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EXECUTIVE SUMMARY 

The purpose of this master, is to evaluate if the shares in DONG Energy A/S was sold at a fair price by 

the Danish Government in January 2014. The price on the shares is based on a calculated value of 

DONG Energy on DKK 31,5 billion.  

 

The valuation is based on a strategic analysis of DONG Energy as well as an analysis of the historical 

financial performance. The strategic analysis is based on well-known theoretical models as PESTEL, 

Porter´s five forces, Porters value chain and it´s all summarized in a SWOT analysis which gives an 

overview of DONG Energy's strengths, weaknesses, opportunities and threats. 

 

The strategic analysis shows that especially the two business areas Wind Power and Exploration & 

Production, is considered to be the future growth areas. In addition, it is found that DONG Energy 

through sale of non-core activities, has managed to create a solid business portfolio with promising 

earnings potential. Furthermore, DONG Energy is also significantly influenced by the prices of oil and 

gas, which is highly cyclical, why this can affect the earnings.  

 

The analysis of the historical financial performance shows that especially 2012 and also 2013 have 

been difficult years for DONG Energy. It is however assessed that DONG Energy has managed to make 

the necessary adjustments to the business, which will resolve in future positive cash flows and this is 

reflected in the drawn up budgeting. 

 

The valuation is executed through the DCF model which is made from the combined analysis of the 

strategic and financial performance. The estimated value of DONG Energy is calculated to be DKK 34,3 

billion at the end of fiscal year 2013. The estimated value is subject to a test of the underlying value 

drivers. The test shows clearly that the estimated value is sensitive to changes in WACC and the 

growth rate in the terminal period.  

 

Based on the final valuation, the published value of DONG Energy on DKK 31,5 billion is assessed to be 

an expression of the real value, and it can therefore be concluded that the shares were sold at a fair 

price.  
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1. INDLEDNING 

I 2004 beslutter et flertal i den daværende VK-regering samt DF, Socialdemokraterne, Radikale 

Venstre og SF at 49% af DONG Energy skal sælges med henblik på en børsnotering. Denne 

børsnotering bliver dog af flere grund aldrig til noget og salget af DONG står derfor stille. I februar 

2013 bekræfter de samme partier som i 2004 at aftalen stadigvæk er gældende,  samtidig med at 

DONG Energy annoncerer at selskabet har brug for DKK 6-8 mia. i kapitalforhøjelse. Der afgives bud på 

en aktieudvidelse i september 2013 og i oktober offentliggøres det, at Goldman Sachs, ATP og PFA har 

givet det vindende bud på DKK 11 mia.1 Herefter hører man i offentligheden ikke meget til det 

forestående salg, og først da regeringen i januar 2014 skal stemme om salget af en del af DONG Energy, 

starter en voldsom debat, både i medierne men også internt i regeringen. 

 

27. januar 2014. Finansminister Bjarne Corydon presses til at folketingets finansudvalg får indsigt i 

den fortrolige købsaftale med Goldman Sachs om salget af 19 % af DONG Energy. De politiske partier 

får derfor for første gang lov til at se de finansielt følsomme oplysninger i statens salgsaftale med 

Goldman Sachs. Bjarne Corydon afviser tilbud på DONG fra flere pensionskasser. 

28. januar 2014. Samråd i folketingets finansudvalg, hvor aftalen om aktiesalg af DONG Energy skal 

diskuteres. Uroen i baglandet hos både Socialdemokraterne og SF vokser, og det meldes at flere 

hovedbestyrelsesmedlemmer kræver en time out og et nyt forsøg på at finde en alternativ investor. DF 

kommer med udmelding om at de stemmer nej til salg af DONG aktier til Goldman Sachs. 

29. januar 2014. Der er krisemøde i SF. Der er stor uenighed om man skal stemme for eller imod 

salget af aktier til Goldman Sachs. På krisemødet bliver det besluttet at bakke op om salget af DONG, 

men det viser sig senere at blive en dyr beslutningen da blandt andet flere medlemmer vælger at 

trække sig fra partiet. 

30. januar 2014.  Det er afgørelsens time, og dagen for afstemning om salget af DONG Energy til bl.a. 

Goldman Sachs. Det ender med et stort flertal for salg af DONG aktierne, da 94 stemmer for og 30 

imod2. Efterdønningerne på dette bliver at SF samme dag vælger at udtræde af regeringen.  

 

                                                             
1 Aftalen med Goldman Sachs, ATP og PFA lød på tilførsel af 11 mia. kr. Herudover valgte fire af DONG Energys fem 
eksisterende minoritetsaktionærer at indskyde yderligere 2 mia. kr.  
2 Der stemmes om enhedslistens forslag om at udsætte finansudvalgets behandling af DONG-aktier ved at afbryde 
andenbehandlingen og sende forslaget retur til finansudvalget. Dvs. 94 stemmer imod forslaget mens 30 for, ingen stemmer 
blankt. 



Værdiansættelse af DONG Energy A/S 

Page 6 

 

Den endelige aftale omkring salget bliver godkendt og  underskrevet på en ekstraordinær 

generalforsamling i februar 2014 hos DONG Energy. Goldman Sachs indtræder derfor som medejer af 

DONG i 2014, og senest i 2018 skal DONG ifølge planen børsnoteres.   

Det ender med at blive en dramatisk uge før salget af DONG endeligt bliver vedtaget. I kølvandet på 

afstemningen bliver der stillet flere spørgsmål til, hvorfor det hele lige pludselig skulle gå så stærkt. 

Burde man have ventet til DONG Energy offentliggjorde deres regnskab for 2013, og ville dette have 

haft en betydning for værdien af DONG og den pris aktierne blev solgt til? 

En af spekulationerne går på at prisen for DONG Energy har været fastsat for lavt, og at regeringen 

derfor har solgt aktierne til Goldman Sachs til en for lav pris. Informationer omkring hvordan man er 

kommet frem til at DONG Energy er DKK 31,5 mia. værd før en kapitaltilførsel er ikke tilgængelige, 

men det må antages at der har været flere forskellige eksperter og mulige investorer i spil ved 

fastsættelse af værdien. Derfor kan det virke utroligt, hvis disse uafhængige eksperter alle har 

vurderet DONG til en for lav værdi. 

Sagen omkring salget af DONGs aktier til Goldman Sachs har fået meget stor mediedækning og har haft 

en stor indflydelse på det politiske billede i dag, da sagen medførte at SF udtrådte af regeringen. En 

mulig antagelse kan derfor være, at de beskyldninger der har været omkring at værdien af DONG var 

fastsat for lavt, har været brugt i et forsøg på at udskyde salget da flere ikke har haft ønsket at se aktier 

i DONG solgt til Goldman Sachs.  

På denne baggrund vurderes det derfor interessant at undersøge, om der er hold i disse spekulationer 

omkring at værdien af DONG Energy har været fastsat for lavt eller om der måske blot har været tale 

om politisk spin for at holde DONG Energy på danske hænder. 
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1.1 Problemformulering 
 

I 2008 blev DONG Energys værdi anslået til at være på den gode side af DKK 60 mia., og DONG Energy 

forsøgte af flere omgange at blive børsnoteret, men regeringen sagde nej (Hansen, 2014). Knap 6 år 

efter har regeringen solgt 22% af deres andel af DONG Energy baseret på at DONG er DKK 31,5 mia. 

værd. Dette er næsten en halvering af værdien af DONG på blot 6 år. Den 5. februar 2014 blev 

regnskabet for 2013 godkendt af bestyrelsen og offentliggjort. Dette skete knap en uge efter at salget 

af DONG blev vedtaget af folketinget. På baggrund af dette vil det være interessant at se på om den 

værdi der blev lagt til grund for salget til Goldman Sachs, ATP og PFA lå på et rimeligt niveau med 

udgangspunkt i tallene for 2013 og tidligere, som var tilgængelig blot en uge efter salget blev vedtaget. 

 

Blev aktierne i DONG ENERGY solgt til en fair pris af regeringen i januar 2014? 

 

Problemstillingen vil besvares ved at foretage en strategisk regnskabsanalyse, som vil skabe en basis 

for en pålidelig budgettering af virksomhedens forventede fremtidige indtjening for derigennem at 

kunne foretage en værdiansættelse. Der opstilles følgende underspørgsmål, som der tages 

udgangspunkt i for at kunne svare på den overordnede problemformulering. 

 

For at give et overordnet kendskab til DONG Energy og hvilken virksomhed der er tale om, indledes 

afhandlingen med at se på DONGs historiske udvikling, dens målsætninger, virksomhedens struktur, 

samt andet der vurderes at være relevant for en endelig besvarelse af problemformuleringen. Udover 

at opnå forståelse af virksomheden er det nødvendigt at identificere de ikke-finansielle nøglefaktorer i 

DONG. Der vil derfor analyseres på de samfunds- og branchemæssige forhold, som DONG befinder sig 

i, samt hvilke eksterne strategiske forhold der kan have indflydelse på DONGs fremtidige vækst og 

indtjening. 

 

Hvilke tendenser har der været i energibranchen, og hvad forventer man i fremtiden? 

 

For at opnå en forståelse for DONGs strategiske situation, er det nødvendigt med en analyse af den 

konkurrencemæssige situation for at se hvilken indflydelse dette har på de fremtidige vækst- og 

indtjeningsmuligheder. Dette besvares ved følgende delspørgsmål. 

 

Hvad er den strategiske situation i DONG Energy primo 2014? 
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Ud over at se på de eksterne forhold er det også vigtigt at opnå en forståelse af de interne strategiske 

forhold i DONG, hvorfor virksomhedens stærke og svage sider vil belyses. 

 

Hvilke stærke og svage sider besidder DONG Energy? 

 

Når den strategiske position er gennemgået, er det herefter relevant at se på DONGs finansielle 

nøglefaktorer. For at opnå en forståelse for DONGs hidtidige performance er det derfor nødvendigt at 

foretage en historisk analyse af de regnskabsmæssige resultater. Denne analyse vil derefter benyttes 

til at se på de fremtidige indtjeningsmuligheder, hvilket leder til det sidste delspørgsmål.  

 

Hvordan er DONGs fremtidige indtjeningsmuligheder? 

 

Ved at svare på de fire delspørgsmål kan der til sidst gives en besvarelse af den overordnede 

problemformulering, hvorved det kan konkluderes om regeringen solgte deres 22% af DONG Energy 

til en fair markedspris. 
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1.2 Metode 

I dette afsnit redegøres der for valget af hvilke modeller og analysemetoder, der anvendes ved den 

strategiske og regnskabsmæssige analyse. Der tages udgangspunkt i hovedproblemformuleringen ved 

valg af metode, hvorfor metodevalget skal afspejle hvilke redskaber der anvendes for at kunne 

konkludere på hovedproblemformuleringen.  

 

1.2.1 Strategisk analyse  

Formålet med den strategisk analyse er at identificere og vurdere DONG Energys styrker og svagheder 

i forhold til konkurrenterne, samt vurdere muligheder og trusler på markedet med henblik på at 

vurdere og indregne den fremtidige evne til at skabe merværdi til aktionærerne i virksomheden. 

Evnen til at skabe merafkast til aktionærerne har en stor betydning for den endelige værdi af 

virksomheden, hvorfor man også kan se den strategiske analyse som en kritisk vurdering af de 

anvendte budget forudsætninger. 

 

 

Figur 1: SWOT-analysens elementer (Elling & Sørensen, 2005, s. 104) 

 

Den strategiske analyse afsluttes med en SWOT analyse som vil opsummere den samlede strategiske 

analyse. For at kunne anvende SWOT analysen er det blandt andet nødvendigt at foretage en 

samfundsanalyse, som skal bruges til at identificere hvilke samfundsmæssige forhold der påvirker 

DONG Energys udvikling og performance.  

 

For at kunne belyse dette er det derfor valgt at tage udgangspunkt i en PESTEL analyse. PESTEL 

analysen er med til at vurdere omverdenens indflydelse på DONG Energys formåen til værdiskabelse 

ved at fokusere på de politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljø og lovmæssige forhold i 
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samfundet. Det er her vigtigt at huske, at modellen som udgangspunkt ikke benyttes til at forecaste 

fremtiden, men at modellen beskriver fortiden. Trods denne svaghed, vurderes PESTEL analysen at 

give et fint overblik over den nuværende omverden, og når de vigtigste faktorer er identificeret, er det 

muligt at antage hvordan disse vil ændre sig i fremtiden. Der findes alternative analyser af 

virksomhedens omverden f.eks. STEP eller STEEPLE. Disse tager udgangspunkt i mere eller mindre de 

samme forhold som PESTEL, og differencerer sig kun fra PESTEL ved at lægge mere vægt på de sociale 

og teknologiske forhold. Det vurderes derfor at PESTEL er den bedste analyse for en virksomhed som 

DONG Energy, hvor de politiske forhold spiller en væsentlig rolle.     

 

Udover en samfundsanalyse er det endvidere nødvendigt med en brancheanalyse til at vurdere 

omverdenens påvirkning af DONGs strategi. Det er til dette formål valgt at anvende Porters five forces 

modellen, som analyserer fem markedskræfter der har betydning for DONGs evne til at skabe værdi.  

Ligesom ved PESTEL analysen, vil der fokuseres på de faktorer som har betydning for DONGs 

fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder.  En af ulemperne ved at anvende Porters five forces, er at 

modellen ikke tager hensyn til modtræk fra konkurrenterne, hvis DONG divergerer sig i branchen.  

Herudover kritiseres modellen også for at vise et meget statisk billede af en dynamisk og uforudsigelig 

verden. Dette vurderes dog ikke at være et problem, da der forinden denne analyse anvendes PESTEL 

analysen. Det vurderes, at Porters five forces er den model der tager højde for de vigtigste faktorer i 

forhold til DONG. 

 

Udover omverdenens påvirkning af virksomhedens evne til at generere merværdi, så er det også 

nødvendigt at analysere DONG internt. Denne analyse vil fokusere på DONGs ressourcer og 

kompetencer, herunder undersøge hvilke mål og værdier der er i virksomheden. I denne analyse vil de 

identificerede nøglefaktorer sammenlignes med konkurrenternes og derigennem bruges til 

benchmarking af DONG i forhold til andre virksomheder i branchen. Det er her valgt at bruge Porters 

værdikædeanalyse, der bruges til at inddele virksomhedens primære aktiviteter og heraf afdække 

hvilke af disse der har betydning for værdiskabelse i DONG.  

  

1.2.2 Regnskabsanalyse 

Et af de væsentligste input til værdiansættelsesmodellerne er budgettet. Budgettet danner grundlag 

for den estimerede værdi af virksomheden og kvaliteten af værdiansættelsen afhænger derfor i høj 

grad af kvaliteten af budgetteringen. Der vil derfor blive lagt vægt på at få et realistisk estimat for den 

fremtidige indtjening, hvorfor viden fra den strategiske analyse samt en vurdering af den historiske 

udvikling vil indgå ved udarbejdelse af budgettet. Til brug for budgettet vil der endvidere med 

udgangspunkt i den udvidede DuPont-pyramide, foretages en rentabilitetsanalyse, hvori relevante 
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nøgletal indgår. Modellen forventes at bidrage med en forventning til den fremtidig indtjening ved at 

se på den historiske udvikling.  

 

Der findes grundlæggende fire kategorier af værdiansættelsesmetoder. Den kapitalværdibaserede- og 

relative værdiansættelsesmetode er de to mest benyttede metoder ved værdiansættelser af 

virksomheder i praksis. De to sidste metoder, substansværdimetoden og optionsmodeller anvendes 

sjældent og kun i specielle tilfælde, f.eks. ved værdiansættelse af virksomheder i krise eller i 

situationer, hvor der er stor usikkerhed om den fremtidige indtjening.  

 

 

Figur 2: Værdiansættelsesmodeller (Plenborg, 2000) 

 

De relative værdiansættelsesmetoder er blandt de fortrukne metoder til værdiansættelse af 

virksomheder blandt analytikere (FSR, 2002, s. 93). For disse metoder er der en lang række forhold, 

der har indflydelse på hvilken multipel en konkret virksomhed værdiansættes til, ligesom der kan 

være tale om forskellige multiple for virksomheder inden for samme peer-gruppe. På baggrund af 

opgavens størrelse vurderes det derfor ikke hensigtsmæssigt at anvende en af disse modeller, da dette 

vil kræve et betragteligt arbejde i forhold til den peer-gruppe der skulle undersøges. 

 

De kapitalværdibaserede metoder  tager alle udgangspunkt i dividende modellen, som er den korrekte 

teoretiske model. DCF-modellen er den metode som hyppigst anvendes til værdiansættelser (Petersen, 

Plenborg, & Schøler, 2006, s. 161), hvor de øvrige kapitalværdibaserede modeller groft sagt betragtes 

som variation af denne model. Da datakravet er det samme for de kapitalværdibaserede modeller, vil 

man derfor opnå samme værdiestimat ved samme budgetforudsætning. EVA-modellen anvendes ofte 
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sammen med DCF-modellen for at sikre, at begge modeller giver samme værdi og derved sikre imod 

implementeringsfejl. Da DCF-modellen intuitivt er den som er nemmest at forstå, og derved er den 

model hvor der er mindst sandsynlighed for fejl i implementering af modellen, er det valgt at anvende 

den til beregning af værdien af DONG. Der vil desuden foretages en følsomhedsanalyse for at 

identificere kritiske forudsætninger i beregningen.     

 
1.3 Strukturoversigt 

Oversigten tager udgangspunkt i problemformuleringens enkelte delelementer og skal give et samlet 

overblik over hvordan den overordnede problemformulering besvares.  

 

 

Figur 3: Strukturoversigt for afhandlingen (egen tilvirkning) 

 

1.4 Afgrænsning 

Jeg blev d. 1. maj 2014 ansat i DONG, men for ikke at risikere at skrive om følsomme 

virksomhedsoplysninger, er det valgt, at der udelukkende tages udgangspunkt i viden om DONG 

Energy som er offentlig tilgængeligt.  

 

For at undgå indsamling af for meget dokumentation i den strategiske analyse, er analyserne 

begrænset til de områder og faktorer der har størst indflydelse på de finansielle værdidrivere og på 

virksomhedens evne til at skabe værdi. Der vil i den strategiske analyse, hvor det giver mening, ske en 

opdeling ud fra de forskellige forretningsområder. Denne opdeling vil dog ikke benyttes ved selve 

værdiansættelsen, da der beregnes en samlet værdi for hele DONG koncernen, uden stillingtagen til 

værdien af de enkelte forretningsområder.  

 

Den historiske periode der anvendes i regnskabsanalyse tager udgangspunkt i årene fra 2008-2013. 

Regnskabet for 2014 er offentliggjort d. 5 februar 2015, hvilket derfor er relativt tæt på deadline for 
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aflevering af denne afhandling, hvorfor det er valgt at tallene for 2014 ikke er medtaget. Dog er de 

offentliggjorte kvartalsregnskaber i 2014 skimmet. 

 

Det er valgt at afgrænse sig fra al værdiansættelse af minoritetsinteresserne i denne afhandling, da 

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

de heller ikke at have en væsentlig forskellig risikoprofil fra DONG Energys ejere. 

 

Overordnet set antages det, at læsere er bekendt med de metoder og teorier der anvendes, hvorfor 

fokus hovedsaglig vil være på selve analyserne samt på hvorfor lige netop disse metoder er anvendt.  

 

1.5 Kildekritik 

I forbindelse med dataindsamling er validiteten af de indsamlede data vurderet. Vurderingen tager 

udgangspunkt i validitet og reliabilitet (Andersen, 2006, s. 82). Validiteten af data bliver vurderet ud 

fra begreberne gyldighed og relevans, og den refererer til sammenhængen mellem problemstillingen 

og det indsamlede data. Reliabiliteten har til formål at vurdere dataenes præcision og sikkerhed i 

forhold til resultatet, som problemstillingen ønsker at forklare (Andersen, 2006). 

 

Der anvendes artikler i afhandlingen, hovedsagligt fra større aviser, bl.a. Børsen og Politikken. Det er 

ved hver enkelt artikel vurderet om validiteten overholdes, og der er taget højde for at journalistens 

egen holdning kan have en væsentlig indflydelse på artiklens indhold. På samme måde anskues 

information fra DONG Energys hjemmeside. 

 

Anvendelse af tallene fra DONGs årsregnskaber vurderes ligeledes at overholde kravet om validitet, da 

disse er udarbejdet på baggrund af de internationale regnskabsstandarder samt er påtegnet af ekstern 

revisor. 

