

 skaffe ny kapacitet til produktion af kraft og varme. 

 

Udover konkurrencestyrelsens godkendelse af den store fusion i 2006 krævede det også en godkendelse fra 

EU’s konkurrencemyndigheder. Denne kom den 14. marts 2006. Formålet med EU’s godkendelse til 

fusionen var at sikre et fortsat konkurrencedygtigt marked. Og EU udtrykte en del bekymring herom. På el-

                                                      
31

 http://www.kfst.dk/?id=21559 
32

 Børsen den 3. november 2006 side 7. 

http://www.kfst.dk/?id=21559
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siden blev bekymringen imødekommet ved deres tvungne frasalg af kraftvarmeværkerne. Derimod på gas-

siden stillede EU nogle krav, som skulle opfyldes, for at fusionen ville blive godkendt. DONG Energy skulle 

sælge deres gaslager i lille Torup, og derudover skulle der i de næste seks år sættes 400 millioner kubikmeter 

gas på auktion, hvilket svarede til ca. en tiendedel af forbruget. Formålet hermed var at åbne op for de 

udenlandske selskaber, således de kunne komme ind og sælge gas til de danske kunder.
33

 

 

Efter DONG Energys store fusion i 2006, blev der fra IEA (Det Internationale Energiagentur)
34

 side advaret 

om DONG Energys mulighed for at udnytte sin dominerede position på det danske energimarked. Advarslen 

kom i lyset af, at de fusionerede selskaber Elsam og Energi E2 op til fusionen havde været i søgelyset for at 

opkræve for høje elpriser for i alt 187 mio., hvilket medførte at de blev pålagt et historisk prisloft fra 

konkurrencerådet.
35

 

 

Som følge af at DONG Energy er et monopollignende selskab, skal konkurrencestyrelsen og EU’s 

konkurrencemyndigheder indblandes hver gang DONG Energy vil ekspandere. Dette begrænser  betydeligt 

deres muligheder for at ekspandere i Danmark. Dermed ligger DONG Energys ekspansionsmuligheder i 

udlandet. Fusionen har skabt et naturligt monopol, hvorved menes, at en virksomhed kan forsyne hele 

markedet, og er bedre i stand til at foretage de markante investeringer, det kræves for at vedligeholde og 

udvikle netværket såvel nationalt som internationalt.
36

 

 

Børsnotering af DONG Energy 

I forbindelse med fusioneringen blev de seks sammenlagte selskaber nu Danmarks førende 

energiproducenter, og i den forbindelse blev der stillet store spørgsmål til statens ejerskab. Dermed har man 

igennem en længere periode snakket om, hvorvidt en børsnotering kunne være aktuel og dette har også i flere 

sammenhænge været et aktuelt emne, som så siden hen er blevet afvist i sidste øjeblik.  

 

I 2003 startede tilløbet til det første oplæg af en privatisering, da det borgerlige flertal mente, at man skulle få 

privatiseret mange af de store statsselskaber. Daværende finansminister, Thor Pedersen, fik i 2004 

investeringsbanken N. M. Rothschild & Sons til at komme med et oplæg om, hvordan privatiseringen kunne 

foregå bedst muligt. Dette oplæg lå klar fem måneder senere, og ud fra oplægget fandt regeringen, at en 

børsnotering ville være den mest gavnlige udvej. Dog med det i mente, at staten fortsat skulle fastholde 51 

procent af aktierne, da man ikke ville fjerne det betydelige årlige bidrag, som DONG Energy bidrog til 

statskassen. 

                                                      
33

 Mogens Rüdiger, Energi i forandring, 2011, side 132 
34

 IEA – er et selvstændigt agentur i tilknytning til de riges landes samarbejdsorganisation OECD. 
35

 Børsen den 14. juli 2006 side 10. 
36

 Mogens Rüdiger, Energi i forandring, 2011, side 98 
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Beslutningen om børsnoteringen af DONG Energy blev udskudt i forbindelse med, at Anders Fogh 

Rasmussen udskrev folketingsvalg den 24. oktober 2007. Efter valget gik finansministeriet den 8. januar 

2008 igen i gang med udarbejdelse af børsnoteringen. Allerede ti dage senere blev børsnoteringen droppet 

igen, fordi aktiemarkedet havde udviklet sig så drastisk, at man mente, at man ikke vil kunne opnå den 

ønskede profit.  

 

Dermed blev det ustabile marked grundlag for selve børsnoteringen årsagen til, at dette ikke blev aktuelt. I 

forbindelse med regeringsskriftet i efteråret 2011 vælger staten endegyldigt at begrave planen om at 

børsnotere DONG Energy.
37

 

 

EU kommissionens klima- og energipolitik samt FN’s klimakonvention 

Et af nutidens største udfordringer er at formindske forbruget af fossile brændsler. Dermed er der stor fokus 

på omstillingen til stabil vedvarende energi, såvel internationalt som nationalt.  

 

FN’s klimakonvention, som Danmark er en del af, udgør rammen omkring de klimaforhandlinger, der 

foretages i FN. Konventionen er ikke et regelsæt af krav til reduceringen af udledningen af drivhusgasser, 

men skal anses som en rammekonvention, der har opsat en række løsningsforslag til reduceringen af 

drivhusgasser samt opstillet konsekvenserne heraf, såfremt der ikke gribes ind. Formålet med 

klimakonventionen i FN er at holde drivhusgasserne på et stabilt niveau, så de ikke skaber farlige og 

ødelæggende klimaforandringer. Ved COP 15 i København tilbage i december 2009 kom man frem til, at der 

maksimalt måtte ske en temperaturstigning på 2 grader celsius, hvortil alle anerkendte, at det er nødvendigt, 

at der skal ske store emissionsreduktioner for at holde den stigning under 2 grader celsius. 

 

Ifølge formålsparagraffen skal stabiliseringen af udledningerne gribes an, således det giver økosystemerne 

mulighed for at tilpasse sig naturligt, så fødevaresikkerheden ikke beskadiges, samt at den bæredygtige 

udvikling ikke bringes i fare hverken socialt eller økonomisk. Og netop økonomien er et stort problem for 

mange udviklingslande, da de ikke har midlerne til at omstille sig til vedvarende energi. Ved COP 17 indgik 

man en aftale om oprettelsen af den Grønne Fond, som skal hjælpe til med opstartsfinansieringen af 

klimatiltag for reducering af C02, samt til opnåelse af langsigtede klimamål. 

 

Som følge af at FN ikke udsteder regelsæt til kommende emissionsreduktioner, er der i FN- 

klimakonventionen indgået en bindende klimaaftale, som indeholder specifikke forpligtelser om reduktioner 

af udledningen af drivhusgasser, denne kaldes for Kyoto-aftalen. Med denne aftale har EU’s medlemslande 

og øvrige ilande forpligtet sig til at reducere deres CO2 udledninger med udgangspunkt i 1990. Denne aftale 
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 http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/217729/regeringen_dropper_privatisering_af_dong.html 
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udløber i 2012, hvilket betyder, at man enten vil forlænge denne aftale eller etablere en helt ny global aftale. 

Og dette forudses ikke at blive nemt. EU er i tvivl om, hvorvidt de vil deltage i en videreforpligtelse, da de 

ikke vil stå alene med deres forpligtelser. Så for at EU skal acceptere en ny Kyoto aftale, skal de lande, som 

har en meget stor andel af den globale CO2 udledning, også være med, her menes især USA og Kina. Som 

det er i dag er hverken Kina eller USA med i Kyoto aftalen. De lande, som i dag er med i Kyoto aftalen, står 

samlet for ca. 25 % af de samlede globale udledninger, hvor EU står for ca. 13 % heraf. For at få noget 

produktivt ud af sådan en aftale er der behov for, at alle verdens nationer involverer sig og forpligter sig til at 

reducere deres respektive CO2 udledninger.
38

 Det blev dog besluttet på COP 17, at EU samt øvrige ilande 

ville sikre en ny forpligtelsesperiode af Kyoto aftalen.  

 

Udover i FN, er der også stor fokus i EU på klima- og energiområdet, da dette udgør et af de centrale 

arbejdsområder i EU-samarbejdet. I december 2008 blev der politisk enighed omkring EU’s klima- og 

energipakke, og denne blev vedtaget. Denne pakke stillede klare og bindende mål overfor deres 

medlemskaber. Hovedmålene i pakken var blandt andet, at der skulle foretages en reducering af 

drivgasudledningen på mindst 20 % i forhold til 1990 niveauet. Danmark vil under deres formandskab i 

foråret 2012 forsøge at styrke reduceringen af drivhusgasser fra 20 til 30 %. 

 

Den nuværende energistrategi i EU gældende fra 2011 til 2020 har tre overordnede mål, som er at sikre 

forsyningssikkerhed til brugerne, styrke konkurrenceevnen gennem et liberaliseret marked og styrke kampen 

mod klimaforandringerne. 

 

Det europæiske CO2-kvotesystem fungerer således, at der sættes et loft for udledningen af CO2 og andre 

drivhusgasser, og derigennem handler de energitunge industrier indbyrdes om en begrænset mængde 

udledningstilladelser.
39

 

Dog har der været megen kritik af det nuværende CO2-kvotesystem, da der kommer til at være et overbud af 

CO2 kvoter i Europa. Derved falder priserne, og i slutningen af 2011 var de på det hidtil laveste niveau. 

 

National politik 

Danmarks energipolitik korrigeres tæt sammen med det øvrige EU. Det er regeringens målsætning, at 

Danmark skal være 100 % uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det kræver en stor omvæltning, da de 

nuværende stabile energiforsyninger som olie, gas og kul skal byttes ud med vedvarende energi, som skal 
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udvikles til at levere stabil energi. Dette fører frem til, at forsyningssikkerheden er en af de vigtigste faktorer 

i målsætningen om nedbringelsen af de fossile brændstoffer.  

 

Ligeså stiger forsyningssikkerheden i takt med at den globale efterspørgsel stiger som følge af den 

økonomiske vækst og selve befolkningstilvæksten. Eftersom efterspørgslen stiger, står man overfor, at 

reserverne på de fossile brændstoffer reduceres betydeligt i Nordsøen, og de tilbageværende fossile 

brændsler koncentreres på få lande, og især på lande som Danmark i første omgang ikke vil gøre sig 

afhængige af. Dette betyder, at Danmark er ekstra opmærksom på at få sat gang i udviklingen af den 

vedvarende energi for at kunne fastholde et højt forsyningssikkerhedsniveau. 

 

Den nye regerings udspil til klimaet er, at energi- og transportsystemet i 2050 skal være 100 % baseret på 

grøn energi. Og de mener, der skal handles nu. Det er bedre at handle forud frem for at ende med at stå 

tilbage med en kæmpe regning og ingen klimaløsninger, når det er for sent. 

 

5.2.2. Økonomi og demografi 

Verdensøkonomien har altid ligget tæt op af og været let påvirkelig af konjunkturudsvingene. Under den 

seneste finansielle krise har man oplevet, at efterspørgslen generelt er dalet væsentligt og har betydet 

massefyringer og konkurser. Efterspørgslen på energien vurderes altid at være nogenlunde den samme, 

uanset om der er lavkonjunktur eller højkonjunktur, da energien er en del af dagligdagen, som ikke kan 

undværes. Dog har de store faldende udsving i industrien haft en virkning på forbruget af energi, hvilket også 

har betydet en påvirkning af DONG Energys afsætning og indtjening. Dette ses blandt andet ved den 

finansielles krises højdepunkt i 2008/2009, hvor DONG Energys regnskab i 2009 var påvirket af mindre 

afsæt af energi, hvilket afledte lavere energipriser. 

 

Dermed har den finansielle krise haft en indflydelse på udviklingen på såvel olie, gas og el. Disse er alle 

vigtige og markante råvarer til DONG Energys forretningsaktiviteter. Det er ikke kun den finansielle krise, 

som har indflydelse på råvarernes udvikling. Som tidligere beskrevet er olien en meget sårbar råvare, idet 

dens prisudvikling er letpåvirkelig af både finansielle kriser, krige, politiske magtkampe osv. Og som følge 

af de begrænsede mængder og den stigende efterspørgsel på de fossile brændsler, stiger prisen på hhv. olie 

og gas. 
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Figur 12: Oversigt af prisindeks på olie
40

 

 

 

Overstående figur viser at både 2008 og 2011 var præget af høje oliepriser. De høje oliepriser for 2011 

skyldes blandt andet urolighederne i Mellemøsten og Nordafrika, herunder produktionsstoppet i Libyen.
41

 

Desuden havde den stigende efterspørgsel fra Indien og Kina også en væsentlig påvirkning på de stigende 

oliepriser. Dermed viser det at den større geografisk internationale efterspørgsel har en indvirkning på 

oliepriser. Samt i og med at den vestlige levestil integreres i flere u-lande anses vigtigheden på 

uafhængigheden af fossile kun for at blive vigtigere og vigtigere. 

 

I 2011 har den gennemsnitlige pris på olie været 111 USD/tdr. mod 62 USD/tdr. i 2009, hvor priserne var 

lave. Prisen på gas var i 2011 23 EUR/MWh mod 12 EUR/MWh i 2009.
42

  

 

Betydningen af disse udsving har særligt konsekvenser for Exploration & Productions omsætning. Ud fra 

deres aflagte årsrapport 2010 kan  man  se, hvorledes omsætningen har fulgt ovenstående udvikling. I deres 

beretning til Årsrapporten fortæller de også, at omsætningens udvikling er påvirket ud fra udvikling i hhv. 

produktion og priser på naturgas og olie. 

 

  

                                                      
40

http://www.ens.dk/daDK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Oliepriser/Sider/

Forside.aspx 

41
 Årsrapport 2011, side 28 

42
 Årsrapport 2011  
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Figur 13: Oversigt af prisindeks på el
43

 

 

 

Udviklingen på elpriser i Danmark var steget med 37 % for regnskabsperioden 2009 til 2010, og årsagen 

hertil skyldes, at 2010 var præget at en meget kold vinter. Dermed var efterspørgslen høj i både 1. og 4. 

kvartal 2010. Priserne på elbørsen Nord Pool var lig de danske priser. 

På oliemarkedet steg olieprisen med 29 % i perioden 2009 til 2010. Stigningen skyldes en større optimisme 

til udviklingen i Asien. Der var ligeså fremgang at måle på gasmarkedet i 2010 i forhold til 2009, hvor der 

var sket en stigning på 42 %. Dette skyldes især at gasmarkedet i 2009 var under hårdt pres pga. 

finanskrisen.   

 

Det vurderes ud fra overstående at markedsprisen på olie, gas og el er meget svingende. Dette skyldes dels 

den store usikkerhed, som der er på markedet som kommer fra flere fronter, samt begrænsningerne af olie- 

og gasreserverne. Desuden er de få lande, som har gas- og olieforsyninger underlagt politiske regioner, som 

er særdeles sårbare overfor uro, krig og terror. Og det er primært dette, som er med til at true 

forsyningssikkerheden og prisstabiliteten. Der henvises til risikoanalysen for yderligere gennemgang af 

risikoen for markedsrisikoen. 

 

5.2.3. Sociale og kulturelle forhold 

Udover de politiske aggressive aktioner på miljøpolitikken er virksomhederne og den almindelige 

energiforbruger også blevet meget mere miljøbevidst. Energien spiller en meget central rolle i nutidens 

hverdag, hvad enten vi holder for rødt i et kryds, koger kaffe, tænder for varmen eller går i bad, så bruger vi 

energi.  

 

Samfundsansvar 
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Grundet den store fokus på miljøet og på reduceringen af drivhusgasserne har DONG Energy som en del af 

deres forpligtede energirådgivning overfor deres kunder indgået en del klimapartneraftaler med nogle store 

virksomheder for at hjælpe dem til at være mere miljøbevidste og reducere deres energiforbrug. 

