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1. EXECUTIVE SUMMARY 

DONG Energy A/S as we know it today was founded in 2006 in a fusion between DONG A/S, 

Elsam A/S, Energi 2 and Nesa. The fusion created an energy company that operates in the 

whole value chain which has made DONG Energy A/S the largest energy company in 

Denmark. 

The largest shareholder in DONG Energy A/S is the The Danish State, who owns 74,04 %  of 

the company. DONG Energy A/S has twice been prepared to be listed on the stock exchange 

but both times the listing was cancelled. The second cancellation was due to the instability of 

the stock markets and since this has not changed, DONG Energy A/S is still yet to be listed on 

the stock exchange. 

 

The liberalization of the market for electricity in 2003, and of the market for gas in 2004, has 

increased the competition on both markets. This has given competing companies access to the 

Danish markets, but it has also given DONG Energy A/S the possibility of entering markets 

that previously was impossible to access. In Denmark this has not had a major impact and 

DONG Energy A/S has not lost many customers because of this. 

The products that DONG Energy A/S provides have a great negative impact on the 

environment. The consumers have generally an increased focus on the protection of our 

environment, a focus that among other things has been increased by COP15 which took place 

in December 2009 in Copenhagen. This means that a company like DONG Energy A/S must 

relate to this by doing research in how to change their products, so they are taking the 

protection of the environment into consideration and at the same time are keeping a high 

supply security. DONG Energy A/S has a force in off-shore wind mills and the company has 

chosen to focus on this because this type of energy is less harmful for the environment than 

thermal production. 

The last year have been hard years for DONG Energy A/S because of the financial crisis which 

has set its marks in their accounts. This is visible in the accounting analysis where 2009 has 

been a remarkably bad year. 

In the budget we assume that the World Economy will change for the better which will mean 

more economical stability for the company. Our value of DONG Energy A/S is calculated from 

the free cash-flow model and is verified through the residual income model. 

We have estimated the value of DONG Energy A/S to be 59 billion kroner. 
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2. INDLEDNING 

Energimarkedet er en kompleks sammensat størrelse, som indeholder dimensioner der for 

størstedelen af befolkningen er svær at gennemskue og som er af en uidentificerbar størrelse. 

For mange mennesker er energi at tænde for stikkontakten - og lyset bliver tændt! 

 

Men som tiden er lige nu, er flere og flere begyndt at forholde sig kritisk til de bagvedliggende 

processer, der er ved den energi der forbruges. Klimatopmødet i december 2009 i København 

har været medvirkende til at der på klimaområdet, har været stor mediedækning. Efterfølgende 

er der ikke mange, der ikke har en holdning til klimaet i en eller anden forstand. 

 

At staten kan regulere sig til det de gerne vil, er ikke noget nyt. Da DONG i 1972 blev oprettet 

som statsejet selskab, var det blandt andet på baggrund af den daværende oliekrise1. Staten 

ønskede at have et selskab, der kunne fungere som forgangsbillede i forhold til udbygning af 

det danske energimarked. Ideen var at Danmark skulle være mindre afhængig af de 

olieproducerende lande. Staten ejer i dag 74,04 % af DONG Energy A/S2. 

 

I dag er sangen en anden. Nu er det klimadebatten, liberalisering og privatisering der former 

politikernes repræsentanter i samfundet på energimarkedet.  

Liberaliseringen har bevirket, at forbrugerne har frit valg i forhold til valg af el- og 

gasleverandør. 

 

Liberaliseringen har derudover medført, at der som udgangspunkt ikke er noget argument for, 

at DONG Energy skal være et statsejet selskab, da der, for at der er fri konkurrence, skal være 

de samme markedsmæssige forhold for samtlige aktører. Derfor er det tanken, at DONG 

Energy skal børsnoteres i den kommende fremtid. Børsnoteringen vil således bidrage til en 

form for ligestilling blandt alle udbyderne på energimarkedet.  Det er dog meningen at Staten 

stadig skal eje 51 % procent, hvilket kan virke lidt ironisk, da en af begrundelserne for 

børsnoteringen er, at DONG Energy skal privatiseres, men her vil staten stadig være 

majoritetsaktionær. 

 

                                                   
1 Mogens Rüdiger, Energipolitisk regulering og DONG A/S 1972-2004, 1. udgave 2007 Djøf 
2 Statens selskaber 2009, Finansministeriet, juni 2009 samt efterfølgende vil DONG Energy A/S benævnes 
DONG Energy 
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Energimarkedet er en stor synder i klimapåvirkningen. I takt med den eskalerede klimadebat er 

forbrugerne blevet mere bevidste omkring, hvad de vil være med til og modsat hvad de tager 

afstand fra i forhold til miljøpåvirkning. Dette har store konsekvenser for virksomheder der 

opererer på energimarkedet og de er tvunget til at forholde sig til den øgede opmærksomhed 

der hviler på dem. En ny vare er blevet markedsført: "CO2-venlig energi til den gode 

samvittighed". 

 

På denne baggrund er blandt andet DONG Energy i gang med at udvikle nye metoder til 

indvinding af energi - herunder opsætning af vindmøller. Dette indebærer kolossale 

investeringer i milliardklassen. Men hvis de skal have en chance for at overleve i fremtiden, er 

der intet alternativ til et produktionsapparat der er "state-og-the-art", da der er andre 

energiproducenter, der så vil stå først for i valget af leverandør. 

 

Disse forhold har stor påvirkning på værdien af DONG Energy, og der har været meget omtale 

i medierne om hvorledes DONG Energy skal værdiansættes ved en børsnotering. En del af 

snakken er gået på hvorvidt DONG Energy skal kunne føre deres nødvendige store 

investeringsprogram ud i livet uden at knække halsen. Investorerne har dog ikke lagt DONG 

Energy på is, hvilket synliggøres via den store efterspørgsel på DONG Energys udstedelser af 

obligationer af flere omgange.  
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3. PROBLEMSTILLING 

3.1 Problemformulering 

Det blev besluttet at DONG Energy skulle børsnoteres, og dermed har de været inde i en 

proces for børsmodning, som blandet andet mundede ud i den store fusion i 2006, hvor der 

blev tilkøbt væsentlige elaktiviteter i form af Elsam, Energi E2 og NESA. Dog er 

børsnoteringen af 2 omgange aflyst. Første gang grundet folketingsvalg, og anden gang 

grundet uro på aktiemarkeder og udviklingen i energipriserne. DONG Energy er et højaktuelt 

selskab i forhold til den miljødebat som er for tiden – hvor der aldrig før har været så meget 

fokus på miljø og de konsekvenser, der følger af blandt andet CO2-udledning.  

 

Hovedproblemet formuleres således:  

 

Hvilken værdi bør DONG Energys aktier udbydes til i forbindelse med en børsintroduktion 

primo 2010? 

 

Som selskab kan man ikke påvirke alt, og skal derfor tit tilpasse sig situationer. Ved dette 

spørgsmål vil det blive klarlagt, hvilke forhold i omverdenen der påvirker DONG Energy. 

• Hvilke eksterne forhold har væsentlig betydning for DONG Energys fremtidige 

indtjeningsmuligheder? 

 

Da DONG Energy ikke er det eneste energiselskab i Nordeuropa, vil det have en påvirkning på 

dem, hvordan de skal agere, når man ser det i samspil med konkurrenter, leverandører mm., 

derfor vil følgende forhold blive analyseret.  

• Hvordan er konkurrenceintensiteten i branchen, hvorpå DONG Energy agere?  

 

Ligesom de eksterne forhold påvirker DONG Energy, vil de interne forhold ligeledes have en 

indvirkning på muligheden af værdiskabelsen, her tænkes specielt ressourcer i form af 

anlægsaktiver og mennesker. Dette vil nedenstående spørgsmål klarlægge. 

 

• Hvilke interne forhold har væsentlig betydning for DONG Energy fremtidige 

indtjeningsevne og indtjeningsmuligheder? 
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Når de eksterne og interne forhold er blevet klarlagt vil de blive konkretiseret ved 

nedenstående spørgsmål, som vil vurdere koncernens helbredstilstand.  

• Hvilke styrker og svagheder har DONG Energy i forhold til udnyttelse af muligheder og 

beskyttelse af truslerne fra de eksterne forhold? 

 

En virksomheds strategiske position giver resultater i form af regnskabstal. Derfor er det 

relevant at analysere hvorledes strategien historisk set har påvirket disse via nedenstående 

spørgsmål.  

• Hvordan DONG Energys økonomiske udvikling været? 

• Hvordan DONG Energys rentabilitet udviklet sig? 

• Hvor kommer værdiskabelsen hos DONG Energy? 

 

Da der er en sammenhæng mellem afkastkravet og risikovillighed fra investorernes side, er det 

her relevant at se på hvilke risici, som kan påvirke markedsværdien af DONG Energy, hvorfor 

følgende spørgsmål skal besvares: 

• Hvordan ser DONG Energys samlede risikoprofil ud? 

 

Ud fra den strategiske analyse, regnskabsanalysen samt risikoanalysen er det nu muligt at svare 

på følgende i forhold til den økonomiske performance i fremtiden, da dette er essentielt i 

forhold til værdiansættelsen, og derfor nedenstående spørgsmål. 

• Hvordan ser DONG Energy fremtidige indtjening ud?  

 

Med udgangspunkt i budgettet og risikoprofilen følger selve værdiansættelsen med en 

vurdering af: 

• Hvilket afkast vil investorer og ejere forlange? 

• Vil den valgte værdiansættelsesmodel give et realistisk bud på værdien af DONG 

Energy? 
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3.2 Afgrænsning 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne afhandling, har der været forhold og faktorer, som vi har 

valgt at afgrænse os fra i forhold til relevans for indholdet og konklusionen. Det forudsættes 

derudover at relevante gængse modeller og analysemetoder kendes af læserne.  

 

Værdiansættelsen udarbejdes ud fra en forudsætning om at DONG Energy børsnoteres inden for 

den nærmeste fremtid og ikke først om 10 år. Afhandling har været noget tid under udarbejdelse, 

hvorfor informationsstrømmen dækker en lang periode. Værdiansættelsen vil udarbejdes med 

udgangspunkt i primo 2010. Afhandlingen er således udarbejdet med den viden vi har i dag. Da 

både energi- og aktiemarkedet er volatile – i øjeblikket i en højere grad end normalt, vil der være en 

begrænsning i afhandlingens forudsætninger for værdiansættelsen, da disse fremtidige udsving ikke 

er kendte.    

 

Der er ikke valgt en specifik værdiansættelsesdato, da regeringen endnu ikke er kommet med 

et udspil for hvornår DONG Energy skal børsnoteres samt der stadig er en vis usikkerhed 

forbundet hermed. 

 

Som skæringspunkt har vi valgt 1. maj 2010. Oplysninger offentliggjort efter denne dato vil således 

ikke indgå i værdiansættelsen. 

 

Afhandlingen er udarbejdet udelukkende på ekstern tilgængelig information.  

 

I afhandlingen benyttes den centralkurs der er sat i forhold til euroen på 746,038, og der tages 

således ikke hensyn til de udsving der kan være i kursen. Kursen må kun have udsving på +/- 

2,25 %3, hvorfor betydningen i forhold til kursen ikke vil have væsentlig betydning. 

 

Der afgrænses således fra at beskrive de anvendte strategiske analysemetoder og –modeller samt  

teorier dybdegående, da vi forudsætter, at afhandlingslæser besidder et vist fagligt niveau. Der vil 

dog være en beskrivelse af de modeller, vi har valgt at benytte, da dette vil give læseren en idé om 

hvorfor disse modeller er valgt.  

 

                                                   
3 Valutapolitik, ERM 2, www.nationalbanken.dk 
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Analysen af de interne forhold vil dække over en analyse over eksempelvis materielle 

anlægsaktiver og medarbejdersammensætning. Således ikke over interne arbejdsprocesser og 

forretningsgange, da disse oplysninger udelukkende er tilgængelige internt i DONG Energy  

 

Det forudsættes, at de anvendte årsrapporter i afhandlingen opfylder lovgivningen, og vi vil 

dermed ikke foretage en gennemgang af årsregnskabsloven, IFRS mv. i forhold til disse.  

 

Med udgangspunkt i at regnskabslovene er overholdt, analyseres der ikke på kvaliteten af årets 

resultat i forbindelse med regnskabsanalysen og værdiansættelsen.  

 

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i regnskabsårene 2006 til 2009, dog med vægt på årene 

2007 til 2009, da der for 2006 kun er indeholdt et halvt år efter fusionerne, hvorfor dette år ikke er 

sammenligneligt med de efterfølgende år. Foregående regnskabsår er derfor heller ikke relevante at 

have med her, grundet fusionen i 2006. 

Datagrundlaget for regnskabsanalysen er begrænset til officielle oplysninger, hvorfor der vil 

fremkomme subjektive vurderinger, som har indvirkning på værdiansættelsen og konklusionen. 

 

Der vil ikke blive udarbejdet en regnskabsanalyse eller værdiansættelse pr. forretningsområde. 

Denne vinkel kunne have været interessant at have med i afhandlingen, dog er DONG Energy 

en samlet virksomhed, og det virker ikke sandsynligt, at de ville lukke et af 

forretningsområderne. Hvis man havde valgt at foretage dette pr. forretningsområde, vil man 

ikke have synergieffekten, af at DONG Energy er repræsenteret i hele værdikæden, med.  

Salgsvæksten i budgettet er dog delt op på forretningsområderne, da er forskel herpå. Der 

afgrænses fra at budgettere øvrige driftssegmenter, da DONG Energy ikke oplyser hvad dette 

består af samt at de historiske tal for dette segment er af en uvæsentlig beløbsmæssig størrelse, 

og vil derfor ikke påvirke værdiansættelsen i væsentlig grad. 

 

I forbindelse med vækstanalysen i regnskabsanalysen afviges der fra lærebogens metode4 for 

så vidt angår beregning af ejernes afkastkrav. Denne er ifølge lærebogen sat til en konstant, 

hvor der i afhandlingen er medtaget det faktiske udbetalte udbytte pr år. Derudover er 

egenkapitalomkostningen beregnet ud fra det foreslåede udbytte i forhold til egenkapitalen 

primo. 

                                                   
4 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen og Jens O. Elling, 2. udgave, 1. oplag 
2005 
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Vi vil dog ikke foretage hele den risikoanalyse, som der foreslås af Erik Hansen, men på 

udvalgte områder, som vi vurderer, at koncernen er eller kan blive væsentligt påvirket af. 

 

I budgetmodellen er der en antagelse om, at en øgning i nettodriftsaktiver vil munde ud i en 

øgning i omsætningen. Dette vil dog ikke nødvendig være tilfældet hos DONG Energy, da 

størstedelen af deres investeringer går på, at kunne producere mere vedvarende energi frem for 

termisk. 

 

På et overordnet niveau sondres der mellem 4 forskellige kategorier til vurdering af en 

virksomheds værdi5: 

1. Kapitalværdibaserede modeller 

2. Relative værdiansættelsesmodeller 

3. Substansværdimodeller 

4. Optionsmodeller 

Denne afhandling vil fokusere på de kapitalværdibaserede6 modeller. De relative modeller kan 

kun anvendes af børsnoterede selskaber, da man benytter markedsværdien af selskabet til 

beregning af disse. Da DONG Energy endnu ikke er børsnoteret vil det ikke give mening at 

værdiansættes ud fra disse modeller. Disse modeller tager ikke udgangspunkt i budgetteringen 

med bagvedliggende strategisk regnskabsanalyse, hvorfor denne model ikke har et ligeså 

veludarbejdet grundlag. Prismultipler anvendes dog som sammenligningsgrundlag for andre 

virksomheder, men ikke som en decideret værdiansættelse. Substansværdimetoden og 

optionsmodellerne benyttes kun sjældent, og kun i specielle situationer, såsom likvidation og 

virksomheder i økonomisk krise. 