 

Det teoretiske grundlag for selve værdiansættelsen, tager udgangspunkt i videnskabelige lærebøger 

samt publikationer som fokuserer på analyser af de anvendte teorier. Validiteten vurderes her at være 

overholdt, da disse bøger hovedsaglig er skrevet af anerkendte forfattere indenfor disse teorier, samt 

at disse anvendes bredt på forskellige uddannelser i Danmark.  
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2. DONG ENERGY 

Formålet med dette afsnit er få en forståelse samt et overordnet kendskab til DONG Energy. Der vil 

derfor i dette afsnit ses på DONGs historie, strategien og ambitionerne i DONG, ejerstrukturen samt 

forretningsporteføljen. Det vurderes at være relevant at se på DONGs historie samt hvordan 

situationen er i dag, for at kunne analysere DONGs strategi for fremtiden. 

 

2.1 Historie 

Historien om DONG Energy starter den 27. marts 1972, hvor den danske stat grundlagde Dansk 

Naturgas A/S. Navnet blev sidenhen ændret til Dansk Olie og Naturgas A/S i 1973 og til sidst til DONG 

A/S i 2002. Selskabet blev skabt for at være lokomotiv for udviklingen af energiaktiviteter i Danmark. 

Sidenhen har virksomheden ekspanderet betydeligt gennem organisk vækst og opkøb, både i Danmark 

og i Europa (Energy, www.dongenergy.com, 2014). Det DONG Energy vi kender i dag blev dannet i 

2006 som resultatet af en sammenlægning af seks danske energiselskaber; DONG, Elsam, Energi E2, 

Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning.  

 

Sammenlægningen i 2006 resulterer i en bred koncern, med følgende overordnede aktiviteter: 

 

 Efterforskning og produktion af olie og naturgas 

 Elproduktion på kraftværker og anlæg for vedvarende energi 

 Distribution af naturgas og el 

 Salg og energirådgivning 

 

2.1.1 Goldman Sachs, ATP og PFA 

Den 30. januar 2014 blev der indgået aftale om at foretage en kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye 

aktier til Goldman Sachs, ATP og PFA. Værdien på aktierne blev baseret på en værdiansættelse af 

DONG Energy på DKK 31,5 mia. Goldman Sachs tegner nye aktier for DKK 8 mia., ATP for DKK 2,2 mia., 

PFA for DKK 0,8 mia. og de eksisterende minoritetsaktionærer indskyder yderligere DKK 2 mia., 

derudover vil både Goldman Sachs og ATP blive repræsenteret i bestyrelsen for DONG Energy (Energy, 

www.dongenergy.com, 2013). De væsentligste vilkår i aftalen er; 

 

 De nye aktionærer tegner aktier i DONG Energy for i alt 11 mia. kr. Heraf står Goldman Sachs 

for 8,0 mia. kr., ATP for 2,2 mia. kr. og PFA for 0,8 mia. kr.  

 Aktietegningen er baseret på en værdiansættelse af DONG Energy på 31,5 mia. kr. 

 Parterne er enige om i de kommende år at arbejde frem mod en børsnotering.  
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 De nye aktionærer har ret til at sælge deres aktier til staten på nærmere fastsatte vilkår, hvis 

DONG Energy ikke er børsnoteret inden foråret 2018. 

 Staten vil forblive majoritetsaktionær efter en fremtidig børsnotering. 

 De eksisterende mindretalsaktionærer vil kunne tegne nye aktier i DONG Energy på samme 

vilkår, så de kan fastholde deres nuværende ejerandele. 

 Der skal etableres et aktiebaseret incitamentsprogram for medarbejdere i DONG Energy. 

 Kapitalindskuddet forventes endeligt gennemført i starten af 2014. 

 

2.2 DONG Energys strategi 

DONG Energy er ligesom mange andre større energivirksomheder udfordret i forhold til den CO2 

udledning der sker ved traditionel energiproduktion.  DONG arbejder målrettet på at omstille 

energisystemet til en mere vedvarende og bæredygtig produktion, samtidig med at de gerne vil 

producere mere energi. Ud fra dette har DONG udarbejdet en fokuseret vækststrategi frem mod år 

2020. 

 

Figur 4: DONG Energys 2020 strategi (Energy, dongenergy.com, 2014) 

 

Ved at have udvalgt de fire ovenstående fokusområder, betyder det også at man derved har fravalgt 

fokus på andre områder. Helt specifikt nævner DONG selv at deres primære fokus derfor ikke vil være 

på LNG, gaslagre, vandkraft, onshore vind, gasfyrede kraftværker, affaldsbaserede kraftværker samt 

elbiler.  
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Ud fra de fire overordnede mål har DONG formuleret 10 klare strategiske mål for virksomheden frem 

mod 2020. Disse er oplistet nedenfor (Energy, dongenergy.com, 2014). 

 

 Afkast på den investerede kapital (ROCE) skal mindst være 10 procent fra 2016 og 12 procent 

fra 2020. I 2012 var ROCE -7,4 %.  

 Nøgletallet for den justerede nettogæld i forhold til EBITDA (driftsresultatet) skal fra 2016 

være mindre end 2,5. I 2012 var tallet 4,1.  

 CO2-udledningen per produceret kWh skal i 2020 være reduceret til 260 g. I 2012 var 

udledningen 443 g/kWh.  

 Den installerede offshore vindkapacitet skal i 2020 være på 6,5 GW. I 2012 var kapaciteten 1,7 

GW.  

 Prisen for el fra offshore vind skal være under 100 euro per MWh i 2020. I 2012 var prisen ca. 

160 euro per MWh.  

 Olie- og gasproduktionen skal i 2020 være på 150.000 boe3 per dag. I 2012 var 

dagsproduktionen 78.000 boe.  

 Vi skal i 2020 råde over olie- og gasreserver svarende til minimum 10 gange årsproduktionen. 

I 2012 rådede vi over reserver svarende til 15 gange produktionen.  

 Biomasseandelen af dansk kraftvarmeproduktion skal i 2020 mindst udgøre 50 procent. I 2012 

udgjorde biomasse 21 procent.  

 Årlige energibesparelser hos danske kunder skal i 2020 være på mindst 5,9 TWh i forhold til 

2006 baseline. I 2012 var de årlige besparelser på 1,6 TWh.  

 Ulykkesfrekvensen (LTIF) skal i 2020 være under 1,5. I 2012 var LTIF 3,6.  

 

De 10 mål viser ikke overraskende at DONG Energy er en stor international virksomhed med 

ambitiøse målsætninger. De 10 mål vil senere i afhandlingen blive anvendt både i den strategiske- 

samt den regnskabsmæssige analyse, for at se hvor godt man lever op til de opstillede mål, samt om 

disse er realistiske. Strategier i de enkelte forretningsområder vil blive beskrevet nærmere under 

afsnit 2.5. 

 

  

                                                             
3 Olie og gas omregnet til olietønder 
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2.3 The DONG Energy way 

Udover den ambitiøse vækststrategi i DONG Energy, så har man endvidere fastsat en mission og vision 

for selskabet, "The DONG Energy way". "The DONG Energy way" bygger på fem styrende principper. 

 

 Integritet. Vi er åbne, troværdige og har en høj etik 

 Passion. Vi brænder for vores arbejde og er stolte af det, vi opnår 

 Team. Vi viser hinanden tillid og respekt, arbejder uformelt sammen og sætter pris på 

mangfoldighed 

 Resultater. Vi sætter overliggeren højt, tager ansvar og får de rigtige ting gennemført 

 Sikkerhed. Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden.   

 

De fem styrende principper er med til at underbygge DONG Energys mission om at udvikle og tilbyde 

energisystemer, der er grønne, uafhængige og økonomisk bæredygtige. Visionen er at gå forrest i 

energiomstillingen, og at DONG Energy anerkendes som en vinder inden for europæisk energi (Energy, 

DONG Energy.com, 2014). Overordnet set ønsker DONG Energy at udbygge den vedvarende energi 

samtidig med de investerer i at udnytte de knappe europæiske olie- og gasressourcer og derved sikre 

en mindre afhængighed af importerede fossile brændsler. 

 

2.4 Ejerstruktur 

Efter salget af aktier til bl.a. Goldman Sachs er statens ejerandel i DONG Energy faldet til 58,8 %. 

Selskabet bliver derfor fortsat anset som statsejet, hvilket det sandsynligvis vil fortsætte med mange 

år frem. 

 

 

Figur 5: Aktionærfordeling (Energy, dongenergy.com, 2014) 
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2.5 Forretningsområder 

DONG Energy har siden 70´erne udviklet sig, til i dag at være en af Nordeuropas førende 

energikoncerner. Selskabet består i dag af fire forretningsområder, Exploration & Production, Wind 

Power, Thermal Power og Customers & Markeds. Til brug for den senere strategiske analyse, vil de fire 

forretningsområder blive beskrevet nærmere nedenfor.  

 

2.5.1 Exploration & Production (E&P) 

Kerneaktiviteten hos dette forretningsområde er efterforskning og produktion af olie og gas. 

Aktiviteterne er i dag fokuseret omkring farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien, 

Færøerne og Grønland. I 2013 producerede E&P ca. 87.000 boe pr. dag, hvoraf 89 % kom fra norske 

felter og 11% fra danske felter. Målet er at produktionen skal helt op på 150.000  boe pr. dag i 2020. 

For at nå denne målsætning kræver det at DONG fremover får flere felter i produktion og at man får 

flere højt specialiserede medarbejdere. To at de største nuværende projekter i E&P er Laggan-

Tormore og Hejre-feltet, som forventes at komme i produktion i hhv. 2015 og 2017. 

 

2.5.2 Wind Power (WIND) 

WIND har fokus på udvikling, opførelse og drift af offshore vindmølleparker i Nordeuropa. Der er 

specielt fokus på vækstmarkeder som Storbritannien, Tyskland og Danmark. WIND er sammen med 

E&P et vækstområde i DONG Energy. WIND har mere end 20 års erfaring i havmølleindustrien, hvilket 

betyder at DONG har en unik viden og kompetence på dette område i forhold til deres konkurrenter. 

Dette betyder endvidere at WIND har den største portefølje af havmølleparker i Nordeuropa. En af 

udfordringerne for dette forretningsområde er at gøre vindenergi konkurrencedygtigt i forhold til 

andre energiressourcer, hvorfor WIND har en ambitiøs strategi om at fortsætte med at være førende 

inden for havmølleindustrien, samtidig med at reducere prisen på energi.   

 

2.5.3 Thermal Power (THERMAL) 

THERMAL står for produktionen af el og varme fra termiske kraftværker. I Danmark sker 

produktionen på centrale kul-, gas- og biomassefyrede værker. Biomasse er en vigtig ressource i 

fremtidens energisystem og i THERMAL er der derfor stor fokus på omlægning af el- og 

varmeproduktion fra kul til bæredygtige biomasser. I 2006 var 15% af el- og varmeproduktionen 

baseret på vedvarende energi (CO2- neutrale brændsler), mens 85% var baseret på fossile brændsler. 

 

Et af de strategiske mål i THERMAL er at reducere udledningen af CO2 pr. produceret energienhed til 

15% af 2006-niveauet, i 2040. I 2020 forventer man som minimum at have halveret udledningen af 

CO2. En af måderne hvorved man vil reducere udledningen er ved at omdanne f.eks. halm og andre 



Værdiansættelse af DONG Energy A/S 

Page 19 

 

restprodukter fra landbruget til anden generation bioethanol. Herudover vil THERMAL være blandt de 

bedste i Europa til effektiv og fleksibel drift af kraftværker. 

 

2.5.4 Customers & Markets (C&M) 

C&M håndterer produktionen fra bl.a. vindmøller, og olie- og gasfelter til kunder og energibørser i 

Danmark og Nordeuropa. Herudover er C&M ansvarlige for distributionen af el og gas i Danmark. 

Aktiviteterne i C&M omfatter desuden også lagring af gas i Nordeuropa og udvikling af fremtidens 

elnet. Overordnet set har forretningsområdet ansvaret for at optimere værdien af DONG Energys 

samlede energiportefølje og afdække koncernens markedsrisici forbundet med produktion, køb og 

salg af energi.  

 

C&M har de seneste år haft stort fokus på genforhandling af langsigtede gaskontrakter samt reduktion 

af omkostningerne. Derudover har man i 2013 forsøgt at forenkle organisationen ved at slå 

forretningsområderne Energy Markets og Sales & Distribution sammen til det nye C&M. Disse tiltag 

har alle været med til at vende den negative udvikling der har været over de tidligere år. Specielt 2012 

var finansielt et dårligt år for C&M. 

 

C&M har en målsætning om at firedoble energibesparelserne hos de danske kunder inden 2020, 

hvilket de håber at kunne gøre ved fokus på energirådgivning og ved indgåelse af klimapartnerskaber 

med virksomheder, kommuner og øvrige organisationer. Herudover ønsker man at øge 

kundetilfredsheden, samt at blive de bedste i Europa til at håndtere energieksponeringer. 
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2.5.5 Finansielt overblik 

For at få en forståelse af hvordan de forskellige forretningsområder bidrager til den samlede økonomi 

i DONG Energy, er det valgt at se på fordelingen af hhv. omsætningen og EBITDA for de sidste fem år.   

 

 

Figur 6: Omsætning for forretningsområder (GROUP, 2013) - egen tilvirkning 

 

Oversigten viser at over halvdelen af DONGs samlede omsætning i 2013 kommer fra C&M, mens de tre 

andre forretningsområder hver især bidrager med nogenlunde samme omsætning. Over de sidste 5 år 

kan man se hvordan specielt WIND har vundet indpas på energimarkedet, mens omsætningen fra 

THERMAL har været nogenlunde uændret over de sidste 5 år. E&P har lige som WIND også oplevet en 

stigning i omsætningen over de seneste 5 år. Stigningen i omsætningen i forretningen har også haft en 

positiv effekt på omsætningen i C&M, som er steget med knap DKK 7 mia. i forhold til 2009.  

Generelt viser tallene at DONG er en virksomhed i udvikling. 
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Figur 7: EBITDA for forretningsområder (GROUP, 2013) - egen tilvirkning 

 

På trods af den store andel af omsætning i C&M, så ses det at en stor del af DONG Energys indtjening 

kommer fra hhv. E&P og WIND i 2013. Denne tendens er relativ ny, da man blot få år tidligere så at 

C&M  stod for en større del af indtjeningen. Denne ændring skyldes primært de lave energipriser og en 

faldende efterspørgsel på grund af den finansielle krise, samt en ændring i branchen. Det kunne derfor 

godt tyde på, at C&M er det forretningsområde der er mest konjunkturfølsomt. Udviklingen over de 

sidste 5 år viser samtidig at DONGs målsætning om at øge indtjeningen for E&P og WIND går i den 

rigtige retning. 

 

2.6 Den Danske Energibranche 

I Danmark er der sket en liberalisering af elmarkedet, men samtidig også en koncentration i kraft af 

opkøb og fusioner. Regeringen har opsat mål for andelen af grøn energi og der stilles i stigende takt 

krav til at den producerede energi skal være miljøvenlig.  

 

Selvom branchen til tider oplever store udsving i energipriserne, så er energibranchen overordnet set 

meget stabil, da der altid vil være en efterspørgsel på olie, gas og el. Der er dog alligevel store forskelle 

internt i branchen, da de grønne energiformer vinder mere og mere indpas på markedet. Jævnfør 

figuren nedenfor, så ses det hvordan udviklingen i elforbruget har været i hhv. 2003, 2011 og 2012, 

som skrevet tidligere er forbruget nogenlunde stabilt, da der altid vil være en efterspørgsel på el. 
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Figur 8: Elforbrug historisk i Danmark (Energi, 2013) 

 

"Når der er højkonjunkturer, og det går rigtig godt i samfundet, har elsektoren en forholdsmæssig dårlig 

indtjening, mens man har en relativ højere indtjening sammenlignet med andre erhverv, når der er 

lavkonjunktur. Eller sagt på en anden måde: Det bliver aldrig sindssygt prangende i branchen, men det 

bliver forhåbentlig heller aldrig fuldstændig forfærdeligt," Adm. direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard. 

 

Beslutning om liberaliseringen af elmarkedet i slutningen af 1990´erne har bidraget til etableringen af 

det indre energimarked i EU. Det indre marked har til formål at sikre en forbedret effektivisering og 

konkurrenceevne, samtidig med at hensynet til forsyningssikkerhed og miljøbeskyttelse tilgodeses. 

Beslutningen om liberalisering betød at det fra d. 1 januar 2003 har været muligt som elforbruger at 

købe el på det frie marked og derved selv vælge leverandør hvis dette ønskes (Energistyrelsen, ens.dk, 

2014).  

 

En del af liberaliseringen af elmarkedet i Danmark var også at gøre op med den måde der blev drevet 

forretning, hvilket betød at man selskabsmæssigt adskilte produktion og handel fra elnettet. Denne 

selskabsmæssige adskillelse har betydet, at den danske elsektor i dag er bygget op omkring de 

nedenstående selskabstyper. 

 

 Netselskaber (monopol) 

 Transmissionsselskaber (monopol) 

 Systemansvar (monopol) 

 Produktionsselskaber 

 Elhandelsselskaber 

 

Netselskaberne ejer groft sagt kablerne og ledningerne, og disse selskaber skal derfor stille deres elnet 

til rådighed for de elleverandører, som leverer til forbrugeren. Det er derfor ikke muligt at skifte sit 
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netselskab og priserne er her fastsat via lovgivningen. Nedenfor ses en fordeling af den opkrævning 

der vedrører netselskabet og det der går til elleverandøren.  

 

 

Figur 9: Fordeling af elregning ( (Energy, DONG Energy.com, 2014) 

 

DONG Energy distribuerer både el og naturgas på hhv. Sjælland og i Jylland, og står i dag for ca. 30 % af 

alle forbrugsstederne i Danmark. Det vil sige at ca. 870.000 kunder i Danmark modtager el gennem  

DONG Energys elnet og ca. 110.000 modtager gas gennem DONG Energys gasdistributionsnet. 

 

Transmissionsselskaber er de selskaber der ejer de store kraftkabler i Danmark. Tidligere var de 

regionale eltransmissionsnet i Danmark ejet af flere forskellige aktører, men i 2012 opkøbte det 

offentlige transmissionsselskab Energinet.dk de øvrige aktørers andel, hvilket betyder, at disse i dag 

har monopol på transmissionsnettet. Kun de mindre kraftkabler (fx. de "små" kabler på villaveje) er i 

dag ejet af lokale netselskaber jævnfør afsnittet ovenfor (Energi, www.energinet.dk). DONG Energy 

frasolgte allerede i 2008 deres del af transmissionsnettet til Energinet.dk.  

 

Den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk har ansvaret for den overordnede drift og sikkerhed i 

elnettet. Energinet.dk sørger med andre ord for, at elnettet til enhver tid holder den elektriske 

spænding, uanset hvor meget energi kunderne bruger. Energinet.dk har derfor også monopol på denne 

del af det danske energimarked. 

 

Produktionsselskaberne er som navnet antyder, de selskaber der producerer el og sælger den videre 

til enten el leverandører eller den nordiske elbørs. Den producerede el kommer fra både kraftværker, 

vindmøller og andre former for produktion, og selskaberne er her i fri konkurrence med hinanden. 

Nationalt er DONG Energy en væsentlig aktør inden for produktionsselskaberne med forretnings-

områderne Windpower, Thermal Power og Exploration & Production. Internationalt er selskabet dog 

blot en lille spiller på markedet, og der er hård konkurrence fra andre produktionsselskaber. Dog er 

DONG Energy i Europa en af de største spillere inden for produktion af el fra havmølleparker. 
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Elhandelsselskaberne også kaldet elleverandører er dem der indgår kontrakter om levering af el med 

slutkunden. Jævnfør figuren ovenfor så opkræver elleverandøren forbrugeren for abonnement og for 

selve elprisen, hvilket udgør ca. 18,5% af den samlede afregning slutkunden modtager. Elleverandøren 

indkøber typisk el på day-ahead markedet, enten på en elbørs eller direkte fra en producent, eller fra 

en anden leverandør. Slutkunden har mulighed for at skifte elleverandør, og på denne måde opstår der 

en større konkurrence på markedet. For de slutkunder der ikke selv ønsker at undersøge marked og 

vælge elleverandør, har leverandørerne påtaget sig en forsyningspligt som vil blive beskrevet 

nærmere senere i afhandlingen. I DONG Energy er det forretningsområdet Customers & Markets der 

varetager salget af el til slutforbrugeren samt salget til energibørser i Nordeuropa. 

 

2.7 Opsummering 

Ud fra virksomhedsbeskrivelsen af DONG Energy, er der nu opnået et bedre kendskab til 

virksomhedens historie og udvikling henover årene. Herudover er der opnået forståelse af hvilke mål  

DONG Energy ønsker at nå med sin 2020 strategi samt hvordan man  mener at "The DONG Energy 

Way" er med til at sikre at man kan nå den vision og mission man har sat sig for virksomheden. 