 

DONG Energy lægger stor vægt på at fremstå som et ansvarligt selskab, og tager deres rolle i samfundet 

meget alvorligt. Derfor praktiserer DONG Energy ansvarlighed ved at fokusere på at skabe en ren og stabil 

energiforsyning samt ved at minimere deres miljøpåvirkning og skabe en konkurrencedygtig energi. DONG 

Energys ansvarlighedsstrategi bliver udarbejdet i forhold til en væsentlighedsvurdering af deres 

interessenters forventninger og krav til DONG Energys koncernstrategi.
44

 Dette hjælper DONG Energy med 

at skabe en langsigtet forretningssucces, samt at skabe en positiv samfunds- og miljøpåvirkning. 

 

Derudover rapporterer DONG Energy årligt om deres ansvarlighed. Dette har de gjort siden 2006. Denne 

rapportering skal ses som et udtryk for åbenhed overfor omverdenen. 

 

Samarbejdspartnere 

DONG Energy er medlem af en række fora og organisationer, som søger at give input til udviklingen i 

energisektoren. Det er væsentligt for DONG Energy at være en del af disse, fordi de herigennem dels bliver 

promoveret som en engageret virksomhed, som viser tillid overfor deres interessenter, og dels får indblik i 

omverdens ønsker og forventninger til energiudviklingen. 

 

Et af DONG Energys vigtigste medlemskaber er tilknytningen til FN’s Global Compact’s 10 principper, som 

blandt andet omhandler: menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. 

Dette medlemskab medvirker, at DONG Energy har stor fokus på hvilke lovgivninger, der eksisterer i 

udlandet, hvor DONG Energy opererer. Med dette fokus ønsker DONG Energy også at kunne påvirke deres 

leverandører og samarbejdspartnere til at respektere og understøtte menneskerettighederne. 

 

5.2.4. Teknologi og miljø 

I kraft af regeringens energiudspil til krav om at Danmark skal være 100 % uafhængig af fossile brændsler i 

2050, kræver det en massiv investering i såvel forskning og udvikling af vedvarende produktionsmuligheder. 

Udover at der skal udvikles og produceres ren og stabil vedvarende energi, så skal der også foretages 

ændringer ved den enkelte forbruger og virksomhederne. De skal blive mere miljøbevidste.  
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 DONG Energys interessenter er: kunder, investorer, myndigheder, NGO’er, medarbejdere, leverandører og 

lokalsamfundet. 
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En af løsningerne på at nå målet med uafhængigheden af fossile brændsler skal ske ved indenlandske 

virkemidler, som omhandler både besparelser på det endelige energiforbrug og udbygning med yderligere 

vedvarende energi (såsom vindmølleparker). Det seneste igangsatte projekt er Anholt Havmøllepark, som 

DONG Energy står for. Denne park skal senest være i drift i udgangen af 2013, og det forventes, at den kan 

producere ca. 4 % af det danske elforbrug. 

 

Investering i grøn energi og andre tiltag 

For at nå målet med 100 % uafhængighed af fossile brændsler, vil det komme til at kræve enorme 

investeringer i omlægningen til mere energieffektiv teknologi og vedvarende energi.  

Investeringerne skal anvendes til forskning og udvikling for at skabe en ren og ikke mindst stabil energi. 

Som det er nu, kan man ikke droppe de fossile brændstoffer fra den ene dag til den anden, da de fornybare 

energikilder som vand og vind fortsat er en for ustabil energikilde. Men når det er sagt, så vil fordelen ved 

omstillingen til vedvarende energi være, at man ikke længere vil være sårbare overfor svingende 

oliepriser/kriser, og man vil bidrage til en mere miljømæssig adfærd overfor de store globale forandringer.  

 

Fastlæggelsen af en investeringsplan til vedvarende energi kræver en gennemarbejdet strategisk planlægning 

samt likviditet eller lånemuligheder hertil. Energiinfrastrukturer har lange levetider, hvilket betyder, at de 

beslutninger og handlingsplaner, der bliver foretaget i dag, kan have konsekvenser 30-40 år frem i tiden.  

 

Som skrevet tidligere vil DONG Energy i deres strategi investere i vedvarende energi og holde fokus på at 

skabe ren og stabil energi. For DONG Energy har udviklingen af vedvarende energiformer en væsentlig 

betydning for deres fremtid. Derfor arbejder DONG Energy målrettet på at udvikle og optimere den kendte 

produktionsteknologi, så naturressourcerne udnyttes bedre, og der sker en minimering af miljøpåvirkningen. 

Nogle af de teknologier, som DONG Energy, arbejder progressivt med, er udviklingen af henholdsvis 

Inbicon- og Renesciense-teknologien, som anvender naturressourcerne. Hvor Inbicon-teknologien erstatter 

olie og gas med bioetanol og Renescience-teknologien omdanner affald til energi. 

 

5.2.5. Sammenfatning af PEST 

Ud for overstående gennemgang af omverdensanalysen af DONG Energy forekommer der en del faktorer 

som har indflydelse på deres handlekraft udadtil. Dette har en indvirkning på deres muligheder, strategi samt 

indtjeningsforhold. 

 

Ud fra det politiske synspunkt er DONG Energy underlagt politiske reguleringer og tildelinger af CO2. De 

fastlagte prisreguleringer foretaget af Energitilsynet begrænser DONG Energys indtjeningsevne. 
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Forretningsområderne Sales & Distribution og Energy Markets som er påvirket af prisreguleringerne, anses 

dermed ikke som værende med til at skulle skabe de store vækstresultater. 

 

De opstillede klimamål for 2050 vurderes ikke at være nogen trussel for DONG Energy, men tværtimod som 

en mulighed. Både de nationale og internationale klimamål er allerede en integreret del af DONG Energys 

strategi, hvoraf klimamålene kun opfattes som en mulighed for DONG Energy. Årsagen til de skal opfattes 

som en mulighed, er fordi at DONG Energy har stor fokus på miljøvenlig energi, og fordi de ser sig selv som 

en del af frontløberne til at skabe den mest miljøvenlige energi.  

 

Som et led i DONG Energys strategi skal der foretages markante investeringer i såvel nye anlæg, 

vindmølleparker, og teknologi til omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi. 

 

Ud fra DONG Energys 2009 regnskab må det konkluderes at DONG Energy er påvirket af væsentlig udsving 

af olie, gas og elpriser. En måde at forebygge disse udsving er for gassens vedkommende via langsigtede 

aftaler. 

 

Dermed må det konkluderes at DONG Energy ikke er uden effekt fra omverdens faktorer, men det ses også 

at DONG Energy er beviste omkring disse forhold, og har tilrettelagt deres forretning herefter, samt 

integreret disse.  
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5.3 Porters Five Forces 

Denne model skal anvendes til at illustrere konkurrenceintensiteten på markedet, da den er dynamisk og ser 

på branchen i et større perspektiv. Herigennem vil det blive oplyst hvilke interessenter, der har magt og 

indflydelse til at kunne påvirke energimarkedet. Desuden vil denne model være behjælpelig til at forstå 

DONG Energys udvisende adfærd. 

Til start vides det, at EU har stor fokus på energimarkedet. Det ses af deres indflydelse på det nuværende 

liberale marked, som de har skabt gennem direktiver. Derfor er der stor opmærksomhed på konkurrencen på 

energimarkedet, da EU ikke ønsker, der skal være nogle dominerende roller, der skal kunne udnytte deres 

position. For at få det bedste ud af denne analyse, vil modellen, hvor det anses for væsentligt, blive anvendt 

på de respektive forretningsområder for at få en mere gennemsigtighed af de respektive markeder. 

 

5.3.1. Adgangsbarrierer – truslen fra nye konkurrenter 

Truslen fra nye konkurrenter skal vise sig i form af, hvor nemt det er at komme ind på et nyt marked. 

Såfremt der er let adgang til et marked, kan det betyde, at der er flere aktører, hvilket vil mindske 

efterspørgslen for de enkelte udbydere, og dermed mindskes profitten for selskaberne. Såfremt der er høje 

adgangsbarrierer, har det den indflydelse, at det er meget svært at etablere sig på markedet, og det kan 

betyde, at der er færre konkurrenter og færre til at kæmpe om markedsandelene. Dog er dette ikke altid 

tilfældet, da der i disse tilfælde kan være etablerede virksomheder, som vil markere sig yderligere på 

markedet ved opkøb mv.  

 

Til vurdering af hvilke adgangsbarrierer, der findes til etablering på energimarkedet, vil disse barrierer blive 

vurderet inden for de enkelte aktivitetsområder i DONG Energy. 

 

Ved forretningsområdet Sales & Distribution består aktiviteten blandt andet af både el- og gasdistribution. 

Dette foregår gennem det danske transmissionsnet, som er 100 % ejet af det statsejede Energinet.dk, som 

også står for godkendelse af nye aktører på markederne. De har opstillet en række krav vedr. el- og gasaktør.  

Inden for salg af el og gas til slutbrugerne er dette marked præget af høj konkurrence og dermed en lav 

adgangsbarriere. Her handles på el- og gasbørser. 

 

For de tre forretningsområder Generation, Renewables og Exploration & Produktion vurderes der ikke at 

være nogen generel trussel fra nye kunder, da det dels kræver en meget stor startkapital at komme ind på 

markedet og dels en stor viden og expertise inden for de respektive områder.  

For forretningsområdet Generation vil det kræve opbygning af kraftværker, hvilket er meget 

omkostningstungt. Derudover er teknologien inden for kraftværker i en rivende udvikling. Der skal ske en 

stor omstilling af produktionen for at reducere brug af kul og i stedet gøre brug af biomasser for at skabe en 
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renere energi. Dette betyder, at en ny konkurrent også skal have ressourcer til at foretage forskning at nye 

produktionsmetoder, hvilket vil kræve store investeringer i forskning og udvikling. Ligeså ved Renewables 

er der store omkostninger forbundet med opbygning af vindmølleparker, og det kræver også en del viden og 

erfaring. Ved E&P kræver det ligeledes massive investeringer i anlægsaktiver, som kan anvendes til 

efterforskning og produktion af olie og gas, og også her kræver det et stort knowhow. 

Samlet set for de tre områder, så er disse markeder meget kapitaltunge, da der skal investeres i store anlæg 

og foretages store investeringer af op til 30-40 års varighed. Og især ved denne globale omvæltning til 

vedvarende energi, kræves det enorme investeringer i forskning og udvikling.  

 

Ud af alle forretningsområderne er Energy Markets det område med størst risiko for konkurrence. Markedet 

i dag er allerede præget at meget høj konkurrence.  

For at komme ind på markedet kræves der ingen store omkostninger i forbindelse med bygning af 

kraftværker, vindmølleparker eller platforme. Dog er der fortsat et forholdsvis stort kapitalkrav til 

finansiering af f.eks. langfristede gasaftaler mv. Derudover kræver det en del viden til markedet, da det 

indeholder komplekse salgs- og købsaftaler, samt der er en masse lovreguleringer, der skal overholdes. Så alt 

i alt vurderes det også at være et komplekst marked at bevæge sig ind på. 

 

5.3.2. Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Skønt  DONG Energy er repræsenteret i hele værdikæden, fra forskning, opbygning, produktion, distribution 

og salg, betyder det ikke, at de er uafhængige i forhold til deres leverandører. Selvom de har aktiviteter fra 

efterforskning, opbygning, produktion og videresalg af energi, er de nødt til at supplere deres egen 

produktionskapacitet af olie, gas, el og kul med tilkøb, samt nødt til at købe råvarer til opbygning af 

vindmølleparker og anlæg mv. 

 

Renewables, som er i en rivende udvikling og har mere end 20 års erfaring inden for udvikling af 

havmølleparker, er nødt til at have en trofast, fleksibel og kvalitetsdygtig leverandør til deres opbygninger af 

vindmølleparker. Især fordi opbygningerne af vindmølleparkerne er så omkostningsfulde, er det nødvendigt, 

at leverancen er kvalitetsdygtig og kan tilpasses de deadlines, der er fastlagt for byggeriet. I forlængelse af 

dette har DONG Energy indgået op til flere samarbejdsaftaler med Siemens. Tidligere har DONG haft et kort 

samarbejde med Vestas i forbindelse med opførslen af Horns Rev i Vesterhavet, men da DONG ikke var 

tilfredse med kvaliteten af deres møller, har de efterfølgende primært haft et samarbejde med Siemens. Et 

samarbejde, der kun synes at blive stærkere og stærkere. 

 

E&P er ligeledes meget afhængige af leverandører, men målet i DONG Energy er at mindske dette og selv 

stå for produktionen af mindst 30 % af deres videresalg af olie og gas. 
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I Generation er DONG Energy afhængige af kul fra leverandører. Efter brugen af kul bliver DONG Energy 

afhængig af leverandører af biomasse. Ved omstillingen til vedvarende energi anses det ikke som noget 

problem for DONG Energy af skaffe substituerede produkter. 

 

Ligeså er Energy Markets, som sælger gas videre, afhængig af deres leverandører. Handlen med kul, olie og 

gas på verdensbørserne betyder, at disse produkter er markedsbestemte og dermed kan være letpåvirkelige af 

verdensøkonomien.  

 

5.3.3. Konkurrence fra substituerede produkter 

På energimarkedet er der en konstant udvikling. Der bliver hele tiden udviklet nye metoder og teknologier 

til, hvordan man kan skabe mere vedvarende og grøn energi. Derfor er konkurrencen for nye produkter på 

energimarkedet underlagt en stor igangværende omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi. Der er 

dog ikke nogen reel trussel for DONG Energy i deres udvikling af vedvarende energi, da de selv er så 

aggressive med at finde frem til nye teknologiske produktionsmuligheder. Desuden har de stor fokus på 

omkostningsreducering og procesoptimering, som det ses i forbindelse med deres bygning af 

havmølleparker. Udviklingen af vedvarende energi har ikke på nuværende tidspunkt skabt en priskrig i 

forhold til de eksisterende fossile produkter gas, olie og kul. Men de vil helt klart, når det er rentabelt og 

effektivt, erstatte de fossile brændsler, da kundernes bevidsthed er og bliver mere og mere engageret i at 

købe miljøbevidst energi. Og til den tid må det forventes, at DONG Energy er med som en af de førende. 

 

5.3.4. Kundernes forhandlingsstyrke 

Sluthandlen i DONG Energy sker gennem salg i Sales & Distribution til kunden. S&D har i dag ca. 980.000 

elkunder i Danmark og 123.000 gaskunder i Danmark. Kunderne kan deles op i to typer, henholdsvis 

skabelonkunder og timeregistrerede kunder. 

 

Grundet markedets liberalisering er der el- og gasmarkeder i hele EU. Slutbrugerne har ret til selv at vælge 

hvilken leverandør af el og gas, de ønsker. Dette må siges at have styrket kundernes forhandlingsstyrke. 

Kunderne kan deles op i to kategorier: skabelonkunder (primært  husholdninger og mindre erhvervskunder) 

og timeregistrerede kunder (kunder, hvis årsforbrug er over 100.000 kWh og hvis elforbrug registreres time 

for time). Og ud fra disse to typer kunder vil det være de timeregistrerede kunder, som vil være det største 

tab at miste som kunde. 
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Figur 14: Oversigt af fordeling af leverandørskift 

 

Kilde: Dansk Energi 

 

Derudover er kunderne beskyttet imod urimelige priser som følge af lovreguleringer fra energitilsynet, og 

energiselskaberne er underlagt forsyningspligt, hvilket betyder, at kundernes forhandlingsstyrke er stor i 

forhold til hvilket selskab, de vil vælge, og selskabet har ikke ret til at afvise en kunde. 

 

Generelt må det dog konkluderes, at kunders forhandlingsstyrke er lav, da der ikke findes substituerede 

produkter.  