 

3.3 Målgruppe 

Da kandidatafhandlingen omhandler en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af 

DONG Energy, er målgruppen for denne afsluttende afhandling på cand.merc.aud.-studiet 

mulige og nuværende investorer af DONG Energy, aktieanalytikere, censor og vejleder. 

 

 

 

                                                   
5 Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel af Lektor Thomas Plenborg, ph.d, Børsens Forlag 2000 
6 I litteraturen ligeledes kaldet nutidsværdimodeller eller absolutte værdiansættelsesmodeller 
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3.4 Tidshorisont 

Kandidatafhandlingen blev påbegyndt i september 2009, hvor diskussionen vedrørende 

problemformulering og indsamling af data startede. I oktober påbegyndte vi 

dataindsamlingsprocessen og november skriveprocessen. Data er efterfølgende løbende blevet 

indsamlet. Historiske data er ligeledes blevet indsamlet, da vores regnskabsanalyse går 4 år 

tilbage. Derfor vil det være nødvendigt, at have forståelse for, hvordan koncernen har taget sig 

ud tidligere.  
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4. METODE 

Metodeafsnittet har til formål at beskrive den fremgangsmåde, hvormed vi vælger at løse 

afhandlingens problemstilling.  

 

Dermed vil nærværende metodeafsnit kort beskrive: hvad vi vil gøre, hvordan vi vil gøre det 

og hvorfor vi vil gøre det. Metoden til problemstillingen er opdelt i tre forskellige punkter 

udgørende metodeafsnittets struktur7: 

 

• Afhandlingens formål  

• Metodevalg 

• Afhandlingens struktur 

 

4.1 Afhandlingens formål 

Formålet med afhandlingen er, at klargøre hvilken pris DONG Energys aktier bør udbydes til 

ved en eventuelt kommende børsnotering, som tager udgangspunkt i en omfattende analyse af 

koncernen. Det har tidligere været annonceret at DONG Energy, skulle børsnoteres, dette 

projekt er dog blevet aflyst ad 2 omgange. Børsnotering kommer i forbindelse med Regerings 

ønske om, i en højere grad, at liberalisere de statsejede selskaber, herunder DONG Energy. 

Sidste gang børsnoteringen skulle have fundet sted var d. 6. februar 20088.  

De gange DONG Energy har været tæt på en børsnotering, har der været tale om, at det skulle 

have været til en værdi på DKK 50 milliarder9. Der har dog været gættet på varierende værdier 

på DONG Energy, som ligger mellem 40-80 mia. kr. gennem årene10. Vi har derfor fundet det 

interessant, at beregne værdien af DONG Energy primo 2010, hvis en børsnotering skulle finde 

sted.  

 

                                                   
7 Den skinbarlige virkelighed, vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, Ib Andersen, Forlaget 
Samfundslitteratur, 3.udgave, 2. oplag 2006 
8 Artikel: DONG børsnoteres, d. 16.1.08  
9 Artikel: DONG-notering lever stadig, d. 7.10.09 
10 Var Dongs notering en forudsigelig fiasko, d. 24.1.08 og Dong taber 8 mia. i børsværdi, d. 7.9.07 
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Afhandlingens formål er en omfattende analyse af DONG Energy, som vi vil gøre til genstand 

for en afprøvning via en beregnet værdiansættelse. Afhandlingen vil derfor have en blanding 

mellem et eksplorativ og forklarende formål11. 

 
4.2 Model- og metodevalg 

Afhandlingen er bygget op omkring de i problemstillingen nævnte spørgsmål, således at de i 

afsnit 1 nævnte problemstillinger og delspørgsmål løbende bliver besvaret, for at opnå et 

samlet svar på hovedspørgsmålet.  

 

Vores opbygning af afhandlingen er inspireret fra denne model12 

 
Figur 1: Afhandlingens opbygning 

 

Denne model gør hvert skridt i denne afhandling mere håndgribelig, og er en god struktur for 

en sådan afhandling og tilfører den røde tråd.  

 

4.2.1 Den strategiske analyse 

Den strategiske analyse skal give os og læseren en baggrundsviden om DONG Energy. Den 

skal give en forståelse for, hvad det er som giver værdi til DONG Energy, og hvordan 

koncernen klarer sig rent konkurrencemæssigt i den branche og på de markeder, hvorpå de 

operer. Den skal ligeledes underbygge regnskabsdelen, da tallene ikke siger så meget i sig selv. 

Regnskabsanalysen sammenkoblet med den strategiske analyse giver det os mulighed for at 

                                                   
11 Den skinbarlige virkelighed, vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, Ib Andersen, Forlaget 
Samfundslitteratur, 3.udgave, 2. oplag 2006 
12 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3. udgave, 1. oplag 2009, Gjellerup 

Fase 1 
Analyse af den 

historiske udvikling 

Fase 2 
Budgettering 

 

1. Informations- 
indsamling 

2. Strategisk analyse 
3. Regnskabsanalyse 
4. Nøgletalsanalyse 
5. Analyse af penge- 

strømme 

1. Struktureret 
budgettering 

2. Proforma finansielle 
opgørelser 

 
 

Fase 3 
Værdiansættelse 

 

1. Kapitalomkostninger 
2. Indirekte versus 

direkte metode 
3. Værdiansættelses-

model 
 

 



Side 17 af 142 

forstå tallene. Analyserne skal ligeledes benyttes til budgettering, hvor vi her skal forudsige 

noget om den fremtidige indtjening for DONG Energy. Her spiller den sammenkobling mellem 

regnskabsanalysen og den strategiske analyse en væsentlig rolle, da den gør os i stand til at 

udarbejde et budget for koncernen til brug for værdiansættelsen.  

 

Den strategiske analyse vil have stor fokus på el, varme, olie og gas området, da disse 4 

områder står for 93 % af koncernens omsætning. 

Den strategiske analyse påbegyndes med en PEST model13, som ser således ud: 

 
Figur 2: PEST model  

 

En PEST model er opdelt i 4 områder og kan fortælle os noget om hvilke faktorer inden for de 

4 områder, der påvirker selskabets værdiskabelse. De 4 områder er alle eksterne forhold: 

politiske & lovgivningsmæssige forhold, økonomiske forhold, socialkulturelle forhold og 

teknologiske & miljømæssige forhold. Denne model er ligeledes med til at fremhæve hvilke 

væsentlige muligheder og trusler der findes i virksomhedens omverden, men som de i mindre 

grad kan påvirke. 

 

Herefter vil vi foretage en Portes 5 Forces analyse14. Denne analyse tager udgangspunkt i 5 

omkringliggende faktorer for, at få klarlagt virksomhedens styrkeforhold og sårbarhed på 

markedet. Denne analyse foregår på brancheniveau, hvor vi i PEST analysen beskæftigede os 

med makroøkonomiske og kulturelle forhold. Porters 5 Forces analyserer 

konkurrenceintensiteten i branchen. 

 

                                                   
13 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3. udgave, 1. oplag  2009, Gjellerup 
14 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3. udgave, 1. oplag  2009, Gjellerup  
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Analysen skal klargøre virksomhedens evne til at skabe profit. Dette er blandt andet afhængig 

af den branche selskabet befinder sig i samt dens evne til at omstille sig og anlægge den rette 

strategi. Derfor er det afgørende at undersøge, hvilke karakteristika der kendetegner den 

branche og konkurrenceintensitet, som koncernen befinder sig i. Man klarlægger branchens 

konkurrenceform, dens kunder, leverandører, substitutter til branchens produkter samt 

adgangsbarriere for nye konkurrenter. Analysen kan enten foretages på branchen som helhed 

eller inden for de forskellige forretningsområder. Vi har vurderet, at det vil være mest 

hensigtsmæssigt at foretage analysen på brancheniveau, men der vil dog inden for hvert 

område blive inddraget specielle forhold inden for de forskellige forretningsområder, hvor 

disse forhold gør sig gældende.  

 

Nedenstående kan ses modellen Porters 5 Forces. 

 
Figur 3: Porters 5 Forces 

 

Efter at have analyseret makro-omverdenen og brancheforholdene, bevæger vi os ned på 

virksomhedsniveau, og analyserer de interne forhold i DONG Energy. De interne 

strategifaktorer som ressourcer og kompetencer analyseres, da koncernens vækstmuligheder 

ikke alene kan knyttes til markedets muligheder.  
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De strategiske udviklingsfaktorer i koncernens omgivelser er dynamiske og svære eller umulig 

at forudsige. De er samtidig, som hovedregel, vanskelig at påvirke for den enkelte virksomhed, 

hvorfor det er vigtigt for en virksomhed at have nogle ressourcer og kompetencer, som gør 

dem i stand til at kunne håndtere de forskellige situationer. Disse faktorer har betydning for 

den fremtidige indtjening og den fremtidige udviklingsmulighed for DONG Energy.  

Vi har valgt at inddrage følgende parametre i denne analyse15: Finansielle forhold, materielle 

forhold, immaterielle forhold, forhold inden for viden & læring samt forhold om det 

menneskelige og organisationen generelt. Herefter undersøger vi ejernes og lederes 

præferencer, som skal klargøre om ledere og ejere er i stand til at udvikle en strategi, som skal 

være holdbar for DONG Energy, således at koncernen kan overleve og være en attraktiv 

investeringsmulighed for fremtidige investorer.  

 

Som en opsamling på den strategiske analyse vil vi anvende SWOT analysen. SWOT analysen 

er opbygget, så den viser: koncernens indre formåen (styrke og svagheder), omgivelsernes 

indvirkning på koncernen (muligheder og trusler). Styrker er forhold, som koncernen er god til, 

hvor muligheder er eksterne faktorer, som kan bidrage positivt til koncernen, hvis disse 

udnyttes. Svagheder er forhold koncernen ikke er god til eller ikke er lige så gode til som 

konkurrenterne. Hvor truslerne er eksterne forhold, som truer forretningsmulighederne. 

 

4.2.2 Regnskabsanalysen 

I regnskabsanalysen vil vi anvende den udvidet DuPont-model16.  

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

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

finansieringsaktivitet samt indeholdelse af samtlige værdireguleringer. Derudover vil der blive 

foretaget en opdeling af permanente og ikke tilbagevendende overskudskomponenter, som 

analysemæssigt har påvirkning på værdiansættelsen. 

 

4.2.3 Risikoanalyse 

Herefter foretager vi en risikoanalyse af DONG Energy. Vi har valgt, at benytte Erik Hansens17 

risikomodel som fremgangsmetode. 

                                                   
15 Strategi i vindervirksomheder, Jørgen Lægaard og Mikael Vest, Jyllands-Postens forlag, 2. udgave, 1. oplag 
2005 
16 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3. udgave 1. oplag 2009, Gjellerup 
17 Erik Hansen, Strategisk projektstyring, Samfundslitteratur 2002, 1.udgave 2002, se bilag 1 
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I denne analyse vurderes det hvilke risici, virksomheden er udsat for, og hvilke konsekvenser 

dette vil få, hvis de indtræffer samt i hvilket omfang DONG Energy risikoafdækker disse.  

 

De risici vi vil analysere på, er i høj grad risici, som er uden for ledelsens kontrol. Dog kan 

ledelsen i et vist omfang formindske de risici via risikostyring. Denne analyse skal blandt 

andet klargøre hvor følsom koncernen er for disse risici. Det er ligeledes vigtigt i forbindelse 

med en værdiansættelse, at man sammen med det ønskede afkast, vurderer den risiko, som 

medfølger. Vi analyserer risikofaktorer inden for de driftsmæssige og finansielle risici18 

 

Denne viden som vi opnår ved denne analyse anvendes til beregning af afkastkravet i 

værdiansættelsesafsnittet. 

 

4.2.4 Budgettering 

I budgetteringsdelen udarbejdes et budget med sammendragne opgørelser19.  

Nøgletallene fra regnskabsanalysen samt oplysninger fra risikoanalysen og den strategiske 

analyse bliver anvendt som baggrund til budgetforløbet. Det skal dog bemærkes, at den 

budgetmodel, som vi har valgt at følge20 skaber noget støj i vores budget.  

 

4.2.5 Værdiansættelse 

I dette afsnit redegøres der kort for 2 metoder til værdiansættelse. Beskrivelsen vil ikke være 

udtømmende, men vil kunne klarlægge, hvorfor vi vælger at værdiansætte ud fra den model 

som vi gør. Den ene model anvendes som primær model, hvor den anden model skal verificere 

resultatet fra den primære model. Det er ligeledes i dette afsnit, at vi beregner afkastkravene 

fra både ejere og långivere.  

Ud fra den beregnede værdi vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse af de parametre, der 

påvirker væsentligt til værdien.  

Som sammenligningsgrundlag vurderes værdien ud fra prismultipler i andre virksomheder.   

 

4.3. Afhandlingens struktur 

Formålet med dette afsnit er at give en kort oversigt over samt en forståelse for, hvorledes vi 

har valgt at opbygge kandidatafhandlingen. Dette bliver illustreret i nedenstående figur, som 

                                                   
18 Erik Hansen, Strategisk projektstyring, Samfundslitteratur 2002, 1.udgave 2002 
19 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3. udgave 1. oplag 2009, Gjellerup 
20 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3. udgave 1. oplag 2009, Gjellerup 
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viser vores disponering af afhandlingen med efterfølgende gennemgang af metodikken i og af 

delområderne. 

 
Figur 4: Afhandlingens struktur, kilde: egen tilvirkning 

 

Indledning 

Første del af kandidatafhandlingen består af afsnit 1 og 2 som er henholdsvis executive 

summary og indledningen. Disse afsnit er udarbejdet som det indledende til afhandlingen. 

Disse afsnit er med i afhandlingen for at give læseren en forståelse for, hvad denne afhandling 

vil indeholde, og hvorfor emnet er valgt. 
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Anden del består af afsnit 3, 4 og 5, som er de opgavetekniske afsnit, hvor vi identificerer 

problemområdet og efterfølgende konkretiserer det i en problemformulering, som det er 

afhandlingens formål at besvare. Det er ligeledes i dette afsnit vi afgrænser os for nogle 

problemstillinger, som måske synes væsentlige, men som vi har vurderet uhensigtsmæssigt 

eller direkte uopnåelige i forbindelse med vores afhandling. 

I forlængelse af dette afsnit vil vi beskrive vores metodik til problemløsningen. Metodikken 

skal give læseren en forståelse for, hvordan afhandlingen er udformet, og hvorfor den 

indeholder forskellige typer af strategiske modeller, teorier m.m. Yderligere vil der være 

afsnit, som fastlægger hvilket tidsrum vi operere indenfor.  

Afsnit 5 skal give læseren en forståelse af DONG Energy, og de aspekter af DONG Energy, 

som vi finder essentielle for afhandlingen.  

 

Analyse af DONG Energy 

Tredje del består af afsnit 6, 7, 8, 9 og 10.  

Afsnit 6, 7 og 8 skaber grundlag for budgetteringen. Den strategiske analyse, 

regnskabsanalysen samt risikoanalysen er basis for resten af afhandlingen. 

Den strategiske analyse har til formål at afdække forhold omkring koncernens strategiske 

position og muligheder på de forskellige markeder.  

 
Afsnit 7 omhandler selve regnskabsanalysen. Regnskabstallene er for årene 2006, 2007, 2008 

og 2009. Regnskabstallene reformuleres, så tallene, til brug i regnskabsanalysen er fordelt på 

en analytisk hensigtsmæssig måde. Herefter vil vi beregne relevante nøgletal, som skal hjælpe 

os med, at vurdere hvordan DONG Energy har klaret sig finansielt i denne periode, og som 

skal give os en viden, om hvilke faktorer spiller ind i fremtiden i forhold til budgetteringen.  

Den strategiske analyse er de ikke-finansielle aspekter, hvorimod regnskabsanalysen fortæller 

os noget om de finansielle aspekter. 

 

Afsnit 8 omhandler risikoanalysen, hvor det analyseres hvilke risici DONG Energy er udsat 

for, og i hvilken grad, de har muligheder for afdækning af disse. Denne analyse danner 

ligeledes grundlag for beregning af afkastkravet i værdiansættelsesafsnittet. 