 

Herudover er DONG Energys forretningsportefølje beskrevet og sat i sammenhæng med den 

liberalisering af energisektoren, der er sket i Danmark det seneste årti. Ud fra dette overordnede 

billede af DONG Energy, vurderes selskabet at have formået at indrette sig i forhold til, hvordan det 

samlede marked ser ud i dag. Endvidere har man samtidig opnået at blive ved med at udvikle sig i takt 

med at specielt fokus på produktion af vedvarende energi har ændret sig. Dette vurderes at være en 

stor fordel for DONG Energy i forhold til fremtiden. 

 

DONG Energy har været igennem nogle turbulente år, både som følge af finanskrisen men også i 

forbindelse med en ændring af branchen. Umiddelbart vurderes det at selskabet har klaret de 

udfordringer der har været, både fordi de har vist at DONG Energy er et omstillingsparat selskab men 

også fordi man har fået opbygget en fornuftig forretning med en god energiportefølje. 
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3. STRATEGISK ANALYSE 

Formålet med den strategisk analyse er som tidligere nævnt at identificere og vurdere DONG Energys 

styrker og svagheder i forhold til konkurrenterne, samt vurdere muligheder og trusler på markedet 

med henblik på at vurdere og indregne den fremtidige evne til at skabe merværdi til aktionærerne i 

virksomheden.  

 

Den første metode som anvendes i dette afsnit er PESTEL analysen, som er en analyse på 

samfundsniveau, der i princippet omfatter alle tænkelige faktorer, der øver indflydelse på 

virksomhedens værdiskabelse og som derfor kan betragtes som ikke-finansielle værdidrivere i den 

strategiske værdidriveranalyse (Elling & Sørensen, 2005, s. 69). 

 

3.1 PESTEL-analyse 

PESTEL-analysen fokuserer på de politiske, økonomiske, sociale, teknologiske, miljømæssige og 

lovmæssige forhold, der på samfundsniveau vil påvirke DONG Energy. Det vil i analysen belyses hvilke 

PESTEL-faktorer der har haft historisk betydning for DONG Energy, samt om der fremover vil ske 

væsentlige ændringer i kritiske PESTEL-faktorer.  

 

3.1.1 Politik 

Selvom der over de seneste år er kommet flere udbydere af energi i Danmark sidder DONG fortsat på 

en stor del af kunderne sammen med SEAS NVE. Branchen er stadigvæk en delvist monopoliseret 

branche, hvilket kommer helt tilbage fra at DONG var 100 % statsejet. Det at den danske stat fortsat er 

hovedaktionær i DONG Energy gør også at koncernen sommetider er nødt til at agere ud fra dette. 

Selvom finansministeriet generelt ikke har udøvet aktivt ejerskab i forhold til DONG Energy, så har der 

historisk alligevel været tilfælde, hvor DONG Energy har været tvunget til at agere på baggrund af at de 

er statsejet. F.eks. da DONG Energy blev tvunget til at byde på vindmølleparken på Anholt. 

 

I 2003 startede de første drøftelser om en privatisering af DONG Energy, herfra besluttede regeringen 

at en børsnotering af selskabet var den bedste løsning, dog fortsat med staten som majoritetsaktionær. 

I 2007 og 2008 forsøgte man over to gange at iværksætte en børsnotering, men begge gange måtte 

man droppe det igen. Den ene gang pga. udskrivelse af folketingsvalg og den anden gang pga. den 

drastiske udvikling i aktiemarkedet som følge af den begyndende finanskrise. Herefter besluttede 

regeringen for en tid at droppe planerne om en børsnotering af DONG Energy og det er først i 

forbindelse med kapitaludvidelsen at man igen begynder at snakke om mulighederne for en 

børsnotering. 
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Samtidig med at aftalen om salg til Goldman Sachs, ATP og PFA Pension gennemføres indleder man 

arbejdet mod en børsnotering inden 2018. Statens aftale med Goldman Sachs giver, ud over en lang 

række former for mindretalsbeskyttelse, investorerne mulighed for efter en børsnotering at sælge 

deres aktier i DONG til markedspris. Derudover kan investorerne i et scenarie, hvor DONG ikke 

børsnoteres, og selskabets værdi falder tilstrækkeligt sælge 60 procent af deres aktier tilbage til staten 

til købsprisen forrentet med en forholdsvis høj rente. dvs. en såkaldt put-option. De resterende 40 pct. 

skal handles til markedspris. Det skal endvidere nævnes, at der også foreligger den mulighed at man 

vælger kun er børsnotere dele af DONG Energy forretningen, hvilket kan bidrage til en helt ny ejer- og 

selskabsstruktur. 

 

3.1.2 Økonomi 

Den finansielle krise har haft stor betydning for verdensøkonomien, og man har i mange virksomheder 

oplevet faldende efterspørgsel, fyringsrunder og konkurser. DONG Energy har som andre 

virksomheder også været ramt af krisen, generelt vurderes efterspørgslen på energi dog ikke at være 

specielt konjunkturfølsom, da energi er en del af vores dagligdag. Den måde hvorpå DONG bliver 

økonomisk påvirket, er blandt andet i forhold til udviklingen i energipriser og afgifter. Da både olie, 

gas og el er konjunkturfølsomme produkter, har disse været væsentlig påvirket af den finansielle krise.  

 

               

 Figur 10: Historiske el- og oliepriser ( (Energistyrelsen, 2014) 

 

Ud fra de to figurer kan man se at elpriserne er væsentlige mere følsomme end oliepriserne, da 

elpriserne kan svinge op og ned fra den ene dag til den anden på baggrund af både finansielle og 

politiske konjunkturer. 
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Siden den første oliekrise i 1973-74 har markedet været ustabilt og priserne har været, og er 

stadigvæk svingende. Det ses tydeligt af figuren overfor, hvordan prisen steg i det meste af 00´erne, og 

tog et dratisk fald i sommeren 2008 ved finanskrisens start. Siden har oliepriserne været vigende, og 

netop som det så ud som om olieprisen havde fundet tilbage til niveauet fra før finanskrisens indtog så 

røg priserne helt i bund i andet halvår af 2014.  

 

 

Figur 11: Udvikling i olieprisen 2013-2014 (Energy, dongenergy.com, 2014, s. 32) 

 

Det store fald i andet halvår af 2014, er hovedsaglig drevet af en kraftig stigning af produktionen af 

olie i USA og Libyen, mens OPEC har fastholdt en uændret produktion. Derudover har en svagere 

økonomisk vækst fra en række store økonomier som Kina og en styrket dollar bidraget væsentligt til 

faldet i olieprisen. Denne udvikling viser tydeligt hvor hurtigt det kan gå både op og ned, og hvor svært 

det kan være at spå om fremtiden. 

 

 

Figur 12: Den historiske sammensætning af elpriserne (Energi, Danskenergi.dk, 2013) 

 

Elpriserne bliver påvirket af flere forskellige faktorer, som blandt andet vejret, udviklingen i 

kulpriserne og mængden af produceret el fra vedvarende energi som vindmøller. Derudover består 
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den totale elpris af mange delelementer jævnfør ovenstående figur, hvoraf DONG Energy kun har 

indflydelse på en lille andel.  

 

 

Figur 13: Udvikling i gasprisen for husholdninger, periode jan. 2009-jan. 2014 (tilsynet, 2014) 

 

Ligesom elpriserne er væsentligt påvirket er vejret, gør det samme sig gældende for gaspriserne, da 

vejret har stor betydning for efterspørgslen. Prisen for selve gassen og energiafgiften udgør den 

overvejende del af den samlede gaspris pr. m3. CO2 -afgiften og energiafgiften er faste størrelser og 

fastsættes for et år ad gangen af SKAT. Ud fra figuren ses det endvidere at priserne på gas til 

husholdninger er noget mere stabile end de er for hhv. olie og el. Den kontinentaleuropæiske 

gasbørspris er dog noget mere svingende, og påvirkes udover vejret også af den politiske situation i 

Europa.   

 

Det ustabile og uforudsigelige energimarked er en stor del af forklaringen på branchens og DONG 

Energys økonomiske problemer. 

 

3.1.3 Social og kultur 

Samfundets indstilling til energibranchens påvirkning af miljøet samt forbrugernes livsstil kan have en 

betydning for DONG Energys forretning og indtjeningsmuligheder.  

 

Det er tidligere i afhandlingen konstateret at forbruget af el ikke har ændret sig meget over de sidste 

10 år, hvorfor der også er en forventning om at denne tendens vil fortsætte i fremtiden. Selvom der i 

dag er et stort fokus hos både private forbrugere og virksomheder på at spare på strømmen og derved 

spare på omkostningerne, vurderes dette ikke at ville påvirke DONG Energy væsentlig. Efterspørgslen 

efter energi vil altid være der, hvorfor fokus også hovedsaglig vil være på at den energi man køber er 

miljøvenlig.  
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Det stigende fokus på miljørigtig energi i samfundet er også et væsentligt fokus område i DONG 

Energy. Dette ses tydeligt i 2020 strategien, hvor der er stort fokus på reducering af CO2 udledning, at 

øge produktionen af vindenergi, anvende biomasse frem for kul på kraftværkerne samt at give de 

danske kunder energibesparelser. DONG Energy har endvidere for at imødekomme disse tendenser 

iværksat forskellige projekter for at hjælpe kunderne med at spare på energien. For de private kunder 

har man indført forskellige tiltag som f.eks. muligheden for at få et energieftersyn af sin bolig samt 

elektroniske termostater til at styre varmeforbruget. Til erhvervskunderne tilbyder DONG Energy 

konceptet "Energy Management" som er rådgivning og løsning til virksomhedens energiforbrug.  

 

Det forventes at fokuseringen på miljørigtig energi vil fortsætte med være en væsentlig faktor for 

kunderne i fremtiden, både i Danmark men også i resten af verden. DONG Energy er en af de førende 

virksomheder indenfor vedvarende energi og har et stort fokus på investering i forskning af 

vedvarende energikilder, hvorfor det vurderes at det er en stor fordel for DONG Energy at de allerede 

nu er nået langt med den miljøbevidste tankegang. 

 

3.1.4 Teknologi 

Den teknologiske udvikling er en væsentlig del af de fleste brancher i dag, og derfor også en væsentlig 

faktor for DONG Energy. Teknologien er vigtig i forhold til de andre konkurrenter på markedet og kan 

være en væsentlig økonomisk post, da der skal investeres i udviklingen for at virksomheden kan være 

konkurrencedygtig i forhold til andre virksomheder i branchen. 

 

Et af de helt store fokus områder i energibranchen er arbejdet omkring vedvarende og bæredygtig 

energi.  For at DONG Energy kan blive ved med at bevare konkurrenceevnen samt blive ved med at 

være markedsledende indenfor offshore vind, så er selskabet nødt til foretage store investeringer. Den 

teknologiske udvikling har derfor store økonomiske konsekvenser, men er en nødvendighed for at 

DONG Energy kan overleve i branchen på sigt. Disse forhold gør sig ligeledes gældende for DONG 

Energys konkurrenter. 

 

3.1.5 Miljø 

Der er som tidligere nævnt et stort fokus på og ønske om, at øge andelen af vedvarende energi, både i 

Danmark og i resten af verden. Dette fokus har i EU udmøntet sig i en klima- og energipakke fra 2008, 

hvor et af målene bl.a. er at 30 % af det endelige energiforbrug kommer fra vedvarende energi i 2020. 

Herudover har Danmark forpligtet sig til at 10 % af energiforbruget i transportsektoren i 2020 

kommer fra vedvarende energi (Energistyrelsen, ens.dk, 2014, s. http://www.ens.dk/politik/dansk-
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klima-energipolitik). Dette øgede fokus afspejler sig også hos DONG Energy i deres 2020 mål, hvor 

man vil firdoble den installerede kapacitet inden for offshore vind. 

 

Udover målsætningen om at øge produktionen af vedvarende energi, så er der i Danmark også fokus 

på energieffektivisering. Energieffektiviseringen skal opnås ved brug af mindre energi hos både 

private, virksomhederne og i det offentlige. I den energipolitiske aftale fra 2008 er det fastlagt, at 

bruttoenergiforbruget skal reduceres med 4 % i 2020 i forhold til 2006 (Energistyrelsen, ens.dk, 

2014). Målet om energieffektivisering er også et af DONG Energys 2020 mål, da de vil firdoble 

energibesparelserne blandt de danske kunder, dette er dog primært ved omkostningsreducering. 

 

Et andet fokus både i DONG Energy, men også i resten er verden, er at reserverne af fossile brændsler 

tømmes med stigende hast. For at fastholde et højt forsyningssikkerhedsniveau er det derfor 

nødvendigt, at der iværksættes tiltag for at fastholde det nuværende niveau. Regeringen i Danmark 

har sat et mål om, at man i 2050 vil være uafhængig af fossile brændsler, både ved at finde alternativer 

til de fossile brændsler, men også ved energieffektivisering som nævnt ovenfor. Der er ingen tvivl om 

at produktionen af olie og gas i Nordsøen vil falde i takt med at ressourcerne opbruges. Derfor er det 

også vigtigt, at en virksomhed som DONG Energy har fokus på brugen af biomasser til 

kraftværkproduktion. DONG Energy har et mål om at fordoble andelen af biomasse i produktionen på 

de danske kraftværker i 2020. Derudover har man også et mål om at fordoble produktionen af olie og 

gas jf. 2020 målene. Dette mål hænger ikke umiddelbart sammen med kendskabet til at ressourcerne 

en dag vil være opbrugt. Det formodes, at man om cirka 35 år har opbrugt al olien i verden og at man 

30 år herefter, i 2080 har brugt den sidste naturgas. Det er derfor fortsat relativt langt ud i fremtiden 

at man forventer at reserverne af fossile brændsler tømmes. For DONG Energy giver det derfor god 

mening med en strategi om at fordoble produktionen af olie og gas på kort sigt, da man fortsat har 

store muligheder på dette område i forhold til at øge indtjeningen. På den lange bane er man dog nødt 

til at øge fokus på brugen af biomasse, hvorfor dette også allerede nu indgår i DONG Energys strategi 

for fremtiden. 

 

Udover at energimarkedet er præget af ustabile energipriser, så er branchen også påvirket af et 

stigende krav om at yde et væsentlig bidrag til klimamålene, specielt i forhold til nedbringelse af 

udledningen af CO2. Der har de sidste 5-10 år været et stort fokus på den høje CO2 udledning. Tilbage i 

2008 indgik man en aftale om nedbringelse af udledningen af CO2, hvor EU forpligtede sig til en samlet 

reduktion af CO2 på 20% i 2020 i forhold til niveauet i 2005. Denne udvikling afspejler sig ligeledes i 

DONG Energys 2020 mål, hvor man vil reducere udledning af CO2 med ca. 40 % for hver produceret 

kWh.  
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3.1.6 Lovgivning 

De lovgivende faktorer ligger tæt op af de politiske forhold der er beskrevet tidligere, hvorfor formålet 

med dette afsnit udelukkende er at se på hvilke lovgivninger DONG Energy konkret er underlagt. EU´s 

liberalisering af elsektoren blev implementeret i Danmark med el-reformen af 1999. Det betød, at 

elsektoren, der havde levet en tilbagetrukket tilværelse pga. monopoltilstanden og manglende 

konkurrenceincitament, nu skulle til at konkurrere om kunderne. Hos mange elselskaber førte 

liberaliseringen til fusioner med andre elselskaber og opkøb af og investeringer i andre 

energirelaterede forretningsområder (Frederiksen, 2013). 

 

Elmarkedet er præget af naturlige monopoler og er derfor underlagt både konkurrencelovgivningen 

og energilovgivningen, hvor elforsyningsloven er hovedloven. Den konkurrenceudsatte del af 

elområdet består af produktionen af og en del af handelen med el, mens de naturlige monopoler består 

af transporten af el (transmission og distribution), og den forsyningspligtige handel med el 

(Energitilsynet, 2014, s. Elmarkedet). Formålet med elforsyningsloven er at sikre, at landets 

elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre 

forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af 

elsektorens værdier (Klima-, 2013, s. Bekendtgørelse af lov om elforsyning). 

 

Det danske naturgasmarked er lige som det øvrige europæiske naturgasmarked fuldt liberaliseret, og 

dermed kan alle gaskunder frit vælge leverandør. Antallet af leverandører af naturgas på det danske 

marked er ca. 14, heraf er DONG Energy en af disse leverandører (Energitilsynet, 2014, s. 

Gasmarkedet). Formålet med naturgasforsyningsloven er det samme som for elforsyningsloven, at 

fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv 

anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med naturgas 

(Klima-, 2013, s. Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning). 

 

Udover at elmarkedet er underlagt forskellige lovgivninger, så er el- og gasselskaberne endvidere også 

pålagt en forsyningspligt som nævnt ovenfor. Dette betyder, at forbrugere, herunder virksomheder, 

der ikke aktivt har valgt en el- eller gasaftale hos en kommerciel leverandør kan få leveret el eller gas 

til deres adresse. Prisen på den forsyningspligtige elektricitet og gas bliver reguleret af Energitilsynet. 

Selvom elmarkedet blev liberaliseret i 2003 og forbrugerne derfor frit kan vælge mellem de 

kommercielle leverandører, så er fortsat ca. 90 % af samtlige danske husholdninger kunder hos 

forsyningspligtselskaberne (Energitilsynet, 2014).  
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I slutningen af 2012 indtrådte der nye regler på det danske elmarked, hvilket betød at Energistyrelsen 

i januar 2013 udbud bevillinger til 24 områder for elforsyning og 3 områder for naturgasforsyning. 

Bevillingerne blev givet til de virksomheder, som havde indgivet det laveste tilbud, og som kunne 

opfylde de generelle krav til teknisk og finansiel kapacitet (Energistyrelsen, 2014). Denne 

udbudsrunde betød, at Naturgas Fyn vandt bevillingen for naturgasforsyning i et område DONG 

Energy tidligere havde, hvorfor DONG Energy har været nødt til at nedbringe prisen på gas for at 

beholde deres kunder. Selvom Naturgas Fyn vandt med den laveste pris betyder dette dog ikke at 

forbrugerne automatisk skiftede over til dem. Forbrugerne bliver oplyst fra deres nuværende selskab 

om Naturgas Fyns tilbud og har derefter mulighed for selv at skifte selskab. På elforsyningssiden afgav 

DONG Energy bud på sit eget område som de eneste, og priserne er derfor uændrede da loven sikrer at 

forbrugerne ikke kommer til at få et dyrere markedsprodukt end det der tidligere har været. 

Bevillingerne kommer i udbud igen for el i oktober 2014 og for gas i april 2016 (Energy, 

www.dongenergy.com, 2014). 

 

Selvom forbrugerne nu har bedre mulighed for at opnå besparelser på deres energiforbrug, så er det 

stadigvæk nødvendigt at forbrugerne tager et aktivt valg, da de ikke automatisk skifter over til det 

selskab som vinder forsyningspligten i det pågældende område. Derudover har det nuværende selskab 

også mulighed for at komme med et tilbud for at holde på forbrugerne. Denne nye lov har derfor været 

med til at skabe mere konkurrence på et marked som tidligere har været meget monopolpræget. Det 

kan dog fortsat diskuteres om kunderne i stort nok omfang anvender de nye muligheder de har i 

forhold til at skifte energiselskab. DONG Energy er derfor i fremtiden nødt til at yde en større indsats 

for at holde på deres kunder, samtidig med at der vil komme et stigende pres på de energipriser som 

man ser i dag. 

 

DONG Energy er som tidligere nævnt underlagt konkurrencelovgivningen og i forlængelse af denne 

også monopollovgivningen. Dette betyder reelt, at hvis DONG Energy ønsker at ekspandere yderligere, 

så skal både konkurrencestyrelsen og EU's konkurrencemyndigheder involveres. Da DONG Energy er 

vokset betydeligt, senest ved fusion og opkøb i 2006, kan det potentielt godt blive svært at få lov at 

foretage yderligere opkøb eller fusioner i Danmark, da DONG Energy er så stor en spiller på det danske 

energimarked. Derfor må forventningen til fremtiden også være at DONG Energy kommer til at 

ekspandere forretningen på andre markeder end lige netop det danske. 

 

3.1.7 Opsummering PESTEL 

PESTEL analysen af DONG Energy har vist at virksomheden er underlagt en lang række faktorer, som 

de ikke selv har indflydelse på. Analysen har givet et overblik over hvilke faktorer der påvirker DONG 
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Energy på nuværende tidspunkt og hvilke der har påvirket historisk set. Selvom PESTEL analysen som 

tidligere nævnt ikke kan anvendes til at spå om fremtiden, vurderes analyse dog alligevel at bidrage til 

hvordan det kan forventes at omverdenen vil påvirke DONG Energy samt energibranchen i fremtiden. 