 

5.3.5 Konkurrenceintensiteten 

Med konkurrenceintensiteten menes, hvor stor rivaliseringen er blandt de eksisterende udbydere på 

markedet. Dette kan dog afhænge af flere faktorer, såsom de indbyrdes konkurrenters størrelse og deres 

produktion. Men grundet DONG Energys størrelse, skal konkurrenter til DONG Energy ses i udenlandske 

energivirksomheder. I og med at DONG Energys aktiviteter bevæger sig udover de nationale grænser og er 

velimplementeret i udlandet, skal DONG Energy forholde sig til konkurrenceintensiteten globalt. I Danmark 

er DONG Energy den største energivirksomhed, og der findes ingen energivirksomhed, som udgør en 

faretruende konkurrence. Internationalt er energimarkedet domineret af seks store internationale spillere: 

EDF, E.ON, Enel, GDF Suez, Iberdrola og RWE. Herudover findes der en række mellemstore energiaktører, 

som DONG Energy anser som deres direkte konkurrenter internationalt, de er: Centrica, Fortum, Statkraft og 

Vattenfall.
45

 

 

Exploration & Production 

E&P produktion foregår primært i Nordsøen, hvor de udleder olie og gas. Udover DONG Energy opererer 

operatørerne Hess Denmark ApS og Mærsk Olie & Gas A/S også på disse felter. 

                                                      
45

 Årsrapporten 2009, side 6. 
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Figur 15: Selskabsmæssig fordeling af olieproduktionen i 2010. 

 

Kilde: Danmarks olie- og gasproduktion 2010 s. 19 

 

For 2010 foregik olieproduktionen i Danmark ud fra 19 felter, hvoraf A.P. Møller Mærsk var operatør på 15 

af disse, DONG E&P var operatør på tre, hvor Hess var på et enkelt. Interessenterne i olieproduktionen i 

2010 ses ud fra figur 15. 

Ovenstående olieproduktion viser, at DONG E&P har en markedsandel på 5,2% af produktionen på de 

danske felter i 2010. Som det ses ud fra DONG Energys årsrapport 2011, så består hele 82% af DONG 

E&P’s produktion i de norske felter, heraf hovedsageligt ved Ormen Lange.  

 

Størstedelen af den danske naturgasproduktion kommer fra Dansk Undergrunds Consortiums (bestående af 

Shell, A.P. Møller Mærsk & Texaco) felter, mens DONG Energy, Hess m.fl. står for en mindre del af 

produktionen.
46

 

 

Det vurderes, at DONG Energys markedsmuligheder i Danmark er relativt begrænsede. Men som de også 

selv lægger op til i deres seneste årsrapport, så er deres fremtidsudsigter at fortsætte i Norge og etablere sig 

på de nye produktionsfelter i Storbritannien, hvor de har mange store efterforskningslicenser. 

 

  

                                                      
46
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Generation 

Produktionen af el og varme kan betegnes som delvis monopol. DONG Energy er den ledende 

energiproducent i Danmark, og DONG Energys nærmeste konkurrent er Vattenfall og E.ON.  

 

Renewables 

Som nedenstående figur viser vil Renewables vækst primært gøre sig gældende på energimarkedet i 

Storbritannien. Men ud fra de øvrige store energiaktører, anses DONG Energy for at være et mellemstort 

energiselskab. 

 

Figur 16: Oversigt af alle havmølleparker i enten drift, underkonstruktion og projekter, som de 

største energiselskaber har fået tildelt, opsat imod fortolkning af energiselskabernes udmelding ultimo 

2010. 

 

Kilde: Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark, Deloitte 2011. 

 

 

Der ses tre stærke nødvendige forhold til at skabe konkurrencemæssig fordel på vindmøllemarkedet. De er 

dels, at virksomheden skal have tilgængelighed til kapital, ubalancer i værdikæden – der skal gerne være 

leanoptimerede processer fra opstart til slut med gode samarbejdsaftaler med leverandør og 

installatørudførelse og til sidst er det en styrke for energiselskabet af etablere sig på flere markeder for at 

udbrede deres risiko. 
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Energy Markets 

Energy Markets er sælger både gas og el såvel internt i koncernen som til engroskunder og på gasbørser. De 

er Danmarks største leverandør af el og gas, derudover sælger de primært til udenlandske markeder som 

Tyskland, Holland, Storbritannien og Sverige, dog går hovedparten til Tyskland. Som det kunne ses oppe 

under afsnittet om deres finansielle stilling i koncernen, har Energy Markets en betydelig del af DONG 

Energys indtjening. Men det er fortsat hovedsageligt i Danmark Energy Markets har den største 

markedsandel, hvor de i udlandet anses som små. 

 

Sales & Distribution 

Aktiviteten her er som tidligere beskrevet salg og distribution af el og gas. De har ansvaret for en effektiv og 

stabil forsyning af el og gas til en stor del af den danske befolkning. Specielt for dette område er, at S&D har 

monopollignende tilstand som beskrevet under netselskaber side 16. S&D er styrende i Nordsjælland og 

Østsjælland med deres eldistribution, hvorimod deres gasdistribution dækker det sydlige Jylland samt Syd- 

og Vestsjælland. 

 

Et af DONG Energys tiltag til at opnå energibesparende omkostninger sker ved, at DONG Energy har taget 

et ansvar og indgået et samarbejde med deres kunder ved at udøve energirådgivning, salg af cleantech-

løsninger og teknologi til private. Derudover har DONG Energy også indgået klimapartnerskaber med store 

erhvervsvirksomheder, kommuner, boligselskaber og organisationer. 

 

5.3.6. Sammenfatning af Porters five forces 

Umiddelbart synes der ikke at være en hård konkurrence mellem energiselskaberne med at tage 

markedsandele fra hinanden. Dette er et godt for energiselskaber, hvor der modsat er skidt for brugerne, da 

det ikke har den store betydning for selskaberne hvis en kunde skifter selskab. 

 

Der hvor der umiddelbart anses at være størst konkurrence er indenfor DONG Energys vækstområde 

Renewables. Dog har DONG Energy deres ekspertise og over 20 års erfaring til at styrke deres position. Det 

fremgår at de via deres produktion anses som værende et mellemstort energiselskab, hvilket er i 

overensstemmelse med det generelle billede af DONG Energy. 

 

Det er derudover konkluderet at fordi der er ekstrem høje adgangsbarriere til energimarkedet, vurderes 

risikoen for nye indtrængere på markedet at være ekstemt lav, da det kræver stort kapitalbehov, know-how 

og omstillingsdygtighed. Idet DONG Energy er så markante i den danske energiindustri, anses truslen for 

nye konkurrenter for at være minimal på det nationale plan. Internationalt derimod har og kan DONG Energy 

i dag få flere konkurrenter. Dermed vurderes det, at adgangsbarrieren til energimarkedet er meget højt. 
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5.4 Konklusion på den strategiske analyse gennem SWOT 

Denne analyse er valgt for at opsamle DONG Energys interne og eksterne forhold. I nedenstående model er 

oplistet de forhold ud fra den strategiske analyse som er vurderet af væsentlig betydning for henholdsvis den 

nuværende og fremtidige strategiske position for DONG Energy. De oplistede forhold vil enten være styrker, 

svagheder, muligheder eller trusler i forhold til energi-branchens faktorer. 

 

Figur 17 – SWOT model 

Styrker Svagheder 

- Et velkendt brand i Danmark 

- Ejer af olierørledning fra Nordsøen 

- Førende vindmølleopfører i Nordeuropa, med over 

20 års erfaring i at opføre og drive vindmølleparker. 

- Stærk finansiel position 

- Førende teknologisk 

- Grøn profilering 

- Ansvarsbeviste 

- Synlige sponsorater og klimapartnerskaber 

- Erfaringer med liberaliseret marked 

- Europas førende vindenergiproducenter 

- Politisk støtte til Offshore projekter. 

- Lille markedsandel i EU 

- Begrænset vækstmuligheder i Danmark. 

- Begrænset indtjeningsevne ved salg af el og gas 

som følge af offentlige reguleringer og miljøkrav. 

- Nødvendig med en stor kapital til fremtidige 

investeringer 

Muligheder Trusler 

- Mulighed for global vidensdeling af DONG 

Energys vedvarende energiteknologier og 

energieffektiviseringsløsninger. 

- Mulighed for ekspanering i det øvrige EU samt 

udenfor EU. 

- Mulighed for at kunne påvirke den fremtidige 

agenda indenfor vedvarende energi 

 

- Manglende liberalisering af energimarkeder 

udenfor EU. 

- Dårlig medieomtale 

- Præget af offentlige reguleringer og miljøkrav. 

- Større konkurrence udenfor DK 

- Store omkostninger, forbundet med overskridelse 

af deadlines. 

- Letpåvirkelig af udsving i el- og gaspriser, samt 

øvrige råvarepriser. 

- Udsving i valutakurser. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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6. Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen skal anvendes til at analysere, hvilken værdi DONG Energy kan formå at skabe for 

ejerne i fremtiden. Værdien vil blive baseret på nuværende og historiske prognoser af DONG Energys 

regnskabsmæssige resultater. Regnskabsanalysen fokuserer på udviklingen i afkastet af egenkapitalen skabt 

fra hhv. drifts- og finansieringsaktiviteter, hvilket betyder, der skal foretages en reformulering af 

egenkapitalopgørelsen, resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen for at kunne adskille de 

driftsmæssige aktiver og forpligtelser fra de finansielle aktiver og forpligtelser. 

 

I regnskabsanalysen vil DONG Energys historiske rentabilitet blive analyseret med henblik på at se, hvilken 

historisk vækst DONG Energy har haft, samt hvilken værdi de formår at skabe til deres ejere. Og netop den 

historiske udvikling er med til at danne et udgangspunkt for en prognose af nøgletallenes fremtidige 

udvikling, som fører videre frem til de budgetterede proforma-årsregnskaber. Oplysningerne i proforma-

årsregnskaberne anvendes dernæst i værdiansættelsesmodellerne til et estimat af DONG Energys værdi for 

ejerne. 

 

Da regnskabsanalysen skal beskrive den historiske udvikling, har jeg valgt at anvende de aflagte årsrapporter 

for de sidste fem år (2007-2011), da jeg mener, dette vil kunne skabe et retvisende billede af DONG Energys 

udvikling. 

 

Til forståelse af indholdet af de anvendte årsrapporterne til regnskabsanalysen bliver der foretaget en hurtig 

gennemgang af de væsentligste poster med henblik på væsentligheden heraf, samt for at vurdere, om der er 

sket ændringer af anvendt regnskabspraksis, som har betydning for sammenligningen og forståelsen af 

posterne. Derudover bliver revisionspåtegningerne for de sidste fem år også gennemgået med henblik på at 

se, hvorvidt revisor har været enig i, at årsrapporterne viser et retvisende billede af DONG Energys 

finansielle stilling. 

 

6.1. Finansieringsstrategi 

Dette afsnit skal belyse, hvordan DONG Energys finansieringsstrategi er struktureret, da denne vil have 

indflydelse på muligheden for at skabe værdi på såvel kort som på langt sigt. 

 

I en virksomhed som DONG Energy er der behov for en langsigtet finansieringsstrategi, som følge af deres 

langfristede investeringsplaner og målsætninger. Disse langfristede investeringer, forventer DONG Energy at 

finansiere gennem pengestrømme og udstedelse af gældsbeviser som f.eks. obligationer.  
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En væsentlig del af DONG Energys finansieringsstrategi er at samle alle lånearrangementer i 

moderselskabet, for derigennem at skabe en forenklet gældsprofil. Ved fusionen i 2006, blev der fra de 

fusionerede virksomheder Elsam, Energi E2 og Nesa overført hhv. gældsbeviser, lån og obligationer til 

moderselskabet DONG Energy A/S for at samle gælden. 

 

Derudover som det er beskrevet i afsnit 5.1.5.2. hensigten at DONG Energy fremadrettet i forbindelse med 

opførsel af store anlægsprojekter, vil indgå partnerskaber, således at hele risikoen ikke lægger hos DONG 

Energy. 

 

6.1.1. Hybridkapital 

Via hybridobligationer har DONG Energy i 2011 styrket deres kapitalgrundlag netto med 200 mio. EUR, 

idet de har udstedt ny hybridkapital på 700 mio. EUR med forfald i 3010 og tilbagekøbt hybridkapital på 500 

EUR.   

 

Dette skal være med til at finansiere DONG Energys kommende investeringer i vedvarende energi og boring 

efter naturgas og olie. Regnskabsmæssig behandling af det optagede hybridkapitallån i DONG Energy sker 

efter bestemmelserne om sammensatte finansielle instrumenter. Hybridkapitalen bliver dermed i DONG 

Energy betragtet som egenkapital i henhold til IAS 32. 

Hovedstolen, som pr. 31.12.2011 udgør 1,3 mio. EUR (600 mio. EUR med forfald i 3005 og 700 med forfald 

i 3010), er indregnet til værdien nul i gældsforpligtelse, hvormed 100 % af det modtagne nettoprovenu er 

indregnet i egenkapitalen. Årsagen til, at denne er medtaget til værdien nul i gældsforpligtelsen, skyldes, at 

det første afdrag først er aktuelt langt ude i fremtiden, da det har en løbetid på 1.000 år, så at medtage dette 

nu, vil blot skabe et misvisende billede af gældsforpligtelsen. Derudover er hybridkapitalen efterstillet øvrige 

kreditorer, så i tilfælde af, at DONG Energy skulle gå konkurs, ville kreditorerne stå foran hybridkapital 

ejerne mht. en opkrævning af fordring. Dette må alt andet lige styrke DONG Energys kreditmuligheder. 

 

Kreditbureauerne Standard & Poor’s og Moody’s har i forhold til kreditværdighed og risiko valgt at betragte 

hybridkapitalen som hhv. 50 % egenkapital og 50 % gæld. Men som følge af, at der er tale om 100 % 

fremmed kapital, har jeg valgt at tage denne del 100 % med i de finansielle forpligtelser. 

 

6.2. Revisionspåtegninger 

Dokumentationen for en revisors gennemgang af årsrapporten er revisorens underskrift på 

revisionspåtegningen og revisionsprotokollater. Ved afgivelse af en revisionspåtegning uden forhold eller 

supplerende oplysning forstås, at der har været foretaget en revision af ledelsens aflagte årsrapport og anses 

som et kvalitetsstempel af virksomhedens regnskabsaflæggelse, hvor revisor ikke har fundet nogen væsentlig 
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fejl. En blank revisionspåtegning afgives således med høj grad af sikkerhed for, at der ikke er foretaget 

nogen besvigelser i selskabet, og at årsrapporten udviser et retvisende billede af virksomhedens aktiver, 

passiver og finansielle stilling på balancedagen. Men det er vigtigt at påpege, at denne ikke dækker 100 %. 

Når revisor har en supplerende oplysning med i deres påtegning, har det ikke nogen indvirkning på revisors 

konklusion. Jf. RS 701,5. For at der skulle forekomme en påvirkning af revisors konklusion i 

revisionspåtegningen, skal der være tale om forbehold, en konklusion som ej kan udtrykkes eller en 

afkræftende konklusion. Jf. RS 701,2.  

 

I forbindelse med værdiansættelsen af DONG Energy er det vigtigt at vide, om der forekommer nogle 

uenigheder mellem revisorerne og DONG Energy omkring DONG Energys skøn over værdiansættelse mv. 

Det er derfor et vigtigt signal udadtil at man har en ren revisionspåtegning. 

 

Ved gennemgang af revisionspåtegningerne, der er afgivet i forbindelse med årsrapporterne i perioden 2007-

2011, er der for alle årsrapporter i perioden fra revisor afgivet en konklusion af, at det er i deres opfattelse, at 

koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling på 

balancedagen, samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsårene, og at disse er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Dermed vurderes det ud fra revisorernes konklusioner, at de aflagte årsrapporter i perioden 2007-2011 giver 

et retvisende billede af DONG Energys økonomiske stilling. 

 

6.3. Anvendt regnskabspraksis  

I anvendt regnskabspraksis beskriver DONG Energy, hvorledes de finansielle præsentationer er opgjort i de 

aflagte årsrapporter. Årsrapporten har for sammenligningsperioden 2006-2010 aflagt årsrapporten i 

overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkendt af EU. 