 

Afsnit 9 indeholder selve budgetteringen af de forskellige poster i regnskabet. De oplysninger 

og informationer som vi kom frem til i afsnit 6, 7 og 8 vil danne basis for disse. 
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I afsnit 10 vil den endelige værdiansættelse blive udarbejdet. Denne tager sit afsæt i afsnit 8 og 

9. Der findes mange forskellige metoder til værdiansættelse. I starten af afsnittet vil vi 

redegøre for to forskellige værdiansættelsesmetoder, som begge er kapitalværdibaserede 

værdiansættelsesmodeller. Herefter vil en værdiansættelse blive foretaget ud fra disse 

modeller.  

 

Konklusion 

Fjerde del består af afsnit 11, som er konklusionen, som er en besvarelse af vores 

problemstilling, og som tager udgangspunkt i vores analyse og delkonklusioner. 

 

Perspektivering 

Femte del består af afsnit 12, som vil bestå af at vi vil se vores afhandling i forhold til de 

historiske og samfundsmæssige betingelser afhandlingen er skrevet i. Her vil vores 

kommentarer og tanker til den værdi, vi er kommet frem til i afsnit 11 blive nedskrevet.  

 

4.4 Dataindsamling 

Vi har til brug for kandidatafhandlingen hentet materiale fra en række forskellige kilder.  

 

Vi anvender diverse artikler, rapporter, undersøgelser m.v., som fremgår af litteraturlisten. 

Yderligere anvender vi teoretiske modeller, som vi løbende har stiftet bekendtskab med 

gennem vores uddannelsesforløb.  

Dataindsamling til informationer om DONG Energy har vi anvendt koncernens hjemmeside, 

for at finde egnede informationer, hvor vi blandt andet har hentet årsrapporterne.  

Herudover har vi søgt yderligere informationer, såsom artikler, brancheanalyser mm. 

Internettet har været brugt mest i forbindelse med oplysninger om DONG Energy. 

 

4.4.1 Kilde- og litteraturkritik 

Vores datafangst har været begrænset til årsrapporterne fra DONG Energy, deres hjemmeside, 

og diverse eksterne artikler.  

Selvom DONG Energy ikke er børsnoteret er deres årsrapport meget oplysende. Det er derfor 

nødvendigt, på trods af årsregnskabslovens bestemmelser om neutralitet og relevans21, at 

foretage en sortering af de informationer, som stilles til rådighed i årsrapporten. Dette kunne 

                                                   
21 Årsregnskabsloven § 13 
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give problemer i forhold til en neutral værdiansættelse. Dog bliver mange af oplysningerne 

bekræftet via eksterne artikler. Der vil derfor blive lagt størst vægt på oplysninger, som kan 

verificeres herfra.  

 

Mange af de strategiske analyse modeller vi har anvendt er statiske og ikke dynamiske. De har 

udgangspunkt i det øjebliksbillede der er lige nu og her. De tager ikke hensyn til, at 

virksomhedernes omverden ændrer sig; kundernes præferencer ændrer sig, der kommer nye 

konkurrenter på markedet, fusioner m.m. Dette tager analysemodellerne ikke hensyn til, og 

dette skal man, som bruger af modellen, have fokus på. 
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5. INDTRODUKTION TIL DONG ENERGY OG DEN DANSKE 

ENERGISEKTOR 

Dette afsnit indeholder en historisk præsentation af DONG Energy for at få en forståelse for 

hvorfor DONG Energy er den koncern, som de er i dag. Afsnittet vil yderligere indeholde en 

præsentation af den danske energisektor.  

 

5.1 DONG Energy 

I starten af 70’erne var Danmarks energiforbrug i høj grad baseret på olie, hvor størstedelen af 

denne olie stammede fra Mellemøsten. På dette tidspunkt var der uroligheder i Mellemøsten, 

og derfor var der en del bekymring omkring dette. DONG Energy22 er et resultat af statens 

ønske om, blandt andet, at være uafhængig af Mellemøstens olie samt en bekymring om 

energiforsyningens sammensætning. DONG Energy blev derfor grundlagt i 1972 som et 

statsejet aktieselskab.  

En anden vigtig hændelse for dette forløb var oliekrisen i 1973, som gjorde at man skulle 

tænke i andre baner end olie. DONG Energy blev derfor også skabt for at være lokomotiv for 

udvikling af energiaktiviteter i Danmark. 

 

DONG Energy er et selskab, hvor det i starten har været meningen, at dets opgave var at 

udføre energipolitiske opgaver sammenføjet med at skulle tjene penge. DONG Energy er nu 

Danmarks største energikoncern23. 

 

I foråret 2006 blev der foretaget en fusion mellem DONG A/S, Elsam A/S, Energi E2 samt 

elaktiviteterne fra Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning, som skabte det DONG 

Energy som vi kender i dag. 

 

DONG Energy har flyttet sit fokus fra at være naturgaskilde, efterforsker, engrossælger samt 

gas- og olieproducent, til at blive et integreret energiselskab, hvor de har aktiviteter i hele 

værdikæden. Deres fokusområder følgende markeder: Generation (frembringelse), exploration 

                                                   
22 I dag hedder selskabet DONG Energy A/S (navnet blev ændret ved fusionen i 2006). Selskabet har tidligere 
heddet Dansk Naturgas A/S (i 1972), og herefter Dansk Olie og Naturgas A/S (i 1973). I 2002 ændres navnet til 
DONG A/S. I afhandlingen benyttes DONG Energy. 
23 http://da.wikipedia.org/wiki/DONG_Energy 
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& production (efterforske & produktion), energy markets og sales & distribution24. Der er 

endnu et forretningsområde, forskning og udvikling. Dog er dette ikke et område som levere 

produkter til de andre forretningsområder eller hvor der er et eksternt salg. DONG Energy er 

en kompleks koncern, som opererer på markeder, der for nogle ikke er helt gennemskuelige.  

Den danske stat ejer i dag 74,04 % af koncernen og koncernen har flere end 6000 medarbejdere25. 

 
5.1.1 Exploration & production26 

Exploration & production står for efterforskning efter og produktion af olie og gas. Disse 

aktiviteter er koncentreret i farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien (området vest 

for Shetlandsøerne), Færøerne og Grønland. Vækststrategien for dette område er kontinuerlig 

efterforskning efter gas og olie. Til brug for denne strategi har DONG Energy forskellige 

licenser i kommercielle fund samt ejerandele af oliefelter, gasledningsnet og -felter. 

I 2009 lå produktionen på 24,0 mio. boe, hvor 35 % var olie og 65 % gas. Det er første år for 

DONG Energy, hvor produktionen af naturgas oversteg produktionen af olie. 

DONG Energy deltog i slutningen af 2009 i 56 efterforsknings- og vurderingslicenser og 14 

produktionslicenser. 

 

5.1.2 Generation  

Generation producere el og varme fra kraftværker og vedvarende energikilder. De står således 

for driften af de danske kraftværker og vindmøller samt flere nordeuropæiske lande. Inden for 

dette område er man i gang med at opføre nye havmølleparker – både i Danmark og i England.  

DONG Energy har haft fokus på teknologiudvikling, hvilket har medført at de har etableret 

stærke kompetencer inden for udvikling og drift af termiske kraftværker, som kan anvende 

forskellige typer af brændsel. Derudover giver el produktionen en sideeffekt bestående af 

fjernvarme, som sælges videre til fjernvarmeselskaber. 

 

5.1.3 Energy markets 

Centrum for handel på energimarkeder er energy markets. Her købes og sælges gas og el samt 

relaterede produkter og ydelser i Nordeuropa. 

                                                   
24 Årsrapport for DONG Energy 2008 
25 http://www.dongenergy.com/da/om_dong_energy/kort%20om%20dong%20energy/pages/korte%20facts.aspx 
26 Oplysninger vedrørende forretningsområderne kommer fra årsrapporten for DONG Energy i årene 2007, 2008 
og 2009 
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Inden for dette forretningsområde optimeres DONG Energys energiportefølje, og er bindeled 

mellem koncernens fremskaffelse og salg af energi. Det er ligeledes her dele af DONG 

Energys gasinfrastruktur drives og de håndterer koncernens portefølje af gaskøbsaftaler.  

Energy Markets sælger gas internt til andre dele af koncernen, dels til engroskunder og dels på 

gasbørser. Elkøbet kommer fra elbørser og videresælges til sales & distribution. 

 

5.1.4 Sales & distribution 

Sales & distribution levere el, gas samt relaterede produkter til både private kunder, 

virksomheder og offentlige institutioner i Danmark, Sverige og Holland. I Danmark drejer 

dette sig om mere end 1 mio. slutbrugere. 

Herudover ejer27 og driver de 26.000 km. distributionsnet til el og naturgas i Danmarks samt et 

naturgaslager og en olierørledning. Forretningsområdet køber deres produkter, herunder el, 

naturgas og CO2-kvoter fra forretningsområdet energy markets28.  

 

5.1.5 Forskning og udvikling 

Under dette område udfører DONG Energy selv, og med partnere, en række forsknings-, 

udviklings- og demonstrationsprojekter, for at udvikle og etablere nye teknologier og sikre en 

stabil CO2–neutral energiproduktion. Dette prioriteres så DONG Energy kan være med til at 

imødekomme kravene om EU’s 20 % CO2-reduktion, 20 % energieffektivisering og 20 % af 

energiforbruget skal komme fra vedvarende energi inden 202029. Her bliver DONG Energy 

bliver nødt til at være med i denne udvikling, for at bibeholde deres brand, da de gerne vil 

profilere sig som en ”grøn” virksomhed, selvom deres produktion og produkter ikke er så 

miljøvenlige. I dette forretningsområde er der således ingen omsætning. 

 

5.2 Den danske energisektor 

Den danske energisektor er en kompleks branche, som den almindelige borger kan have svært 

ved at navigere rundt i. Den store forandring kom med el-reformen i 1999, hvor en ny struktur 

kom til. Der kom en klar adskillelse på el-markedet mellem selskaber med monopolopgaver og 

selskaber som er i åben konkurrence.  

 

                                                   
27 Det skal præciseres, at det er DONG Energy der ejer distributionsnettet og ikke forretningsområdet, men det er 
sales og distribution, som har ansvaret for dette. 
28 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
29 http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_da.htm 
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I denne branche er der følgende selskabstyper30:  

1. Netselskaber (monopol) 

2. Transmissionsselskaber (monopol) 

3. Systemansvar (monopol) 

4. Produktionsselskaber  

5. Elhandelsselskaber 

6. Andre selskabstyper 

 

Ad 1 

Netselskaber har ansvaret for den fysiske leverance af el til den endelige forbruger samt drive, 

vedligeholde og udbygge distributionsnettet. DONG Energy har et sådant selskab under 

forretningsområdet sales & distribution. DONG Energys eldistribution er koncentreret omkring 

hovedstadsområdet og den nordøstlige del af Sjælland31. Så monopolsituationen er ikke at et 

selskab har rettigheden til hele markedet, der er således tale om et geografisk monopol. Det 

samme gør sig gældende for gasmarkedet, hvor der ligeledes er et geografisk monopol. Her er 

DONG Energy koncentreret til Vest- og Sydsjælland og det sydlige Jylland32. 

 

Ad 2 

Transmissionsselskaberne driver højspændingsnettet fra 60 kilovolt og opefter. Der er en 

række regionale selskaber, som driver 150 kilovolts nettet og eventuelt 60 kilovolts net i en 

egn. Herudover er der Energinet.dk som driver det overordnede højspændingsnet på 400 

kilovolt og de elektriske forbindelser til udlandet. DONG Energy har tidligere opereret som 

transmissionsselskab, men i 2008 solgte DONG Energy 132 kV transmissionsnettet i 

Nordsjælland til Energinet.dk, som er et andet statsligt ejet selskab33.   

På gasmarkedet er det ligeledes Energinet.dk som ejer og driver gastransmissionssystemet i 

Danmark 

 

Ad 3 

Her foregår nogle af Energi.dk’s opgaver såsom at sikre den overordnede balance og kvalitet i 

el-systemerne, så der er tilstrækkeligt med el i forhold til forbruget. Det samme gør sig 

gældende for gas.  

                                                   
30 Selskabstyper af Leif Kristensen – www.danskenergi.dk 
31 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
32 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
33 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 



Side 29 af 142 

Ad 4 

Ved produktionsselskaberne er der konkurrence. Produktionsselskaber driver de danske kraft- 

og kraftvarmeværker samt vindmøller.  

De store produktionsselskaber, såsom DONG Energy, er ude i en hårdere konkurrence end de 

andre slags selskaber, da der er flere udenlandske spillere på markedet. Derudover er der de 

mindre kraftvarmeværker, som har tilskudsordninger, der skal sikre en bundgrænse for 

prisen34. 

Det er her DONG Energy har sine primære aktiviteter samt under punkt 5. Så DONG Energy er 

udsat for hårdere konkurrence, da dette marked blev liberaliseret d. 1. januar 2003 og 

gasmarkedet fulgte efter i 2004. 

 

Ad 5 

Det er her selskaberne køber el fra inden- og udenlandske producenter og videresælger den til 

forbrugerne. Der er 2 måder hvorpå selskaberne kan købe elektriciteten, enten direkte fra 

ovenstående producentselskaber eller via elbørsen Nord Pool. Der er elhandelsselskaber, som 

ligeledes har pligt til at oprettet et forsyningspligtselskab, som betyder, at de på et geografisk 

område af Danmark er tvunget til at forsyne kunder, som ikke benytter sig af muligheden for 

selv at vælge leverandør. Dog foregår dette til offentligt regulerede priser. Her foregår en del 

af DONG Energy primære aktivitet.  

 

Ad 6 

Mange elselskaber har oprettet andre selskabstyper, som udgør en sideaktivitet til deres 

primære drift. Herunder fibernet-selskaber og rådgivning. DONG Energy har selv været en del 

af fibernet-branchen, men valgte i 2009 at sælge denne aktivitet til TDC. Dog har DONG 

Energy fastholdt ejerskabet til de fibre, som benyttes af elnettet35. Under deres 

forretningsområde energy markets tilbyder de ligeledes energirådgivning for den private og 

offentlige sektor36. 

 

 

                                                   
34 Selskabstyper af Leif Kristensen, www.danskenergi.dk 
35 DONG Energy sælger sit fibernet til TDC, d. 17.11.09.  
36 http://www.dongenergy.com/da/forretningsaktiviteter/markets/pages/markets.aspx 
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6. STRATEGISK ANALYSE AF DONG ENERGY 

Gennem den strategiske analyse vil det kunne konkluderes, hvor DONG Energy er strategisk 

stærke og svage samt hvor deres værdiskabende aktiviteter er. 

 
6.1 Pest-model 

Med PEST modellen fremhæves det hvilke eksterne faktorer, som kan påvirke DONG Energy. 

Det vedrører forhold hvor virksomheden i ringe eller ingen grad har indflydelse, jævnfør afsnit 

4.2.1, side 16. Denne model er med til at give et godt grundlag for budgetteringen, da man får 

et kendskab til faktorer som påvirker DONG Energy.  

I PEST analysen er det vigtigt af få fastlagt hvilke faktorer, som skaber mest værdi for de 

finansielle værdidrivere, som i sidste ende betyder noget for virksomhedens samlede evne til at 

skabe værdi. 

 

6.1.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold 

Dette forhold er specielt vigtigt i forhold til DONG Energy, da nogle af de forretningsområder, 

de operere inden for er underlagt politisk regulering, og at DONG Energy er stiftet som et 

politisk redskab. 

1. National regulering på energiområdet samt politiske tiltag inden for energiområdet 

2. Konkurrencestyrelsen  

3. FN’s Klimakonference i København december 2009 (COP15) 

4. EU kommissionens klima- og energipolitik samt FN’s arbejde   

5. Børsnotering af DONG Energy 

6. Investeringer i grøn energi og andre tiltag 

 

Ad 1, national regulering på energiområdet samt politiske tiltag inden for energiområdet 

På energiområdet er der en del politiske tiltag. Et af de politiske tiltag, som har påvirket 

DONG Energy mest, har været da det blev besluttet at liberalisere el-markedet i januar 200337. 