 

En af de faktorer der har den største indflydelse på DONG Energys indtjening er udviklingen i olie, gas 

og elpriserne. Udviklingen er præget af stor volatilitet og det er meget svært at forudse udviklingen i 

fremtiden. Dette er med til at skabe en vis usikkerhed omkring DONG Energys fremtidige indtjening. 

 

Statens ejerskab i DONG Energy er endvidere også en af de faktorer der kan have indflydelse på 

fremtiden for selskabet, både i forhold til at staten kan pålægge DONG Energy projekter som måske 

ikke er lukrative, men også ved at blive mere restriktive i forbindelse med børsnoteringen efter den 

helt store mediedækning salget til Goldman Sachs gav anledning til. Herudover er DONG Energy også 

væsentlig påvirket af i Danmark at være underlagt både energi- og konkurrencelovgivningen, som er 

med til at begrænse indtjeningsevnen nationalt. 

 

DONG Energy er allerede i dag langt i forhold til produktionen af vedvarende energi og det er derfor 

kun en fordel for selskabet, at der også fra omverdenen er så stort fokus på dette område. Dette er med 

til at styrke DONG Energys image og muligheder i branchen. Teknologisk er DONG Energy også langt, 

og selskabet har med kapitaludvidelsen i primo 2014 sikret deres fremtidige investeringsprojekter. 

 

3.2 Porters Five Forces 

De væsentligste makrofaktorer, som påvirker DONG Energy er fundet ved hjælp af PESTEL analysen. 

Efter denne analyse er det nu relevant at analysere på konkurrenceeffektiviteten i energibranchen, 

hvor formålet er at afdække konkurrenceintensiteten for DONG Energys 4 forretningsområder, for at 

kunne vurdere deres samlede konkurrenceevne. Det er som tidligere nævnt valgt at tage 

udgangspunkt i Porters five forces som analyserer konkurrencesituationen på brancheniveau, og det 

er samtidig valgt at opdele analysen for de fire forretningsområder. Analysen vil have fokus på de 

faktorer, der har betydning for virksomhedens fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder. Jævnfør 

Porter afhænger dette af fem "markedskræfter"; Adgangsbarrierer, kundernes og leverandørernes 

forhandlingskraft, substitutter samt det konkurrencemæssige miljø internt i branchen. 

 

3.2.1 Adgangsbarrierer 

Nye konkurrenter på et marked vil alt andet lige reducere de eksisterende virksomheders indtjening. 

Derfor er en virksomheds konkurrencemæssige styrkeposition nøje forbundet med, hvor let det er for 

nye virksomheder at etablere sig på markedet (Elling & Sørensen, 2005, s. 74). 
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Overordnet set er energibranchen præget af høje adgangsbarrierer, specielt i forhold til det store 

kapitalkrav der er for opstart af ny virksomhed i branchen. De aktiver som er med til at genere 

indtjening er ikke billige, og det tager tid at bygge både kraftværker, vindmølleparker og boringsfelter. 

Herudover er branchen også i en rivende udvikling, hvorfor der i dag stilles store krav til udvikling og 

innovation. Inden en ny virksomhed kan begynde at producere energi, er virksomheden derfor nødt til 

at investere tid og penge i forskning, hvilket stiller endnu større krav til at virksomheden har en stor 

kapital i ryggen.  

 

Forretningsområdet Exploration & Production (E&P), hvis kerneaktivitet er efterforskning og 

produktion af olie og gas, arbejder indenfor et område med flere forskellige adgangsbarrierer. En stor 

del af E&Ps fremtidige indtjeningsmuligheder bygger på, at man kan finde nye felter der kan komme i 

produktion. For at efterforske nye områder, samt sikre sig retten til disse, indgår man licensaftaler. 

Disse licensaftaler bliver både udbudt på årsbasis, men flere licenser kan også løbe over 10-20 år, 

hvilket specielt ses i havene omkring Storbritannien. Det kan derfor være svært for en ny virksomhed 

at få adgang til de rigtige områder, samt det kan tage tid inden man finder det rette område hvor det 

kan betale sig at bygge enten olie- eller gasfelter. Herefter er det som nævnt ovenfor en væsentlig 

omkostning at bygge disse felter, og der er tale om investering over en lang periode. 

 

For Wind Power (WIND) der har fokus på udvikling og drift af offshore vindmølleparker i Nordeuropa, 

er der nogenlunde samme adgangsbarrierer som ved E&P. De steder man opfører vindmølleparker 

udstedes der lange licenser, typisk af 30 års varighed. Selvom en enkelt vindmølle ikke kræver den 

store kapital, så kræver det en del at etablere en hel vindmøllepark4. Igen er der her tale om en 

langtidsinvestering, hvorfor det er vigtigt at en ny virksomhed har en væsentlig kapital, til at 

imødekomme at overskuddet først kommer efter nogle år.  

 

Thermal Power (THERMAL) som producere el og fjernvarme, opererer ligeledes på et marked hvor 

der er høje adgangsbarriere i form af et stort kapitalkrav. Udover at det er meget dyrt at bygge et nyt 

kraftværk, så sker der i disse år en stor udvikling indenfor teknologien på dette område. For at en ny 

virksomhed kan konkurrere med de eksisterende virksomheder på markedet, er virksomheden nødt 

til at forske og følge udviklingen. 

 

                                                             
4 "Dong vil investere milliarder i opførelsen af to nye havmølleparker, Gode Wind 1 og 2, i den tyske del af Nordsøen. Selskabet 
har besluttet at bruge omkring 16,4 mia. kr. på at opføre parkerne, oplyser Dong i en meddelelse" (Raun, 2013). 
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Det sidste forretningsområde Customers & Markets (C&M) er det område hvor der er de laveste 

adgangsbarrierer. Forretningsområdet står for distributionen af el og gas i Danmark samt for handlen 

med energi på de europæiske energibørser. Dette område er derfor det eneste hvor der ikke er høje 

kapitalkrav. Det vil være muligt for en ny virksomhed at arbejde med dette område uden selv at 

producere energien, hvorved eksisterende virksomheder inden for branchen kan outsource til denne 

type virksomhed. Her vil den væsentligste adgangsbarriere være at få etableret en kundekreds, hvilket 

stiller krav til at man kan tilbyde den rette pris. Som tidligere nævnt sker ca. 90 % af salget af el og gas 

i Danmark, igennem forsyningspligtselskaberne, og da disse aftaler bliver udbudt, skal en ny 

virksomhed kunne konkurrere på prisen.  

 

3.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørernes forhandlingsstyrke har en betydning i forhold til den pris DONG Energy skal betale 

for at få adgang til råvarer i tilstrækkelige mængder og kvalitet. DONG Energy er i en vis grad 

uafhængig af leverandører, da de har aktiviteter indenfor efterforskning, opbygning, produktion og 

videresalg af energi. DONG Energy bruger dog leverandører til at supplere deres egen 

produktionskapacitet af olie, gas, el og kul og derudover køber DONG Energy også råvarer til 

opbygning af vindmølleparker, anlæg mv.  

 

I E&P er man som nævnt afhængig af leverandører til at supplere ens egen produktion af olie og gas, 

for at kunne servicere sine kunder til hver en tid. Da leverandørerne her er virksomheder inden for 

samme branche som DONG Energy og priserne bliver fastsat på energimarkedet, så vurderes 

leverandørernes forhandlingsstyrke her at være moderate, da priserne bestemmes via udbud og 

efterspørgsel. Udover at anvende leverandører til at supplerer ens egen produktion, anvender man 

også leverandører i forbindelse med opførelse af nye felter, samt ved reparationer af eksisterende 

felter. På grund af kompleksiteten omkring opførelse og bygning af disse felter, er der ikke mange 

leverandører inden for dette område, hvilket giver leverandørerne en høj grad af forhandlingsstyrke. 

 

Hos WIND er man i høj grad afhængige af leverandørerne af selve vindmøllerne. På verdensplan er der 

ca. 10-15 store producenter af vindmøller, hvoraf vi i Danmark har to (Vestas og Siemens). De få 

leverandører af møller er med til at give disse en høj forhandlingsstyrke. Vindmølleindustrien har dog 

lige som mange andre brancher også været påvirket af den finansielle krise, hvorfor priserne er faldet 

med 20-25 % på det vestlige marked siden 2008. Dog begyndte priserne at stabilisere sig igen i løbet 

af 2012 (Wittrup, 2013). 
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THERMAL er afhængige af leverandører af kul og forskellige former for biomasse. Håbet for fremtiden 

er, at man kan mindske forbruget af kul og derved blive mindre afhængige af leverandørerne. 

Kulpriserne er ligesom olie- gaspriserne reguleret af energimarkedet, hvorfor leverandørernes 

forhandlingsstyrke ligeledes her vurderes at være moderat. Når forbruget af kul falder, vil 

efterspørgslen på biomasser såsom halm, træpiller og træflis nødvendigvis stige. Leverandørernes 

forhandlingsstyrke vurderes også her at være moderat, da man må forvente en stigning i nye 

producenter henover de kommende år i takt med at efterspørgslen stiger, samt at produktionen af 

biomasse ikke vurderes at være en kompleks branche. Herudover er der tale om biomasse som opstår 

som affaldsprodukt fra anden produktion, hvilket vurderes at påvirke prisniveauet. 

 

I C&M er der ingen egentlige eksterne leverandører, hvorfor denne markedskraft ikke er relevant for 

dette forretningsområde. 

 

3.2.3 Substitutter 

Denne del af analysen fokuserer på, hvor følsom branchen er med hensyn til udviklingen af nye 

produkter, som derved gør de eksisterende teknologisk forældede eller direkte overflødige. 

Eksistensen af substituerende produkter lægger som oftest et loft over priserne på virksomhedens 

produkter og kan i værste fald true indtjeningsgrundlaget (Elling & Sørensen, 2005, s. 75). Under dette 

afsnit er det ikke fundet relevant at opdele på de fire forretningsområder, da der er tale om generelle 

betragtninger. 

 

Der er i branchen utroligt stort fokus på udvikling af nye metoder og teknologier til at skabe mere 

vedvarende energi. DONG Energy har stort fokus på dette område, hvilket også tydeligt fremgår af 

deres 2020 strategi som er gennemgået tidligere. Udover at have et stort fokus på at være førende med 

de nyeste teknologier for produktion af energi, så har DONG Energy også fokus på 

omkostningsreduktion og procesoptimering, for at kunne fortsætte med at levere energi til 

konkurrencemæssige priser. Overordnet set forventes det dog, at hvis der opstår nye substituerende 

produkter indenfor produktionen af energi, så vil DONG Energy indenfor deres energiportefølje være 

klar til at udbyde dette produkt samtidig med, og på samme niveau som konkurrenterne.  

 

3.2.4 Kundernes forhandlingsstyrke 

Fokus er her, hvor stor kundernes forhandlingsposition er, samt hvilken økonomisk konsekvens dette 

har for DONG Energy. En stærk position overfor kunderne kan føre til, at virksomheden kan optræde 

som prissætter og fastsætte betingelser som skaber størst mulig værdi for virksomheden (Elling & 
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Sørensen, 2005, s. 75). I lighed med afsnittet om substituerende produkter, er det ikke fundet relevant 

at opdele forretningsområderne, da der er tale om betragtninger for den samlede koncern. 

 

Generelt er energibranchen i Danmark, som tidligere nævnt præget af monopollignende forhold, pga. 

den begrænsede mængde af aktører på markedet . Det er tidligere i afhandlingen konstateret, at en 

stor del af de danske kunder ikke tager aktivt stilling til hvem der skal være deres energileverandør, 

hvorfor en stor del modtager energi fra det forsyningspligtige selskab i det pågældende område. 

Selvom der fra regeringen er iværksat tiltag, i form af at forsyningspligten bliver udbudt, så er 

kunderne fortsat overvejende passive i deres stillingtagen til leverandør, også selvom de har mulighed 

for at skifte til en billigere leverandør. I 2013 konstaterede Green Analyseinstitut at kun cirka 20 % af 

de danske husstande over de seneste par år har skiftet deres elselskab ud med en konkurrerende 

udbyder (Olesen, 2013). Så selvom kunderne har en vis forhandlingsstyrke, så bliver denne ikke i 

særlig høj grad udnyttet. Undersøgelsen viste endvidere  at 85 % af kunderne er klar over at 

elmarkedet er blevet liberaliseret og at de derfor kan skifte selskab hvis de ønsker det. Dette viser 

tydeligt at kunderne er meget loyale over for deres elselskab, eller at de i hvert fald er  tilfredse med 

deres udbyder. 

 

3.2.5 Konkurrenceintensiteten 

Det sidste element i analysen vedrører konkurrenceintensiteten i branchen. En hård intern 

konkurrence i branchen, vil selvsagt påvirke den overordnede rentabilitet negativt, mens det modsatte 

vil gøre sig gældende ved en mindre svær konkurrence. Ud fra gennemgangen af de fire ovenstående 

markedskræfter, kan det overordnet konkluderes at energibranchen som udgangspunkt er præget af 

en lav konkurrenceintensitet. Både pga. de høje adgangsbarrierer, i tre ud af de fire 

forretningsområder, men også pga. den lave trussel fra substituerende produkter.  

 

E&P´s produktion foregår primært i Nordsøen, hvor de udvinder gas og olie. Når man ser på 

olieproduktionen i 2013 for de danske felter, så er E&P en relativt lille spiller på markedet med en 

markedsandel på kun 4,6%. Der er derfor flere konkurrenter på det danske marked, hvorfor 

markedsmulighederne i Danmark er relativt begrænsede. Fokus i E&P er fremadrettet også at satse på 

produktionsfelter i hhv. i Norge og Storbritannien. Der vil dog fortsat være fokus på det danske 

marked og specielt det nye felt Hejre i Danmark.  
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Figur 14: Selskabsmæssig fordeling af olieproduktionen i 2013 fra danske felter (Energistyrelsen, Danmarks olie- og 
gasproduktion 2013, 2013, s. 8) 

 

Når man ser i årsrapporten for 2013, så fremgår det at 89 % af produktionen af gas og olie kom fra 

norske felter, mens blot 11 % kom fra danske felter. Gasproduktionen som primært kommer fra 

Ormen Lange i Norge, ejer DONG Energy 14 % af, og man forventer at dette felt i fremtiden vil bidrage 

med en stigende indtjening. Norge er en væsentlig olieeksportør i verden og der er derfor også 

væsentlig flere konkurrenter på det norske marked end i Danmark. Så mens konkurrenceintensiteten 

ikke er så høj på det danske marked, så er den af betydelig størrelse på det norske.  

 

I 2013 havde DONG Energy en markedsandel på 26 % indenfor produktionen af offshore vind i Europa 

jf. nedenstående figur. Den nærmeste konkurrent er det svenske energiselskab Vattenfall med en 

markedsandel på 12 %. DONG Energy er endvidere den virksomhed som uden sammenligning udvider 

mest på vindområdet, da de i 2013 står for 48 % af de samlede nye opførelser af vindmøller. Figurerne 

viser derfor tydeligt at DONG er markedsledende indenfor forretningsområdet WP og der vurderes 

derfor for dette forretningsområde at være en lav konkurrenceintensitet og gode muligheder i 

fremtiden. 
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Figur 15: Markedsfordeling i 2013 af offshore vind i  Figur 16: Markedsandel 2013 i Europa for installation 
af Europa (Association, 2014, s. 13)   vindmølleparker (Association, 2014, s. 6) 

 

THERMAL´s produktion af el og fjernvarme foregår hovedsaglig på danske kraftværker, og DONG 

Energy er den største producent i Danmark. Derudover er der som tidligere nævnt fortsat 

monopollignende tilstande på det danske marked, selv efter liberaliseringen af el-markedet. Der er 

derfor ikke mange konkurrenter på det danske marked, hvor af de største konkurrenter til DONG 

Energy vurderes at være Syd Energi og SEAS-NVE. Konkurrenceintensiteten for dette 

forretningsområde vurderes derfor som lav til middel.  

 

C&M har som tidligere beskrevet ikke de samme høje adgangsbarrierer som de øvrige 

forretningsområder. Det betyder i dette tilfælde at der er en del konkurrenter på markedet, specielt 

hvis man ser på det europæiske marked, hvorfor dette også betyder at konkurrenceintensiteten her er 

høj. Da der som tidligere nævnt ikke er mange udbydere af el og fjernvarme i Danmark betyder det 

også at konkurrencen her er mindre.  

 

  



Værdiansættelse af DONG Energy A/S 

Page 40 

 

3.2.6 Opsummering Porters five forces 

De høje adgangskrav i branchen betyder at der er færre konkurrenter, og da markedet kræver grundig 

kendskab, den rigtige teknologi og en væsentlig kapital, er det sjældent der kommer nye konkurrenter 

til. Der er mulighed for at foretage opkøb af andre virksomheder i branchen for sikre at der ikke går 

flere år inden man begynder at generere indtjening, men dette kræver ligeledes en væsentlig kapital. 

 

Leverandørerne har en vis grad af forhandlingsstyrke, men da DONG Energy selv opererer inden for 

både efterforskning, opbygning, produktion og videresalg af energi, så vurderes dette kun at være i et 

begrænset omfang. 

 

Der er i branchen stort fokus på udvikling af nye metoder og teknologier til at skabe mere vedvarende 

energi. Udover at have et stort fokus på at være førende med de nyeste teknologier for produktion af 

energi, så har DONG Energy også fokus på omkostningsreduktion og procesoptimering, for at kunne 

fortsætte med at levere energi til konkurrencemæssige priser. Overordnet set forventes det dog, at 

hvis der opstår nye substituerende produkter indenfor produktionen af energi, så vil DONG Energy 

indenfor deres energiportefølje være klar til at udbyde dette produkt samtidig med og på samme 

niveau som konkurrenterne.  

 

Kunderne har en vis forhandlingsstyrke, men faktum er at de færreste kunder i Danmark anvender 

muligheden for at skifte deres energileverandør ud, hvorfor kunderne anses som værende loyale. 

 

Overordnet set fremgår det af analysen, at DONG Energy befinder sig i en branche, der er præget af en 

middel grad af konkurrence og truslen fra potentielle nye konkurrenter vurderes samlet set som 

værende begrænset. 

 

3.3 Porters værdikæde 

Formålet med den interne analyse er at identificere og analysere DONG Energys ressourcer og 

kompetencer. Ved at vurdere DONG Energys ressourcer og kompetencer, identificeres nøglefaktorer 

som kan sammenlignes med konkurrenternes. Herved er det muligt at vurdere de relative styrker og 

svagheder for DONG Energy i branchen. Til dette formål er det valgt at tage udgangspunkt i Porters 

værdikædeanalyse. Udover at identificere DONG Energys ressourcer og kompetencer, så vil analysen 

også vise hvilke områder hos DONG Energy, der kan være med til at give et merafkast over en længere 

periode. Herved vil det også være muligt at se på hvilke områder der kan forbedres, samt hvilke der 

kan udvikles for at forbedrede konkurrencefordelene i fremtiden.  
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Analysen vil tage udgangspunkt i at inddele aktiviteterne i DONG Energy i en sekventiel kæde af 

primære og sekundære aktiviteter. De primære aktiviteter, er de aktiviteter som har direkte 

indflydelse på udvikling, produktion, distribution og køb og salg af det endelige produkt og de 

sekundære aktiviteter (støtteaktiviteter) der støtter og hjælper til, at de primære aktiviteter udføres 

effektivt og på bedst mulig vis. Formålet med værdikæden er at se isoleret på de forskellige aktiviteter 

og identificere, hvor DONG Energys fordele ligger i relation til deres sekundære aktiviteter. Der 

fokuseres på de primære aktiviteter, for at identificere hvor DONG Energys evne til at skabe 

konkurrencefordele findes (Elling & Sørensen, 2005, s. 78). 

 

DONG Energy har som alle andre virksomheder en vis mængde traditionelle støtteaktiviteter såsom 

HR- og IT funktion samt indkøbsafdeling. Udover at have disse almindelige aktiviteter, så har DONG 

Energy også andre væsentlige støtteaktiviteter i form af fokus på teknologisk udvikling og 

investeringer. Støtteværdierne vil blive inddraget, der hvor de er relevante for de primære aktiviteter.  

 

 

Figur 17: DONG Energys værdikæde (Elling & Sørensen, 2005, s. 79) samt egen tilvirkning 

3.3.1 Forskning og udvikling 

En af de primære aktiviteter i DONG Energy er forskning og produktion af olie og gas. Denne aktivitet 

varetages af forretningsområdet E&P, hvor der årligt produceres olie og gas svarende til mere end to 

millioner europæeres årlige forbrug af olie og gas. Dette forretningsområde har historisk brugt mange 

ressourcer på forskning og udvikling, hvilket har været med til at forme den indtjening E&P generer i 

dag. Tiderne har dog ændret sig og man ser i højere grad at det bliver sværere at gøre nye opdagelser, 

hvilket også har påvirket DONG Energy væsentligt.  
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DONG Energy har i alt ejerandel i 76 licenser, hvoraf 13 felter er i produktion og 4 er under opbygning. 