Derudover aflægges årsrapporten i overensstemmelse med de danske oplysningskrav til årsrapporter for 

børsnoterede og statslige aktieselskaber. Årsrapporterne er udarbejdet ud fra det historiske kostprincip, 

bortset fra de afledte finansielle instrumenter i handelsbeholdning, finansielle instrumenter klassificeret som 

disponible for salg og CO2-kvoter i handelsbeholdning måles til dagsværdi.
47

 

Dette betyder, at man ikke kan læse virksomhedens værdi i forhold til markedsværdien. Der vil være en 

forskel mellem den bogført værdi og markedsværdien. 

Ved gennemgang af anvendt regnskabspraksis har der for sammenligningsperioden ikke været nogen 

væsentlige ændringer, som har indflydelse på sammenligningstallene. 

 

                                                      
47

 Årsrapport 2010 s 76 
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I 2011 har DONG Energy valgt at opdele deres præsentationer i hhv. business performance og IFRS. På 

trods af DONG Energys nye præsentation af årets resultat med fokus på business performance, så tages der 

her i projektet udgangspunkt i årets resultat ud fra IFRS opgørelsen, for at opretholde ens 

sammenligningsniveau for perioden 2007-2011. 

Business Performance har taget højde for udsving i markedsværdier af kontrakter, herunder 

afdækningskontrakter, som vedrører andre perioder. Dermed er der i Business Performance kun medtaget de 

omkostninger, som er gældende for regnskabsåret. Koncernens samlede egenkapital er dog upåvirket af 

denne nye præsentation. 

 

6.4. Reklassifikation af posterne i de officielle regnskabsopgørelser. 

De efterfølgende analyser i dette projekt vil tage udgangspunkt i de reformulerede regnskaber af DONG 

Energy. Med reformulerende regnskaber menes, at posterne bliver opdelt efter formål frem for art. Dette skal 

være med til at klargøre, hvorvidt virksomheden genererer værdi gennem driftsaktiviteterne eller de 

finansielle aktiviteter. Disse to aktiviteter skal tilsammen belyse de værdiskabende drivere i virksomheden, 

da de ikke umiddelbart kan læses ud fra de officielle regnskaber. Driftsaktiviteten er en betegnelse for 

virksomhedens primære værdiskabende aktivitet, hvorimod den finansielle aktivitet er en sekundær aktivitet, 

som afledes af driftsaktiviteten. Derfor foretages der reformulering af egenkapitalopgørelsen, 

resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen til at identificere driftsaktiviteten og den finansielle 

aktivitet. 

 

6.4.1. Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Reformulering af egenkapitalen opsummerer alle de transaktioner og posteringer, der har været med 

aktionærernes egenkapital i DONG Energy. Dermed udelukkes i DONG Energys tilfælde indregningen af 

hybridkapital og minoritetsinteresserne, som er medtaget i deres egenkapitalopgørelsen, da disse ikke er en 

del af egenkapitalen, som direkte vedrører egenkapitalen for aktionærerne i DONG Energy A/S. Dog står det 

skrevet i DONG Energys anvendte regnskabspraksis, at overskurs ved køb af minoritetsinteresser skal 

betragtes som en transaktion med selskabets ejerkreds, hvilket betyder, at de indgår i transaktionerne med 

aktionærerne i DONG Energy A/S, hvilket har været tilfældet i 2007,2009,2010 og 2011.  
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Tabel 1: Reformulerede egenkapitalopgørelse
48

  

Mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 

Egenkapital primo 39.705 36.618 38.055 34.077 34.263 

Transaktioner med ejere -2.752 -181 -1.537 -1.469 -1.990 

Årets resultat 4.250 4.464 1.138 4.815 3.259 

Ikke resultatførte reguleringer i 

alt -406 -1.348 -1.034 682 -1.449 

Eks. Minoritetsinteresser -422 152 -4 -50 -6 

Totalindkomst 3.422 3.268 100 5.447 1.804 

Totalindkomst i forhold til årets 

resultat -19% -27% -91% 13% -45% 

Egenkapital ultimo 40.375 39.705 36.618 38.055 34.077 

Kilde: Årsrapporter 2007-2011, samt egen tilvirkning 

 

Ud fra overstående model ses det, at egenkapitalen er vokset fra 34 mia. til 40 mia. i perioden for 2007 til 

2011. Dette udgør samlet en stigning på 15%. Det ses, at den største stigning var i 2008, hvor den så faldt 

betydeligt i 2009, som skyldes virkningerne fra den finansielle krise, da der i 2009 var en ekstraordinær lav 

efterspørgsel efter energi, hvilket medførte lave priser på produkterne el og naturgas.
49

 

 

Som det ses ud fra overstående tabel, svinger de ikke resultatførte reguleringer meget, og har en stor 

påvirkning af totalindkomsten. Disse posteringer kaldes også for ”dirty-surplus” poster, og de vedrører 

værdiregulering af sikringsinstrumenter, valutakursreguleringer, betalt skat af egne aktier samt betalt rente til 

hybrikapital og vil indgå i totalindkomsten med ejerene i de fremtidige beregninger. 

 

6.4.2. Reformulering af balancen 

Den reformulerede balance skal klassificere de driftsmæssige aktiver og finansielle forpligtelser. Formålet  er 

blandt andet at specificere driftsaktiviteten, da den er grundlæggende til beregningen af rentabiliteten af den 

fremtidige værdiskabelse. 

  

                                                      
48

 Der henvises til bilag 1for en specificeret reformulerede egenkapitalopgørelse 
49

 Årsrapporten 2009 s. 1. 
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Tabel 2: Reformulerede balance
50

 

Mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 

Totale Driftsaktiver 137.781 121.707 108.674 99.015 80.743 

Totale Driftsforpligtelser 55.706 47.943 40.517 40.647 29.657 

Ikke-kernedriftsaktiver 3.510 3.579 3.660 3.368 5.823 

NDA - Netto Driftsaktiver 85.585 77.343 71.817 61.736 56.909 

Totale Finansielle forpligtelser 12.382 11.868 8.197 3.577 2.517 

Totale Finansielle aktiver 49.640 45.991 43.294 27.211 25.303 

NFF - Netto Finansielle 

forpligtelser 37.258 34.123 35.097 23.634 22.786 

 - Minoritetsinteresser 7.952 3.515 102 47 46 

Egenkapital 40.375 39.705 36.618 38.055 34.077 
Kilde: Årsrapporter 2007-2011, samt egen tilvirkning 

 

De totale driftsaktiver består alle af poster på aktivsiden fra de officielle regnskaber, bortset fra: 

værdipapirer, andre værdipapirer og kapitalandele og den likvide beholdning der indgår i de totale finansielle 

aktiver. Som følge af at ikke hele DONG Energys likvide beholdning er til fri benyttelse, er der klassificeret 

0,5 % af den likvide beholdning som et driftsaktiv, ligeså er de klassificeret til løbende at kunne dække 

likviditetsbehovet i driften.
51

 

De ikke-kernedriftsaktiver vedrører henholdsvis tilgodehavender og forpligtelser vedrørende aktiver bestemt 

for salg, pensionsforpligtelser samt kapitalinteresser i associerede virksomheder. 

 

De netto finansielle forpligtelser er de poster, som er bærer af en direkte rente. Det er likvidbeholdningen, 

værdipapirer, kort- og langfristet obligationslån og banklån. Derudover består netto finansielle forpligtelser 

også 100 % af hybridkapitalen. 

 

6.4.3. Reformulering af resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen er et resultat af netto driftsaktiver (NDA). Reformuleringen af resultatopgørelsen opgøres 

på basis af totalindkomsten, hvilket betyder, at den også indeholder de ikke-resultatførte ”dirty surplus” 

posteringer fra egenkapitalopgørelsen. 

  

                                                      
50

 Der henvises til bilag 2 for en specificeret reformulerede balance. 
51

 Jens O. Elling & Ole Sørensen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” 3. udgave, side 185 
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Tabel 3: Reformulerede resultatopgørelsen
52

 

Mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 

Nettoomsætning 58.437 54.598 49.262 60.777 41.625 

Driftsoverskud fra salg før skat 7.915 7.836 3.559 7.955 4.465 

Skat af driftsoverskuddet -3.733 -3.194 -1.688 -3.079 -1.019 

Driftsoverskud fra salg efter skat 4.182 4.643 1.871 4.876 3.446 

Egenkapitalbevægelser "Dirty 

Surplus" -137 -1.014 -583 1.133 -998 

Andet driftsoverskud efter skat 212 934 176 677 255 

Totalindkomst fra driften 4.257 4.563 1.464 6.687 2.703 

Netto finansielle omkostninger efter 

skat -413 -1.447 -1.360 -1.190 -893 

Totalindkomst før 

Minoritetsinteresser 3.844 3.116 104 5.497 1.810 

- Minoritetsinteresser -422 152 -4 -50 -6 

Totalindkomst 3.422 3.268 100 5.447 1.804 
Kilde: Årsrapporter 2007-2011, samt egen tilvirkning 

 

Egenkapitalbevægelserne ”Dirty Surplus” vedrører: urealiserede værdireguleringer af sikringsinstrumenter, 

urealiserede valutakursreguleringer vedr. egenkapitallignende lån (hybridkapitallånet) og 

valutakursreguleringer vedr. udenlandske virksomheder, samt øvrige reguleringer ført direkte på 

egenkapitalen. Disse er medtaget i totalindkomsten, som følge af at totalindkomsten afspejler samtlige 

værdiændringer, der har været i virksomheden, og dermed  har transaktionerne vedrørende de finansielle 

instrumenter også en stor betydning i forhold til de store udsving på egenkapitalen. 

 

Totalindkomsten viser, hvor meget DONG Energy har tjent fra såvel: driften, finansieringsaktiviteter og fra 

de bevægelser, der føres over egenkapitalen. Totalindkomsten her stemmer overens med totalindkomsten i 

den reformulerede egenkapitalopgørelse. 

 

6.4.4. Sammenfatning af reformulerede regnskab 

Til viderebenyttelse i regnskabsanalysens beregninger vil de overstående reformulerede opgørelser blive 

benyttet, da denne giver et bedre billede af den totale risiko, som DONG Energy er eksponeret overfor, samt 

giver de reformulerede regnskaber et indtryk af alle værdiændringerne i virksomheden. Reformuleringen er 

foretaget med formålet at adskille drifts- og finansieringsaktiviteten. 

 

                                                      
52

 Der henvises til bilag 3 for en specificeret reformulerede resultatopgørelse. 
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6.5. Rentabilitetsanalyse 

Dette afsnit skal klargøre virksomhedens finansielle status på nuværende tidspunkt ud fra hvad der driver den 

nuværende rentabilitet, samt analysere den historiske finansielle udvikling hertil. Dette skal anvendes til at 

se, hvilken økonomisk retning DONG Energy bevæger sig imod. Og senere skal dette i projektet være med 

til at fastlægge budgettet sammen med de ikke-finansielle drivere fra den strategiske analyse. Desuden skal 

disse drivere anvendes til værdiansættelse af DONG Energy.  

 

De reformulerede regnskaber er anvendt som grundlaget til beregningerne i rentabilitetsanalysen. Derudover 

anvendes gennemsnitstallet i forholdet mellem primo og ultimo for den gennemsnitlige periode, da 

rentabiliteten anses for mere gældende i et analytisk øjemed frem for en pr. dags dato. 

 

Til udførelsen af rentabilitetsanalysen er der taget udgangspunkt i den udvidede DuPont-model
53

, hvor 

nøgletallene dekomponeres i tre niveauer med udgangspunkt i egenkapitalforrentningen (ROE) for at kunne 

analysere de bagvedliggende finansielle drivere. 

 

Figur 18: Den udvidende DuPont model 

 

Kilde: Jens O. Elling & Ole Sørensen s. 173 samt egen til virkning 

 

Som det ses ud fra overstående model er ROE den udledende komponent til at beregne DONG Energys 

rentabilitet, som derefter er udledt af de understående finansielle værdidrivere. Den venstre side viser 

driftsaktiviteterne med udgangspunkt i ROIC
54

, som måler afkastet på nettodriftsaktiverne, hvilket dermed 

                                                      
53

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse –en praktisk tilgang, Ole Sørensen s. 254 
54
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betyder, at ROE afhænger af udviklingen i ROIC, da man her finder frem til,  hvor god virksomheden er til at 

skabe værdi af deres ressourcer (nettoaktiver), samt udnyttelsen heraf. I den højre side af modellen vises de 

finansielle aktivitets værdidrivere, som ligeså har en indvirkning på ROE, idet den måler den finansielle 

gearing (FGEAR) og viser forskellen mellem afkastningsgraden og de netto finansielle omkostninger 

(SPREAD). 

 

Ved beregningen af ROE tages der udgangspunkt i totalindkomsten efter skat og uden 

minoritetsinteressernes andel af overskuddet, da det er dette resultat, der tilhører aktionærerne i DONG 

Energy. Totalindkomsten sættes i forhold til egenkapitalen eksklusiv minoritetsinteressernes andel. 

 

ROE = 

Totalindkomst til DONG Energys 

aktionærer 

Gennemsnitlig egenkapital 

 

 

Tabel 4: Oversigt af den historiske ROE 

  2011 2010 2009 2008 

ROE - Egenkapitalens forrentning 7,48% 8,18% 0,27% 15,08% 

Gns. Egenkapital 45.774 39.970 37.411 36.113 

Totalindkomst DONG Energy aktionærer 3.422 3.268 100 5.447 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra ovenstående ses det, at der er forekommet store udsving i egenkapitalens forrentning i perioden 2008 

til 2010. Følgende i dette afsnit vil hver enkelt af disse finansielle værdidrivere blive analyseret. En vigtig 

modsætning til ROE for at måle rentabiliteten er WACC. For at der kan siges at have været skabt værdi for 

ejerne, skal deres afkast være højere end WACC, som består af de gennemsnitlige kapitalomkostninger. 

 

Figur 19: Sammenhæng mellem ROE og WACC 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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WACC tager hensyn til såvel ejernes som långivernes afkastkrav, og for at skabe værdi for ejerne skal ROE 

som minimum overstige de gennemsnitlige kapitalomkostninger. Beregningen af WACC er foretaget i 

afsnittet 9.1.4 til fastlæggelsen af værdiansættelsen, der henvises dertil for en detaljeret gennemgang heraf.  

 

Som det ses ud fra ovenstående, så var 2009 et hårdt år for DONG Energy og var ikke tilfredsstillende i 

henhold til ejernes afkast. Men i de øvrige år har ROE været bedre end WACC, hvilket vurderes 

tilfredsstilende. 2008 var er særdeles tilfredsstillende år, hvorimod 2010 og 2011 har været på niveau. Det 

har ikke været noget prangende for årene 2010 og 2011, da de lægger sig tæt op ad WACC. Men det er den 

udvikling, der forventes at fortsætte de kommende år med en lille stigning. 

 

6.5.1. Niveau 1 – Finansiel og driftsmæssig gearing 

Dette niveau udgør tilsammen egenkapitalens forrentning (ROE) og består af sammensætningen af ROIC, 

som er den driftsmæssige gearing, og den finansielle gearing bestående af en sammensætning af henholdsvis 

FGEAR og SPREAD, og den udgør følgende formel: 

 

ROE = ROIC + (FGEAR x (ROIC - r)) 

 

ROIC anvendes til at vise, hvorvidt virksomheden er i stand til at udnytte deres investerede kapital, samt 

anvendes til at fastsætte et mål for driften. ROIC beregnes ud fra driftsoverskuddet (DO) i forhold til 

nettodriftsaktiverne (NDA).   