Dette betød, at forbrugerne nu selv frit kunne vælge den leverandør, som man foretrak. Dette 

tiltag har rødder i at man fra EU’s side i 1999 valgte, at liberalisere energisektoren, for herved 

at fremme den fri konkurrence – både indenfor produktion og handel med el. 

                                                   
37 http://www.energinet.dk/da/menu/Marked/Om+elmarkedet/Om+elmarkedet.htm 



Side 31 af 142 

I Danmark reguleres el-markedet via elforsyningsloven. Lovens formål er at sikre, at 

forsyningen af el tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse38. 

Forsynings- og distributionsprisen for el bliver kontrolleret af Energitilsynet, som er en 

uafhængig myndighed, hvor tilsynets medlemmer udpeges af transport og energiministeren39. 

Naturgasmarkedet reguleres i naturgasforsyningsloven. Lovens formål er at sikre, at landets 

naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres under hensyn til forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse40 

 

D. 21. februar 2008 indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk 

Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance en aftale om dansk 

energipolitik for perioden 2008-201141. Denne aftale lægger vægt på at nedbringe Danmarks 

afhængighed af fossile brændsler, såsom kul, olie og gas og fastlægger handlinger, som kan 

opfylde målene i denne aftale.  

Målet for energibesparelser og – effektiviseringer er at bruttoenergiforbruget skal falde frem til 

2011 med 2 % i forhold til forbruget i 2006 og med 4 % frem til 2020. Dette er et ambitiøst 

mål, som skal opfyldes med blandt andet mere vedvarende energi. Målet for vedvarende energi 

er, at dette skal udgøre en andel på 20 % af bruttoenergiforbruget i 2011. Blandt andet vil der 

være en stigning i tilskud til kraftværkernes biomassebaserede el-produktion. Herudover skal 

der etableres to havvindmølleparker, på hver 200 MW, som har været i udbud. DONG Energy 

er den eneste producent, som har budt på opførelsen af vindmølleparken42.  Disse skal ligge i 

Kattegat ved Anholt, og det var forventet at vinderen af udbuddet skulle udpeges i april 201043. 

Dog er der ikke kommet en afklaring på om Energistyrelsen stiller sig tilfreds med, at der kun 

har været et bud på projektet, da der har været en del kritik af udbudsmaterialet44.  

Et andet tiltag i denne aftale er, at afgiftsfritagelsen på elbiler forlænges til 2012 samt at der er 

en forsøgsordning hvor der er bevilget 10 mio. kr. årligt i 2008-09 og derefter 5 mio. kr. i 

2010-201245. 

 

                                                   
38 http://www.ens.dk/da-dk/undergrundogforsyning/elogvarmeforsyning/elforsyning/Sider/Forside.aspx 
39 http://www.energitilsynet.dk/3/ 
40 http://www.ens.dk/da-dk/info/lovstof/gaeldende_love/naturgas/sider/forside.aspx 
41 http://193.88.185.141/Graphics/ENS_Energipolitik/Energiaftalen/energiaftale-21022008_final.pdf 
42 Kun en byder på dansk havvindmøllepark – udbuddet møder kritik, d. 8.4.10 
43 Energipolitisk redegørelse 2009,  
44 Afgørelse om Anholt Havmøllepark trækker ud, d. 21.4.10 
45 http://193.88.185.141/Graphics/ENS_Energipolitik/Energiaftalen/energiaftale-21022008_final.pdf 
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DONG Energy er repræsenteret i hele værdikæden på nær transmission på el og naturgas. Det 

har altså betydning for DONG Energy hver gang der sker ændringer i lovgivningen. De kan 

ikke agere frit, men er underlagt disse love, og skal følge priserne, som bliver udstukket af 

Energitilsynet, for at sikre at priserne ikke bliver for høje ved at udnytte deres 

monopolsituation46. Alle elforsyningsvirksomheder har pligt til at oprette et 

forsyningspligtselskab, som sælger el til offentligt reguleret priser. De offentligt regulerede 

priser godkendes af Energitilsynet. Dog er alle virksomheder inden for energibranchen 

underlagt de samme krav i forhold til disse love, og derfor giver det ikke visse virksomheder 

konkurrencemæssige fordele. 

 

Ad 2 konkurrencestyrelsen 

Herudover er DONG Energy underlagt krav fra konkurrencestyrelsen i forbindelse med købet 

af Elsam. Disse krav stammer fra fusionen mellem Elsam og NESA i 2004. Dette har blandt 

andet betydet, at DONG Energy skulle sælge nogle af sine decentrale kraftvarmeværker47. 

DONG Energy har ikke været tilfreds med den beslutning, da de er af den overbevisning, at 

salgsprisen var for lille i forhold til den pris, de havde betalt for aktiemajoriteten i Elsam48. 

Konkurrencestyrelsen fastholder, at disse kraftvarmeværker skulle sælges, hvorfor DONG 

Energy blev tvunget til at gøre det. Grunden til kraftvarmeværkernes salg, er at man fra 

konkurrencestyrelsens side vil forhindre, at der opstår en monopollignende situation. 

 

Ydermere skulle EU-Kommissionen godkende sammenlægningen af det daværende DONG og 

en række el-selskaber i 2006. Denne godkendelse fandt sted d. 14. marts 200649. Dog fulgte der 

betingelser med i forhold til denne godkendelse. DONG Energy skulle sælge sit jyske gaslager 

og i 7 år skal de sælge gas svarende til 10 % af det årlige danske forbrug på en auktion. Dette 

vil åbne op for at udenlandske grossister får adgang til markedet i Danmark, men dog også 

omvendt – at DONG Energy kan komme ind på markeder, blandt andet i Storbritannien, 

Belgien, Holland og Tyskland50. Det er blevet pålagt Konkurrencestyrelsen at overvåge disse 

auktioner. Disse auktioner afholdes med stor succes51  

 

                                                   
46 http://www.energitilsynet.dk/lovgivning-og-anmeldelse/elektricitet/ 
47 DONG Energy skal efterleve tilsagn fra Elsam/NESA-fusionen (2004),  
48 Konkurrencestyrelsen tryner DONG-fusion, Børsen, d. 31.8.06.  
49 EU-kommissionen godkender DONG-fusionen, d. 14.3.06.  
50 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
51 http://www.dongenergy.com/DA/Presse/pressemeddelelser/Pages/details.aspx?cisionid=486647 
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At konkurrencestyrelsen samt EU-kommissionen skal involveres, når DONG Energy har valgt 

at ekspandere, gør at det i fremtiden bliver svært for DONG Energy at vokse yderligere på el- 

og gasmarkedet i Danmark via opkøb eller andre fusioner, da de i forvejen er så store, og man 

ikke vil have, at ét energiselskab styrer hele branchen. Konkurrencestyrelsen vil ikke have at 

DONG Energy skal være et monopolselskab, og derfor er der grænser for DONG Energys 

handlen inden for vækst i Danmark. 

 

Ad 2, FN’s klimakonference  

COP15 blev afholdt i København i december måned 2009. COP15 er den 15. klimakonference 

under FN’s Klimakonvention52. COP er en forkortelse for Conference of Parties, som er det 

øverste organ i klimaforhandlingerne. Alle der har underskrevet Klimakonventionen, er 

repræsenteret her. Der afholdes klimakonference hvert år, hvor alle der har tilsluttet sig FN’s 

Klimakonvention deltager. Begrundelsen for at COP15 var så vigtig var, at man på COP13 på 

Bali i 2007 besluttede, at forhandlingerne om en fremtidig aftale skulle afsluttes på dette møde. 

COP13 blev afholdt kort tid efter, at FN’s Klimapanel IPCC havde udgivet sin 4. hovedrapport 

om klimaets tilstand. Denne rapport berettede ikke om positive påvirkninger53. Herefter tog 

arbejdet mod en ny aftale fart, som afløser for Kyoto-protokollen som udløber i 2012, og man 

fastlagde en ny plan; ”Bali Action Plan”. Planen gik ud på at fastlægge processen for 

forhandlingerne, som har slutdato ved COP15 i København.   

COP15 havde en stor betydning for energibranchen, herunder DONG Energy, da de mange 

former for el og gas udleder store mængder af CO2, og herved vil beslutninger vedrørende 

nedsættelse af udledning af CO2 have stor effekt. Dog blev COP15 ikke den succes man havde 

forventet, og der kom ikke en aftale ud af det, men blot en erklæring, ”The Copenhagen 

Accord54, hvor landene forpligter sig til at skulle indrapportere deres nationale klimaplaner til 

FN’s klimasekretariat. COP16 afholdes i december 2010 i Mexico. På denne måde har COP15 

ikke ændret spillereglerne for DONG Energy eller andre miljøbelastende selskaber. Dog har 

det skabt en større fokus på klimaet hos den almindelige borger 55 via den massive 

mediedækning. Derigennem også på energiselskaberne. 

 

 

 
                                                   
52 Oplysninger stammer fra http://www.kemin.dk/da-DK/COP15/Underweb1/Sider/cop15klimakonferencen.aspx 
53 FN’s klimapanel: Det haster med en aftale 
54 http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf 
55 Mange vil energitjekke, Nordjyske Ugeaviser 
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Ad 3, EU-kommissionens klima og energipolitik  

EU vedtog i december 2008 en bred energi- og klimapakke, hvori der er fremstræbende 

målsætninger for 2020. Med denne pakke skal Europa tilbage på rette spor – mod en bæredygtig 

fremtid og energieffektiv og kulstoffattig økonomi. Her er buddene på, hvordan dette skal gøres56: 

• Nedbringe udledning af drivhusgasser med 20 % (30 %, hvis der kan opnås en international 

aftale, hvilket ikke var muligt ved COP15) 

• mindske energiforbruget med 20 % gennem bedre energieffektivitet og 

• sikre, at 20 % af vores energi kommer fra vedvarende energikilder  

Arbejdet med imødegåelse af klimaforandringerne foregår ikke kun på FN niveau, men 

ligeledes på EU niveau. Dette har indflydelse på energibranchen grundet ovenstående under 

afsnittet FN’s klimakonference samt at EU vil foretage investeringer og støtteprogrammer, for 

selskaber som vil udvikle mere miljøvenlig energi. 

Dette kan have stor betydning for DONG Energy eftersom forretningsområdet generation 

producerer el og varme fra kraftværker og vedvarende energikilder. 15 % af DONG Energys 

strøm- og varmeproduktion kommer i dag fra vedvarende energi, mens 85 % kommer fra 

fossile brændsler. Disse procentfordelinger skal der byttes om på inden år 2040 – dette er en 

del af deres vision57. Derfor er det vigtig for DONG Energy, at der foretages investeringer og 

støtteprogrammer, da denne proces er omkostningsfuld. 

 

Ad 4, børsnotering af DONG Energy 

Staten har nu af 2 omgange prøvet at igangsætte en børsnotering af DONG Energy, som en del 

af deres privatiseringsplaner med statsligt ejet selskaber. Det er dog meningen at staten stadig 

skal eje 51 % af DONG Energy, så de på den måde stadig har bestemmende indflydelse, 

hvorfor det kan være lidt ironisk at tale om liberalisering.  

Denne børsnotering er begge gange blevet aflyst, første gang på grund af folketingsvalg og 

anden gang på grund af den finansielle krise, som har skabt uro på aktiemarkedet og uro i 

energipriserne. Selvom staten stadig vil have bestemmende indflydelse i DONG Energy, vil 

andre europæiske energiselskaber stadig kunnet købe sig ind, og få en vis indflydelse, f.eks. 

ved en bestyrelsesplads58. I forbindelse med den sidste aflysning af børsnoteringen har der 

                                                   
56 http://ec.europa.eu/climateaction/eu_action/index_da.htm 
57 Oplysning fra DONG Energys hjemmeside - under vision 
58 Udvandet privatisering af DONG, d. 15.6.04. 
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været en del skriveri, om hvorvidt DONG Energy overhovedet er en attraktiv investering for 

mulige investorer samt stillet spørgsmål om værdien af DONG Energy59. 

 

Ad 5, investeringer i grøn energi og andre tiltag 

Klimadebatten er på sit højeste til dags dato, og der er i dag stor fokus på vedvarende energi. I 

Danmark hører dette område under Miljøministeriet. Miljøministeriet arbejder for, at Danmark 

udvikler sig i en bæredygtig retning. Dette skal blandt andet ske gennem bedre integration 

mellem miljø og andre samfundssektorer samt bedre ressourceudnyttelse60.  

 

Kyoto-protokollen, som blev indgået i 1997 er udarbejdet af FN’s klimapanel, som Danmark 

også har tilsluttet sig61. Denne aftale hæmmer emissionen af 6 drivhusgasser, hvor den 

drivhusgas, som oftest bliver nævnt er kuldioxid (CO2). De andre drivhusgasser er methan 

(CH4), dinitrogenoxid (N2O), hydrofluorcarboner (HFC), perflucrcarboner (PFC) og 

svovlhexafluorid (SF6). Parterne har forpligtet sig til samlet set, at nedbringe deres emissioner 

af drivhusgasser med mindst 5 % i forhold til 1990-niveauet i en periode fra 2008 til 201262.  

Europa har forpligtet sig til en reduktion på 8 % hvoraf Danmark vil reducere med 21 %63. 

Herved forpligter Danmark sig til at foretage investeringer, som gør at man kan opnå denne 

reduktion inden 2012. Et af de tiltag der har været fra EU's side, er et effektueret 

kvotehandelssystem, som gør at f.eks. energiproducenter skal have udledningstilladelser 

(kvoter) for at udlede CO2. Hvis selskaberne vil udlede mere end det tilladte, er de tvunget til 

at købe kvoter af andre selskaber eller foranstalte reduktioner andre steder. 

Kvotesystemet har fra 2005-2007 været en prøveperiode, og fra 2008-2012 skal der ske en 

reduktion i antallet af tildelte kvoter64. Denne reduktion skal tvinge virksomheder, som er 

under kvote-systemet, til at investere i energieffektivisering eller mere vedvarende energi. Dog 

er det ikke alle verdens lande, der er med i denne aftale. Landene i EU har hver i sær forpligtet 

sig med en % del af de 8 %. Danmark har været ambitiøs, og forpligtet sig med 21 %. Dette 

har som sagt stor betydning for DONG Energy. Dette kan dog skabe en skævvridning af 

konkurrencen på det internationale plan, da selskaber, som DONG Energy er i konkurrence 

med, måske ikke skal forpligte sig så meget i deres CO2-formindskning, som DONG Energy, 

                                                   
59 Var DONGs notering en forudsigelig fiasko, d. 24.1.08. 
60 http://www.mim.dk/Emneoversigt/Miljøstrategi+og+samfund/ 
61 http://da.wikipedia.org/wiki/Kyoto-aftalen 
62 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_da.htm 
63 Ansvarlighedsrapport for DONG Energy A/S 2007 
64 CO2-kvotesystemet bliver mere effektivt, Energistyrelsen d. 12.2.08. 
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hvis deres land ikke har forpligtet sig med en så stor procentdel. DONG Energy må udlede 57 

% af den CO2-udledning, som var gældende i 199065.  

 

6.1.2 Økonomiske og demografiske forhold 

1. Prisudvikling på råvare i forhold til olie, gas og el 

2. Valutakurser og renteudvikling 

3. Finanskrisen 

4. Mangel på kvalificeret arbejdskraft 

 

Ad 1, prisudvikling på råvare i forhold til olie, gas og el 

Prisudviklingen på råolie er ustabil. Ved at se på nedenstående figur 5, kan man se, at specielt i 

de seneste år har prisen været svingende. Prisen på olie er faldet voldsomt i 2009, og påvirker 

selskaber som sælger olie, da man ikke kunstigt kan holde prisen oppe. Dette betyder faldende 

omsætning for DONG Energy. 