De øvrige licenser er på forskellige stadier af efterforskning. To af de felter der er under opbygning er 

det britiske gasfelt Laggan-Tormore og det danske olie- og gasfelt Hejre, hvilke man håber at se i 

produktion inden for de næste 3 år.   

 

 

Figur 18: Oversigt licenser i E&P pr. 2013 (Energy, DONG Energy.com, 2014) 

 

Selvom flere mener at der ikke er flere nye olie- eller gasressourcer i og omkring Nordsøen at finde, 

mener DONG Energy fortsat der er muligheder for at øge produktionen. DONG Energy vil derfor 

fortsætte med at investere i efterforskningen i nye felter, dog ikke i samme omfang som tidligere, og 

derudover vil man også i stigende grad forsøge at købe sig rettigheder til projekter, hvor der allerede 

er foretaget givende efterforskning. 

 

Udover at der forskes i olie og gas, så er der også et stort fokus på forskning og udvikling af vindenergi, 

hvorfor dette også er en væsentlig primær aktivitet. Wind Power som er det forretningsområde der 

varetager denne aktivitet, er det område hvor der er sket den største udvikling henover de seneste år 

og det er også her man forventer at der er det største potentiale fremadrettet. I 2013 fik fem millioner 

europæere ren elektricitet fra DONG Energys havmølleparker, og målet er i 2020 at tredoble dette 

således at man kan levere CO2-fri elektricitet til 15 millioner europæere. DONG Energy er det selskab i 

verden som har bygget flest vindmølleparker, og man mener derfor at man allerede nu har en helt unik 

viden inden for dette område, hvilket skal være med til at bibeholde DONG Energy som 
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markedsledende indenfor havmølleindustrien. For at opretholde denne position er det nødvendigt at 

man bliver ved med at forske og udvikle mulighederne inden for offshore vind, og DONG Energy har 

derfor også et konkret mål om reducere prisen på elektricitet fra havmøller, hvilket vil være med til at 

opretholde DONG Energy som en stærk spiller.  

 

 

Figur 19: Forventet udvikling i opført havvindkapacitet (Energy, DONG Energy.com, 2014, s. 18) 

 

Ovenfor ses DONG Energys forventning til opførte havmølleparker indtil 2020. Udover at man ønsker 

at reducere omkostningerne for produceret havenergi, så er det også væsentligt at man vinder de 

rigtige licenser, så man kan få opført havmølleparkerne. En af DONG Energys fordele er her at man har 

en stor erfaring indenfor opførelse af parkerne, hvilket gør at man alt andet lige bør være hurtigere 

end konkurrenterne til at få bygget parkerne, hvilket er med til at holde omkostningerne nede.   

 

Thermal Power bør også kort nævnes inden for dette område, da der også her sker en vis forskning og 

udvikling, således at man i 2020 kan opnå sit mål om at 50 % af alt el- og varmeproduktion fra 

kraftværkerne skal være baseret på biomasse. I 2014 tog DONG Energy det første spadestik i 

retningen mod at omdanne deres kraftværker således at disse kan fyre med 100 % biomasse, og målet 

er at de første kraftværker kan producere den første biomassebaserede energi omkring 2016/2017. 

Indtil videre har DONG Energy investeret mere end 4 mia. kr. i disse ombygninger, da man ser 

kraftværkerne som et supplement til vindenergien, da disse skal sikre at der altid er el i 

stikkontakterne, også når vinden ikke blæser (Energy, www.dongenergy.com, 2014, s. 20). Overordnet 

set er Thermal Power derfor en vigtig del af DONG Energys samlede aktiviteter, det er dog ikke her 

man fremadrettet vil se de største investeringer eller forskning.  
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3.3.2 Produktion 

Udover at DONG Energy arbejder målrettet på at omstille den producerede energi til en mere 

vedvarende og bæredygtig produktion, så har man også en målsætning om at øge produktionen. Da 

målsætningerne samt produktionen er forskellig for de tre producerende forretningsenheder, så er det 

valgt at se på produktionen særskilt for hvert forretningsområde. 

 

 

Figur 20: Produktionen historisk (GROUP, 2013, s. 120) 

 

Ovenfor ses den samlede produktion for DONG Energy over de seneste 5 år. Det fremgår at specielt 

produktionen af gas er steget betragteligt i perioden, mens el produktionen ved vind og vand er 

næsten fordoblet. Den øgede produktion af gas afspejles i et øget gassalg og også el salget viser en 

fremgang hen over den femårige periode.   

 

3.3.2.1 Exploration & Production (E&P) 

E&P har i de seneste fem år haft mindre udsving i olieproduktionen, mens der er skabt en pæn 

fremgang i produktionen af gas. Gasproduktionen er jævnfør figuren ovenfor gået fra 15,5 mio. boe i 

2009 til 23,5 mio. boe i 2013, hvilket svarer til en fremgang på ca. 52 %.  I 2013 kom 89 % af 

produktionen fra norske felter og 11 % fra danske. Størstedelen af den producerede gas i Norge 

kommer fra Ormen Lange i Norge, hvor DONG Energys ejerandel i 2013 blev revurderet til 14 %, 

hvilket er en stor del af forklaringen på hvorfor der er sket en betragtelig stigning i gasproduktionen 

fra 2012 til 2013 (GROUP, 2013, s. 27).   

 

Olieproduktionen faldt fra 2012 til 2013 med ca. 18 %, hvilket primært skyldtes nedlukning af Siri-

området efter fund af revne i Siri-platformen. Platformen er i løbet af 2014 blevet repareret og det 
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forventes derfor at olieproduktionen vil stige igen i det kommende år, således at man kommer op på 

niveauet for 2012 igen. 

 

E&P' s mål om i 2020 at komme op 150.000 boe pr. dag mod de i dag (2013) 87.000 boe forventer man 

at kunne opnå ved bibeholdelse af de nuværende felter samt ved de to nye felter Laggan-Tormore (UK) 

og Hejre (DK), som forventes at komme i produktion i hhv. 2015 og 2017. Denne målsætning kræver 

næsten en fordobling af gasproduktionen, hvilket umiddelbart virker af meget. Derudover kan der lige 

som på Siri ske skader på felterne, hvilket kan have væsentlig indflydelse på produktionen hen over de 

næste år. Målsætningen virker derfor optimistisk, dog ikke usandsynlig.  

 

3.3.2.2 Wind Power (WIND) 

WIND har ligesom E&P også haft en pæn stigning i produktionen henover de seneste fem år, og med en 

samlet stigning på 2,5 TWh fra 2009 til 2013 så er elproduktionen næsten fordoblet. I Q3 2013 

indviede man den britiske havmøllepark London Array og den danske vindmøllepark Anholt, hvorfor 

forventningen er at man også ser en stigning i produktionen i 2014, hvor parkerne har været i drift 

hele året. Udover at der er kommet nye vindparker, så er der også sket frasalg af vandkraft-aktiviteter 

samt onshore-vindparker i 2013, da disse fremadrettet ikke er aktiviteter DONG Energy ønsker at 

have i deres portefølje (GROUP, 2013, s. 28).  

 

WIND har en målsætning om at firdoble den installerede kapacitet inden for havvind fra 2012-2020 

samtidig med at man reducerer omkostningen for hver produceret kWh.  

 

DONG Energy er en af de virksomheder der har størst erfaring med opførelse af havmølleparker i 

verden, hvilket betyder at de er mere effektive ved opførelse af nye parker, hvilket i sidste ende er med 

til at øge indtjeningen.  

 

3.3.2.3 Thermal Power 

Thermal har oplevet et mindre fald i produktionen når man ser på de historiske tal for hhv. den 

termiske el produktion samt produktionen af varme. Den termiske el produktion er faldet med ca. 10 

% fra perioden 2009 til 2013 jævnfør figuren ovenfor, hvor det største fald sker fra 2011 til 2012. I 

2013 ses der en mindre fremgang som blandt andet kan tillægges en stigning i elpriserne.  

 

Når man ser på varmeproduktionen, så tegner der sig nogenlunde samme billede som for 

elproduktionen, da man i perioden fra 2009 til 2013 ser en samlet fald i produktionen på ca. 16 %. 

Dette fald skyldes blandt andet frasalg af decentrale kraftværker.  
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Fremadrettet vurderes det dog at DONG Energy kan bibeholde produktionen på det nuværende 

niveau, hvilket gælder for både el- og varmeproduktionen. Denne forventning er fint i tråd med 

målsætningen i forretningsområdet om at bibeholde deres position i markedet og fortsætte med at 

optimere brugen af biomasser som brændsel. 

 

3.3.3 Distribution 

C&M (Customers & Markets) varetager to primære aktiviteter for DONG Energy, hvoraf den ene er 

distributionen af el og gas. DONG Energy distribuere el i Storkøbenhavn og Nordsjælland, og leverer 

gas til kunder på Vestsjælland og i Syddanmark. Udover at distribuere energi så varetager C&M også 

lagring af gas i Nordeuropa. 

 

Tidligere har lagring af gas været en rigtig god forretning for DONG Energy, da man opkøbte gassen 

om sommeren når den var billigst og lagerede den til om vinteren, hvor man solgte den væsentlig 

dyrere. Der ses dog ikke længere denne prisforskel for køb af gas hen over året, hvilket har været med 

til at påvirke indtjeningen negativt.  

 

Målsætningen for fremtiden er at forbedre brugen af gasledninger og lagerfaciliteter. DONG Energy 

ejer en række gasledninger i den danske del af Nordsøen og har derudover lejet kapacitet i store dele 

af det europæiske gastransmissionssystem. Dette er med til at sikre at DONG Energy har adgang til de 

fleste gasmarkeder i Nordeuropa, hvilket giver mulighed for at transportere gassen der hen hvor der 

er størst efterspørgsel. Derudover giver det også en vis form for fleksibilitet, da C&M´s gaskøbsaftaler 

er fleksible i forhold hvor gassen skal leveres samt hvor meget der skal leveres. Det at aftalerne tager 

højde for at der kan justeres på mængden der skal leveres, betyder at DONG Energy kan tilpasse deres 

indkøb til efterspørgslen (C&M, 2015).     

 

3.3.4 Køb og salg 

Udover at C&M håndterer distributionen af el og gas, så varetager de ligeledes opgaven med køb og 

salg af energi i DONG Energy, som er det sidste led i værdikæden. C&M' s opgave er at optimere 

værdien af den samlede energiportefølje og afdække koncernens markedsrisici forbundet med 

produktion, køb og salg af energi. 

 

C&M håndterer både salget af den produktion der kommer fra DONG Energys egne vindmøller, olie- og 

gasfelter, men står også for videresalg af gas og el indkøbt fra eksterne. Indkøb af gas fra eksterne 

parter sker via de tidligere nævnte langsigtede gasaftaler samt via uafhængige gasproducenter, 
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hvorfor det er vigtigt at DONG Energy får indgået de bedst mulige gasaftaler.  Udover salget til 

energibørser i Nordeuropa, så er C&M også ansvarlige for salget til slutkunder i hhv. Danmark, 

Storbritannien, Sverige og Holland (C&M, 2015). På det danske slutkundemarked har C&M ca. 900.000 

elkunder og 110.000 gaskunder (2013), mens salget i de tre øvrige lande sker til erhvervskunder. En 

del af salget i Danmark sker via forsyningspligten og er dermed offentlig reguleret. 

 

Både el- og gassalget er steget i perioden fra 2009 til 2013. El salget er steget med ca. 57 %, hvilket 

primært kan tilskrives et øget salg i Storbritannien i takt med at de engelske havmølleparker er 

begyndt at producere el. Selvom der også er sket en stigning i gassalget total set over den 5 årige 

periode, så er denne mere beskeden og på blot ca. 8 %. Derudover fremgår det også at man i 2010 og 

2011 oplevede et fald i salget som følge af mildere vintre samt en øget konkurrence på det danske 

marked. I 2012 købte man det britiske gashandelsselskab Shell Gas Direct, hvilket har været med til at 

påvirke salget til slutkunder positivt fra midt 2012, og er derfor også en væsentlig årsag til stigning i 

salget fra 2012 til 2013. 

 

3.3.5 Støtteaktiviteter 

Formålet med støtteaktiviteter er at disse er med til at underbygge virksomhedens primære 

aktiviteter. Støtteaktiver går typisk på tværs af de primære aktiviteter og er derigennem dækkende for 

hele værdikæden. Nedenfor er der fokuseret på de støtteaktiviteter, som ikke allerede er gennemgået 

under afsnittene omkring de primære aktiviteter. 

 

En af de vigtigste faktorer for DONG Energy er at man har kompetente og engagerede medarbejdere, 

da dette er en af grundstenene til at DONG Energy er der, hvor de er i dag. DONG Energy er afhængige 

af at man kan formå at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere, således at man kan opnå de mål 

man har sat sig for fremtiden. Dette betyder at man har stor fokus på arbejdstrivsel samt sikkerhed i 

hverdagen. Da det er essentielt for DONG Energy at medarbejderne præsterer deres absolut bedste, så 

er der stor fokus på personlig udvikling og løbende uddannelse af de enkelte medarbejdere. Derved 

giver man mulighed for at medarbejderne kan dygtiggøre sig inden for deres eget område eller at man 

kan varetage arbejde andre steder i koncernen. Der udføres årligt 

medarbejdertilfredshedsundersøgelser, som skal hjælpe med at belyse medarbejdernes trivsel.   

 

Sikkerheden er et stort fokusområde for DONG Energy, både ude på kraftværkerne og olie- og 

gasfelterne, men i høj grad også for kontorerne. Holdningen er at det skal være sikkert at gå på arbejde 

rent fysisk, mens det samtidig er vigtigt at det psykiske arbejdsmiljø er i orden. Dette betyder at hver 
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ulykke eller "lige ved og næsten" episoder undersøges grundigt, således at man hele tiden kan forbedre 

sikkerheden for alle medarbejdere.      

 

Udover at sikre at man besidder de rette kompetencer i virksomheden, er det også vigtigt for en 

investeringstung virksomhed som DONG Energy, at man har en langsigtet investeringsplan. I 2013 

udgjorde de samlede bruttoinvesteringer i DONG Energy 21,2 mia. kr., hvoraf hoveddelen af 

investeringerne blev foretaget i E&P og WP jf. nedenstående figur. 

 

 

Figur 21: Bruttoinvesteringer 2013 (Energy, www.dongenergy.com, 2013, s. 2-3) 

 

Nettoinvesteringerne5 for 2014-2015 forventes at udgøre omkring 30 mia. kr. og vil hovedsaglig også 

være inden for de to forretningsområder E&P samt WP (Energy, www.dongenergy.com, 2013, s. 32). 

Risikomæssigt komplementerer de to områder hinanden, da investeringer i WP er karakteriseret  ved 

at give en forholdsmæssig stabil indtægt som følge af den økonomiske støtte der gives indtil denne 

branche er modnet, mens investeringer i E&P er karakteriseret ved at give et højere afkast, men med 

en større usikkerhed. 

 

Udover at man de seneste par år har foretaget væsentlige frasalg for at frigive kapital samt nedbringe 

gælden, har man ved kapitalforhøjelsen i primo 2014 formået at sikre de fremtidige investeringer. 

Derudover er der stort fokus på finansiering af flere havmølleparker via partnerskaber i WP, hvilket 

ses som en vigtig brik i forhold til at nå målet i 2020 om etablering af 6,5 GW offshore vindkapacitet. 

                                                             
5 Bruttoinvesteringer fratrukket salg af aktiver og virksomheder, med tillæg/fradrag af overtaget/overdraget gæld i forbindelse med køb og salg af 

virksomheder, fradrag af minoritetsinteressers andel af investeringer i 100%-konsoliderede investeringsprojekter, samt fradrag af salgspris for 
minoritetsposter. 
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Ved at indgå disse finansielle partnerskaber bliver den samlede investeringsrisiko mindre for DONG 

Energy samtidig med at omkostningerne minimeres.    

 

3.3.6 Konklusion 

Ud fra DONG Energys værdikæde kan det konkluderes, at virksomheden har en meget bred portefølje 

af aktiviteter, som alle understøtter hinanden. Ved at diversificere deres investeringer over flere 

segmenter indenfor energibranchen opnår DONG Energy at mindske selskabets samlede 

forretningsrisiko. 

  

Derudover er det en stor styrke at man har en særlig kernekompetence inden for offshore vind, hvilket 

har medført at DONG Energy i dag er markedsledende indenfor dette område i Europa. Det er derfor af 

stor betydning at man formår at bibeholde denne konkurrencefordel, således at man kan blive ved 

med at være markedsledende. DONG Energy er endvidere ved at opbygge en stærk profil udadtil om at 

man er en virksomhed med stort fokus på vedvarende energi og i takt med at man får konverteret 

kraftværkerne til at fyre med bæredygtig biomasse, så kan DONG Energy i fremtiden tilbyde et samlet 

unikt og miljøvenligt produkt til deres kunder.  

 

Det er endvidere vigtigt at man inden for C&M opnår en styrkelse og effektivisering af de nuværende 

aktiviteter, således at man bliver så omkostningseffektive som muligt, da dette området er væsentligt 

præget af udefrakommende faktorer, så som priserne på olie og gas. 

 

Overordnet set kan det konkluderes, at der ses en tydelig sammenhæng imellem den fastlagte 2020 

strategi og DONG Energys processer. 
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3.4 SWOT analyse 

Den nedenstående SWOT analyse skal ses som en samlet opsummering af den samlede strategiske 

analyse. Denne vil danne baggrund for vurderingen af om DONG Energys strategiske retning er 

velvalgt. 

 

Strenghts Weaknesses 

Stærk forretningsportefølje Begrænset vækstmuligheder i Danmark 

Markedsledende inden for offshore vind i EU Store kapitaltunge investeringer 

Velkendt brand i Danmark Forringet image i Danmark 

Styrket finansiel position efter optimering Staten er majoritetsaktionær 

Godt i gang med konvertering af kraftværker Mange konkurrenter i Europa 

Få konkurrenter i Danmark  

Professionel ledelse og bestyrelse  

  

  

Opportunities Threats 

Gode vækstmuligheder i United Kingdom Olie, gas og el er konjunkturfølsomme produkter 

Teknologisk viden inden for vedvarende energi Faldende efterspørgsel efter gas 

Stort fokus på omkostningsreduktion / 

procesoptimering 

Indtjening påvirket af offentlige reguleringer 

Lovende licenser på havmølleparker Udsving i valutakurser 

Ingen substituerende produkter Store tab ved fejlslagne investeringer 

  

Figur 22: SWOT analyse (egen tilvirkning) 

 

Ud fra den overstående SWOT analyse, vurderes det at DONG Energys strategi om at understøtte 

udvikling af et grønt, uafhængigt og økonomisk bæredygtigt europæisk energisystem er fornuftigt. Der 

er et stort fokus på vedvarende energi i hele verden, hvorfor det er en stor konkurrencemæssig fordel 

for DONG Energy, at de allerede er ved at omstille selskabet samt at de har en helt unik viden inden for 

havvind. En af de helt store udfordringer for DONG Energy kommer til at vedrøre, hvor gode de er til at 

erhverve nye markedsandele i udlandet samtidig med at de sikrer et fornuftigt afkast på deres 

investeringer. 
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4. REGNSKABSANALYSE 

Formålet med regnskabsanalysen er at se på DONG Energys historiske økonomiske situation. Ved at 

vurdere den historiske finansielle performance og hvilke værdidrivere der ligger til grund for denne 

performance, vil det være muligt at komme med et bud på DONG Energys fremtidige finansielle 

situation. 

 

Inden regnskabsanalysen foretages, er det vigtigt at sikre at der ikke er sket væsentlige ændringer i 

anvendt regnskabspraksis hen over den analyserede periode. Er den anvendte regnskabspraksis ikke 

kontinuerlig, vil det ikke være muligt at sammenligne regnskaberne og dermed vurdere udviklingen i 

DONG Energys finansielle performance. 

 

Hensigten med regnskabsanalysen, er at få identificeret hvordan driften har udviklet sig historisk og 

hvordan denne har været finansieret. Der vil derfor i analysen fokuseres på hhv. driftsrelaterede og 

finansielle poster. En typisk årsrapport vil ikke have fokus på denne opdeling, hvorfor det er 

nødvendigt at foretage en reformulering af DONG Energys egenkapital, resultatopgørelse, balance og 

pengestrømsopgørelse. 