 

ROIC = 
DO 

NDA 

 

Tabel 5: Oversigt af den historiske ROIC 

  2011 2010 2009 2008 

ROIC - Afkast på nettodriftsaktiviteter 5,23% 6,12% 2,19% 11,27% 

Overskudsgraden 4.257 4.563 1.464 6.687 

Gns. netto driftsaktiver 81.464 74.580 66.777 59.323 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses ud fra overstående tabel, så er der for perioden 2008 til 2010 kraftige svingninger i 

afkastningsgraden ROIC , hvor det primært igen er i 2009, der sker et stort negativt udsving. 2011 er på 

niveau med 2010, dog med en stigning i driftsaktiverne, som afspejles af yderligere investeringer i 

driftsaktiverne. Årsagen til, at 2009 blev så utilfredsstillende, skyldes, at DONG Energy blev ramt af 

effekterne fra den finansielle krise. Som resultat heraf har dette skabt et mindre driftsoverskud, ligeså har 

driftsoverskuddet for 2009 været påvirket negativt af de ikke resultatførte værdireguleringer, 
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valutakursreguleringer og andre posteringer på egenkapitalen, som i 2009 udgjorde -1.034 mio. (2008: 682 

mio.). Derudover har man i 2009 foretaget investeringer i henhold til deres investeringsplan, hvilket har 

resulteret i en stigning af driftsaktiverne. 

Afkastningsgraden i 2010 endte ud med et noget bedre resultat end i 2009, hvilket skyldes dels en stigning i 

energipriserne igen og dels besparelser i Generation, som bragte et væsentligt bedre resultat (EBITDA) i 

2010 i forhold til 2009. Derudover har resultatet i 2010 og 2011 været påvirket af indtjening fra nye og 

udvidende produkter fra hhv. forretningsenheden Exploration & Produktion og Renewables. 

 

6.5.2. Niveau 2 – Dekomponering af afkastningsgraden 

Ved at dekomponere ROIC i dens underliggende værdidrivere kan der udledes tendenser og forståelse af 

rentabiliteten, via en beregning af overskudsgraden (OG) og af aktivernes omsætningshastighed (AOH)., 

hvor overskudsgraden relaterer sig til driftsoverskuddet i forhold til nettoomsætningen. Derved belyses 

forholdet mellem evnen til at skabe overskud pr. omsætningskrone ved at se nettoomsætningen i forhold til 

omkostningerne. Aktivernes omsætningshastighed ser nettoomsætningen i forhold til nettodriftsaktiverne, og 

derigennem identificeres evnen til, hvor gode DONG Energy er til at udnytte aktivmassen for at skabe 

omsætning. Aktivernes omsætningshastighed kan med andre ord vise, hvor meget der genereres i 

omsætningen ud fra hver krone, der investeres.  

 

Tabel 6: Historisk oversigt af overskudsgraden  

  2011 2010 2009 2008 

Overskudsgrad 7,29% 8,36% 2,97% 11,00% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra overstående oversigt af overskudsgraden ses det igen, at 2009 var et år ramt af den finansielle krise, 

og viser, at selvom der var faldende omsætning, fulgte omkostningerne ikke med. Hvis man ser på 

udviklingen af WACC, de gennemsnitlige kapitalomkostninger, se figur 19, ses det også, at denne har været 

på niveau i hele sammenligningsperioden, hvor det synes rigtigt med det store fald i 2009, da 

omkostningerne ikke var tilpasset den faldende indtjening. I forhold til aktivernes omsætningshastighed er 

det essentielt, at DONG Energy fastholder en nogenlunde høj overskudsgrad som følge af, at aktivernes 

omsætningshastighed er lav. DONG Energys overskudsgrad er ikke høj i hele sammenligningsperioden, da 

den skiller sig ud i 2009, ellers vurderes den at være rimelig. 

 

Tabel 7: Historisk oversigt af Aktivernes omsætningshastighed 

  2011 2010 2009 2008 

Aktivernes omsætningshastighed 0,72 0,73 0,74 1,02 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som følge af DONG Energy er en kapitaltung virksomhed, er deres AOH lav, hvilket afspejler sig i 

overstående tabel. Udviklingen inden for aktivernes omsætningshastighed, er på niveau i 

sammenligningsårerne. Overraskende er, at den for 2009 er på niveau med 2010 og 2011. Dette skyldes, at 

DONG Energy i 2010 og 2010 forøger deres nettodriftsaktiver i forhold til den samlede nettoomsætning. 

 

6.5.3. Finansiel gearing (FGEAR) og SPREAD 

Efter at have set på udviklingen i højre side af DuPont modellen ses der nu på den venstre side, som 

omhandler den finansielle gearing, som måles via forholdet mellem de netto finansielle forpligtelser og 

egenkapitalen, samt afkastningsgraden ROIC i forhold til de driftsmæssige finansielle omkostninger. De har 

begge betydning i forhold til egenkapitalens forrentning (ROE). 

 

Den anden del af egenkapitalsforrentningen udgør hhv. FGEAR og SPREAD (ROIC – r). Disse to udgør 

effekten af den finansielle gearing, der udspilles mellem den investerede kapital i nettodriftsaktiverne og 

finansieringen heraf gennem hhv. finansielle forpligtelser og egenkapitalen.  

 

Tabel 8: Oversigt af den historiske FGEAR og SPREAD 

  2011 2010 2009 2008 

SPREAD 4,07% 1,94% -2,44% 6,15% 

FGEAR 0,7797 0,8659 0,7849 0,6427 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

For hele sammenligningsperioden ligger FGEAR under 1, hvilket betyder, at DONG Energys netto 

finansielle forpligtelser er mindre end egenkapitalen. Den giver et billede af DONG Energy som værende en 

virksomhed med store gældsforpligtelser, som er steget over tid. Den positive SPREAD er lig med positiv 

gearing, som følge af en højere ROIC der kan afkaste en højere ROE. I 2009 ses, at SPREAD er negativ, 

hvor det ud fra figur 19 også kan ses, at ROE ikke var højere end WACC. 

 

6.6. Sammenfatning af regnskabsanalysen 

For den valgte sammenligningsperiode 2007-2011 har der været afgivet en revisionspåtegning uden forhold 

og supplerende oplysning. Dermed konkluderes det, at årsrapporterne viser et retvisende billede af 

koncernen. I 2010 skifter DONG Energy revisor fra KPMG til PWC, umiddelbart foreligger der ingen 

uoverensstemmelser til grund for dette skift. Men som følge af den finansielle krise har der også været 

interne kampe på revisionsmarkedet. Så skiftet menes at skyldes, at PWC fremlagde et billigere 

revisionshonorar. 
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Der har ikke været nogen ændringer i anvendt regnskabspraksis, som ikke har været velbegrundet eller givet 

et forkert billede af DONG Energy. Ligeledes har der ikke været nogen ændringer, som har haft indvirkning 

på ændrede sammenligningstal. 

 

Ved gennemgang af regnskabsanalysen, viser denne, at DONG Energy ligesom alle andre virksomheder, har 

været mærket af den finansielle krise, og dette gav udslag i 2009. Efterfølgende har DONG Energy dog 

fundet vejen igen, og har vist stabile overskudsgrader og en fornuftig egenkapitals forrentning taget deres 

øge investeringer i betragtning.  

 

Så dels er årsagen til nedgangen i 2009 den finansielle krise og dels de massive investeringer, som DONG 

Energy har foretaget sig i 2009. Ud fra pengestrømsopgørelsen fra investeringsaktiviteten udgør den i 2009 

21 mia. kr. Dette er finansieret ved optagelse af lån. 

 

De betydelige investeringer, som DONG Energy foretager sig i disse år, er for at sikre sig en stærk position, 

når de overgår 100 % til vedvarende energi. Og som AOH bærer præg af, er DONG Energy en kapitaltung 

virksomhed, og grundet fremtidens investeringer, forventes denne ikke at stige. AOH bærer ligeledes præg af 

at adgangsbarrierne er høje på energimarkedet. 

 

Gennemgangen af regnskabsanalysen har givet et indblik i DONG Energys historiske økonomiske udvikling, 

og der er derudfra draget en forudsætning for den videre værdiansættelse.  
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7. Risikoanalyse 

Som en central rolle i forbindelse med værdiansættelsen af DONG Energy er det vigtigt at få klarlagt 

betydningen af de risici, der kan have en væsentlig betydning i forhold til det afkast, der forventes af 

aktionærerne.  

  

Formålet med dette afsnit er at vurdere sandsynligheden for variabiliteten i den fremtidige indtjening gennem 

en kort analyse af DONG Energys risikoprofil. Risiciene vil blive delt op i henholdsvis de driftsmæssige og 

finansielle risici. 

 

7.1. Driftsmæssige risici 

Til at vurdere den driftsmæssige risiko vurderes komponenterne i afkastet i nettodriftsaktivet (ROIC). Disse 

komponenter er særdeles påvirket af udviklingen af energipriserne. I 2009, faldt ROIC betydeligt som følge 

af faldende energipriser. Det er svært at bedømme den kommende volatilitet. Dog vurderes det at 2009 var et 

særtilfælde som følge af den finansielle krise, og det forventes dermed at risikoen vil udjævnes og ikke have 

store udsving i den kommende fremtid. 

 

DONG Energy er underlagt en stor valutarisiko, idet mange af deres råvarer og energityper handles i 

udenlandske valuta. Der handles primært i USD, EUR, GDP, NOK, PLN og SEK. For at imødekomme 

denne risiko anvender DONG Energy valutahedge for at reducere væsentlige udsving af valutakurser, som 

kan påvirke valutarisikoen. Valutahedgen foretages via terminskontrakter, swaps og optioner. DONG Energy 

oplyser endvidere i regnskabet for 2011, at for 2012 er 97% af valutaeksponeringen afdækket.
55

  

 

Som følge af at DONG Energys produktion vil blive væsentligt mere baseret på vedvarende energikilder 

såsom primært havmølleparker, er DONG Energy i høj grad afhængig af udviklingen på vejret, hvilket 

DONG Energy ikke har nogen indvirkning på. Heri ligger en prisrisiko ved, at indtjeningen fra disse 

produktioner vil være underlagt en reguleret prisfastsættelse. For at mindske risikoen foreligger der faste 

tariffer for produktionen i Danmark og Tyskland og garanterede mindstepriser på grønne certifikater for 

produktionen i Storbritannien og Polen. DONG Energy oplyser, at de faste tariffer og garanterede 

mindstepriser udgør 2/3 del af de forventede indtægter for 2012, samt at eksponeringen af markedspriserne 

er afdækket med 32 %. 

 

Som det ses ud fra rentabilitetsanalysen, er overskudsgraden faldet markant i 2009, hvilket skyldes de 

faldende energipriser og efterspørgsel, men opretholdes på et stabilt niveau i 2010 og 2011. Der forventes 
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ikke at kunne foretages væsentlige stigninger i forbindelse med DONG Energys indtjening da deres 

salgsaktiviteter er underlagt prisreguleringer. Der, hvor DONG Energy kan forbedre deres overskudsgrad, er 

via en reducering af produktionsomkostninger i forhold til nettoomsætningen. Det vurderes, at 

forretningsområdet Generation er det område, hvor der vil komme til at ske den største udvikling inden for 

forbedringen af overskudsgraden, idet de via en omstilling til mere miljøvenligt forbrug vil reducere 

forbruget på de stigende priser inden for kul. Men dette vil ikke ske inden for den kommende tid, da 

teknologiudviklingen er langt fra veludviklet til at kunne skabe værdi for DONG Energy. Dermed forventes 

overskudsgraden for de kommende år at være på niveau. 

 

Udviklingen i afkastet på nettodriftsaktiverne (ROIC) er påvirket af overskudsgraden og nettodriftsaktiverne. 

Som følge af at det forventes, at der ikke vil ske de store udviklinger i overskudsgraden, kræver det en 

forøgelse af aktivernes omsætningshastighed. Dette anses for at være vanskeligt, da DONG Energy er en 

kapitaltung virksomhed, som kræver væsentlige investeringer i henholdsvis drift og udbygning. Disse 

investeringer er en nødvendighed i forhold til gennemførsel af efterforskning af olie og gas, samt 

teknologiudvikling af biomasse og reduceringen af CO2 udledningerne og udbygninger af vindmøller. Men 

på baggrund af at disse investeringer skal  bidrage til en større overskudsgrad forventes aktivernes 

omsætningshastighed at være på niveau de kommende år med en lille stigning som følge af DONG Energys 

investeringsplan. Den driftsmæssige risiko ligger dermed for DONG Energy i at fastholde deres 

overskudsgrad. 

 

7.2. Finansielle risici 

Som følge af den nuværende krise i finanssektoren er DONG Energy en stor risiko for ikke at kunne 

investere i deres kommende vækststrategi. Derfor har DONG Energy søgt nye veje og er begyndt at indgå 

samarbejdspartnerskaber på deres projekter med opbygning af vindmølleparker. Der henvises til afsnittet 

5.1.5.2. til dybere indblik af disse samarbejdsaftaler. Dette vurderes at mindske deres finansielle risiko 

betydeligt med disse samarbejdsaftaler, idet DONG Energy spreder den finansielle risiko frem for at stå med 

risikoen alene. Dermed forventes FGEAR ikke at overstige 1, og at være på niveau. 
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8. Budgettering 

Til at fuldende værdiansættelsen er det nødvendigt med udarbejdelse af et budget til at skabe et billede af de 

fremtidige regnskaber, hvilket også kaldes for proforma regnskaber. Der tages udgangspunkt i den 

foregående strategiske analyse og regnskabsskabsanalysen, hvor de faktorer, der menes at påvirke den 

fremtidige budgetteringsestimat inddrages. Dette medvirker, at budgetestimatet både tager hensyn til de 

interne og eksterne faktorer, samt i udviklingen af de historiske finansielle data, der kan påvirke DONG 

Energy. Proforma regnskaberne har betydning for værdiansættelsen, da værdiansættelsen baseres på disse. 

 

Proforma regnskaberne er beregnet ud fra en opgørelse af de reformulerede sammendragne opgørelser. Dette 

er valgt fremfor en grundig budgettering ned på hver enkelt post. Budgetperioden vil strække sig over 5 år. 

Baggrunden for vurderingen i budgettallene kan opdeles i følgende tre hovedafsnit: 

 

 Salgsvækst 

 Driftsoverskud 

 Investering i netto driftsaktiver (NDA) 

 

8.1. Salgsvækst 

Omsætningen i DONG Energy har været påvirket af nogle betydelige udsving, her især i perioden 2007-

2010, som skyldes faldende energipriser som følge af den finansielle krise. Derfor kan det være udfordrende 

at skulle budgettere ud fra denne udvikling, men ud fra den strategiske analyse har det været muligt at danne 

en forudsætning for budgettallene. Grundet de store fremtidsforskelle, der foreligger inden for de respektive 

forretningsområder, er de blevet budgetteret hver for sig. 

 

8.1.1. Exploration & Produktion  

DONG Energy har et mål om selv at stå for produktionen af 30 % af det, som de sælger. Dette mål må anses 

at nås gennem deres aktiviteter i Norge (Ormen Lange) samt i deres påbegyndende produktioner i 

Storbritannien. Vedvarende efterforskning efter olie og gas er en del af fundamentet for koncernens 

vækststrategi. 

 

Det er af min vurdering, at Exploration & Production’s investeringer i de nye olie- og gasfelter vil bidrage 

positivt til DONG Energys fremtidige omsætning. Hvis man ser på de sidste 5 år, er gasproduktionen steget 

med hele 777% ligeså er deres nettoomsætning siden 2007 steget med 125 %,  og dette skyldes især DONG 

Energys produktion af naturgas i Ormen Lange, og olieproduktionen er kun steget med 2 %. Og på trods af 

negative udsving som følge af finanskrisen i 2009 har forretningsområdet formået at skabe en rigtig 
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tilfredsstillende nettoomsætning. Ud fra DONG Energys planmæssige investeringer af produktionsdrift frem 

til 2015 jf. figur 11, forventes Exploration & Production at skabe en positiv indtjening på DONG Energys 

fremtidige resultater.  