Olieprisen er ligeledes referencepris for langtidsaftaler om gasleverancer66, hvorfor ustabilitet i 

denne pris påvirker til ustabile gaspriser. Prisen på el er ligeledes svingende, jævnfør figur 6, 

og har samme effekt som olie- og gasprisen. Dette har en stor påvirkning på selskaber som 

DONG Energy, da størstedelen af deres omsætning består af salg af gas og el. 

      

Figur 5, prisudvikling på olie 

 
Kilde: Energistyrelsen67 http://www.ens.dk/da-
DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Oliepriser/Sider/Forside.aspx 
 
                                                   
65 http://www.dongenergy.com/da/ansvarlighed/klima/pages/global%20opvarmning.aspx 
66 Rapport om opbygning af det indre marked for gas og elektricitet, Europa Kommisionen 
67 http://www.ens.dk/da-
DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Oliepriser/Sider/Forside.aspx 
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Figur 6, prisudvikling på el 

 
Kilde: Energistyrelsen68  

 

Ad 2, valutakurser og renteudvikling 

I Danmark har man en fastkurspolitik i forhold til eurokursen. Denne fastkurspolitik betyder, at 

Danmark har en centralkurs på 746,038 kroner pr. 100 euro, denne kurs har et snævert 

udsvingsbånd på +/- 2,25 %. Dette betyder, at kronen kan bevæge sig mellem 729, 252 kr. og 

762,824 kr. pr. 100 euro69. Derfor er selskaber i Danmark ikke er så påvirket af kursudsving i 

forhold til euroen.  

Valutakursudsving i dollaren påvirker danske selskaber i højere grad, da Danmark ikke har en 

fastkurspolitik i forhold til denne valuta. Da råolie handles i dollar, vil dette kunne have en 

effekt på DONG Energy, da man enten skal risikosikre eller påtage sig en risiko.  

Dog bliver nettoeffekten ikke så stor, da der er den sammenhæng, at når dollarkursen stiger 

falder prisen på råolie70.   

 

Da DONG Energy finansierer en stor del af deres investeringer via optagelse af lån er de 

umiddelbart sårbare overfor rentestigninger. En del af deres lån er dog sikret ved fast rente, 

hvorfor udsving i renten ikke påvirker DONG Energy i høj grad71. 

 

 

                                                   
68 http://www.ens.dk/da-
DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Elpriser/Sider/Forside.aspx 
69 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/pPolitik.nsf/side/Valutasamarbejde__ERM2!OpenDocument 
70 Råvarer: Stigende dollar giver fald, d. 4.3.10 
71 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
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Ad 3, finanskrisen 

Efter mange år med økonomisk optur, ser verdensøkonomien anderledes ud i dag. 

I Danmark har finanskrisen medført at forbrugerne (borgerne) hellere vil spare op end at 

forbruge penge. Forbrugertilliden er stadig lav, dog er den steget i løbet af 2009, men stadig 

under niveauet fra slutningen af 2007. 

 
Figur 7, kilde: http://www.statistikbanken.dk/fs_graf0/28892 

 

Finanskrisen har haft konsekvenser for virksomhederne. Forbrugerne køber ikke så meget som 

tidligere, men sparer i større omfang op. Dette har betydet, at flere virksomheder går 

konkurs72, da købelysten ikke er så stor. Dette vil for DONG Energy have betydning, da deres 

kunder blandt andet består af erhvervskunder. Derudover har krisen den sideeffekt på 

borgerne, at nogle vil have færre penge til rådighed, f.eks. ved arbejdsløshed og derved spare 

på forbruget af el. Dog må den kolde vinter i 2010 have medført en god start for DONG 

Energy73. 

 

Finanskrisen har ligeledes haft en påvirkning på DONG Energy, som har insourcet en del af 

IT-afdelingen, som Siemens og Atea stod for. Yderligere har de måtte fyre 275 medarbejdere. 

Disse tiltag er et resultat af, at DONG Energy forsøger at tilpasse omkostningerne til 

aktiviteten74. Selvom det aldrig er positivt for en virksomhed at fyre så mange medarbejdere på 

én gang, da det signalerer, at det ikke går så godt, kan denne tilpasning af omkostninger dog 

medføre noget positivt. Virksomheden får mulighed for at gennemgå deres omkostninger, og 

                                                   
72 Konkurser på rekordkurs, d. 7.4.10. 
73 http://www.dongenergy.com/DA/Presse/pressemeddelelser/Pages/details.aspx?cisionid=471163 
74 DONG fyrer Siemens og Atea, d. 7.10.09. og DONG fyrer 275 medarbejdere, d. 11.11.09. 
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hermed finde ud af, om der er omkostninger, som ikke er nødvendige at have. Dette fokus har 

virksomheder som regel ikke i opgangstider.  

 

6.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

1. Mere samfundsbevidste forbrugere  

2.  Klimaforandringer og global opvarmning 

 
Ad 1, mere samfundsbevidste forbrugere 

Som nævnt tidligere er verdens borgere begyndt at interessere sig mere for klimaet, og den 

belastning vi og selskaberne er for det. Flere og flere har ændret deres forbrugsmønster, enten 

radikalt eller moderat, og ønsker nu, at de varer/tjenesteydelser de køber, bidrager til en mere 

bæredygtig verden. Forbrugerne undersøger hvilke produkter der belaster miljøet mest/mindst. 

Derfor er el ikke bare el mere. Hvis man har muligheden for at betale lidt mere for at købe el, 

som belaster miljøet mindre, er forbrugerne blevet mere villige til dette75.  

Dette har stor betydning for en koncern som DONG Energy og energibranchen generelt, da 

dette er virksomheder som forurener med deres produkter og tjenesteydelser. Dette betyder, at 

branding vil få en stor påvirkning på virksomhedernes evne til at tiltrække og fastholde kunder. 

De skal kunne sælge ”god samvittighed” til kunderne via tilbud om grøn energi i 

stikkontakterne i hjemmene og i virksomhederne. 

 
Ad 2, klimaforandringer og global opvarmning 

Som tidligere nævnt er klimaforandringer og global opvarmning i fokus for tiden, dette er 

blandt andet affødt af, at der i København i december 2009 blev afholdt COP15. Dette har 

medført en masse tid i medierne, hvilket har resulteret i at danskerne er blevet mere bevidste 

om disse emner. Dette betyder, at virksomheder ligeledes må agere herefter. For et koncern 

som DONG Energy betyder det, at man må foretage investeringer i at være mindre 

miljøbelastende. 

 

6.1.4 Teknologiske og miljømæssige forhold 

1. Kravet om udviklingen af mere vedvarende energi 

2. De forskellige områder DONG Energy operere inden for søges hele tiden, at udvikles, så 

de er så venlige mod miljøet som muligt. 

3. Olien svinder ind.  

                                                   
75 Danskere køber ind med miljø i mente, d. 21.10.09 
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Ad 1, kravet om udvikling af mere miljøvenlig energi 

Grundet belastningen af miljøet, herunder udledningen af CO2, søges der hele tiden at udvikle 

metoder, hvorpå man kan producere vedvarende energi. På grund af den massive dækning af 

klimapåvirkningerne, er virksomhederne blevet nødt til at agere hurtigt og mere aggressivt for 

at kunne imødegå den mere grønne efterspørgsel. Forskellige virksomheder investerer i flere 

forskellige alternativer/muligheder, hvorpå udledningen af CO2 kan formindskes og hvordan 

mindre miljøbelastende produktion kan finde sted. Dette er nærmest blevet en hel branche for 

sig selv. DONG Energy er selv med i efterforskningen. 

 

Ad 2, udvikling inden for mere miljøvenlige produkter/produktion 

Forbrugernes øgede bevidsthed om at behandle miljøet bedre, betyder at virksomheder, skal 

have større fokus på at være miljøvenlige. Der er en større andel af virksomheder i Danmark, 

som udarbejder bæredygtighedsrapporter, for at signalere, at de blandt andet går op i miljøet, 

og prøver på at tilrettelægge deres produktion/tjenesteydelser så miljøvenligt som muligt. 

Inden for energisektoren betyder det, at virksomheder må prøve at udvikler en mere 

klimavenlig måde, at producere energi, da dette marked ikke er en af de gode elever i klassen. 

Dette gør at energiselskaberne må investere i udviklingen af mere miljøbevidst produktion.   

 

Ad 3, olien svinder ind 

Verdens olieforbrug er stadig stigende, men det er begrænset, hvor lang tid vi har denne 

naturressource. I Nordsøen er man begyndt at interessere sig for de mindre oliefelter, som 

tidligere ikke har haft nogen interesse76. Det er derfor i en tidsbegrænset periode, hvorpå 

DONG Energy kan tjene penge på indvinding af olien. 

Herudover er de felter, hvorpå DONG Energy operere modne77. Dette har stor betydning for 

DONG Energy, da de enten skal ud og investerer i flere felter, og/eller foretage olieboringer, 

hvor der ikke er nogen garanti, for at der er noget olie.  

 

6.1.5 Delkonklusion 

Der er mange eksterne faktorer som påvirker DONG Energy og deres indtjeningsmuligheder.  

 

                                                   
76 Når olien slipper op, d. 3.1.08 
77 Fortsat attraktiv investering i DONG Energy A/S, Jyske Bank, d.19.05.09 
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Dem som har størst indflydelse på koncernen er, den nationale regulering og tiltag på 

energiområdet, investeringer i vedvarende energi, finanskrisen, mere samfundsbevidste 

forbrugere samt kravet om udvikling af mere vedvarende energi.  

Den nationale regulering samt tiltag inden for energiområdet har rødder i FN og EU’s 

lovgivning, derfor vil ændringer i disses energipolitik have en kæmpe indflydelse på dansk 

energipolitik. Både FN, EU og Danmark er begyndt at straffe de miljøbelastende selskaber 

hårdere samt der er enighed om en større liberalisering af energimarkedet.  

 

I aftalen mellem Regeringen og en række andre partier lægges der vægt på en forøgelse af 

vedvarende energi. Dette vil påvirke DONG Energy, da de vil være tvunget til at forske inden 

for dette, for at følge med udviklingen og ikke miste deres kunder til konkurrenter. Dette skal 

ligeledes ses i sammenhæng med forbrugernes ændrede forbrugsmønster. Forbrugerne er 

blevet mere miljøbevidste og tænker i større grad på CO2-udledning efter den massive 

mediedækning op til COP15 mødet i København.  

Da både EU og Danmark lægger vægt på nedskæringer i udledning af CO2, må DONG Energy 

være omstillingsparate, da de er en stor udleder og dermed har et medansvar for at nedbringe 

dette. Medansvaret betyder at DONG Energy er nødsaget til at udvikle andre former for energi 

end fossile brændstoffer, da omverdenen forventer det af koncernen samt at dette er blevet et 

konkurrenceparameter i denne branche. Derfor må et af deres vigtigste formål være, at de skal 

foretage investeringer i mere vedvarende energi samt andre miljøforbedrende tiltag. De skal 

ikke kun tale om det, men ligeledes handle sådan. Forbrugerne og medier er blevet mere 

bevidste herom, hvorfor det er vigtig at holde fokus på dette. 

 

På lidt kortere sigt påvirker finanskrisen DONG Energys indtjeningsmuligheder med konkurser 

og at folk sparer på forbruget. Dog vil dette på et tidspunkt vende, og derfor må koncernen nu 

forsøge at tilpasse deres omkostninger til aktiviteten. DONG Energy har været nødsaget til at 

insource den del af IT-afdelingen, som har været outsourcet til Siemens og Atea. Herudover 

har de måtte fyrer 275 medarbejdere. Dette kan dog bringe noget positivt med for DONG 

Energy, da de i denne situation får kigget omkostningerne lidt bedre igennem, for at se hvor 

der kan spares, og dette vil også give noget positivt i fremtiden. Men finanskrisen vil ikke vare 

for evigt, hvorfor det er vigtigt for DONG Energy at tilpasse omkostninger til den lavere 

aktivitet, således at de er parate, når konjunkturerne vender, og der bliver bedre tider.   
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6.2 Porters Five Forces 

Der er opstillet mange modeller til brug for at analysere konkurrencestrategier i selskaber. 

Michael E. Porter har opstillet sine "Five Competitive Forces" som er en betegnelse for de 

forhold eller kræfter der er, uanset branche og marked, som karakteriserer 

konkurrencevilkårene samt intensiteten. Energibranchen bliver i et større omfang mere 

integreret. Dette gør at branchen bliver præget af flere aktører på de nationale markeder, som 

dermed øger konkurrencen. EU vil gerne gøre det europæiske marked endnu mere liberaliseret, 

og holder derfor øje med, hvordan udviklingen er på dette område i de forskellige lande78. 

 
6.2.1 Adgangsbarriere 

Hvis der er høje adgangsbarriere i en branche, vil det have den effekt, at der ikke er så mange, 

som forsøger at entrere markedet, da det kan vise sig ikke at være rentabelt nok. Det betyder 

færre konkurrenter, og færre at kæmpe om markedsandelene med. Energimarkedet er et 

marked, man ikke uden grundige undersøgelser, baggrundsviden og kendskab til lovgivning på 

området samt en kapital af en vis størrelse, kan komme ind på. Branchen er kompleks, og kan 

virke uoverskuelig. 

 

I denne branche er der høje investeringsomkostninger, en stor know-how tilknyttet og hvor 

erfaring ligeledes tæller en del i forhold til hvor konkurrencedygtig man er. Derfor er flowet af 

nye konkurrenter begrænset. DONG Energy er repræsenteret i hele værdikæden, og 

adgangsbarrierne, er forskellige inden for de forskellige forretningssegmenter. 

 

Energy markets 

Markedet i dette forretningsområde er i forvejen præget af en høj konkurrence. Der sælges og 

fremskaffes gas og el til engroskunder og det er dette forretningsområde, som ligeledes handler 

på energibørser. Der sker ingen egentlig produktion under dette forretningsområde, hvorfor der 

ikke skal foretages store investeringer i kraftværker og andre aktiver. Der er dog love som skal 

overholdes, hvorfor en ny konkurrent skal besidde en vis viden om markedet før det er muligt 

at komme ind. På dette marked er der flere store aktører, hvorfor det kan være uattraktivt for 

nye mulige konkurrenter, at forsøge sig.  

 

 
                                                   
78 Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-parlamentet, opbygning af det indre marked for gas og 
elektricitet, d. 15.4.08 
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Forskning og udvikling 

Under forretningsområdet forskning og udvikling udfører DONG Energy selv, og med 

partnere, en række forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter for at udvikle og 

etablere nye teknologier og sikre en stabil CO2-neutral energiproduktion79. Der er forskellige 

måder potentielle konkurrenter kan entrere dette marked. I øjeblikket er CO2-neutral 

energiproduktion et top emne, da det medfører forbedringer for miljøet, hvorfor det kan være 

nemmere at få investorer inden for dette forskningsområde. Der er en vis prestige i dette 

marked. Det skal dog bemærkes, at det typisk vil kræve kæmpe investeringer, erfaring og 

know-how. Markedet er præget af, at der bliver forsket i mange forskellige retninger, hvorfor 

der er mange forskellige slags konkurrenter.  

 

Sales & distribution 

Under sales og distribution leverer DONG Energy el, gas samt relaterede produkter til både 

private kunder, virksomheder og offentlige institutioner. Transmissionsnettet for både gas og el 

ejes af det statsejede selskab Energinet.dk., og man skal godkendes herfra for at kunne benytte 

deres transmissionsnet. 

Der er forskellige adgangskrav for adgangen til el og gas. Hvis man ønsker at være elaktør er 

det største krav fra Energinet.dks side, at man kan stille en bankgaranti på DKK 2 mio.80  

For at blive godkendt som gastransportkunde af Energinet.dk er kravene væsentlig højere81. 

Der skal udarbejdes en rammeaftale m.m. og man skal påbegynde processen ca. 2 mdr. inden 

man regner med at den første gastransport skal finde sted.  