 

Ud fra de reformulerede regnskabstal udarbejdes der en analyse af DONG Energys aktuelle nøgletal for 

perioden. Til denne analyse vil der blive anvendt den udvidede DuPont-pyramide som tager 

udgangspunkt i egenkapitalforretningen ROE og de underliggende finansielle værdidrivers. Derudover 

foretages der også en vækstanalyse, hvor DONG Energys evne til at skabe vækst vurderes. Dette gøres 

ved at se på ændringerne i residual indkomsten, frem for niveauet, samt ved at korrigere for 

usædvanlige poster, således at kun de permanente elementer indgår i analysen. Endeligt vil der også 

analyseres på hvilke risici DONG Energy har, samt på selskabets soliditetsgrad. 

 

På baggrund af overstående, samt den strategiske analyse vil der opstilles et budget for DONG Energys 

finansielle poster fremadrettet. 

 

4.1 Revisionspåtegning 

DONG Energys årsregnskaber er påtegnet af PWC, som har været selskabets revisor siden 2010. I 2008 

og 2009, som også indgår i den periode som ligger til grund for vores historiske regnskabsanalyse, var 

den primære revisor KPMG og den sekundære Deloitte. Der har i den periode som afhandlingen tager 

udgangspunkt i været afgivet en blank påtegning, hvilket vil sige at revisor ikke har taget forbehold for 

revisionen. Dette betyder, at regnskabstallene fra DONG Energys regnskaber kan anses som pålidelige 
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og giver et retvisende billede af DONG Energys økonomiske stilling. Regnskaberne er endvidere aflagt i 

fuld overensstemmelse med den gældende lovgivning.  

 

4.2 Anvendt regnskabspraksis 

Koncernregnskabet for DONG Energy aflægges i overensstemmelse med International Financial 

Reporting Standards (IFRS) som er godkendt af EU. Koncernregnskabet aflægges endvidere i 

overensstemmelse med danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede og statslige 

aktieselskaber jf. IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven (GROUP, 2013, s. 58). 

Koncernregnskabet er for hele den valgte periode (2008-2013) aflagt i overensstemmelse med IFRS.   

 

Koncernregnskabet er udarbejdet efter det historiske kostprincip bortset fra afledte finansielle 

instrumenter, finansielle instrumenter i handelsbeholdning, finansielle instrumenter klassificeret som 

disponible for salg og CO2- kvoter i handelsbeholdning, der måles til dagsværdi (GROUP, 2013, s. 58). 

Dette bevirker, at der for de finansielle instrumenter vil være en forskel imellem den bogførte værdi 

og markedsværdien.  

 

Regnskabspraksis for hele den valgte periode er skimmet igennem og der er ikke fundet nogle 

væsentlige ændringer som påvirker sammenligningstallene. I 2011 har DONG Energy dog indført et 

alternativ resultatmål, business performance, hvorfor resultatopgørelsen nu præsenteres både i 

henhold til IFRS, men også i forhold til business performance. Business performance resultatet er 

korrigeret for midlertidige udsving i markedsværdier af kontrakter vedrørende andre perioder og 

udtrykker derfor den økonomiske effekt af koncernens aktiviteter i rapporteringsperioden (GROUP, 

2013, s. 66). I 2013 var forskellen på EBITDA imellem business performance og IFRS på 805 mio. kr. 

(2012: 1,5 mia. kr.). Der er valgt udelukkende at tage udgangspunkt i regnskabstallene opgjort i 

henhold til IFRS, da dette giver den bedste mulighed for sammenlignelighed over den valgte 

regnskabsperiode. 

 

4.3 Finansieringspolitik 

DONG Energy har en helt fast finansieringspolitik når det kommer til finansieringsaktiviteter, 

gældsporteføljer og likviditetsberedskab, for at sikre de bedst mulige lånevilkår og samtidig minimere 

koncernens nettofinansieringsomkostninger og risici (GROUP, 2013, s. 80). En af de overordnede 

politikker er blandt andet at koncernens låneaktiviteter er samlet i moderselskabet. 

 

Det er væsentligt at se hvorledes koncernens aktiver er finansieret i forbindelse med 

regnskabsanalysen, samt budgetteringen senere i afhandlingen. I 2005 udstedte DONG Energy for 
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første gang hybridobligationer, som bland andet skulle finansiere den store fusion i 2006. Udover 

hybridobligationer har DONG Energy også udstedelse af gældsbeviser via obligationer i EUR og GBP.  

 

4.3.1 Hybridkapital 

I 2005 udstedte DONG Energy for første gang hybridobligationer med det formål at styrke 

kapitalgrundlaget, samt at finansiere koncernens investeringer. Sidenhen har man både udstedt og 

tilbagekøbt hybridobligationer over flere gange. Pr. 31. december 2013 lød den samlede hybridkapital 

i  DONG Energy på i alt nominelt 13.428 mio. kr. (EUR 1.800 mio.). Den samlede hybridkapital består af 

hybridobligationer med forfald i henholdsvis 3005 og 3013, nedenfor ses en oversigt over de tre 

udstedte hybridobligationer (GROUP, 2013, s. 95). 

 

 

Figur 23: Oversigt hybridkapital pr. 31.12.13 (GROUP, 2013, s. 95). 

 

Hybridkapitalen omfatter udstedte obligationer, der som følge af lånets særlige karakteristika 

behandles efter bestemmelserne om sammensatte finansielle instrumenter. DONG Energy betragter 

derfor hybridkapitalen som egenkapital i henhold til IAS 32. Da årets resultat først påvirkes af 

amortiseringsbeløbet i den sidste del af hybridkapitalens 1.000-årige løbetid, så anses 

gældforpligtelsen at være nul. Rentebetalinger indgår i pengestrømsopgørelsen på samme måde som 

udbyttebetalinger under finansieringsaktivitet. Endvidere er hybridkapitalen efterstillet koncernens 

øvrige kreditorer, hvilket bør betyde at DONG Energys kreditmuligheder ikke bliver væsentlig påvirket 

af de udstedte hybridobligationer.  

 
I forbindelse med værdiansættelsen er formålet med at klassificere hybridkapitalen som enten 

egenkapital eller gældsforpligtelse, at fastsætte om DONG Energys aktiver er finansieret med 

fremmedkapital eller egenkapital. Selvom hybridobligationerne har en meget lang løbetid og at disse 

efterstilles koncernens kreditorer, så er der alt andet lige tale om fremmedkapital, hvorfor den i 

afhandlingen også anses for værende 100 % gældsforpligtelse.  
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4.3.2 Låneforpligtelser 

Udover at udstede hybridobligationer, så har DONG Energy endvidere også gældforpligtelser til 

kreditinstitutter samt udstedt almindelige obligationer. Pr. 30. december 2013 har DONG Energy 

låneforpligtelser på i alt 12,0 mia. kr. (2012: 15,7 mia. kr.) overfor primært den Europæiske 

Investeringsbank og den Nordiske Investeringsbank. De to banker tilbyder lån til medfinansiering af 

infrastruktur- og energiprojekter på favorable vilkår og med en løbetid, der overstiger dem der 

normalt kan opnås på det kommercielle bankmarked (GROUP, 2013, s. 80). DONG Energy kan i 

forbindelse med disse lån blive mødt med krav om sikkerhedsstillelser, hvis den danske stat ejer 

mindre end 50 % af aktiekapitalen eller stemmeretten, samt hvis kredit bureauerne nedjusterer deres 

ratings på DONG Energy. Udover disse lån har DONG Energy udstedt obligationer for i alt 31,3 mia. kr. 

(2012: 31,5 mia. kr.). For investorerne burde DONG Energys obligationer være en nogenlunde sikker 

investering. Rating bureauernes kreditvurdering af obligationerne er i november 2014 Baa16 (stable 

outlook) af Moody´s og BBB+7 (negative outlook) af Standard & Poor´s. DONG Energys obligationer er 

derfor ratet over middel da den højeste rating er A og den lavest D. 

 

4.4 Reformulering 

Formålet med at se på de historiske regnskabstal, er at kunne vurdere hvordan DONG Energys 

værdiskabende evne vil være i fremtiden. Koncernens værdiskabende evne skal derfor vurderes, 

hvorfor regnskabet skal opdeles i hvad der er driftsaktivitet og hvad der er finansieringsaktiviteter. Da 

regnskaberne ikke udarbejdes med henblik på at der foretages en værdiansættelse er det nødvendigt 

at foretage en reformulering af opgørelserne i årsregnskabet. Nedenfor redegøres der for hvilken 

metode der anvendes når de forskellige dele af regnskabet reformuleres. Overordnet set vil der ske en 

klassificering af driftsposter fra finasieringsposter, således at værdidrivere kan analyseres særskilt.  

 

4.4.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Egenkapitalopgørelsen opsummerer alle transaktioner og posteringer der vedrører ejernes 

egenkapital i DONG Energy og ved en grundig analyse af denne sikres det at alle aspekter i DONG 

Energy, der berører ejernes interesse er medtaget. Det overordne formål med reformulering af 

egenkapitalopgørelsen er at beregne totalindkomsten, da dette ikke fremgår af de officielle 

årsregnskaber. Det er derfor ikke nok blot at se på nettoresultatet i årsregnskaberne, da disse ikke 

indeholder de værdiændringer der bliver ført direkte over egenkapitalen. Den reformulerede 

egenkapitalopgørelse opgøres på følgende måde (Elling & Sørensen, 2005, s. 107). 

                                                             
6 Baa Obligations rated Baa are subject to moderate credit risk. They are considered mediumgrade and as such may possess certain 
speculative characteristics (Moodys, s. 8) 
7 BBB Adequate capacity to meet financial commitments, but more subject to adverse economic conditions (standardandpoors.com). 
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Egenkapitalultimo = Egenkapitalprimo +/- Totalindkomst +/- Transaktioner med ejerne 

 

Egenkapitalopgørelsen reformuleres derfor i bund og grund for at finde nettodividenden, for derefter 

at identificere dirty-surplus posterne og derved udlede totalindkomsten. Nedenfor ses 

egenkapitalopgørelsen for 2013, samt reformulering af denne. Reformuleringen af de øvrige 5 

regnskabsår fremgår ligeledes nedenfor. 

 

 

Figur 24: Egenkapital 2013 (GROUP, 2013). 

 
 

 
4.4.2 Reformulering af balancen 

Med henblik på værdiansættelsen er det nødvendigt at balancen reformuleres i driftsaktiver og 

finansielle aktiver, samt driftsforpligtelser og finansielle (rentebærende) forpligtelser. Udover 

opdelingen af de eksisterende poster i balancen, er der oprettet en ekstra post under driftsaktiver, 
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nemlig driftslikviditet. Driftslikviditeten skal dække de regninger som koncernen løbende har som der 

forfalder til betaling, og er opgjort som 1 % af nettoomsætningen. 

 

 

Figur 25: Reformuleret balance, 2008-2013 (Egen tilvirkning ud fra årsrapporterne 2008-2013) 

 

Ovenfor ses den reformulerede balance for DONG Energy i perioden 2008-2013 (for en mere 

specificeret reformulering se bilagssamlingen. Værdipapirer, andre værdipapirer og kapitalandele 

samt den likvide beholdning (fratrukket driftslikviditet) er klassificeret som finansielle aktiver, mens 

alle øvrige poster under aktiverne er ført som driftsaktiver. De opgjorte ikke-kernedriftsaktiviteter 

vedrører henholdsvis tilgodehavender og forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg, pensions-

forpligtelser samt kapitalinteresser i associerede virksomheder. De finansielle forpligtelser udgøres af 

hybridkapitalen samt kreditinstitutter og udstedte obligationer, øvrige poster under passiverne er 

klassificeret som driftsforpligtelser (her er egenkapitalen og minoritetsinteresser udeholdt).  

 

4.4.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Den officielle resultatopgørelse reformuleres i poster vedrørende drift og finansiering og opgøres på 

baggrund af totalindkomsten, hvilket betyder at ikke-resultatførte (dirty surplus) poster fra 

egenkapitalopgørelsen inkluderes. Nedenfor ses den reformulerede resultatopgørelse for DONG 

Energy i perioden 2008-2013. 

 

 

Figur 26: Reformuleret resultatopgørelse, 2008-2013 (Egen tilvirkning ud fra årsrapporterne 2008-2013) 
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De poster som er ført direkte over egenkapitalen er benævnt dirty surplus og består primært af tre 

primære faktorer. Valutakursreguleringer, som primært er valutaomregning på udenlandske enheder 

samt hybridobligationer, Værdiregulering af sikringsinstrumenter, som opstår ved måling til dagsværdi 

jf. IFRS og til sidst Skat af anden totalindkomst, som primært vedrører fradrag af skat af 

nettoændringen i dagsværdi af sikringstransaktioner. Disse faktorer er medtaget i totalindkomsten, da 

denne afspejler de værdiændringer der er sket i DONG Energy, hvorfor disse faktorer der vedrører de 

finansielle instrumenter også har en stor betydning for udviklingen af egenkapitalen.  

 

I den reformulerede resultatopgørelse er poster vedrørende minoritetsinteresser fratrukket 

totalindkomsten. Det betyder at minoritetsinteressenternes andel af overskuddet er fratrukket i den 

endelig opgjorte totalindkomst. 

 

4.4.4 Reformulering af pengestrømsopgørelse 

Formålet med pengestrømsopgørelsen i årsrapporten er at vise værditilvæksten når den realiseres i 

pengestrømme. Reformulering af pengestrømsopgørelsen foretages således, at denne kan anvendes til 

analysebrug, da de officielle udarbejdede ikke er i en form som identificerer de pengestrømme der er 

interessante i analyse sammenhæng. Ved reformuleringen sikres det derfor at pengestrømmene er 

korrekt opdelt i driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Pengestrømsopgørelsen er specielt vigtig 

at inddrage da det er valgt at anvende en cash flow baseret værdiansættelsen model. For at kunne 

budgettere fremtidige pengestrømme, er det nødvendigt med en god forståelse af indholdet i 

pengestrømsopgørelsen. Herudover er pengestrømsopgørelsen interessant at se på, da denne kan give 

indikationer om overskudsmanipulationer, hvis der er store forskelle imellem nettopengestrømme fra 

driften og det regnskabsmæssige overskud. Jo tættere sammenhæng imellem overskud og 

pengestrøm, desto mindre er overskuddet baseret på subjektive, beregnede poster og kan derfor 

tillægges en højere værdi (Elling & Sørensen, 2005, s. 151).  

 

Det frie cash flow (FCF) er forskellen mellem pengestrømme fra løbende drift og pengestrømme fra 

investeringer i løbende drift, og kan beregnes således: 

 

FCF = DO (driftsoverskud) -  ΔNDA (ændring i netto driftsaktiver) 

 

Ud fra ovenstående er det derfor muligt at beregne det frie cash flow for DONG Energy  ved at anvende 

den reformulerede resultatopgørelse og balance. Det er ved denne beregning vigtigt at 

driftsoverskuddet er opgjort på totalindkomstbasis. 
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Figur 27: FCF for DONG Energy, 2009-2013 (Egen tilvirkning) 

 

Ovenfor ses beregningen af FCF for DONG Energy. Ud fra beregningen fremgår det at DONG Energy 

generer et positivt overskud fra driften i alle år på nær 2012, og i perioden 2009 til 2011 er der en 

stigning i nettoaktiver, mens der i perioden 2011 til 2013 sker et fald i netto aktiver. Dette betyder at 

det eneste år hvor der skabes et positivt cash flow er 2013 med 7.229 mio. kr., hvor der er positivt 

overskud fra driften sammen med et fald i nettoaktiver.  

 

Nedenfor ses den reformulerede pengestrømsopgørelse for DONG Energy for perioden 2009-2013. 

 

 

Figur 28: Reformuleret pengestrømsopgørelse, 2009-2013 (egen tilvirkning) 

 

Ud fra den reformulerede pengestrømsopgørelse, er det frie cash flow for 2013 6.604 mio. kr., hvilket 

afviger fra det FCF vi beregnede ovenfor med 625 mio. kr. Det er ikke unormalt med en mindre 

afvigelse imellem de to beregninger, da manglende oplysninger og forskellige måder at klassificere på 
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kan give forskellige forudsætninger (Elling & Sørensen, 2005, s. 166). En forkert klassifikation vil 

påvirke den videre beregning, da denne også indgår i beregningen af afkastet på driften (ROIC) samt 

netto finansielle omkostninger i procent, r. Det er forsøgt at identificere hvad forskellen skyldes, men 

det er desværre ikke lykkedes at identificere problemet. Et bud vil være at differencen blandt andet 

skyldes de udenlandske datterselskaber, da disse medfører omregning af balanceposter til primo og 

ultimo kurser, mens pengestrømme omregnes til gennemsnitskurser (Elling & Sørensen, 2005, s. 167). 

I forhold til de efterfølgende beregninger er det valgt, at der tages udgangspunkt i det frie cash flow 

beregnet efter den første metode, velvidende at uligheden imellem de to beregninger vil medføre en 

vis usikkerhed i tallene som beregnes heraf. 

 

4.5 Rentabilitetsanalyse 

Formålet med rentabilitetsanalysen er at belyse hvor god DONG Energy har været til at tjene penge i 

den historiske periode fra 2008-2013. Analysen vil som nævnt i starten af afhandlingen tage 

udgangspunkt i den udvidede DuPont-pyramide som tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen 

ROE, og dens underliggende finansielle værdidrivers. Pyramideopdelingen giver mulighed for at  se på 

udviklingen i det overordnede nøgletal, ved hjælp af at se på de underliggende nøgletal og på den 

måde specifikt identificere hvad der er årsag til den historiske udvikling. 

 

 

Figur 29: Dekomponering af ROE - den udvidede DuPont-model (Elling & Sørensen, 2005, s. 173) 

 

Den udvidede DuPont-model ses ovenfor og som det fremgår af figuren så afhænger ROE af ROIC og 

den finansielle gearing. Udviklingen i ROIC (return on invested capital) måler hvor god DONG Energy 

er til at skabe værdi ud fra de nettoaktiver koncernen har til rådighed. Jo bedre koncernen er til at 

udnytte sine aktiver, jo større bliver ROIC og dermed ejernes afkast ROE. ROIC er niveau 1 i pyramiden 

og bliver påvirket af de to underliggende værdidrivere som fremgår af niveau 2. De to værdidrivere er 



Værdiansættelse af DONG Energy A/S 

Page 60 

 

overskudsgrad (OG) der måler overskud pr. salgskrone og netto driftsaktivernes 

omsætningshastighed (AOH) der måler salg pr. investeret kapitalkrone. Disse to værdidrivere er igen 

afhængige af andre underliggende værdidrivers jf. niveau 3. (Elling & Sørensen, 2005, s. 172-173)  

Udover de underliggende værdidrivere til ROIC så indgår de finansielle aktivitets værdidrivere også i 

beregningen af ROE. Disse måler den finansielle gearing (FGEAR) og viser forskellen mellem 

afkastningsgraden og de netto finansielle omkostninger (SPREAD).  

 

4.5.1 Egenkapitalforrentning (ROE) 

Egenkapitalforrentningen ROE består af den driftsmæssige gearing (ROIC) og den finansielle gearing, 

som er sammensat af FGEAR og SPREAD jf. den nedenstående formel: 

 

ROE = ROIC + (FGEAR x (ROIC - r)) 

 

Overordnet set viser ROE, hvor meget DONG Energy tjener for hver krone aktionærerne investerer i 

koncernen, hvilket i sidste ende betyder at jo større afkast på egenkapitalen (ROE) jo bedre. ROE er 

derfor en god indikator for om det går godt for en virksomhed. Nedenfor er ROE for DONG Energy 

beregnet for 2009-2013. 

 

 

Figur 30: Rentabilitetsanalyse ROE, 2009-2013 (Egen tilvirkning) 

 

Ud fra den beregnede ROE kan man se at ejernes forretning på den indskudte kapital har svinget en 

del over de fem år. For at finde ud af hvad der ligger bag denne udvikling, vil vi som tidligere beskrevet 

se på de underliggende drivere. 

 

4.5.2 Analyse niveau 1 

 

Den finansielle gearing er som det fremgår en af de underliggende elementer i beregningen af ROE og 

måler finansieringen af koncernens investerede kapital, og dermed andelen af fremmedkapital. Den 

finansielle gearing består af FGEAR og SPREAD, som hhv. viser forholdet mellem de finansielle 

forpligtelser og egenkapitalen samt afkast på investeret kapital fratrukket den gennemsnitlige 
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lånerente8. Da der indgår minoritetsinteresser i balancen, er der taget højde for dette i beregningerne 

af den finansielle gearing. 

 

 

Figur 31: Rentabilitetsanalyse Finansiel gearing, 2009-2013 (Egen tilvirkning) 

Ud fra beregningerne af driverne for finansiel gearing fremgår det at SPREAD er negativ i 2012 og 

2013 hvilket vil sige at der er en negativ gearing, da ROE forringes i forhold til ROIC. DONG Energy har 

derfor ikke formået at skabe en positiv indtjening på deres fremmedkapital. FGEAR er over 1 i 2013 

men i den resterende historiske periode under 1, hvilket betyder at DONG Energys netto finansielle 

forpligtelser er mindre end egenkapitalen. Udviklingen i FGEAR viser derfor hvordan koncernens 

gældforpligtelser er steget henover perioden frem til 2012, hvorefter den er faldet i 2013 i forbindelse 

med at tiltagende for at optimere forretningen er begyndt at slå igennem.  