 

8.1.2. Renewables 

Efterfulgt af Exploration & Production ser jeg en stor udvikling i Renewables, som vil styrke DONG 

Energys omsætning de næste mange år. Denne holdning er dannet på baggrund af DONG Energys egen 

forventninger og ud fra deres strategiske målsætning om vedvarende energi gennem opbygninger af 

vindmølleparker såvel på land som til havs. Hvis jeg ser på deres historiske udvikling, kan jeg se, at de for 

sammenligningsperioden er vokset med hele 259%, hvilket dermed også viser, at dette forretningsområde er 

et af DONG Energys store udviklingsområder. 

 

Det er DONG Energys forventning, at vindenergien skal være en af de afgørende ressourcer til at nå deres 

mål om at have fordoblet deres EBITDA i 2015 i forhold til 2009. Og ud fra deres fremtidige forventede 

vindkapacitet, som vil blive fordoblet i 2014 i forhold til ultimo 2011, viser dette da også, at der her kommer 

til at ske en stor indvirkning på omsætningen. Det forventes dermed, at dette forretningsområde vil ligeledes 

vil skabe en stigende positiv indtjening over de næste 5 år. 

 

8.1.3. Generation 

Fremtidsaspekterne for Generation er omstilling til mere miljøvenlig produktion, og dermed reducere CO2 

udledningerne markant. Men Generation vurderes ikke at være en væsentlig del af fremtidens nye 

energikilde, men mere som en supplerende energikilde blandt vindindustrien og nok mest som et supplement 

til vindindustriens produktion.  

 

Det forventes derimod, at deres ekspertise inden for produktionen af vedvarende energi vil styrke DONG 

Energys fremtidige omsætning i forhold til omstilling fra brugen af kul til biomasse. Dette forretningsområde 

vil efter min vurdering ikke bidrage med nogen væsentlig forøgelse af omsætningen, men derimod 

opretholde deres nuværende niveau.  

 

8.1.4. Energy Markets 

Energy Markets er den helt store bidragyder til DONG Energys samlede omsætning, se figur 4. Dette område 

er især afhængig af prisudviklingen på olie-, gas og råvaremarkedet. Fordi det er vigtigt, de besidder 

kompetente medarbejdere med evne til at forudsige markedets tendenser. 
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Som en virkning fra Exploration & Produktion og Renewables forventes det, at Energy Markets får en 

mindre positiv virkning herfra. 

 

8.1.5. Sales & Distribution 

Ligesom hos Energy Markets er Sales & Distributions fremtidige indtjening væsentligt påvirket af 

udviklingen inden for energipriserne. 

 

Det forventes at dette forretningsområde udvikler sig særligt inden for klimasamarbejdspartnere, og dette vil 

styrke DONG Energys image, men det vurderes også at få en effekt på deres omsætning. Det er store danske 

erhvervsvirksomheder, som DONG Energy har indgået de fleste af deres klimasamarbejdsaftaler med, og det 

vurderes at få en dominoeffekt, ved at flere og flere store erhvervsvirksomheder vil anvende DONG Energys 

rådgivning på grund af den verdensomspændende fokus på, at særligt industrivirksomheder skal reducere 

deres CO2 forbrug, men nok også for at pleje deres image som en miljøvenlig virksomhed, der tager hensyn 

til miljøet. 

 

DONG Energy er det ledende energiselskab i Danmark, og det vurderes ikke, at dette vil ændre sig inden for 

de næste mange år, hvis nogensinde. Ligesom hos Energy Markets forventes det en mindre stigning inden for 

dette forretningsområde. 

 

8.2. Driftsoverskud 

I det foregående afsnit blev budgettet vurderet ud fra omsætningen. I det følgende afsnit vil der blive 

fokuseret på omkostningssiden. 

 

8.2.1. Exploration & Production 

Der vil i de kommende år blive fortaget massive investeringer i forbindelse med udbygningen af de planlagte 

felter i Norge og Storbritannien. Men disse vil ikke komme til at have den store omkostningseffekt, da de vil 

blive aktiveret og afskrevet over aktivets levetid. 

 

De omkostninger der vil blive påløbet dette forretningsområde vil primært vedrører de driftsmæssige 

omkostninger der er forbundet med at den daglige produktion. Dette gør at der forventes en stigning i 

omkostningerne, som følge af de forventede igangsættende produktioner. 
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8.2.2. Renewables 

I forbindelse med opbygning af vindmølleparker såvel på land som til havs er der forbundet kæmpe 

omkostninger. Men ligesom i E&P vil disse ikke have den store direkte effekt, da de vil blive aktiveret og 

ligeså blevet afskrevet over deres levetid. 

 

I 2009 indgår DONG Energy en omfattende leveranceaftale med Siemens Wind Power, hvilket sikrede 

DONG Energy muligheden for at accelerere og rationalisere bygningen af vindmøller i fremtiden. 

Grundet DONG Energys samarbejde med Siemens, vurderes den fremtidige indtjening af opbygning af 

havmølleparker til at have gode fremtidsudsigter. Samarbejdsaftalen forventes at være medvirkende til en 

omkostningseffektiv opførsel af disse vindmøller. 

 

Ligesom i Exploration & Production vil der ske en stigning i omkostninger som følge af den daglige drift af 

disse vindmølleparker. 

 

8.2.3. Generation 

Generation er i særdeleshed påvirket af olie-, gas-, kul- og råvarepriser, og dette kan have en væsentlig 

betydning for udviklingen inden for Generations overskudgrad i de mange kommende år, indtil forbruget af 

disse fossile brændsler er erstattet af biomasse. 

På langt sigt formodes det dog, at det samlede driftsoverskud vil blive større, idet man ikke længere vil være 

afhængige af de stigende priser på olie og kul, men derimod har udviklet miljøvenlig og økonomisk venlig 

biomasse. Dette vil skabe et bedre EBITDA for dette forretningsområde. 

 

Det vurderes, at der især på dette område vil ske en væsentlig omkostningsreducering som følge af 

uafhængigheden til de fossile brændsler. Men fordi de omkostningsreduceringer har lange udsigter, forventes 

de for de kommende 5 år at have et faldende driftsoverskud, som følge af de store omkostninger der er 

forbundet med omstillingen. 

 

8.2.4. Energy Markets 

Energy Markets vil over de kommende år sikre e robusthed gennem den integrerede forretningsmodel. Dette 

skal ske gennem en optimering og udvikling inden for den samlede energiportefølje med aktiver og 

markedspositioner i hele værdikæden. 

 

Den del af DONG Energy er væsentlig påvirket af markedspriserne for olie og gas, samt af timelagseffekten 

af deres gaskontrakter. Det er svært at fastlægge en udvikling heraf, da det er meget prisfølsomme råvarer. 

Men det er forudsat at de vil stige med en mindre stigning. 
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8.2.5. Sales & Distribution 

Som følge af, at forretningsområdets indtjening på distribution af el, gas og varme er reguleret af 

Energitilsynet, forventes salgsdelen af disse varer ikke at bidrage men nogen væsentlig større indtjening. Der 

hvor jeg ser det største driftsoverskud er i forbindelse med rådgivning til energibesparelse, der er ikke 

forbundet nogle kapitaltunge omkostninger. Så det forudsættes at der vil ske en mindre stigning i 

driftsoverskuddet. 

 

8.3. Investering i netto driftsaktiver (NDA) 

DONG Energy satser på udvikling inden for fremtidens fleksible energisystem. Væksten inden for vind og 

biomasse, vil ske i forbindelse med masseinvesteringer i havmølleparker og omstilling fra kul til biomasse. 

Væksten inden for vind og biomasse vil ligeledes påvirke investering i netto driftsaktiverne, da der i de næste 

år vil blive foretaget en masse investeringer i driftsaktiverne. 

Dermed forventes det, at der i de kommende år vil blive investeret yderligere i såvel nye 

efterforskningslicenser, vedvarende energiteknologi, vindmølleparker og anlæg til produktionsfelter. Derfor 

er det valgt at budgettere anlægsinvesteringerne til at være gradvis stigende for de kommende år. 

 

8.4. Sammenfatning af budgettering 

Ud fra ovenstående budgetestimat er det fravalgt at medbudgettere de ikke-resultatførte reguleringer, der 

føres over egenkapitalen.  

 

Som det ses ud fra den vidste budgettabel jf. bilag 5, vurderes det ikke for usandsynligt for DONG Energy at 

nå deres mål om at fordoble deres nettoomsætning for perioden 2009-2015 som for 2015 forventer en 

EBITDA på 17,3 mia. Som det fremgår i årsrapporten for 2011, er DONG Energy allerede foran deres 

målsætning, derfor er det i opgavens budgettering forventes, at E&P vil stige med 70 % og Renewables med 

100 %. 

De øvrige tre forretningsområder Generation, Energy Markets og S&D vil ikke bidrage med nogen stor 

tilvækst, og hvor det endda forventes, at Generations omsætning vil falde i løbet af de kommende fem år. 

Men som følge af at Energy Markets og S&D vil kunne mærke til den store stigning i henholdsvis E&P og 

Generation forventes det, at deres indtjening vil stige gradvist som følge heraf. 
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9. Værdiansættelse 

I dette afsnit foretages en værdiansættelse af DONG Energy. Denne værdiansættelse tager udgangspunkt i de 

foregående afsnit, hvor der er udarbejdet et estimeret 5 års budgetgrundlag for de fremtidige 

indtjeningsmuligheder ud fra de såvel finansielle og ikke-finansielle drivere.  

Til værdiansættelse af DONG Energy anvendes værdiansættelsesmodellen Den tilbagediskonterede cash 

flow model (DCF-modellen). Som følge af at modellen indeholder en række forskellige variabler, som skal 

beregnes, vil det teoretiske perspektiv bag modellen blive beskrevet først. 

 

Til slut i afsnittet vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse, fordi de anvendte tal i værdiansættelsen ikke 

er fakta, men bygger på en række skøn. En følsomhedsanalyse vil derfor påvise, hvorledes ændringer i 

estimerede skøn påvirker den endelige kurs. 

 

9.1. Den tilbagediskonterede cash flow model (DCF-modellen) 

Denne værdiansættelsesmodel tager udgangspunkt i de fremtidige pengestrømme, der tilbagediskonteres til 

nutidsværdier for derigennem at estimere DONG Energys markedsværdi. DCF-modellen er uafhængig af 

anvendt regnskabspraksis, da det forudsættes at den frie pengestrøm geninvesteres i virksomheden og 

dermed generer et afkast svarende til afkastkravet.
56

 

 

9.1.1. Estimering af kapitalomkostninger (WACC) 

WACC er et vigtigt led i DCF-modellen, da kapitalomkostninger tager hensyn til såvel ejernes som 

långivernes forventninger om afkast. I det følgende vil beregningen af WACC og dens komponenter blive 

beskrevet. WACC har følgende sammensætning:
57

 

 

WACC = 
V0

E
 

× ke + 
V0

NFF
 

× kg 
V0

NDA
 V0

NDA
 

 

Hvor V0
E
 og V0

VFF
 er markedsværdien af hhv. egenkapitalen og netto finansielle forpligtelser. V0

NDA
 er 

markedsværdi af virksomheden mens ke er ejernes afkastkrav og kg er de finansielle omkostninger efter skat. 

Som formlen viser, tages der hensyn til ejernes og långivernes forventninger om afkastet i virksomheden. 
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9.1.2. Kapitalstruktur 

Grundet WACC er det vægtede gennemsnit mellem ejernes afkastkrav og fremmedkapitalomkostningerne, 

vil der være en vurdering af kapitalstrukturen. Vurderingen af kapitalstrukturen skal vise fordelingen mellem 

markedsværdien egenkapitalen og de netto finansielle forpligtelser. Dermed bestemmes kapitalstrukturen ved 

markedsværdien af egenkapitalen og fremmedkapital. 

 

Tabel 9: Oversigt af historisk kapitalstruktur 

Mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 

Nettodriftsaktiver 85.585 77.343 71.817 61.736 56.909 

    

 

  

 

  

Finansielle forpligtelser 37.258 34.123 35.097 23.634 22.786 

Andel 44% 44% 49% 38% 40% 

            

Egenkapital 40.375 39.705 36.618 38.055 34.077 

Andel 47% 51% 51% 62% 60% 

    

 

  

 

  

Minoritetsinteresser 7.952 3.515 102 47 46 

Andel 9% 5% 0% 0% 0% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses ud af overstående oversigt af den historiske kapitalstruktur i DONG Energy, så holdes 

minoritetsinteresserne udenfor, da disse ikke har nogen indvirkning på ejernes afkast.  

 

Fremfor at foretage en detaljeret beregning af den fremtidige kapitalstruktur for budgetperioden, foretages 

der et estimat af den langsigtede kapitalstruktur. Denne baseres ud fra den historiske kapitalstruktur og 

forventningen til de fremtidige påvirkninger. Udviklingen af kapitalstrukturen er ikke væsentlig afvigende i 

sammenligningsperioden,. Som tidligere omtalt i opgaven, så skal der igangsættes en del projekter for at nå 

DONG Energys langfristede målsætninger. Disse kræver en del investeringer, men taget de i forvejen 

gennemførte store investeringer i betragtning, forventes det ikke, at der vil ske nogen stor afvigelse i 

forholdet mellem egenkapitalen og gælden de kommende år, hvorfor den fremtidige kapitalstruktur estimeres 

til at være: 

 

Tabel 10: Estimat over fremtidig kapitalstruktur 

% Estimeret 

Finansielle forpligtelser 45% 

Egenkapital 46% 

Minoritetsinteresser 9% 

Kilde: Egen tilvirkning 
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9.1.3. Estimering af ejernes afkastkrav 

Til beregning af det forventede afkastkrav til ejerne, anvendes CAP-modellen (CAPM). Ejernes afkastkrav 

estimerer værdien af egenkapitalen via CAPM. Modellen udregner ejernes forventning med udgangspunkt i 

afkastet i DONG Energy sammenlignet med afkastet på markedsporteføljen. Formlen for det forventede 

ejerafkastkrav og markedsrisikoen kan ifølge CAPM skrives som følgende:
58

 

 

ke = rf + β ( E ( rm ) – rf ) 

 

hvor komponenterne forstås som; 

ke = ejernes afkastkrav 

rf = risikofri rente 

β = beta (systematisk risiko) 

E(rm) – rf = markedets risikopræmie 

 

Den risikofrie rente, anvendes den 10-årige statsobligation. Der henvises til tabel 12 for den gennemsnitlige 

risikofrie rente. Det er svært at forudsætte, hvorvidt denne vil ændre sig i løbet af budgetperioden, men den 

er besluttet at blive fastholdt på de 3,00 % for hele budgetperioden. 

 

Den efterfølgende komponent β = Beta er et udtryk for virksomhedens volatilitet i forhold til det generelle 

marked. Som følge af at DONG Energy ikke er børsnoteret, anvendes common sense-metoden, hvor 

estimatet af beta sker via en kvalitativ vurdering af DONG Energys samlede risiko vedrørende såvel den 

driftsmæssige- og den finansielle risiko. Nedenfor er opstillet en oversigt af mulige risici:
59

 

 

Figur 19: Oversigt af Beta 

Driftsmæssig 

risiko 
Finansiel risiko Samlet risiko Beta værdi 

Lav Lav Meget lav 0,4 - 0,6 

Lav Neutral Lav 0,6 - 0,85 

Lav Høj Neutral 0,85 - 1,15 

Neutral Lav Lav 0,6 - 0,85 

Neutral Neutral Neutral 0,85 - 1,15 

Neutral Høj Høj 1,15 - 1,4 

Høj Lav Neutral 0,85 - 1,15 

Høj Neutral Høj 1,15 - 1,4 

Høj Høj Meget høj 1,4 + 
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Ud fra gennemgangen af DONG Energys driftsmæssige- og finansielle risiko i afsnit 7, vurderes den 

samlede beta derudfra til at ligge mellem 0,85 – 1,15, og den samlede risiko vurderes dermed at være neutral. 