Da driften og ejerskabet af distributionsnettet er geografisk monopol, er konkurrencen præget 

heraf. Dog skal ejerne af distributionsnettet stille det til rådighed for andre leverandører, altså 

deres konkurrenter.  

Inden for selve salget af el og gas til slutbrugeren er konkurrencen præget af mange små og 

store aktører, og konkurrencen er hård. Dette er afspejlet i, at inden for dette 

forretningsområde er lave adgangsbarriererne, da der her ikke skal investeres store beløb i 

aktiver. Der kan købes el på elbørser, som så kan sælges videre, derfor behøves der ikke nogle 

kraftværker til at producere dette. Det samme gør sig gældende for gassen.    

 

                                                   
79 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
80 http://www.energinet.dk/da/menu/Marked/Kunder_Akt%c3%b8rer/KunderogAkt%c3%b8rer.htm 
81 http://www.energinet.dk/da/menu/Marked/Kunder_Akt%c3%b8rer/KunderogAkt%c3%b8rer.htm 
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Generation og exploration & production 

For forretningsområderne generation og exploration & production er truslen fra nye potentielle 

konkurrenter minimal. 

Ved exploration & production vil det kræve kraftige investeringer i anlægsaktiver, som kan 

efterforske efter og producere olie og gas. Herudover kræver det en stor erfaring og know-how 

på dette område. Selskaber kan selvfølgelig ansætte sig til denne erfaring og know-how, men 

dette vil ligeledes kræve investeringer i store personaleomkostninger. Herudover er der 3 

aktører i Danmark, som står for størstedelen olieproduktionen, jævnfør afsnit 6.2.5, side 47, 

hvorfor konkurrencen inden for dette er præget af få store aktører og andre små.  

Forretningsområdet generation producerer el og varme fra kraftværker og vedvarende 

energikilder. Inden for dette område kræves der ligeledes store investeringer til kraftværker og 

eksempelvis vindmøller. Derudover kræves en stor erfaring og know-how for at kunne klare 

sig på dette marked. I forhold til f.eks. vindmøller er det ikke lovligt at plante en vindmølle, 

hvor det lige passer én. Onshore skal der være afstand til beboelsesområder, og offshore er der 

restriktioner om hvor man har lov til at sætte en vindmølle – herudover er offshore vindmøller 

endnu dyre at etablere. Dog er vindmøller lig med vedvarende energi og klimavenlig 

energiproduktion, hvorfor det kan det være attraktivt, at investere i dette samt at mange 

regeringer har støtteordninger til dette marked, for at gøre det tillokkende, så regeringen kan 

opfylde kravet om mindre CO2-udledning. 

Som beskrevet ovenfor kræver det en vis kapital, erfaring og know-how for at entrerer 

energimarkedet. Disse faktorer gør at adgangsbarrierne er forholdsvis høje på dette marked.  

DONG Energy er dog ikke kun på det danske marked, hvorfor man ligeledes må tage højde for 

udenlandske potentielle konkurrenter. Dette, sammen med at man fra Europa-Kommisionens 

side har liberaliseret el- og gasmarkedet, så man som dansker kan vælge en anden europæisk 

udbyder, gør det truslen større på det danske marked. 

 
6.2.2 Truslen for substitutter 

Produkterne som el, gas og fjernvarme er svære at substituere med andet. Dog er der sket en 

markant stigning af produktion af mere vedvarende energi, altså måden hvorpå denne energi 

produceres, så man skåner miljøet mest muligt. Dette er et forskningstungt område, og et 

forretningsområde hvor DONG Energy allerede selv operere under forskning og udvikling. Der 

er efterhånden mange alternativer til fossile brændstoffer, herunder solenergi, vandenergi og 

vindenergi.  
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6.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

DONG Energys forretningsområde sales & distribution har ca. 300.000 gaskunder og ca. 

1.100.000 elkunder i alt i Nordvesteuropa82. Energibranchen er blevet liberaliseret, således at 

kunder nu selv kan vælge hvilken leverandør af el og gas, de ønsker. Dette har selvfølgelig haft 

en påvirkning på kundernes forhandlingsstyrke, da de nu selv kan vælge leverandør. Effekten 

vil dog ikke være stor for virksomhederne såfremt, at én privatkunde vælger at skifte 

leverandør. Som det ses af nedenstående graf er der blandt skabelonkunder83 ikke mange der 

skifter leverandør, hvorimod det er et andet billede som tegner sig for timeregistrerede 

kunder84.  
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Figur 8, elleverandørskift85 

 

Herudover har selskaberne i denne branche forsyningspligt, som vil sige, at selskabet skal 

levere gas og el hvis kunderne ønsker det. Dette betyder, at kunderne har en stor 

forhandlingsstyrke i forhold til om selskaberne skal tage dig som kunde eller ej. 

Privatkunderne har dog ingen indflydelse hver især. 

 

DONG Energy er begyndt at indgå klimapartnerskaber med store virksomheder86, såsom 

Tivoli, som skal have leveret deres el fra deres egen vindmølle. Denne slags kunder har en 

større forhandlingsstyrke, da der for DONG Energy er god prestige i disse partnerskaber. Disse 

vil ligeledes typisk være forbundet med positiv medieomtale.  

                                                   
82 http://www.dongenergy.com/DA/Forretningsaktiviteter/distribution/Pages/distribution.aspx 
83 Primært husholdninger og mindre erhvervskunder 
84 Kunder hvis elforbrug måles og afregnes time for time, fortrinsvis kunder med et årsforbrug over 100.000 kWh 
85 Dansk elforsyning 08, statistik fra Dansk energi 
86 www.dongenergy.com 
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6.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

DONG Energy er repræsenteret i hele værdikæden fra aktiviteterne i exploration & prodution 

til aktiviteterne med at sælge og levere til den endelige forbruger. Dette munder ud i, at DONG 

Energy ikke har så mange leverandører, og hermed ikke i så høj grad er styret af leverandører. 

Dette giver DONG Energy en uafhængighed som er lidt speciel - i forhold til at det er en 

produktionsvirksomhed.  

Selskabet har dog inden for visse forretningsområder leverandører, som de har et 

afhængighedsforhold til. I 2009 kom 75 % af DONG Energys (via selskabet DONG Naturgas) 

gas fra langsigtede gaskøbsaftaler med eksterne leverandører, og 25 % blev produceret internt. 

Deres største leverandør her indenfor er Dansk Undergrunds Consortium, hvor de køber ca. 90 

% af gassen fra. På dette område er DONG Energy meget afhængige af deres leverandør. Dog 

er det DONG Energys strategi, at man skal være mindre afhængige, og selv producere i højere 

grad. Målet er at egenproduktionen skal være omkring de 30 %87, som hovedsagelig skal ske 

via Ormen Lange. Købet af naturgas foretages på en langsigtet basis, og dette gør at mængde 

og pris er aftalt på forhånd. Dette giver DONG Energy mere fordelagtige priser. Dog er de 

bundet til at aftage den aftalte mængde til den aftalte pris i den aftalte tidsperiode.  

DONG Energy får ligeledes leveret kul fra eksterne leverandører. Men udviklingen tendere 

over til, at der skal bruges mindre og mindre kul, da flere forsker, herunder DONG Energy 

selv, inden for vedvarende energi, og hvordan man kan producere elektricitet uden kul, f.eks. 

ved biomasse. Der bruges således 43 % mindre kul i produktionen i forhold til 199088. Derfor 

bliver energiproducenterne mindre og mindre afhængige af leverandørerne af kul.  

 
Inden for vedvarende energi er producenter af vindmøller, såsom Siemens og Vesta 

leverandører til energiselskaberne. Her må det vurderes at leverandørernes forhandlingsstyrke 

er forholdsvis høj. Det er et marked med vækst, og der er flere og flere som viser interesse for 

deres produkter. 

DONG Energy har indgået en aftale med Siemens Energy Sector om levering af 500 offshore 

vindmøller89. 

Ved indgåelsen af denne aftale har DONG Energy formindsket Siemens forhandlingsstyrke, da 

det er en stor ordre, som har været svær at modstå for Siemens.  

 
 

                                                   
87 Årsrapport DONG Naturgas A/S 2008 
88 Oplysninger fra http://www.danskenergi.dk/Vi_Mener/Kraftvaerker.aspx 
89 Siemens og DONG indgår verdens største offshore vindmølleaftale, d. 6.3.09.  
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6.2.5 Rivaliseringen mellem eksisterende selskaber 

Rivaliseringen mellem eksisterende selskaber afhænger af flere forskellige forhold, som f.eks. 

antallet af konkurrenter, deres relative størrelse og deres udbud.  

Der er ikke i Danmark et selskab som ligner DONG Energy, som er af den størrelse og som er 

repræsenteret i hele værdikæden. De danske konkurrenter vil derfor blive analyseret for hvert 

forretningsområde. 

På det nordiske og europæiske plan har DONG Energy følgende konkurrenter: Vattenfall 

(svensk), som ligeledes har aktiviteter i Danmark, Centrica, Fortum og Statkraft, som er i 

DONG Energys liga som alle er mellemstore energivirksomheder. Der findes dog 6 store 

internationale spillere, som dominerer det europæiske marked, nemlig EDE, E.ON, Enel, GDF 

Suez, Iberdrola og RWE90. 

På det danske marked er DONG Energy en stor spiller med en stor markedsandel. DONG 

Energy producere hvad der svare til 52 % af den samlede indenlandske elforsyning og ca. 40 % 

af Danmarks gas91 Herudover har DONG Energy 30 % af de danske kunder inden for el og 

gas92. Sådan forholder det sig ikke uden for Danmark.  

Efter liberaliseringen af el- og gasmarkedet i henholdsvis 2003 og 2004 er konkurrencen 

intensiveret, da man har åbnet op, og gjort det muligt for udenlandske spillere, at være på det 

danske marked. Dette dog har selvfølgelig medført at DONG Energy nu har mulighed for, at 

komme ind på andre markeder end blot det danske.  

 

Generation 

På dette marked er DONG Energy den ledende energiproducent i Danmark93. I 2009 udgjorde 

den termiske elproduktion ca. 55 % af Danmarks termiske elproduktion og varmeproduktionen 

udgjorde ca. 38 % af den danske produktion94. 

Vattenfall er en konkurrent til DONG Energy på dette forretningsområde, Vattenfall 

producere, hvad der svare til ca. 17,5 % af det danske elforbrug og ca. 17 % af det danske 

fjernvarmeforbrug95, og hermed må det konstateres at Vattenfall er den største konkurrent til 

DONG Energy inden for termisk el og varme. En anden konkurrent er E.ON, som i dag 

betjener mere end 4000 fjernvarme privatkunder96. Det er dog ikke alle områder i Danmark 

                                                   
90 Årsrapport DONG Energy A/S 2009. 
91 Oplysninger fra www.dongenergy.com  
92 Årsrapport DONG Energy A/S 2009 
93 Årsrapport DONG Energy A/S 2008 
94 Årsrapport DONG Energy A/S 2009 
95 http://www.vattenfall.dk/da/vores-produktion.htm 
96 http://www.eon.dk/templates/Eon2Dynamic1_1_1.aspx?id=61972&epslanguage=DK 
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E.ON dækker og privatkunder kan ikke købe el hos selskabet. Erhvervskunder kan både købe 

el samt naturgas hos E.ON, som udbyder el til virksomheder med et forbrug over 500MWh/år. 

Så inden for termisk el og varme er E.ON ikke en stor konkurrent til DONG Energy, og skaber 

ikke den største konkurrence i markedet. 

 

DONG Energy har erhvervet sig en vis ekspertise inden for offshore vindmøller, og dette giver 

dem en fordel i forhold til andre udbydere/udbydere. Dog vandt E.ON udbuddet om at opføre 

Rødsand 297, hvor DONG Energy var den eneste anden udbyder i den anden udbudsrunde. 

Vattenfall var med i den første udbudsrunde. Disse 2 store udenlandske energiselskaber er 

store konkurrenter til DONG Energy, inden for vindmøller, ikke blot på det danske marked, 

men ligeledes på det internationale marked. Vattenfall er et svensk statsejet selskab og E.ON er 

et tysk privatejet energiselskab.  

 
Exploration & production 

I Nordsøen hvor DONG Energy opererer, er der 19 felter af varierende størrelse, hvor 

indvindingen af olie og gas varetages af 3 operatører, DONG E&P A/S, Hess Denmark ApS og 

Mærsk Olie og Gas A/S. Som det ses af figur 9, producerer DONG E&P kun 5,1 % af den 

samlede olieproduktion, hvilket må siges, ikke at være så meget, hvis man ser i forhold til at 

Shell står for 40 % af produktionen, A.P. Møller Mærsk for 33,9 % og Chevron for 13 %.  

Selskabsmæssig fordeling af olieproduktionen
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Figur 9, selskabsmæssig fordeling af olieproduktionen98.  

 
                                                   
97 http://www.eon.dk/templates/Eon2PressPage.aspx?id=62044&epslanguage=DK 
98 Danmarks olie- og gasproduktion og anvendelse af undergrunden 08 
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Det er disse 3 selskaber som står bag DUC, hvor DONG Energy køber 90 % af det tilkøbte gas. 

DONG Energy er altså en lille spiller på dette marked i Danmark.  

 

Energy Markets 

Energy markets sælger gas og el både internt i koncernen, til engroskunder og på gasbørser.  

Energy markets har et samlet salg af gas i 2009 på 102.436 GWh, hvor de sælger ca. 71 % til 

det udenlandske marked, herunder Tyskland, Holland, Storbritannien og Sverige – de sælger 

mest til Tyskland. Det er kun ca. 6 % som sælges eksternt i Danmark, hvorfor dette marked 

ikke er så vigtigt under dette forretningsområde. Forretningsområdet har en værdi i forhold til 

den interne synergi, da de videresælger ca. 15 % af gassen videre internt i koncernen. I forhold 

til DONG Energys tidligere position i relation til gassalg er de ved at udbygge denne i den 

nordlige og østlige del af Tyskland. De er dog stadig en lille spiller på det tyske marked.  

Energy markets har et samlet salg af el på 10.723 GWh. Størstedelen af dette salg er internt til 

forretningsområdet sales & distribution, hvorfor en analyse af konkurrenceintensiteten på dette 

område ikke vil være af nogen gavn.  

 

Sales & distribution 

Sales & distribution har ansvaret for en effektiv og stabil forsyning af el og gas til mere end en 

million kunder. Sales & distribution ejer og driver dele af eldistributionsnettet, 

gasdistributionsnettet, et gaslager samt olierørlødningen fra Nordsøen til Fredericia.  

Der sælges til slutbrugeren som er privatkunder, erhvervskunder og offentlige kunder.  

Under dette forretningsområde har DONG Energy et geografisk monopol på distributionsdelen. 

Eldistributionen er koncentreret omkring den nordøstlige del af Sjælland, mens 

gasdistributionsaktiviteterne dækker det sydlige Jylland samt Syd- og Vestsjælland99. Dog er 

det pålagt, at ejerne af distributionsnet skal stille disse til rådighed for alle aktører på markedet 

på lige og ikke-diskriminerende vilkår. Derfor kan DONG Energy ikke udnytte dette monopol 

til en konkurrencemæssig fordel.  

Dette forretningsområde har flest kunder i Danmark, hvor DONG har markedsandel på el-

markedet på 22 % og 37 % på gasmarkedet100. Det er Energinet.dk som ejer 

transmissionsnettet, som så leverer strøm videre til DONG Energys dristributionsnet, der 

forsyner kunder i Nordsjælland, i København og på Frederiksberg. Energinet.dk ejer ligeledes 

                                                   
99 Årsrapport for DONG Energy A/S 2007 
100 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
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gastransmissionsnettet, som er forbundet til gasdistributionsnettet, hvor DONG Energy 

distribuere gas til kunder i Syd- og Vestsjælland samt i det sydlige Jylland. 