 

Det andet element i beregningen af ROE er den driftsmæssige gearing ROIC9. ROIC beregnes ved at se 

driftsoverskuddet i forhold til netto driftsaktiver, hvilket betyder at jo flere driftsforpligtelser 

koncernen har i forhold til driftsaktiver, desto højere bliver ROIC forudsat at driftsoverskuddet ikke 

berøres (Elling & Sørensen, 2005, s. 177). 

 

 

Figur 32: Rentabilitetsanalyse ROIC, 2009-2013 (Egen tilvirkning) 

 
Jævnfør beregningen i figuren ovenfor, så fremgår det at ROIC er højere end ROE i de år med negativ 

SPREAD (2009, 2012 og 2013), mens ROIC er lavere end ROE i de to år med positiv SPREAD.  Herved 

ses det tydeligt hvordan det positive SPREAD (den finansielle gearing) bidrager til en stigning i ROE, 

mens det modsatte gør sig gældende ved et negativt SPREAD. Det negative SPREAD skyldes at ROIC < 

r, hvorfor der hermed bidrages negativt til ejernes afkast. 

 

                                                             
8 Den gennemsnitlige lånerente beregnes ved r = NFO (netto finansielle omkostninger efter skat)/NFF (netto finansielle forpligtelser) 
9 Return on invested capital 
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4.5.3 Analyse niveau 2 

Dette underliggende niveau består af at dekomponere ROIC i dens underliggende drivere, for at få en 

forståelse af hvorfor ROIC udvikler sig som den gør.  De underliggende drivere til ROIC er 

overskudsgraden (OG) samt netto aktivernes omsætningshastighed (AOH).  Ved at se på 

overskudsgraden, belyses forholdet mellem evnen til at skabe overskud pr. omsætningskrone ved at se 

på nettoomsætningen kontra omkostningerne. Aktivernes omsætningshastighed ser på 

nettoomsætningen kontra netto driftsaktiverne, og viser derfor hvor god koncernen er til at skabe 

omsætning ud fra aktiverne. AOH belyser derfor hvor stor omsætning der generes ud fra hver krone 

der investeres. 

 

 

Figur 33: Rentabilitetsanalyse OG og AOH, 2009-2013 (Egen tilvirkning) 

 

Ligesom udviklingen af ROIC har været svingende i perioden, så ses den samme tendens for 

overskudsgraden. I 2010 og 2011 ses en pæn overskudsgrad, mens 2009 og 2013 ligger med en lav 

OG. I 2012 ses der endda en negativ overskudsgrad, som følger af den krise DONG Energy er ude i. Den 

lave overskudsgrad i 2009 kan hovedsagligt tillægges den finansielle krise, hvor man så et væsentlig 

fald i omsætningen som ikke blev modsvaret af et tilsvarende fald i omkostningerne. Selvom man i 

2013 ender med en positiv OG, så ses det tydeligt at der i 2012 og 2013 er store vanskeligheder i 

forhold til at genere overskud.   

 

Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor god virksomheden er til at udnytte dens aktivmasse til at 

skabe omsætning, samt viser hvor meget der er bundet i driftsaktiver til at skabe én krones salg. Når 

man ser på AOH ovenfor, så er denne relativt lav i hele perioden, dog ses der en stigning henover 

perioden i takt med at man optimerer koncernen ved blandt andet frasalg af ikke overskudsgivende 

aktiver. Ved at se på den inverse værdi af AOH i 2013 (1/AOH) fremgår det, at DONG Energy sætter kr. 

1,14 i netto driftsaktiver for at skabe et salg på 1 krone, hvilket selvsagt ikke er en god forretning. Det 

er dog positivt at der i den historiske periode ses en fremgang i AOH.   

 

Når man ser samlet på OG og AOH så er det således OG der er med til at påvirke ROIC væsentligst.  
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At DONG Energys AOH er lav er forventeligt, da virksomheder med en høj OG oftest har en lav AOH og 

vice versa. Dette hænger sammen med at der typisk er en sammenhæng mellem OG og branchens 

konkurrencebegrænsning og mellem AOH og kapacitetsbegrænsning (Elling & Sørensen, 2005, s. 188). 

I denne sammenhæng giver det derfor god mening at DONG Energy har en høj OG og lav AOH, idet 

branchen har høje adgangsbarriere og at det kræver væsentlig kapital for at indtræde i branchen.    

 

4.6 Risikoanalyse 

Et væsentligt element i forbindelse med værdiansættelsen, er hvilken risiko der er forbundet ved at 

investere penge i den pågældende virksomhed. Risikotageren er investor og risikoen består i 

usikkerheden omkring driften af den pågældende forretning. Investorer antages normalt at være 

risikoaverse, hvorfor de kræver kompensation for en øget risiko gennem et forventet højere afkast. 

Den risiko investor løber, er et resultat af den måde virksomheden gennemfører sine drifts-, 

investerings- og finansieringsaktiviteter på, og kaldes også den fundamentale risiko (Elling & 

Sørensen, 2005, s. 197).  For at vurdere den fundamentale risiko i DONG Energy, er det nødvendigt at 

se på de underliggende og bestemmende risici, nemlig variabilitetsrisikoen (herunder driftsmæssig- 

og finansiel risiko).  

 

4.6.1 Variabilitetsrisiko 

Variabilitetsrisikoen, er risikoen for at ROE ikke realiseres som forventet, herunder at ROIC ikke 

udvikler sig som forudset jf. analyseniveau 1 i DuPont-modellen. Herudover er der ligeledes en risiko 

for at de underliggende drivers til ROIC ej heller udvikler sig som forventet jf. analyseniveau 2 i 

DuPont-modellen.  Variabilitetsrisikoen består af to underliggende risici, driftsmæssig risiko og 

finansiel risiko. Den driftsmæssige risiko ser på risikoen for OG, AOH og DGEAR (gearing fra 

driftsforpligtelser) mens den finansielle risiko ser på risikoen vedrørende den finansielle gearing 

(FGEAR).   

 

Den driftsmæssige risiko opstår ved den potentielle spredning på ROIC, hvilket afhænger af 

spredningen på OG og AOH. Ud fra rentabilitetsanalysen, fremgår det at DONG Energy i høj grad er 

påvirket af udviklingen i OG, hvorfor specielt en negativ udvikling i OG udgøre en risiko for DONG 

Energy. OG-risikoen er risikoen for ændringer i overskudsgrader for et givent niveau for salget og 

denne risiko drives af en omkostningsrisiko (Elling & Sørensen, 2005, s. 200). Omkostningsrisikoen og 

dermed omkostningsstrukturen er i høj grad betinget af den teknologi der anvendes i branchen. Det er 

tidligere i afhandlingen konstateret at DONG Energy er en kapitalintensiv virksomhed med store 
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investeringer i faste anlæg, som ikke varierer med salget. Dette medfører at DONG Energy har høje 

faste omkostninger (driftsomkostninger og afskrivninger) og dermed en høj omkostningsrisiko.  

 

AOH-risikoen består i, at salget vil kunne falde som følge af en nedgang i enten priser eller mængde, 

hvis kundernes efterspørgsel ændrer sig, eller konkurrenterne tager markedsandele (Elling & 

Sørensen, 2005, s. 199). AOH-risikoen vurderes ikke at være stor i DONG Energy, hvilket også fremgår 

af rentabilitetsanalysen, da AOH ikke har den samme påvirkning på ROIC som OG. Det er tidligere 

konstateret at adgangsbarriererne er høje i branchen og at konkurrencen fra nye spiller på markedet 

ikke er væsentlig, hvilket også taler for en lav AOH risiko. Endvidere har DONG Energy ikke en 

væsentlig risiko for ophobning af fx gas på gaslagrene, hvorfor risikoen for tab her ikke vurderes at 

være væsentlig. Energibranchen er som tidligere nævnt heller ikke en branche hvor kunderne skifter 

udbydere jævnligt. 

 

DGEAR-risikoen er risikoen for at andele af driftsforpligtelser set i forhold til netto driftsaktiver vil 

falde (Elling & Sørensen, 2005, s. 201). Herved vil DONG Energy fremstå dårligt for en investor, og der 

vil være en risiko for at kreditorerne ikke vil yde kredit på denne baggrund. Denne risiko vurderes 

ikke at være central for DONG Energy, da koncernen ikke er underlagt den store leverandørstyrke jf. 

den strategiske analyse.  

 

Den finansielle risiko udgøres både af en renterisiko og den finansielle gearing. Renterisikoen vil være 

hos virksomhederne med variable forrentede lån kontra virksomheder med fastforrentede lån. DONG 

Energy har i forbindelse med deres risikostyring delvist foretaget sikring af rentebetalinger, dette har 

de gjort dels ved optagelse af gæld med fast rente samt ved indgåelse af renteswaps (GROUP, 2013, s. 

80). DONG Energys låneportefølje (inklusiv hybridkapital) var ved udgangen af 2013 derfor 

overvejende fastforrentet10. DONG Energy har derudover også en valutarisiko, da de har optaget lån i 

fremmed valuta. Denne eksponering overfor kursudsving har koncernen forsøgt at minimere ved 

terminskontrakter, swaps og optioner. Renterisikoen og valutarisikoen øger muligheden for et 

faldende SPREAD, hvilket vil reducere ROE i forhold til ROIC jævnfør vores rentabilitetsanalyse. Ud fra 

ovenstående vurderes det at DONG Energy bærer en finansiel risiko, om end den vurderes at være 

minimeret over de sidste par år jævnfør koncernens tiltag. 

 

  

                                                             
10 78% af DONG Energys gæld pr. 31/12/13 var fastforrentet (GROUP, 2013, s. 39) 
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4.7 Opsummering på regnskabsanalysen 

Formålet med regnskabsanalysen er, at skabe et overblik over DONG Energys økonomiske situation 

ved at se på den historiske finansielle performance. 

 

DONG Energys revisionspåtegning, samt anvendt regnskabspraksis er gennemset for perioden 2008-

2013, og det kan konkluderes at der i alle årene er afgivet en blank påtegning og at anvendt 

regnskabspraksis ikke har ændret sig væsentlig i perioden. 

 

Reformuleringen af regnskabstallene viser, at DONG Energy frem til 2012 havde en forretning som 

generede indtjening og hvor det generelt gik fornuftigt. Dette ændrede sig i 2012, hvor DONG Energy 

lige pludselig har underskud og er hårdt ramt af de meget høje gældsforpligtelser. Allerede i 2012 

starter man derfor på optimering af forretningen, blandt andet via frasalg, hvilket afspejler sig i 2013, 

hvor det går noget bedre. 

 

Rentabilitetsanalysen underbygger den identificerede udvikling ved reformuleringen af 

regnskabstallene, hvorfor det ses at DONG Energy både i 2012 og 2013 har en negativ egenkapital-

forrentning, ROE. En dekomponering af denne viste,  at denne udviklingen blandt andet  kommer af 

den negative gearing, da SPREAD er negativ i 2012 og 2013. ROE forringes derfor i forhold til ROIC. 

Udviklingen i FGEAR viser dog, at DONG Energy har formået at mindske koncernens gældsforpligtelser 

i takt med optimeringen af forretningen i 2013. 

 

Ved at se på den inverse værdi af AOH i 2013 fremgår det, at DONG Energy sætter kr. 1,14 i netto 

driftsaktiver for at skabe et salg på 1 krone, hvilket selvsagt ikke er en god forretning. AOH-risikoen 

vurderes ikke at være stor i DONG Energy, da AOH ikke har den samme påvirkning på ROIC som OG. 

Det er tidligere konstateret at adgangsbarriererne er høje i branchen og at konkurrencen fra nye 

spiller på markedet ikke er væsentlig, hvilket også taler for en lav AOH risiko. 

 

Overordnet kan det konkluderes at specielt 2012 var et rigtig dårligt år, og at man både i 2012 og 2013 

har vanskeligheder i forhold til at genere overskud. Det vurderes dog, at den fremgang man har set i 

2013 vil fortsætte fremadrettet, og at DONG Energy derfor igen vil begynde at genere overskud. 
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5. BUDGETTERING 

Ved hjælp af den strategiske og regnskabsmæssige analyse vil der i dette afsnit blive udarbejdet et 

budget (proforma-regnskaber) for DONG Energys driftsaktivitet og finansieringsaktivitet til brug for 

den efterfølgende værdiansættelse.  

 

Budgetperioden er fastsat til at strække sig over 5 år, dvs. fra 2014 -2018. Jo længere periode der 

vælges, jo større usikkerhed er der forbundet med de arbitrære budgetforudsætninger, mens en kort 

budgetperiode giver terminalværdien en stor betydning i værdiansættelsen. Det er derfor vurderet at 

der opnås en tilstrækkelig balance ved at anvende en budgetperiode på de 5 år, samt at det vurderes at 

der maksimalt kan fastsættes relevante forudsætninger for en periode på 5 år ud fra den strategiske 

analyse. Det bemærkes at DONG Energys 2014-regnskab efterfølgende er blevet offentliggjort i februar 

2015. Da budgetteringen er foretaget inden offentliggørelsen af årsrapporten er dette ikke taget i 

betragtning i budgetteringen. 

 

Proforma-opgørelserne tager udgangspunkt i sammendrag af de reformulerede opgørelser der er 

opstillet tidligere i afhandlingen, da en detaljeret budgettering på hver enkelt post både vil være 

væsentlig mere tidskrævende samt at det kan være problematisk at få tilstrækkelig information til at 

kunne indarbejde alle de nødvendige forudsætninger. Desuden indeholder de reformulerede 

opgørelser al den information som er nødvendigt i forhold til analysebrug. Ud fra den strategiske 

analyse er det konstateret at salgsvæksten er forskellig for de fire forretningsområder, hvorfor det er 

valgt at budgettere på nettoomsætningsniveau for hvert område. De øvrige poster budgetteres samlet 

for koncernen. 

 

5.1 Salgsvækst 

Hvis man ser på den samlede nettoomsætning for perioden 2008-2013, så har der været en stigning i 

nettoomsætning siden 2009. Den stigning gælder dog ikke på tværs af forretningsenhederne, hvorfor 

det er valgt at se på nettoomsætningen pr. forretningsområde. 

 

5.1.1 Exploration & Production (E&P) 

Med undtagelse af 2009 har E&P formået at øge nettoomsætning hvert år i den udvalgte historiske 

periode, og hvis man ser på den samlede udvikling fra 2009 til 2013 så er der sket en positiv udvikling 

af nettoomsætningen på 88%. I 2013 udgjorde E&P´s nettoomsætning 15 % af koncernens samlede 

nettoomsætning. Vedvarende efterforskning af olie og gas er en del af fundamentet bag koncernens 

vækststrategi og målet er en solid vækst i produktionen (GROUP, 2013, s. 27).  
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Ud fra den strategiske analyse vurderes det at E&P også i fremtiden vil bidrage med en positiv 

stigende omsætning. Fremadrettet vil man i mindre grad være med på efterforskningsprojekter fra 

begyndelsen, men i stedet investere i felter hvor der allerede er fundet olie og gas. Herved håber man 

at kunne øge produktionen og derved indtjeningen, da tendensen de seneste par år har vist at der sker 

færre og færre nye opdagelser af felter. Der er endvidere budgetteret med en ekstra stigning i 

omsætning i hhv. 2015 og 2017, da det er her de to felter Laggan-Tormore og Hejre forventes at stå 

færdige.   

 

5.1.2 Wind Power (WP) 

Den samlede tendens for koncernen afspejles også i omsætningen for WP, hvor omsætningen er steget 

stødt hen over den femårige periode. Specielt 2013 var et rigtig godt år for WP, hvor 

nettoomsætningen steg til 12 mia. kr. (2012: 7,7 mia. kr), hvilket svarer til 14 % af koncernens 

samlede nettoomsætning. Når man ser på de historiske tal er det tydeligt at se, at der er sket en 

rivende udvikling inden for vind industrien, med en nettoomsætning der samlet er steget med 10,3 

mia. kr. (614 %) siden 2009.  

 

DONG Energy er en af de helt store spillere på markedet, og de største hvis man ser i Europa. Det 

forventes derfor også at der vil være en betydelig stigning i nettoomsætningen fremadrettet. Den 

budgetterede omsætning er endvidere foretaget med hensyntagen til hvornår nye havmølleparker 

kommer i produktion hen over den femårige budgetperiode.  

 

5.1.3 Thermal Power  

Thermal er den eneste af DONG Energys forretninger der over de 5 år samlet set har en faldende 

nettoomsætning, da omsætningen er faldet fra 10,8 mia. kr. til 9.7 mia. kr (11%). Overordnet set må 

det dog konkluderes at Thermal bidrager positivt med en stabil omsætning, svarende til 12 % af DONG 

Energys samlede nettoomsætning.  

 

Den fremtidige omsætning forventes at opretholde sit niveau og være forholdsvis stabil ligesom 

udviklingen har været det i den historiske periode. Denne udvikling forventes at være realistisk ud fra 

DONG Energys strategi om omlægning af el- og varmeproduktionen fra kul til bæredygtig biomasse. 

Ved at konvertere kraftværkerne kan disse i fremtiden komme til at fungere som en supplerende 

energikilde til vindkraft. Derved sikrer man levetiden af kraftværker som energikilde fremadrettet. 
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5.1.4 Customers & Markets (C&M) 

C&M er det forretningsområde der generer den største nettoomsætning og i 2013 udgjorde denne 59 

% af koncernens samlede omsætning. Udviklingen i den historiske periode er ligesom for Thermal 

nogenlunde stabil og hvis man ser på den overordnede udvikling fra 2009 til 2013, så er der sket en 

samlet stigning i nettoomsætningen på 19%. 

 

C&M bliver væsentligt påvirket af udviklingen i priserne på gas, olie og el. Det forventes dog, at man 

kan opretholde det nuværende niveau af nettoomsætningen og at denne vil forblive nogenlunde stabil 

hen over budgetperioden, hvorfor der er budgetteret med en mindre stigning hen over de fem år. 

 

Den budgetterede nettoomsætning er på baggrund af de ovenstående vurderinger opstillet som følger. 

 

 

Figur 34: Salgsvækst pr. forretningsområde, budget DONG Energy (egen tilvirkning) 

 

5.2 Budgettering af AOH og beregnet netto driftsaktiver (NDA)  

Det er valgt at beregne NDA for budgetperioden ved hjælp af den beregnede AOH (driftsaktivernes 

omsætningshastighed) fra rentabilitetsanalysen tidligere i afhandlingen. AOH er i 2013 beregnet til 

0,88, og er samlet set steget når man ser på den historiske periode. Det er valgt at tage udgangspunkt i 

den beregnede AOH for hele budget- samt terminalperioden, da det vurderes at denne afspejler den 

endelige optimering af forretningen som DONG Energy har været igennem. Herefter kan NDA beregnes 

ved hjælp af nedenstående formel (Elling & Sørensen, 2005, s. 228). 
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Nedenfor ses den budgetterede AOH og NDA. 

 

 

Figur 35: Budgetteret AOH og NDA for DONG Energy (egen tilvirkning) 

 

5.3 Budgettering af driftsoverskud 

Driftsoverskuddet fra salg (før skat) er budgetteret ud fra følgende (Elling & Sørensen, 2005, s. 229).  

 

DO fra salg (før skat)t = salgt x core OGsalg (før skat)  

 

Core OGsalg er fastsat ud fra konklusionerne i den strategiske analyse, samt vurderet i forhold til den 

historiske overskudsgrad. Budgetteringen bygger derfor på antagelsen om at DONG Energy formår at 

følge deres strategi om blandt andet omkostningseffektivisering. Herudover forventes det også at der 

vil ske en stigning i investeringerne, samtidig med det forventes at der også i stigende grad vil indgås 

de tidligere nævnte finansielle partnerskaber, der betyder at DONG Energy ikke skal finansiere alle 

projekter alene. Overordnet set vurderes det derfor at der vil ske et mindre fald i 

investeringsomkostningerne der aktiveres løbende i driften. 

 

For at beregne driftsoverskuddet fra salg efter skat er det nødvendigt at budgettere den effektive 

skatteprocent. Den historiske effektive skat har i perioden 2008-2011 ligget på omkring 40-45 % 

hvilket afviger noget fra den danske selskabsskattesats, mens satsen i 2012 og 2013 har været 

påvirket væsentligt af de store frasalg der har været. Grunden til niveauet for skattesatsen er noget 

over den danske selskabsskat skyldes blandt andet de specielle skatteforhold der er indenfor 

forrentningsområderne WIND og TP. Det er på baggrund af dette valgt at budgettere med en effektiv 

skatteprocent på 35 % i hele perioden. Satsen er fastsat lidt lavere end den historiske, da det vurderes 

at nedbringelsen af selskabsskatten også vil påvirke DONG Energy effektive skattesats. Drifts-

overskuddet fra salg efter skat er givet ud fra skattesatsen og driftsoverskuddet før skat. 