Det er derudfra besluttet at anvende en betaværdi på 0,9. Ved en beta = 1 menes investeringen at have den 

samme risiko som markedsporteføljen. Som følge af at der vælges en beta lidt under 1, skyldes det en 

vurdering af DONG Energy som en virksomhed, som følger deres strategiske planer uden at foretage 

risikofyldte investeringer eller lignende. Desuden vurderes deres position som værende primært statsejet at 

have en indflydelse på, at DONG Energy ikke kommer til at foretage risikable investeringer for at undgå 

politiske problemstillinger. 

 

For at kunne beregne ejernes afkastkrav mangler jeg at udlede markedsrisikopræmie. Markedsrisikoen er et 

udtryk for den risiko, der tilknytter sig en investering. Der er stor uenighed omkring fastsættelsen af 

markedsrisikoen. Ifølge Koller ligger risikopræmien mellem 4,5% og 5%.
60

 Ligeså har PWC via en 

undersøgelse fundet frem til en gennemsnitlig risikopræmie på 4,9 %.
61

 Jeg vælger på baggrund af 

overstående at anvende en risikopræmie på 5,0 %. 

 

Tabel 11: Ejernes afkastkrav 

  2007 2008 2009 2010 2011 Estimat 

Ejernes afkastkrav 8,79 8,79 8,09 7,41 6,99 7,50 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

9.1.4. Estimering af fremmedkapitalomkostninger 

Fremmedkapitalomkostningerne er et udtryk for den risikovurdering, der er foretaget af långiver, og skal 

anses som det afkast, DONG Energy mindst skal opnå af den investerede kapital for at opfylde lånegivernes 

minimumskrav. Estimatet af fremmedkapitalomkostninger beregnes følgende: 

 

kg = ( rf + rs ) x ( 1 – t )
62

 

 

Hvor komponenterne forstås som: 

kg = finansielle forpligtelsers afkastkrav 

rf = risikofri rente 

rs = selskabsspecifikt risikotillæg 

t = selskabsskatteprocent 

 

                                                      
60

 Koller m.fl. ”Valuation”, Third edition, McKinsy & Company, 2000, s. 216 
61

 PWC - Prisfastsættelsen på aktiemarkedet 
62

 Jens O. Elling & Ole Sørensen; ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” side 56 
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Tabel 12: Historisk risikofri rente og selskabsspecifikt risikotillæg 

  2007 2008 2009 2010 2011 Estimat 

10-årige statsobligation 4,29% 4,29% 3,59% 2,91% 2,49% 3,00% 

Selskabsspecifikt risikotillæg 1,00% 1,00% 1,70% 2,38% 2,80% 2,80% 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Til den risikofrie rente er valgt at anvende den 10-årige statsobligation, hvilket også hovedsageligt anvendes 

i praksis.
63

 På baggrund af det historiske årlige gennemsnit af den 10-årige statsobligation
64

 er risikorenten 

estimeret til at være 3 %. 

DONG Energys gennemsnitlige lånerente i 2011 var 5,29%
65

, heraf beregnes DONG Energys 

selskabsspecifikke risikotillæg til at være mellem 1,00 % til 2,80 %, og estimeres til 2,8 %, hvilket 

begrundes med at det forventes med at på trods der vil blive tilført flere lån, vil den gennemsnitlige lånerente 

ikke afvige meget fra det nuværende. Derudover er det DONG Energys mål for at opretholde en attraktiv 

kreditværdighed og kapitalstruktur at fastholde deres rating hos henholdsvis Standard & Poor’s og Moody’s 

på mindst BBB+ og Baa1. Denne rating ønskes opretholdt i forbindelse med at sikre DONG Energys 

muligheder for at kunne gennemføre deres strategiske investeringsprogram. 

Ud fra overstående estimater vil beregningen af fremmedkapitalomkostningerne med en 

selskabsskatteprocent på 25%  ende ud med at være følgende: 

 

kg = ( 3,00 % + 2,80 % ) x ( 1 – 0,25 ) = 4,35 % 

 

Tabel 13: Oversigt af den historiske WACC 

  2007 2008 2009 2010 2011 Estimat 

WACC 5,87 6,26 6,06 6,09 5,77 5,41 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

9.2. Værdiansættelsen 

Til værdiansættelse af DONG Energy gøres brug af den tilbagediskonterede cash flow model. Værdien er 

beregnet til at udgøre 65 mia. kr. 

  

                                                      
63

 Jens O. Elling & Ole Sørensen; ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse” side 56. 
64

 Data fra Danmarks Nationalbanks Statistikbank; http://nationalbanken.statistikbank.dk 
65

 DONG Energys hjemmeside 
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Tabel 14: DCF – værdiansættelse af DONG Energy ultimo 2011 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ved indgangen til 2008 er DONG Energy målt af eksterne analytiker at have en værdi på 60 mia., men hvor 

værdien i 2009 menes at være faldet med hele 20 mia. kr.
66

 Forholdene siden 2009 er ændret markant i 

DONG Energy, samt 2009 var et hårdt år for DONG Energy, hvor de ud fra overstående nøgletal heller ikke 

skabte værdi for deres ejere. Den beregnede værdi på de 65 mia. kr. vurderes dermed at være den gældende 

værdi ud fra de foregående estimater. Værdien af DONG Energy er ydermere verificeret ved brug af RIDO-

modellen, jf. bilag 6. 

 

9.2.1. Følsomhed af værdien 

Til beregningen af værdiansættelsen af DONG Energy er der estimeret forudsætninger og foretaget valg på 

baggrund af de foregående analyser af finansielle og ikke-finansielle drivere. Derfor vil der i dette afsnit 

                                                      
66

 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/157911/dong_energys_vaerdi_er_faldet_20_mia_kr.html 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DO 4.806 5.255 5.702 6.107 6.548

NDA 85.585 88.153 90.797 93.521 95.392 97.300

FCF (C-I) 2.238 2.611 2.978 4.236 4.640

Vækst g, i terminal 2%

ROIC 5,45% 5,79% 6,10% 6,40% 6,73%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

FCFF 2.238 2.611 2.978 4.236 4.321 4.407

Diskonteringsfaktor 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77

PV af FCFF 2.124     2.350     2.543     3.432     3.321     

Samlet PV af budgetperioden 13.768          

Terminalværdi (4.407/(0,05-0,02) = 129.346  

PV af terminalværdi 99.402          

Virksomhedens værdi (værdi af NDA) 113.171        

Bogført værdi af NFF 37.258

Værdi af egenkapital 75.912

Værdi af minoriteter 10.515

Værdi af egenkapital, moder 65.397

Estimeret WACC : 0,0541

Bogført værdi af minoritetsinteresser 7.952

Bogført værdi NDA 85.585

Andel af minoritetsinteresser 0,0929

Værdi af NDA(virksomhedens værdi) 113.171

Estmeret værdi af minoritetsinteresser 10.515

Terminal

periode

Indeværende 

periode
Budgetperiode

Terminal

periodePengestrømsopgørelse :

Indeværende 

periode
BudgetperiodeDCF - modellen :

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/157911/dong_energys_vaerdi_er_faldet_20_mia_kr.html
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blive analyseret på følsomheden af den beregnede værdi af DONG Energy, da selv de mindste korrektioner 

kan ændre betydeligt på forudsætningerne. 

 

Tidligere i værdiansættelsen er der foretaget en beslutning af henholdsvis beta, risikopræmie og risikorente. 

Nu vil der ud for tidligere valg foretages en følsomhedsanalyse for at se hvor stor betydning de har på den 

beregnede værdi. 

 

Tabel 15: Følsomhed Beta 

Beta 1,40 1,15 0,90 0,85 0,40 

Værdi af DONG Energy 38.654 50.090 65.397 69.102 119.458 

Ændring -26.743 -15.307 0 3.705 54.061 

 

Tabel 16: Følsomhed Risikopræmie 

Risikopræmie 6 5,5 5 4,5 4 

Værdi af DONG Energy 53.911 59.324 65.397 72.257 80.068 

Ændring -11.486 -6.073 0 6.860 14.671 

 

Tabel 17: Følsomhed Risikofri rente 

Risikofri rente 4 3,5 3 2,5 2 

Værdi af DONG Energy 45.293 54.289 65.397 79.456 97.817 

Ændring -20.104 -11.108 0 14.059 32.420 

 

Som det ses ud fra overstående tabeller, ses det at der ved den mindste korrektion kan have stor indflydelse 

med hvilken værdi man ender ud med.  

 

9.3. Sammenfatning af værdiansættelsen 

Via en strategisk analyse og regnskabsanalyse er der udarbejdet fremtidige forudsætninger, som er endt ud i 

fremtidige budgetterede tal. Disse er anvendt til beregningen af værdien af DONG, som er gjort via den 

kapitalbaserede værdiansættelses DCF-model, der fastsætter værdien af DONG Energy ud fra det fremtidige 

frie cash flow. 

 

Det skal pointeres at overstående værdiansættelsesberegning er underlagt forudsætninger, som er foretaget på 

baggrund af den opsamlede viden i de foregående finansielle og ikke-finansielle værdidrivere. DCF-

modellen er bygget op omkring budgetperioden og terminalperioden. For at fastslå værdien af disse perioder, 

er der foretaget overstående estimater i afsnittet. Da disse estimater er baseret ud fra et skøn, er der foretaget 

en følsomhedsanalyse på de udvalgte parametre, for at vise hvilken indflydelse selv den mindste ændring kan 

have for værdiansættelsen. 
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10. Konklusion 

Afhandlingen har haft til formål af foretage en værdiansættelse af DONG Energy. Værdiansættelsen er 

baseret på DCF-modellen, som giver DONG Energy en markedsværdi på 65.397 mio. kr. 

 

Værdiansættelsen er underbygget ud af en strategisk analyse og regnskabsanalyse, som har mundet ud i en 

fremtidig budgettering der er anvendt til beregningen. Den strategiske analyse gav et billede af DONG 

Energy som værende en miljøbevidst virksomhed, der via massive investeringer de kommende år vil komme 

til at sætte en agenda for den fremtidige vedvarende energi. 

 

Ud af de eksterne forhold, blev det analyseret at udviklingen indenfor energimarkedet for DONG Energy i 

ekstremt høj grad er drevet af henholdsvis den danske lovgivning som af den europæiske klimapolitik, som 

har stor fokus på bæredygtig energiproduktion, forsyningssikkerhed og liberalisering af energimarkedet. Den 

danske lovning omkring klimapolitik stammer hovedsageligt fra den europæiske lovgivning. DONG Energy 

er via den danske lovgivning underlagt faste prisreguleringer i forhold deres salg af råvarer, dette minimerer 

DONG Energys indtjeningsevne. 

 

DONG Energy har i mange år haft fokus på vedvarende energi, og med over 20 års erfaring med vindmøller, 

har de en klar konkurrencefordel med at drive og opføre vindmølleparker på land og til havs. Det forventes at 

deres udviklingsmuligheder for at udvide deres indtjeningsevne skal ske via forretningsområderne 

Exploration & Production og Renewables. Det er helt tydeligt igennem afhandlingen at det er de to 

forretningsområder, der bliver satset hårdest på i DONG Energy. Udover erfaring indenfor vindmølleparker, 

har deres ekspertise inden for boring af naturgas også skabt en væsentlig vækst i forretningsområder 

Exploration & Renewables. 

 

Ud fra regnskabsanalysen kunne det ses at DONG Energy er kommet godt ud af den finansielle krise som 

berørte DONG Energy i 2009. Selvom de var mærket af krisen, bremsede ikke DONG Energys markante 

investeringer i vedvarende energi og olie/gas-produktioner. Årsagen til de kunne fortsætte deres 

investeringsplan, vurderes at skyldes synergien i virksomheden der har gavnet DONG Energy og hjulpet dem 

godt gennem krisen. Hvilket derpå må konkluderes at fusionen tilbage i 2006 er implementeret succesfuld, 

eftersom det er lykkes at samle energiselskaberne til at være et styrket energiselskab. 

 

I Danmark er DONG Energy det største energiselskab, hvilket betyder af konkurrenceintensiteten på det 

danske marked ikke er så intensiv. Dog har de lovmæssige vedtaget regler om liberalisering af det danske 

marked åbnet op for udenlandsk entre på det danske energimarked, der er dog ikke nogen udenlandske 
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aktører som truer DONG Energys markedsandele i Danmark. Internationalt er DONG Energy fortsat et af de 

mindre energiselskaber. Indenfor de sidste par år har DONG Energy formået sig at blive etableret på 

henholdsvis det norske energimarked og i Storbritannien. I Storbritannien vil DONG Energy indenfor de 

nærmeste år forsøge at få en større markedsandel ved igangværende havvindmølleprojekter.  

Det vurderes højst usandsynligt for DONG Energy at skabe mere markedsandel i Danmark, grundet deres 

fusion i 2006 som gjorde dem til den dominerede energivirksomhed i Danmark som de er. Og fordi der er 

meget fokus på at opretholde et liberaliserende og konkurrencedygtigt marked, konkluderes DONG Energys 

chancer dårlige til at få en accept fra konkurrencestyrelsen til yderligere opkøb i Danmark. 

 

De miljømæssige krav fra Regeringen og EU, vil i høj grad påvirke DONG Energy i de kommende rigtig 

mange år, da det er massive investeringer der skal foretages for at omvende brugen af fossile brændsler til 

vedvarende energi. 

Udover den politiske bevidsthed, har mange forbrugere ændret adfærdsmønstre, og er begyndt at tænke 

væsentligt mere miljømæssigt, dette stiller krav til DONG Energy som virksomhed og til deres vision 

omhandlende ansvarlighed, som lyder: Vi tager hensyn til mennesker, miljø og markeder i alle vores 

handlinger.  

DONG Energy er repræsenteret i hele værdikæden, hvilket eksponerer dem for en del risici. Ud fra DONG 

Energys risikostyring, forsøges at begrænse disse risici i så stor grad som overhovedet muligt. De kan dog 

aldrig gøre sig for 100 % uafhængigt af disse risici, da DONG Energy er stillet overfor faktorer som de ikke 

har mulighed for selv at påvirke, som f.eks. udviklingen af el- og gaspriser, lavkonjunktur (finansielle krise) 

mv. Ud fra de tiltag som DONG Energy har gjort for at modvirke disse risici er deres risikoprofil vurderet til 

at være neutral. 

Regnskabsanalysen er baseret på historiske regnskabstal, som er hentet fra deres aflagte årsrapporter for de 

sidste 5 år. Udviklingen her viser en kapitaltung virksomhed, hvis nettodriftsaktiver gradvis bliver større og 

større som følge af den investeringsplan DONG Energy følger for at styrke deres aktiver og skabe mere 

vækst og deres investering i vedvarende energi. Udviklingen vidste også at DONG Energy har været negativt 

påvirket af den finansielle krise i 2009, og vidste at egenkapital forrentningen for 2009 var negativ. I årene 

efter 2009 ses en stabil virksomhedsindtjening i forhold til deres kapacitetsomkostninger. 

Værdiansættelsesberegningen er foretaget ud fra forudsætninger fra regnskabsanalysen. Og for at synliggør 

følsomheden ved brug af disse estimater, er vist hvor følsom værdien er overfor disse forudsætninger.  

For at underbygge Den diskonterede Cash flow model, er der som bilag vedlagt en værdiberegning ud fra 

RIDO-modellen som underbygger værdien på de 65. mia.  
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11. Perspektivering 

Ud fra at det ikke længere er aktuelt med en børsnotering af DONG Energy, kan det måske ses som 

irrelevant at udarbejde en strategisk analyse og værdiansættelse af Danmarks største energiselskab DONG 

Energy. Men emnet omkring, hvorvidt der skal foretages en børsnotering af DONG Energy, vil altid ligge i 

det uvisse, og måske en tid ude i fremtiden med sikre markedsvilkår vil det igen blive aktuelt med en 

børsnotering af DONG Energy. Og fordi DONG Energi er statsejet er det for offentligheden også interessant 

at kende til den reelle værdi af DONG Energy. 