DONG Energy havde i 2009 122.000 tilsluttede gaskunder, som svarer til ca. 1/3 del af det 

samlede antal dansk gaskunder og der er 960.000 forbrugssteder, hvoraf der er 900.000 i 

Danmark, der fik el fra DONG Energys distributionsnet, som svarer til ca. 28 % af 

forbrugsstederne i Danmark. Herudover driver dette forretningsområde et gaslager ved 

Stenlille på Sjælland, som er det største af de 2 gaslagre i Danmark101, og konkurrencen inden 

for gaslagre er derfor så godt som ikke eksisterende. 

På disse markeder er DONG Energy en stor spiller og har ringe mulighed i Danmark for at 

kunne ekspandere, jf. afsnit 6.1.1, ad A, side 30.  

Inden for salg af el og gas er der mange aktører på markedet, og vil være det marked, som 

kommer tættest på fuldkommen konkurrence. 

 

6.2.6 Delkonklusion 

I energibranchen har slutbrugerne en ringe forhandlingsevne, da det ikke vil betyde det store 

for selskaberne, hvis én kunde skifter selskab. Leverandørernes forhandlingsstyrke er derimod 

forholdsvis høj for så vidt angår gas, selvom aftalerne indgås på lang sigt.  

Konkurrencen inden for visse områder i denne branche er hård – her tænkes specielt på salg af 

gas og el samt produktion af vedvarende energi som ligeledes er den aktivitet, hvor DONG 

Energys primære aktivitet er. Der er åbnet op for landegrænserne og DONG Energy er kommet 

ud på det internationale marked samtidig med at udenlandske aktører er kommet til Danmark.  

Der er inden for forskning og udvikling af vedvarende energi en hård konkurrence, her forskes 

der blandt andet i vedvarende energi, og brug af andre former for brændsel end fossile 

brændstoffer. Da området er et meget aktuelt emne kan det gøre at investorerne er nemmere at 

få fat på.  

Konkurrencen på det internationale marked er væsentlig mere intensiv i forhold til det danske 

marked og DONG Energy er i Danmark en stor markedsspiller, hvor de på det europæiske 

marked stadig er en forholdsvis lille spiller. 

 
Konkurrencen i branchen bliver mere og mere intens. Dette skyldes i stor grad den 

liberalisering som der har været på markederne og stadigvæk er. Dette har for DONG Energy 

betydet, at der er flere konkurrenter, og da konkurrencen nu ligeledes omfatter udenlandske 

selskaber gør det kun konkurrencen mere intens. Dette har en kæmpe betydning for DONG 
                                                   
101 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
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Energy, da de skal være vågne i forhold til deres konkurrenter i en større grad end de tidligere 

har været vant til.  

 
 
6.3 Analyse af DONG Energy interne strategifaktorer102 

Analysen tager udgangspunkt i koncernens ressourcer og kernekompetencer, da disse udgør en 

stabil base for vedvarende konkurrencefordele og vækst.  

 
6.3.1 Finansielle forhold 

Hvis man tager udgangspunkt i årsrapporten 2009 viser billedet, at deres balance er stærk. 

Koncernens langfristede aktiver overstiger de langfristede forpligtelser, og det samme gør sig 

gældende med de kortfristede aktiver og passiver. Hvis der ses isoleret på cash-flowet viser det 

en ustabilitet og muligvis ikke det bedste cash-flow. Men i sammenhæng med aktiverne ses det 

tydeligt, at denne ustabilitet skyldes investeringer i aktiver. DONG Energy har et meget 

ambitiøst investeringsprogram103. Disse investeringer, i f.eks. vindmøller, har en lang løbetid 

og de vil kunne genere indtægter i en lang tidsperiode. I 2010 og 2011 er der dog skåret 

markant i DONG Energys investeringsprogram, som skyldes den økonomiske situation verden 

og DONG Energy befinder sig i, dette er gjort for at tilpasse omkostningerne til aktiviteten104. 

2009 har været DONG Energys dårligste år i analyseperioden, hvor nettoomsætningen er faldet 

og omkostningerne er ikke faldet i samme omfang.  

De historiske tal er påvirket af forskellige investeringer og hændelser, såsom børsnotering og 

større nedskrivninger, som har givet svingende overskudsgrader jævnfør regnskabsanalysen 

afsnit 7.3, side 72. Resultaterne fra deres primære aktiviteter er forholdsvis konstante, hvis 

man ser bort fra af- og nedskrivninger.  

DONG Energy har flere muligheder i forhold til finansieringskilder. Staten ejer 74,04 % af 

DONG Energy, og dette faktum kan virke mere beroligende for mulige långivere. Der er dog i 

forhold til EU ikke mulighed for at Staten kan give statsgaranti for DONG Energy, da dette 

ville være konkurrenceforvridende105.  

I 2009 har DONG Energy udstedt Eurobond obligationer for 7,4 mia. med fast rente på 4,9 % 

og 6,5 %, hvor løbetiderne er enten 5 eller 10 år106 og i 2010 har de udstedt obligationer i 

                                                   
102 Strategi i vindervirksomheder, Jørgen Lægaard og Mikael Vest, Jyllandspostens forlag, 2. udgave, 1. oplag 
2005 
103 DONG-investeringer sætter rekord, d. 24.4.09. 
104 DONG Energy bremser op, d. 6.10.09. 
105 Staten som aktionær 2009 
106 DONG Energy A/S udsteder EUR 1,0 mia. eurobond i to trancher, d. 28.4.09. 
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britiske pund på 500 mio. med en kuponrente på 5,75 %, hvor løbetiden er 30 år. Der var stor 

efterspørgsel efter obligationerne, som mundede ud i en overtegning, hvilket betyder en lavere 

rente107. Dette er foretaget for at kunne forsætte investeringsprogrammet i et vist omfang.  

 

6.3.2 Materielle forhold 

DONG Energy er en tung materiel virksomhed, hvor der foretages store investeringer i aktiver, 

jævnfør ovennævnte afsnit, hvor det blev tydeliggjort, at DONG Energy har et ambitiøst 

investeringsprogram. Dette investeringsprogram giver sig til udslag i store værdier under 

materielle forhold. DONG Energy skaber sit afkast fra de materielle aktiver, og dermed har 

aktiverne en overlegen position i værdiskabelsen og ikke bare en funktion i selskabet. I forhold 

til om DONG Energy har et state-of-the-art anlæg eller blot en maskinpark må det 

konkluderes, at det er koncernens ønske, at deres anlæg er state-of-the-art, og på nogle 

områder er det da også lykkedes dem. På 3 af deres kraftværker prøver de at afbrænde halm i 

stedet for kul. I denne branche må det være state-of-the-art, at have den mindst miljøbelastende 

produktion, hvorfor disse 3 kraftværker må leve op til koncernens forventninger. I forhold til 

state-of-the-art har DONG Energy gang i nogle projekter, blandt andet udskilning og lagring af 

CO2 fra kulkraftværkernes røg, også kaldet carbon capture and storage (CCS). På deres 

kraftværk i Esbjerg er der etableret et demonstrationsanlægning for grundlaget til CCS, her 

undersøges det om og hvordan CO2 kan tages ud af røggassen108. Dog er der lang vej igen før 

dette kan benyttes effektivt, da processen stadig er meget energikrævende, og vil betyde en 

øget energipris109. DONG Energy har i 2009 droppet yderligere investeringer i denne 

teknologi, og satser i stedet på udvikling inden for vind og biomasse110, men kraftværket i 

Esbjerg udnyttes stadig som demonstrationsanlæg. Herudover har DONG Energy indgået et 

samarbejde med Better Place og har investeret 770 mio. kr.111 i etableringen af en 

landsdækkende infrastruktur og systemer, der muliggør optimal udnyttelse af el til transport 

samt opladning af batterier om natten, hvor elproduktionen er større end forbruget112.  

DONG Energy ejer 26.000 km. distributionsnet til distribution af el og naturgas, og har på 

disse områder geografisk monopol. DONG Energy ejer ligeledes den eneste olierørledning fra 

                                                   
107 www.dongenergy.com 
108 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
109 Norsk rapport: CO2-rensning er et elendigt klima-tiltag, d. 22.02.10. 
110 Interview med DONG-chef: Derfor dropper vi udviklingen af CO2-lagring, d. 19.10.2009,  
111 Energipolitisk redegørelse 2009 
112 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
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Nordsøen som distribuerer olie fra den danske del af Nordsøen til råolieterminalen i 

Fredericia113. 

 

6.3.3 Immaterielle forhold 

I 2009 havde DONG Energy immaterielle aktiver for 3.152 mio. kr. Disse består af goodwill, 

rettigheder, færdiggjorte udviklingsprojekter og udviklingsprojekter under udførelse114. Ca. 68 

% af de immaterielle aktiver kan henføres til rettigheder, som består af gaskøbsrettigheder, 

erhvervede CO2-kvoter, kunderelaterede rettigheder og en tilslutningsrettighed vedrørende 

gastransport. Her vil vi dog kun fremhæve CO2-kvoterne og de internt oparbejdede forhold, 

som ikke indregnes i årsrapporten. 

 

CO2-kvoter 

De erhvervede CO2-kvoter kommer sig af, at energiproducenter skal have udledningstilladelser 

til at udlede CO2, og hvis producenterne vil udlade mere end det tilladte, skal de købe kvoter af 

andre selskaber eller foranstalte reduktioner andre steder, jf. afsnit 6.1.1, ad 5, side 35. 

Der har været en del kritik af DONG Energys køb af CO2-kvoter i Kina, hvor DONG Energy 

har fået godkendelse af Energistyrelsen til at investere i et vandkraftværk i byen Baoshan i 

provinsen Yunnan. Denne investering lever ikke op til betingelserne for reduktioner andre 

steder Her er betingelsen, at det er projekter som har indvirkning på reduktionen udledningen 

af drivhusgasser, og som ikke ville være blevet gennemført uden investeringen samt at 

projektet skal repræsentere noget, som ikke er almindelig brug på stedet. Dette er ikke tilfældet 

med denne investering, da der i forvejen i den provins ligger 8 mellemstore vandkraftværker. 

Kritikken er rettet fra Verdensnaturfondens side115, som mener at DONG Energy i stedet burde 

koncentrere sig om at skære ned i deres CO2–udslip herhjemme, og at man herved bruger 

ressourcerne forkert. 

 

Brand 

Liberaliseringen af el-markedet i 2003 samt gas-markedet i 2004 har skabt grundlag for at 

forbrugerne har mulighed for at skifte leverandører. Dette har bevirket at en koncern som 

DONG Energy skal være mere bevidst om deres image som gerne skulle signalere 

miljøbevidsthed og ansvarlighed. DONG Energy prøver på forskellige måder at gøre 

                                                   
113 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
114 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
115 Kritik af DONGs køb af CO2-kvoter i Kina, d. 25.10.09. 
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opmærksomme på sig selv, blandt andet via sponsorater af ikke helt ubetydelig karakter. 

DONG Energys bedst kendte sponsorat er for det danske fodboldlandshold, hvor de er 

hovedsponsorer sammen med Arla indtil VM-slutrunden i 2014116. Herudover er DONG 

Energy sponsor for Tivoli, hvor Tivoli og DONG Energy har indgået et klimapartnerskab, hvor 

ambitionen er, at Tivoli skal være den første forlystelsespark, som drives af vedvarende energi, 

blandt andet fra deres egen vindmølle fra Avedøre Holme117.  

Et andet sponsorat som skal signalere, at DONG Energy er en ansvarsbevidst koncern er deres 

sponsorat af ”vi cykler til arbejde”-kampagnen, som er arrangeret af Dansk Cyklist forbund. 

Her er de hovedsponsorer sammen med Novo Nordisk og DSB. 

Dog er DONG Energy i mediernes søgelys grundet den størrelse koncernen har, og at Staten er 

deres største aktionær og lige meget hvor meget DONG Energy prøver at få befolkningen til at 

”glemme”, at deres koncern er enormt miljøbelastende, så er fakta at de er landets største CO2-

udleder118. Der har været kritik af DONG Energy i forhold til deres køb af kul fra Cerrejón-

minen i Columbia, hvor medarbejderne arbejder under dårlige forhold, som der ikke bliver 

taget hånd om, jf. afsnit 8.1.3, side 87. 

Yderligere har der været meget kritik af DONG Energy i forhold til at de ville bygge et 

kulkraftværk i Tyskland, jf. afsnit 8.1.3, side 87.  

Herudover har der været en alvorlig anlagt sag mod DONG Energy af over 1000 selskaber om 

DONG Energy (tidligere Elsam) har opkrævet urimeligt høje elpriser i Vestdanmark og herved 

overtrådt konkurrenceloven119.  

Blandt andet denne sag samt den aflyste børsnotering betød for DONG Energy at de i 

Berlingske Nyhedsmagasin imageundersøgelse røg fra en 28. plads i 2007 helt ned på en 73. 

plads i 2008120. Dette var et hårdt slag for DONG Energy, da de bruger enormt mange 

ressourcer på branding af deres image samt profilering. Deres anstrengelser har haft en positiv 

effekt i 2009, hvor de ligger på en 31. plads121.  

 

 

 

 

                                                   
116 Arla og DONG Energy forlænger med DBU til 2014 
117 Verdens første forlystelsespark på vindenergi 
118 http://www.dongenergy.com/da/ansvarlighed_/rapportering/pages/ansvarlig_energi.aspx#/introduktion 
119 http://www.elmarkedsmisbrug.dk/side3214.html 
120 http://www.business.dk/diverse/bny-guld-image-2008-66-80 
121 http://www.ifo-analyser.dk/default.asp?Site=Info&page=168&title=Virksomheder%20i%20analysen 
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Kundetilfredshed 

Et andet parameter som er vigtig for DONG Energy er deres kunders tilfredshed. DONG 

Energy har et mål for kundernes tilfredshed. Kundetilfredsheden skal ligge på 80 indeks point 

(skala 0-100) i 2012122. 

Tilfredshedsindeks 2007 2008 
Naturgaskunder 72 77 

Elkunder, København 50 57 
Elkunder, Nordsjælland 64 69 

Tabel 1, tilfredshedsindeks 

Som det ses af ovenstående har DONG Energy ikke opnået deres mål endnu, men der er en 

stigning i kundetilfredsheden og loyaliteten. Kundetilfredshed er et vigtigt 

konkurrenceparameter, og DONG Energy vil højne tilfredsheden gennem bedre kundeservice, 

færre afbrydelser i energileverancerne samt bestræbe sig på at tilbyde kunderne energi til 

konkurrencedygtige priser123. 

 

Det vigtigste under de immaterielle aktiver og for koncernens vækstmuligheder er deres 

omdømme/brand. Alle de overnævnte tiltag er da også bevidste tiltag fra direktionledelse og 

bestyrelsens side. 

 

Synergieffekter 

Endnu et vigtigt immaterielt forhold hos DONG Energy er synergien af at koncernen er 

repræsenteret i hele værdikæden. 

 
Figur 10, oversigt over DONG Energys værdikæde, egen tilvirkning 

 

Denne værdikæde er en grovskitsering af deres aktiviteter. Herudover forsker og udvikler de i 

mere miljø og klimavenlig (CO2-neutral) teknologi og energiproduktion.  

En synergieffekt er blandt andet at de ikke er så afhængige af eksterne leverandører, da 

forskellige forretningsområde levere til hinanden. 