 

For at få det samlede driftsoverskud, bør andet driftsoverskud efter skat ligeledes budgetteres. Denne 

er budgetteret på baggrund af den historiske udvikling, hvorfor der i 2014 er budgetteret med 1 mia. 

kr. og i 2015 med 0,5 mia. kr. og herefter vurderes niveauet at blive omkring 100 mio. kr. fremadrettet. 
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Udviklingen er budgetteret ud fra at det forventes, at der i årene 2014-2015 vil ske de sidste frasalg for 

at komme helt i mål med optimering af koncernen, således at alle ikke kerneaktiviteter er frasolgt. 

 

 

Figur 36: Budgetteret driftsoverskud, DONG Energy (egen tilvirkning) 

  

Tabellen ovenfor viser det samlede budgetterede driftsoverskud efter skat. Det er i budgetestimatet 

fravalgt at medtage de ikke-resultatførte reguleringer, der føres over egenkapitalen, da disse vurderes 

som værende af uvæsentlig karakter. 
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6. VÆRDIANSÆTTELSE 

Værdiansættelsen i dette afsnit tager udgangspunkt i de forgående afsnit, hvor der er fastlagt et 

femårig budgetgrundlag for DONG Energy. Jævnfør tidligere i opgaven er der valgt at tage 

udgangspunkt i den tilbagediskonterede cash flow model som vil blive fulgt op af en 

følsomhedsanalyse. 

 

6.1 WACC 

Da der skal tages højde for både ejernes og långivernes afkastkrav, anvendes de gennemsnitlige 

kapitalomkostninger (WACC). WACC er et udtryk for den diskonteringsrente som skal anvendes til at 

diskontere de frie pengestrømme for DONG Energy i værdiansættelsen ud fra DCF-modellen. Det er 

tidligere bemærket at WACC har en væsentlig betydning for den endelige værdiansættelse, da der er 

valgt en relativ kort budgetperiode, hvorfor værdien fra terminalperioden udgøre en stor andel af den 

samlede markedsværdi. WACC opgøres ved hjælp af nedenstående formel. 

 

WACC = 
V0E 

× ke + 
V0NFF 

× kg 
V0NDA V0NDA 

 

Hvor V0E og V0VFF er markedsværdien af hhv. egenkapitalen og netto finansielle forpligtelser. V0NDA er 

markedsværdi af virksomheden mens ke er ejernes afkastkrav og kg er de finansielle omkostninger 

efter skat (Elling & Sørensen, 2005, s. 54).  

 

6.1.1 Fastlæggelse af egenkapitalomkostninger 

Til at fastlægge egenkapitalomkostningerne anvendes CAPM-modellen jævnfør nedenstående formel, 

hvor der tages udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet i DONG Energy kontra afkastet på hele 

aktiemarkedet. 

ke = rf + β ( E ( rm ) – rf ) 
 

Hvor ke er ejernes afkastkrav og rf er den risikofrie rente. β (beta) er den systematiske risiko og E(rm) – 

rf er markedets risikopræmie. 

 

Den risikofrie rente bliver i praksis ved værdiansættelser fastsat ud fra den effektive rente på den 

toneangivende 10-årige statsobligation (Elling & Sørensen, 2005, s. 51). Denne praksis er der derfor 

også valgt at tage udgangspunkt i, i denne opgave, da alternativet er at skulle beregne en risikofri rente 

og risikopræmie for hver periode i DCF modellen for at simulere en rentestruktur. Da DCF-modellen 

antager at den valgte virksomhed fortsætter for evigt, vil denne metode kræve en stor mængde 
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estimater som i sidste ende vurderes at vil have en lille påvirkning på præciseringen af resultatet. Det 

er altså derfor valgt at tage udgangspunkt i den effektive rente fra den 10-årige danske statsobligation, 

hvorfor den risikofrie rente er fastsat til 1,99 % (statistik). 

 

Ideen med CAPM-modellen er kun en del af risikoen kan bortdiversificeres, og den del der ikke kan 

elimineres ved at investere i en diversificeret aktie bør derfor indgå i prisdannelsen.  Den systematiske 

risiko (beta) er derfor et udtryk for de virksomhedsspecifikke risici og er et relativt risikomål.  Det er 

kun muligt at beregne beta for noterede virksomheder, hvorfor commen sense-metoden anvendes til 

at komme med et beta-estimat for DONG Energy.  

 

E&Y har i forbindelse med en tredjepartsvurdering af Anholt havvindmøllepark foretaget en beregning 

af DONG Energys WACC. I denne forbindelse er der foretaget en screening af sammenlignelige 

energiselskaber med et strategisk fokus på vindenergi. Nedenfor ses de iflg. E&Y sammenlignelige 

selskaber og den estimerede aktiebeta.  

 

 

Figur 37: Sammenligningsgruppe for beta (E&Y, 2010) 

 
Ved β =1 vurderes risikoen at have den samme risiko som markedsporteføljen, mens en β < 1 betyder 

at investering har en mindre risiko end markedsporteføljen og omvendt en større risiko ved β > 1. Ud 

fra gennemgangen af DONG Energys driftsmæssige og finansielle risici tidligere i afhandlingen samt 

ved at se på de sammenlignelige selskaber vurderes beta til at være 0,9 for DONG Energy. Baggrunden 

for at vælge en β < 1 er blandt andet med fokus på at DONG Energy de senest par år har haft stort 

fokus på at optimere forretningen samt forberede virksomheden på en mulig børsnotering. Derudover 

vurderes der at ligge en vis sikkerhed i at DONG Energy er statsejet.  

 

Inden ejernes afkastkrav kan beregnes er det som det sidste nødvendigt at fastsætte risikopræmien. 

Risikopræmien er det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktier i forhold til investering i 
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risikofrie aktiver (statsobligationer) (Elling & Sørensen, 2005, s. 52). Historisk set har den 

gennemsnitlige risikopræmie ligget omkring de 4 %, mens den de seneste år har ligget noget højere 

(ca. 8%) pga. den store usikkerhed på aktiemarkedet (Søren Verup, 2013). Ud fra dette vurderes det at 

risikopræmien bør være højere end det historiske gennemsnit, dog forventes det at investorerne i 

højere grad vil investere i aktier i jagten på afkast, hvorfor der er valgt at anvende en risikopræmie på 

5 %. 

 

Ejernes afkastkrav er derfor som følger: 

 

ke = 0,0199 + 0,9 ( 0,05 ) = 0,0649 = 6,49 % 

 

6.1.2    Fastlæggelse af kapitalstrukturen 

Fastlæggelsen af kapitalstrukturen er nødvendig for at foretage en vurdering af fordelingen mellem 

markedsværdien af egenkapitalen og de netto finansielle forpligtelser. Det er valgt at estimere den 

fremtidige kapitalstruktur på baggrund af den historiske struktur samt ud fra den viden der er opnået 

tidligere i afhandlingen omkring investeringer i fremtiden.  

 

 

Figur 38: Historisk kapitalstruktur for DONG Energy, egen tilvirkning 

 

Minoritetsinteresserne har ingen indvirkning på ejernes afkast, hvorfor disse holdes udenfor. Ud fra 

den historiske opgørelse ovenfor ses det, at der de seneste par år er sket en ændring i fordelingen af 

strukturen. Ud fra den strategiske analyse vurderes den seneste tendens der ses i 2012 og 2013 ikke at 

være den kapitalstruktur som kommer til at være gældende fremover. DONG Energy har de sidste par 

år haft fokus på optimering af deres forretning, hvilket blandt andet er sket ved frasalg af aktiver som 

ikke indgår i deres fremtidige kerneaktiviteter. Derudover er strategien fremadrettet at investere 

målrettet i vindprojekter samt at mindske investeringerne i søgning efter gas og olie og i stedet 

investere i projekter hvor der allerede er fundet enten gas eller olie.  Ud fra ovenstående oversigt over 
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den historiske kapitalstruktur forventes det derfor, at der vil ske et fald i de finansielle forpligtelser 

samtidig med at egenkapitalen vil øges med 13 mia. kr. i forbindelse med den aktieemission der sker i 

starten af 2014.  Den fremtidige kapitalstruktur estimeres derfor på baggrund af dette til at være 

følgende.  

 

30 % - Finansielle forpligtelser 

60 % - Egenkapital 

10 % - Minoritetsinteresser 

 

6.1.3 Finansielle forpligtelsers afkastkrav 

Fremmedkapitalomkostningerne er et udtryk for den risikovurdering der foretages af långiver, og skal 

anses som det afkast, DONG Energy mindst skal opnå af den investerede kapital for at opfylde 

lånegivernes minimumskrav. Estimatet af de finansielle forpligtelsers afkastkrav beregnes som følger: 

 

kg = ( rf + rs )( 1 – t ) 

 

Hvor komponenterne forstås ved kg er finansielle forpligtelsers afkastkrav, rf er risikofri rente, rs er 

selskabsspecifikt risikotillæg og t som selskabsskatteprocent (Elling & Sørensen, 2005, s. 56).  

 

Ud fra et historisk perspektiv, så har selskaber i Danmark oplevet en faldende selskabsskattesats, 

hvilket også gør sig gældende for de kommende år hvor regeringen har vedtaget at sænke 

selskabsskattesatsen i perioden 2014-2016. I 2014 vil selskabsskattesatsen udgøre 24,5 % og for 2015 

23,5 %, hvorefter den fra 2016 og fremadrettet vil udgøre 22 %. I budget- og terminalperioden er der 

som tidligere nævnt taget højde for et fald i selskabsskatten, i forhold til den historiske skattesats i 

DONG Energy. Det er dog valgt at anvende 22 % ved beregning af de finansielle forpligtelsers 

afkastkrav. 

 

Det selskabsspecifikke risikotillæg som DONG Energy har på sin gæld, er opgjort ved at tage DONG 

Energys gennemsnitlige effektive rentesats på generel låntagning på 4,0 % (2012: 4,4%) (GROUP, 

2013, s. 83) og fratrække renten fra den 10 årige statsobligation (1,99%). Herved fås et 

selskabsspecifikt risikotillæg på 2,01 %. 

 

kg = ( 0,0199 + 0,0201 )( 1 – 0,22 ) = 0,0312 = 3,12% 
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Det er nu muligt at beregne WACC. 

 

WACC = (0,6 * 0,0649) + (0,3 * 0,0312) = 0,0483 = 4,83% 

 

I DCF modellen benyttes WACC som tilbagediskonteringsfaktor, da denne tager højde for 

både aktionærernes og pengeinstitutternes afkastkrav. 

 

6.2 Værdiansættelse af DONG Energy 

På baggrund af budgetteringen og den estimerede WACC er værdien af DONG Energy beregnet til 34,3 

mia. kr. med udgangspunkt i de endelige regnskabstal for 2013. 

 

 

Figur 39: Værdiansættelse DONG Energy (egen tilvirkning) 

 

De gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) afspejler den fremtidige kapitalstruktur og hermed 

det fremtidige afkastkrav for investorer og långiver. Terminalvæksten er fastsat til 2 %, hvilket 

vurderes at været niveauet for inflationen. Både WACC og terminalvæksten har en væsentlig 

indflydelse på beregningen af værdien når DCF modellen anvendes, hvilket vil blive undersøgt 

nærmere i følsomhedsanalysen. 
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Kapitalforhøjelsen som blev vedtaget endeligt i starten af 2014 har taget udgangspunkt i en værdi af 

DONG Energy på 31,5 mia. kr. som er beregnet med udgangspunkt i tallene for 2012. På denne 

baggrund vurderes det derfor ikke at man har taget udgangspunkt i en for lav værdi af DONG Energy 

eller at det havde haft en stor betydning for salget til de nye investorer, hvis man i stedet havde taget 

udgangspunkt i tallene for 2013.  

 

6.3 Følsomhedsanalyse 

Formålet med dette afsnit er at analysere følsomheden af de væsentligste value drivers bag 

værdiansættelsen, og derved se hvor stor betydning de forskellige forudsætninger har for den 

beregnede værdi af DONG Energy. 

 

I og med at værdien er beregnet ud fra en forholdsvis kort budgetperiode, så udgør terminalperioden 

en væsentlig del heraf, hvilket betyder at både WACC og den fastsatte terminalvækst har en stor effekt 

på den endelig værdi. Nedenfor er det derfor analyseret hvilken effekt det har på den samlede værdi af 

DONG Energy, hvis der ændres i vækstperioden kombineret med en ændring i WACC. Det skal 

endvidere nævnes at der i budgetperioden også er usikkerheder, men at disse ikke vurderes at have 

lige så stor indvirkning på den samlede værdi som WACC og terminalvæksten. 

 

 

Figur 40: Følsomhedsanalyse DONG Energy (egen tilvirkning) 

 

Ud fra analysen fremgår det tydeligt, at de to udvalgte drivers har en væsentlig betydning for den 

endelige værdi af DONG Energy. Den endelige værdi er udgjort ud fra en WACC på 4,83 % og en 

terminalvækst på 2%. Ved at fastholde WACC og kun ændre på terminalvæksten, så svinger værdien 

imellem 17.285 mia. kr. og 70.032 mia. kr. Hvis terminalvæksten omvendt fastholdes, så vil værdien 

ligge mellem 13.128 mia. kr. og 64.503 mia. kr. ved en ændring i WACC, hvilket betyder at jo højere 

afkastkravet er fra ejere og investorerne, jo lavere vil den endelige værdi være i værdiansættelsen. 

Overordnet set må det dog konkluderes, at det er svært at spå om de fremtidige vækstrater, og at blot 

en mindre ændring i forudsætningerne for de fastsatte værdier kan have en væsentlig indvirkning på 

den endelig værdi af selskabet. 
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7. KONKLUSION  

Den overordnede problemstilling lød på om aktierne i DONG Energy blev solgt til en fair pris af 

regeringen i januar 2014. For at besvare denne problemstilling, blev der opstillede en række 

underspørgsmål, der samlet skulle danne grundlag for svaret.  

 

Tendenserne i energibranchen samt forventningerne til fremtiden, er med til at underbygge den 

endelige værdiansættelse, hvorfor dette blev undersøgt i starten af afhandlingen.  I Europa er der de 

seneste årtier sket en liberalisering af energibranchen, hvilket har været med til at øge konkurrencen. 

Denne liberalisering er også sket i Danmark, og har bidraget til en væsentlig ændring i hvordan energi-

sektoren ser ud i dag. Det vurderes dog, at energibranchen i Danmark stadigvæk til en vis grad er 

præget af monopol, blandt andet på grund af forsyningspligten, som det ikke forventes, at der sker 

nogen væsentlige ændringer til i fremtiden. Cirka 90% af de danske husholdninger er kunder hos 

forsyningsselskaber, og det er fundet at kunderne overordnet set sjældent skifter udbyder. Herudover 

er branchen præget er et stort fokus på nedbringelse af CO2, samt at gøre vedvarende energi 

konkurrencedygtig i forhold til andre energiressourcer. Reserverne af fossile brændsler vil på længere 

sigt udtømmes og de forventes at være opbrugt i ca. 2080, hvorfor branchen på lang sigt skal igennem 

en større omstilling. Branchen er endvidere påvirket af at olie- og gaspriser er konjunkturfølsomme 

produkter, hvorfor det kan være svært at forudsige hvordan priserne vil udvikle sig fremadrettet. Den 

fremtidige efterspørgsel på el vurderes endvidere ikke at ændre sig væsentlig fra hvad den er i dag. 

 

Den strategiske situation i DONG Energy vurderes at være fornuftig i forhold til konkurrenterne. 

Selskabet har de seneste par år formået, at tilpasse sig til hvordan markedet ser ud i dag og det 

vurderes, at man har opbygget en stærk forretningsportefølje. Specielt forretningsområdet Wind 

Power har en væsentlig betydning for DONG Energys strategiske position, da man i dag er 

markedsledende i Europa. DONG Energy stod i 2013 for 26% af produktionen af offshore vind i 

Europa, og stod i samme år for næsten 50% af de ny opførte havmølleparker. Energibranchen er 

blandt andet karakteriseret ved at have meget høje adgangsbarriere, hvilket er med til at minimere 

truslen fra nye spillere, samtidig med at det gør at branchen vurderes at være præget af en middel 

grad af konkurrence. 

 

En af de stærke sider ved DONG Energy er deres stærke forretningsportefølje der understøtter 

hinanden. Endvidere vurderes det, at selskabet er godt tilpasset til fremtiden, og at det er en fordel at 

DONG Energy allerede nu anses som værende en stærk spiller inden for vedvarende energi. Dette er 
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blandt andet med til at øge mulighederne på nye markeder som UK, og kan samtidig være med til at 

give DONG Energy en fordel når der kæmpes om retten til nye licenser.   

 

De svage sider i DONG Energy er blandt andet, at man er i en branche med kapitaltunge investeringer, 

hvilket stiller store krav til virksomheden og kan betyde store tab ved fejlinvesteringer. Herudover er 

der begrænset vækstmuligheder på det danske marked, mens det europæiske marked er præget af 

væsentlig flere konkurrenter. Endvidere er man i branchen ramt af en faldende efterspørgsel på gas, 

som kan påvirke gaspriserne. 

 

De fremtidige indtjeningsmuligheder i DONG Energy vurderes at være gode. Selvom der ikke er de 

store vækstmuligheder i Danmark, så vurderes det alligevel at man kan formå at bibeholde den 

markedsandel man har i dag. Det vurderes endvidere at man har gode muligheder, i specielt UK, hvor 

man har flere licenser til at kunne opføre havmølleparker. Også forretningsområdet E&P vurderes at 

kunne sikre en stigning i den fremtidig indtjening, specielt i forhold til de to nye felter der er ved blive 

opført og som man forventer står færdige i hhv. 2015 og 2017.   

 

Den endelige værdi af DONG Energy på baggrund af den DCF model er opgjort til 34,3 mia. kr. Ud fra 

den endelige værdiansættelse vurderes den oplyste værdi af DONG Energy på 31,5 mia. kr. derfor at 

være et udtryk for den reelle værdi, og det kan derfor konkluderes at aktierne blev solgt til en fair pris. 

  

Det skal dog siges, at selvom værdien som lå til grund for salgsprisen vurderes at være på et rimelig 

niveau, så kan det diskuteres om den underliggende aftale har gjort at selve handlen er mindre 

lukrativ. Hvis man ser på den samlede aftale så kan det godt ende med at salget økonomisk set bliver 

en dårlig forretning for den danske stat, specielt hvis det ikke lykkes at få DONG Energy børsnoteret 

inden 2018.   
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8. PERSPEKTIVERING 

Efter at have skrevet denne afhandling er der flere ting som kunne give anledning til yderligere 

fordybelse, herunder konsekvenserne af den aftale der blev indgået med blandt andet Goldman Sachs 

ved kapitalforhøjelse. Umiddelbart virker aftalen med de nye investorer, som om at staten holder 

hånden under investorernes potentielle tab, mens investorerne tager hele gevinsten, hvis tingene går 

godt. Fordelen ved at bruge private investorer er, at risikoen ved højst risikable energisektor deles, 

men med put-optionen begrænses denne fordel væsentligt. Det kunne derfor være interessant at 

undersøge nærmere hvilke økonomiske konsekvens det ville få for hhv. den danske stat og DONG 

Energy, hvis det enten lykkes eller ikke lykkes at få børsnoteret selskabet inden 2018. Herunder kunne 

det ligeledes være interessant at se på hvor langt DONG Energy er fra en endelig børsnotering, samt 

hvilke udfordringer der for at dette kan lykkes inden den fastlagte deadline. 

 

Derudover kunne det også have været interessant at have set på hvilken betydning det ville have for 

den samlede koncern, hvis man valgt kun at børsnotere en del af DONG Energy. Herunder kunne det 

specielt være interessant, at se på værdien af forretningsområdet Wind Power, hvis dette skulle stå 

alene ved en børsnotering.  

 

Det kunne endvidere være interessant at se på, hvilken betydningen det forventes at få fremadrette for 

DONG Energy, at Goldman Sachs nu sidder med 19% af aktierne, samt med en plads i bestyrelsen. 

Siden kapitalforhøjelsen i januar 2014 har Goldman Sachs ikke fået mange pæne ord med på vejen, og 

de har blandet været i mediernes søgelys pga. af deres noget atypiske selskabskonstruktion. 

Herudover bliver selskabet også sat i forbindelse med krakket i 2008 på den amerikanske 

investeringsbank, Lehman Brothers.   
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