 

Den beregnede værdiansættelse tager udgangspunkt i en budgetperiode på 5 år, dette er valgt fordi jeg har 

via den strategiske analyse fået en forudsætning omkring hvilke investerings og produktionsplaner DONG 

Energy har ud fra de kommende 5 år. Såfremt der var valgt en længere periode, ville budgettet være mere 

usikkert, fordi deres langsigtede investering plan på 20-30 år ikke er meldt ud til offentligheden, og 

forudsætningerne ville være mere risikofyldte. 

 

Ugen op til opgavens aflevering har der været stor mediestorm omkring DONG Energy som berører, 

hvorvidt DONG Energy spilder pengene væk. På baggrund af disse beskyldninger har regeringen besluttet at 

DONG Energy udsættes for en dybdegående undersøgelse fra statsrevisorerne. Udover disse beskyldninger 

er den administrerende direktør Anders Eldrup blevet opsagt sin stilling for at have foretaget urimelig høje 

lønningskontrakter. Det vurderes ikke, at Anders Eldrups afgang vil have væsentlig betydning i forhold til 

DONG Energys fremtidige målsætninger, da det er meldt ud fra DONG Energy, at de fastholder deres 

strategi. 

Ud fra den store medie storm ville det være interessant at foretage en dybdegående analyse af DONG 

Energys forbrugsmønstre samt analysere effektiviteten af deres interne kontroller, men dette vil kræve en 

helt anden type opgave, samt det fulde indblik i DONG Energys bøger. 
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http://www.ens.dk/da-dk/info/lovstof/gaeldende_love/co2-kvoter/sider/forside.aspx
http://www.ens.dk/daDK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Oliepriser/Sider/Forside.aspx
http://www.ens.dk/daDK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Oliepriser/Sider/Forside.aspx
http://www.ens.dk/daDK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Elpriser/Sider/Forside.aspx
http://www.ens.dk/daDK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Elpriser/Sider/Forside.aspx
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- http://www.ens.dk/daDK/UndergrundOgForsyning/ElOgVarmeForsyning/Naturgasforsyning/Strukt

ur_og_centrale_aktoere/Sider/Forside.aspx 

Klimaministeriet 

- http://www.kemin.dk/daDK/KlimaogEnergipolitik/internationalt/klimaforhandlingeriFN/noegletema

eriFNforhandlingerne/reduktionsindsatsogMRV/F_EU/Sider/Forside.aspx 

 

Diverse hjemmesider 

- http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 

- http://consortiumforglobaltalent.dk/about/ 

- http://www.kfst.dk/?id=21559  

http://www.ens.dk/daDK/UndergrundOgForsyning/ElOgVarmeForsyning/Naturgasforsyning/Struktur_og_centrale_aktoere/Sider/Forside.aspx
http://www.ens.dk/daDK/UndergrundOgForsyning/ElOgVarmeForsyning/Naturgasforsyning/Struktur_og_centrale_aktoere/Sider/Forside.aspx
http://www.kemin.dk/daDK/KlimaogEnergipolitik/internationalt/klimaforhandlingeriFN/noegletemaeriFNforhandlingerne/reduktionsindsatsogMRV/F_EU/Sider/Forside.aspx
http://www.kemin.dk/daDK/KlimaogEnergipolitik/internationalt/klimaforhandlingeriFN/noegletemaeriFNforhandlingerne/reduktionsindsatsogMRV/F_EU/Sider/Forside.aspx
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://consortiumforglobaltalent.dk/about/
http://www.kfst.dk/?id=21559
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Bilag 1 

 

 

 

  

Reformuleret egenkapitalopgørelse

Mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007

Primo saldo officiel 39.705 36.618 38.055 34.077 34.263

Transaktioner med ejere

     Betalt udbytte -2.203 -481 -1.926 -1.469 -1.967

    Overkurs ved køb af minoritetsinteresser -549 300 389 0 -23

-2.752 -181 -1.537 -1.469 -1.990

Totalindkomst

    Årets resultat 4.250 4.464 1.138 4.815 3.259

   Værdiregulering af sikringsinstrumenter -553 -2.356 -2.582 4.001 -1.650

   Valutakursreguleringer 247 752 1.322 -1.996 110

    Skat af egne aktier 169 590 677 -887 541

   Renter hybridkapital -269 -334 -451 -451 -451

   Øvrige reguleringer 0 0 0 15 1

Totalindkomst inkl MIN 3.844 3.116 104 5.497 1.810

   MIN 422 -152 4 50 6

Totalindkomst eksl. MIN 3.422 3.268 100 5.447 1.804

Ultimo saldo eksl. minoritetsinteresser 40.375 39.705 36.618 38.055 34.077
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Bilag 2

 

Reformuleret balance

Mio. kr

Driftsaktiver (DA)

   Goodwill 373 651 663 447 322

   Rettigheder 2.055 1.722 2.100 1.867 2.037

   Færdiggjotre udviklingsprojekter 279 357 245 218 186

   Udviklingsprojekter under udførsel 22 21 144 189 191

   Grunde og bygninger 4.142 2.859 3.013 2.949 2.834

   Produktionsanlæg 65.438 57.502 50.827 40.646 43.487

   Efterforskningsaktiver 1.611 975 2.997 2.784 2.103

   Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 282 205 267 216 321

   Materielle aktiver under opførsel 23.037 19.144 13.026 7.400 5.185

   Udskudt skatteaktiv 181 404 281 13 31

   Andre tilgodehavender, Langfristet 3.314 2.862 3.596 1.980 651

   Varebeholdninger 4.244 2.861 3.064 3.918 2.785

   Andre tilgodehavender, Kortfristet 32.492 31.844 27.783 36.073 19.649

   Selskabsskat 19 27 422 11 753

   Driftslikviditet 292 273 246 304 208

Driftsaktiver (DA) i alt 137.781 121.707 108.674 99.015 80.743

Driftsforpligtelser (DF)

   Hensættelse til udskudt skat 9.336 8.188 6.666 5.461 5.038

   Hensatte forpligtelser, Langfristet 11.936 9.418 7.260 5.466 5.715

   Andre gældsforpligtelser, Langfristet 2.329 1.688 1.970 1.624 1.020

   Hensatte forpligtelser, Kortfristet 517 444 212 229 69

   Selskabsskat 763 621 39 420 39

   Anden gæld, Kortfristet 30.825 27.584 24.370 27.447 17.776

Driftsforpligtelser (DF) i alt 55.706 47.943 40.517 40.647 29.657

Ikke-kernedriftsaktiver (IKDA)

   Aktiver bestemt for salg 684 845 76 187 2.538

   Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg -385 -163 0 -87 -586

   Pensionsforpligtelser -15 -22 -21 -38 -41

   Kapitalinteresser i associerede virksomheder 3.226 2.919 3.605 3.306 3.912

Ikke-kernedriftsaktiver (IKDA) i alt 3.510 3.579 3.660 3.368 5.823

Netto driftsaktiver (NDA) 85.585 77.343 71.817 61.736 56.909

Netto finansielle forpligtelser (NFF)

Finansielle aktiver

   Andre værdipapirer og kapitalandele 418 374 1.374 85 29

   Værdipapirer 9.914 7.620 2.570 753 134

   Likvide beholdninger 2.050 3.874 4.253 2.739 2.354

Finansielle aktiver i alt 12.382 11.868 8.197 3.577 2.517

Finansielle forpligtelser

   Hybridkapital 9.413 8.088 8.088 8.088 8.088

   Obligationslån, Langfristet 18.961 22.833 22.549 7.734 7.923

   Kreditinstitutter, Langfristet 15.754 10.673 10.859 9.277 6.780

   Obligationslån, Kortfristet 3.717 3.737 0 160 0

   Kreditinstitutter, Kortfristet 1.795 660 1.798 1.952 2.512

Finansielle forpligtelser i alt 49.640 45.991 43.294 27.211 25.303

Netto finansielle forpligtelser (NFF) i alt 37.258 34.123 35.097 23.634 22.786

Minoritetsinteresser 7.952 3.515 102 47 46

Egenkapital 40.375 39.705 36.618 38.055 34.077

2011 2010 20082009 2007
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Bilag 3 

 

 

 

 

 

Reformuleret resultatopgørelse

Mio. kr 2011 2010 2009 2008 2007

Exploration & Production 9.931 8.224 6.579 7.114 4.409

Wind Power 4.520 2.947 1.676 1.453 1.201

Thermal Power 10.231 11.330 10.818 13.890 11.198

Energy Markets 36.211 31.764 28.201 38.087 20.262

Sales & Distribution 13.178 14.185 13.386 15.595 14.551

Øvrige aktiviteter/elimineringer -15.634 -13.852 -11.398 -15.362 -9.996

Nettoomsætning 58.437 54.598 49.262 60.777 41.625

Produktionsomkostninger -50.522 -44.469 -43.345 -50.334 -34.078

Salg og marketing 0 -458 -428 -428 -677

Ledelse og administration 0 -1.835 -1.930 -2.060 -2.405

Driftsoverskud fra salg før skat 7.915 7.836 3.559 7.955 4.465

   Skat af årets resultat + EK bevægelse -3.408 -2.880 -1.269 -2.924 -808

  + Skattefordel -199 -512 -453 -397 -298

  - Skat allokeret til andet driftsoverskud 59 286 34 242 87

 = Skat på driftsoverskud fra salg -3.549 -3.106 -1.688 -3.079 -1.019

Driftsoverskud fra efter skat 4.367 4.730 1.871 4.876 3.446

Andre driftsindtægter (netto) 10 238 198 49 318

Resultat ved salg af virksomheder 225 905 -62 917 29

Resultat fra kapitalandele, associerede virksomheder 36 77 74 -48 -5

Modtagne udbytter 0 0 0 1 0

   Værdiregulering af sikringsinstrumenter -553 -2.356 -2.582 4.001 -1.650

   Valutakursreguleringer 247 752 1.322 -1.996 110

    Skat af egne aktier 169 590 677 -887 541

   Øvrige reguleringer 0 0 0 15 1

Skat herpå -59 -286 -34 -242 -87

Driftsoverskud fra andre poster efter skat 75 -80 -407 1.810 -743

Driftsoverskud i alt 4.442 4.651 1.464 6.687 2.703

   Finansielle indtægter 5.811 3.407 2.662 2.745 1.478

   Renter hybridkapital 515 451 451 451 451

   Finansielle omkostninger 6.093 5.002 4.024 3.880 2.218

Netto renteomkostninger før skat -797 -2.046 -1.813 -1.586 -1.191

  -Skattefordel -199 -512 -453 -397 -298

Netto renteomkostninger efter skat -598 -1.535 -1.360 -1.190 -893

Totalindkomst før minoritetsinteresser 3.844 3.116 104 5.497 1.810

Minoritetsinteresser -422 152 -4 -50 -6

Totalindkomst 3.422 3.268 100 5.447 1.804
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Reformulert pengestrømsopgørelse

Metode 1 2011 2010 2009 2008

Driftsoverskud (efter skat) 4.442          4.651         1.464         6.687         

   Netto driftsaktiver ultimo 85.585       77.343       71.817       61.736       

   Netto driftsaktiver primo 77.343       71.817       61.736       56.909       

FCF = DO-DNDA -3.800 -875 -8.618 1.860

Metode 2 2011 2010 2009 2008

Netto renteomkostninger (efter skat) 598             1.535         1.360         1.190         

   Netto rentebærende gæld ultimo 37.258       34.123       35.097       23.634       

   Netto rentebærende gæld primo 34.123       35.097       23.634       22.786       

Nettodividende (transaktioner med ejerne) 2.752          181            1.537         1.469         

Minoritetsinteressernes resultatandel 422             (152)           4                 50               

   Minoritetsinteresser ultimo 7.952          3.515         102            47               

   Minoritetsinteresser primo 3.515          102            47               46               

FCF=NR-DNFF+d+MINRES-DMIN -3.800 -875 -8.618 1.860

Afvigelse 0 0 0 0
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Bilag 5 

 

5 års budgettal 

Mio. kr.

2007 2008 2009 2010 2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016

Nettoomsætning fordelt på segmenter

Exploration & Production 4.409 7.114 6.579 8.224 9.931 12.414 15.517 19.396 22.306 25.652

Renewabes 1.201 1.453 1.676 2.947 4.520 5.424 7.865 10.224 11.758 13.522

Generation 11.198 13.890 10.818 11.330 10.231 10.333 10.437 10.541 10.646 10.753

Energy Markets 20.262 38.087 28.201 31.764 36.211 38.022 39.923 41.919 44.015 46.215

Sales & Distribution 14.552 15.595 13.386 14.185 13.178 13.837 14.529 15.255 16.018 16.819

Øvrige (inkl. elimineringer) -9.996 -15.362 -11.398 -13.852 -15.634 -17.197 -18.917 -20.809 -22.890 -25.179

Netoomsætning Total 41.626 60.777 49.262 54.598 58.437 62.832 69.353 76.527 81.853 87.782

Udvikling i % 46% -19% 11% 7% 8% 10% 10% 7% 7%

EBITDA fordelt på segmenter

Exploration & Production 2.290 4.053 3.427 5.012 5.146 5.918 6.510 7.161 7.877 8.664

Renewabes 605 677 609 1.715 2.007 2.208 2.870 3.444 3.788 4.167

Generation 3.164 2.478 306 1.864 1.776 1.740 1.706 1.672 1.638 1.605

Energy Markets 1.582 5.082 2.046 3.207 4.731 4.968 5.216 5.477 5.751 6.038

Sales & Distribution 1.961 1.827 2.239 2.036 2.196 2.306 2.421 2.542 2.669 2.803

Øvrige (inkl. elimineringer) 4 -495 213 245 -261 -266 -272 -277 -283 -288

EBITDA Total 9.606 13.622 8.840 14.079 15.595 16.874 18.451 20.019 21.441 22.990

Udvikling i % 42% -35% 59% 11% 8% 9% 8% 7% 7%

EBIT 4.783 8.004 3.757 8.074 7.925 8.575 9.377 10.173 10.896 11.683

Udvikling i % 67% -53% 115% -2% 8% 9% 8% 7% 7%

DO 2.703 6.687 1.464 4.651 4.442 4.806 5.255 5.702 6.107 6.548

Udvikling i % 147% -78% 218% -4% 8% 9% 8% 7% 7%

NDA 56.909 61.736 71.817 77.343 85.585 88.153 90.797 93.521 95.392 97.300

Udvikling i % 8% 16% 8% 11% 3% 3% 3% 2% 2%

AOH 1,02 0,74 0,73 0,72 0,72 0,78 0,83 0,87 0,91

Historisk udvikling Budgetperiode
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Bilag 6 

 

RIDO-modellen 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

DO 4.806 5.255 5.702 6.107 6.548

NDA 85.585 88.153 90.797 93.521 95.392 97.300

FCF (C-I) 2.238 2.611 2.978 4.236 4.640

Vækst g, i terminal 2%

ROIC 5,45% 5,79% 6,10% 6,40% 6,73%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5

DO 4.806 5.255 5.702 6.107 6.548

NDA 85.585 88.153 90.797 93.521 95.392 97.300

ROIC 5,45% 5,79% 6,10% 6,40% 6,73%

RIDO (DO - WACC*NDAprimo) 178        488        792        1.050     1.029     

PV af RIDO 169        440        676        850        790        

Samlet PV af budgetperioden 2.135            

Terminalværdi (1.029/(0,5-0,2)) 30.186    

PV af terminalværdi 24.453           

Virksomhedsværdi 112.172

Bogført værdi af NFF 37.258

Værdi af egenkapital 74.914

Værdi af minoritetsinteresser 10.422

Værdi af egenkapital, moder 64.492

Estimeret WACC : 0,0541

Bogført værdi af minoritetsinteresser 7.952

Bogført værdi NDA 85.585

Andel af minoritetsinteresser 0,0929

Værdi af NDA(virksomhedens værdi) 112.172

Estmeret værdi af minoritetsinteresser 10.422

Pengestrømsopgørelse :

Indeværende 

periode
Budgetperiode

RId - modellen :
Indeværende 

periode
Budgetperiode