                                                   
122 Kilde til tilfredshedindex er ansvarlighedsrapporten for DONG Energy A/S 2008 
123 Ansvarlighedsrapport for DONG Energy A/S 2008 
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6.3.4 Menneskelige forhold og forhold om viden og læring 

DONG Energy bliver ledet af Anders Eldrup, som er administrerende direktør for koncernen. I 

2009 er DONG Energy rykket op på en 9. plads i ingeniørernes fortrukne arbejdsplads124. På 3 

år er de således rykket fra en 40. plads til en 9. plads. Da de for 3 år siden lå på en 40. plads 

var det i forbindelse med den store fusion, hvor DONG Energy blev skabt. På 3 år er det 

lykkedes at højne arbejdsmoralen og arbejdsglæden i koncernen. Dog foretog DONG Energy i 

2007 en klimamåling blandt medarbejderne, som viste at medarbejderne gennemlevede for 

stort arbejdspres og stress samt at DONG Energy havde et dårligt image125. Dette ville DONG 

Energy ændre, og har valgte derfor at sætte fokus på; 

•  den interne kommunikation af ledelsens beslutninger, 

•  effektiv brug af psykologer, psykiatere og stress coaches i forhold til stress og 

arbejdsbelastning  

•  balancen mellem arbejde og privatliv samt en strammere opfølgning i stress-sager.  

 

Og i målingen året efter har denne indsat forbedret resultaterne på nær det område hvor 

medarbejdernes nærmeste ledere skal følge op på medarbejdernes udviklingssamtaler126. 

DONG Energy prøver på flere forskellige måder at højne ”kreativiteten” på arbejdspladsen. 

Der er indført miljøpriser til medarbejderne, hvor der lægges vægt på følgende kriterier127: 

• Bidrager til at fremme DONG Energys holdninger til arbejdsmiljø og/eller miljø 

• Bidrager til at nå DONG Energys mål på arbejdsmiljø- og miljøområdet 

• Medvirker til at undgå konkrete ulykker 

• Er et godt forbillede for sine kollegaer 

Dette gøres fordi ledelsen er klar over, at mange gode ideer kan komme fra medarbejderstaben. 

Dette er ligeledes med til at fremme engagementet, når medarbejderne føler at de er en del af, 

og kan bidrage til DONG Energys overordnede strategiske målsætning.  

 

DONG Energy har ligeledes programmer til internt at uddanne ”talenter” i koncernen. Her 

vælger man, 1-2 gange om året 20 talenter fra koncernen, som skal deltage heri. Det er de 

daglige ledere som indstiller kandidaterne128. 

                                                   
124 Ingeniørerne elsker DONGs nye, grønne image, 23.5.09. 
125 Ansvarlighedsrapport for DONG Energy A/S 2008  
126 Ansvarlighedsrapport for DONG Energy A/S 2008 
127 Miljøpriser til idérige DONG Energy-medarbejdere,   
128http://www.dongenergy.com/da/job/udforsk_muligheder/karriereudvikling/academy/pages/talentprogram.aspx 
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DONG Energy har på deres hjemmeside tilkendegivet, at deres leverandører skal leve op til 

nogle krav fra deres side. DONG Energy har en 3-trins proces, som omfatter129: 

1. Sørge for instruktion af alle eksterne handlende, håndværkere og samarbejdspartnere i 

vores lokale regler og vilkår for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 

2. Gøre det stringente i vores krav til noget personligt – på bases af de farer og 

sikkerhedsrisici, som leverandørens opgave er forbundet med.  

3. Auditere leverandører for at sikre, at de har opfyldt vores krav og fortsætter med det.  

 

Herudover nævnes leverandørerne i DONG Energys CSR-rapport, hvor et nyt mål er, at der 

skal gennemføres en fælles indsats for alle forretningsområder for at reducere leverandørers 

ulykkesfrekvens. Det kommer af, at målet for 2008 var at nedbringe ulykkesfrekvensen fra 

10,3 (2007) til 7,3 (2008). Det lykkedes også næsten med en ulykkesfrekvens på 7,4. For 

DONG Energys ansatte var ulykkesfrekvensen 4, men er dog tre gange så høj, når eksterne 

arbejder for DONG Energy130. Herudover stiller DONG Energy etiske, sociale og 

miljømæssige krav til deres leverandører, hvor de skal leve op til ”Etisk regelsæt for 

leverandørerne”131 

 

6.3.5 Organisationen generelt 

DONG Energy er en så stor koncern i den branche i Danmark, at de har mulighed for at 

spænde ben for andre mindre initiativer. Dette har blandet andet vist sig, ved at DONG Energy 

har eneretten til undergrunden frem til år 2013. For eksempel vil Hjørring Varmeforsyning 

gerne etablere et anlæg, som er baseret på geotermi. Dette kræver dog, at de skal hente varmt 

vand i dybder 1,5 - 3 km. under jorden. Hjørring Varmeforsyning mener, at DONG Energy 

kræver for mange penge, for at være medpartnere i dette projekt, da de forlanger et afkast på 6 

% af investeringer, og hermed bliver det for dyrt for Hjørring Varmeforsyning132. 

DONG Energy har for nylig kørt en mediekampagne, hvor de brander sig, og fortæller 

forbrugerne at de går op i miljøet. Dette skal sammenholdes med at DONG Energy står for 1/3 

af Danmarks samlede C02-udledning, men dog alligevel har et forholdsvis ”positivt” 

                                                   
129 Oplysninger fra: 
http://www.dongenergy.com/da/ansvarlighed/mennesker/pages/sikkerhed%20og%20sundhed%20paa%20arbejds
pladsen%20og%20vores%20eksterne%20leverandoerer.aspx 
130 Ansvarlighedsrapport for DONG Energy A/S 2008 
131 Oplysninger fra 
http://www.dongenergy.com/SiteCollectionDocuments/NEW%20Corporate/PDF/Indkøb/Etisk_regelsæt_for_leve
randører.pdf 
132 DONG blokerer for grøn energi, d. 13.2.10.  
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omdømme. Den branche hvorpå DONG Energy operere er blevet liberaliseret, men trods det 

har DONG Energy holdt sin markedsposition, og er den største aktør på det danske marked 

inden for el og gas.  

DONG Energy vil gerne blive større på det europæiske marked. På dette marked er der flere 

store aktører, såsom det tysk privat ejet selskab E.ON og det franske GDF Suez, som er hårde 

konkurrenter. På DONG Energys niveau, som er mellemstore virksomheder som er på det 

regionale marked er konkurrenterne energivirksomheder som Vattenfall og det engelske 

Centrica133, som ligeledes findes på det europæiske marked.   

 

6.3.6 Ejers og lederes præferencer 

Lederne 

DONG Energy ledes af en direktion på 6 personer. Disse 6 personer er alle mænd og er enten 

cand.scient.polit., cand.polit. eller civilingeniører. De 2 yngste i direktionen er fra 1959134, 

hvorfor man kan sige at der mangler lidt ungt blod.  

Anders Eldrup er administrerende direktør i DONG Energy og har en lang baggrund i 

Finansministeriet. Anders Eldrup har dog ingen lang international erfaring, hvilket måske kan 

være en ulempe, da DONG Energy gerne vil være større i Norden og Europa. Anders Eldrup er 

fra 1948 og DONG Energy står i en overkommelig fremtid overfor at skulle finde en ny 

direktør.  

 

Direktionen i DONG Energy har en bonusordning der giver op til 30 % af grundlønnen, 

såfremt visse mål er opfyldt. I forhold til nogle andre store danske virksomheder er dette dog 

ret lavt, som nedenstående tabel viser135.  

Selskab Procent % 
Carlsberg 60 % 
Vestas 95 % 
Danisco 50 % 
Lundbeck 75 % / 50 % 

Tabel 2, oversigt over bonusordninger 

 

                                                   
133 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
134 Kilde: http://www.dongenergy.com/DA/Om_DONG_Energy/ledelsen/Pages/Koncernledelsen.aspx 
135 Kilde: Seneste årsrapport fra selskaberne 
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Der eksisterer ikke aktiebaseret aflønning i DONG Energy, som der gør i de andre 

virksomheder. Dette kan bevirke at der ikke er den store lyst til at yde ekstra indsats, da 

grundlønnen vægter højst.  

Anders Eldrups lange baggrund inden for staten kan have gjort ham loyal over for staten, 

således at engagementet ikke bliver påvirket så meget af aflønningen136. Grunden til at DONG 

Energy ikke har aktiebaseret aflønning kommer af at de ikke er børsnoteret137.  

DONG Energy følger anbefalingerne for god selskabsledelse, som er udarbejdet af Nørby-

udvalget, dog er der enkelte punkter i disse anbefalinger som ikke bliver fulgt138.  

DONG Energy har valgt at have en professionel bestyrelse med Frits Suhr som formand, som 

er en velrenommeret forretningsmand, og med i flere bestyrelser. Frits Suhr blev i 2009 tildelt 

prisen ”årets bestyrelsesformand”, for sin bestyrelsespost i DONG Energy139. 

 

Ejerne 

DONG Energys største aktionær er staten. Det gør dette selskab lidt specielt i forhold til 

ejerskab, i forhold til andre selskaber, da aktionærerne i dette selskab ikke har investeret deres 

investering udelukkende i forhold til afkastet. Der ligger også andre interesser bag140. 

Derudover er der er en længere styringskæde i statsejet selskaber, jævnfør nedenstående figur 

11141 

   

Figur 11, styringskæde 

                                                   
136 Principal-agentproblemet, Staten som aktionær 2009 
137 http://www.dongenergy.com/da/om_dong_energy/god%20selskabsledelse/pages/vederlagspolitik.aspx 
138 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008  
139 Formand mod sin vilje, 30.10.2009, http://www.business.dk/transport/formand-mod-sin-vilje 
140 Staten som aktionær 2009 
141 Staten som aktionær 2009 
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At kravet til afkastet hos DONG Energy ikke er så højt i forhold til andre selskaber gør, at man 

fra ledelsens side ikke behøver at tage store forretningsmæssige risici i forhold til, at skabe et 

større afkast. Der er altid risici forbundet med at drive en virksomhed i den størrelse, men rent 

afkastmæssigt behøver de ikke være så aggressive142, hvis man skal se i forhold til ejerne. 

Der er andre krav til ledelsen i DONG Energy da de er ejet af staten i forhold til andre 

virksomheder på denne størrelse og ejerne, altså staten har en mere passiv lederrolle i forhold 

til deres ejerskab143.  

Da DONG Energy er en statsejet virksomhed vil hensynet til stakeholders være ekstra 

betydningsfuld, da staten som udgangspunkt skal stå som et godt eksempel i samfundet. Dette 

betyder at der står lidt mere på spil, i forhold til andre private virksomheder, hvis ikke de er 

lydhøre overfor strømninger i befolkningen. DONG Energy er en koncern, der belaster miljøet 

meget, hvilket giver et større krav til, at der skal være dialog med miljøorganisationer og andre 

NGO’er144 for at opretholde det gode image. DONG Energy har fået dårlig omtale i forbindelse 

med, at de ville opføre et nyt kraftværk i Tyskland. Dette projekt er opgivet blandt andet af 

hensyn til deres omdømme145.  

 

DONG Energy har således en kompetent ledelse og bestyrelse, som er sammensat af 

forretningsmænd og ingeniører, som har forstand på den mere tekniske del. Derfor vurderes at 

staten har sammensat en ledelse, som er godt udstyret til at udvikle den rigtige strategi for 

DONG Energy. 

 
6.3.7 Kernekompetencer 

”En kombination af færdigheder, viden og teknologier, som gør det muligt for virksomheden at 

tilbyde en særlig fordel og værdi for kunderne” 146 

 

Med ovenstående skal det defineres hvad det er, hos DONG Energy, som gør at kunderne 

vælger dem frem for andre leverandører.  

                                                   
142 Staten som aktionær 2009 
143 Staten som aktionær 2009 
144 NGO’er er en forkortelse for non-governmental organization, og er en engelsk betegnelse for organisationer, 
som ikke styres af staten, for eksempel velgørenheds-, menneskerettigheds- og miljøorganisationer, hentet 
http://da.wikipedia.org/wiki/Forside 
145 DONG dropper kulkraft i Greifswald, d.11.12.09.  
146 Strategi i vindervirksomheder, Jørgen Lægaard og Mikael Vest, Jyllands-Postens forlag, 2. udgave, 1. oplag 
2005 
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I forhold til de private kunder har DONG Energy, i forhold til deres færdigheder, viden og 

teknologier, ikke nogen kernekompetencer. Der må dog være noget som gør, at kunderne 

bliver hos DONG Energy og ikke skifter leverandør.  

For DONG Energy er det værdiskabende, at de er repræsenteret i hele værdikæden.  Kunderne 

ved at DONG Energy er leveringsdygtige. DONG Energy prøver hele tiden at procesoptimere, 

og benytter sig af den nyeste teknologi. Koncernen er meget bevidst om, at deres produkter 

ikke er miljø og klimavenlige, hvorfor de forsøger at synliggøre, at de ved, at de har pligt til at 

gøre noget herved. De tænker på miljøet og investerer ligeledes heri. 

 

Værdikæde 

Der har tidligere været en højere grad af monopolistisk konkurrence i den branche hvorpå 

DONG Energy opererer. Dette har betydet, at der er opstået en hårdere konkurrence i 

brancherne. Da liberaliseringen dermed giver adgang på tværs af landegrænserne øges 

konkurrencen endnu mere.  

En af DONG Energys klare kernekompetencer er, at de er repræsenteret i hele værdikæden. 

Dette bevirker, at de ikke er så afhængige af eksterne leverandører. Ved at have aktiviteter i 

hele værdikæden kan DONG Energy kontrollere processerne og undgå flaskehalse i leveringen. 

Dermed giver det en mere stabil levering af energien fra DONG Energys side. Der er dog også 

negative sider ved at være repræsenteret i hele værdikæden. Der kan sås tvivl om, hvorvidt det 

er muligt, at den bedste på så mange forskellige områder på én gang. Det skal overvejes om 

hvorvidt, man vil være god til det hele, eller være den bedste til noget.  

For at gøre koncernen mere konkurrencedygtig, har de valgt at en del af de aktiviteter, der ikke 

passer ind i den overordnede strategi skal afhændes147, som for eksempel frasalg af aktiviteter i 

Grækenland148. Således at intensiteten i værdikæden styrkes.  

 

Stærkt brand og miljø 

DONG Energy forsøger nu via mediekampagner, at skabe et stærkt brand. DONG Energy var 

sponsorer på klimatopmødet i december 2009 i København. Det er det, som DONG Energy 

skal arbejde på i fremtiden – miljøet. Det er her, de skal skabe deres kernekompetence. De er 

godt på vej med deres store viden inden for offshore vindmøller, og deres konstante 

prioritering for efterforskning i nye muligheder, for at skåne miljøet. De ligger selv op til det 

                                                   
147 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Jens O. Elling og Ole Sørensen, Gjellup, 1. 
udgave, 1. oplag 2003 
148 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
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med deres 85/15 strategi – hvis de opfylder dette inden deres konkurrenter gør det, har de skabt 

kernekompetence, men ellers ikke. Deres konkurrent Vattenfall har ligeledes en sådan strategi, 

hvor deres vision er at blive en klimaneutral virksomhed inden 2050, og inden år 2030 at 

halvere deres CO2-udledninger pr. kWh. produceret energi i forhold til 1990149. Hvis 

Vattenfall når dette mål inden DONG Energy, så er det Vattenfall, som har skabt 

kernekompetence. Hvis en leverandør opfylder kundernes behov, skifter de jo ikke leverandør. 

Modsat vil kunder skifte den leverandør der opfylder deres behov. 

 

DONG Energy tilbyder klimapartnerskaber til store virksomheder i Danmark, eksempelvis det 

partnerskab de har indgået med Tivoli. I Danmark er DONG Energy den største aktør på 

markedet, og da de er repræsenteret i hele værdikæden, har de noget at tilbyde i forhold til at 

kunne rådgive deres kunder til energibesparende tiltag. Her betyder det også noget at DONG 

Energy er på vindmøllemarkedet, da man også kan tilbyde vedvarende energi og ikke kun 

termisk energi.  

 

6.3.8 Delkonklusion 

De vigtigste ressourcer for DONG Energy er de immaterielle og materielle forhold. Hvis 

DONG Energy ikke havde kraftværker og vindmøller, ville de ikke være den koncern, som de 

er i dag.  

 

DONG Energy er i brancher, hvor de har geografisk monopol på distribution af el og naturgas 

samt ejerskabet af olierørledningen. DONG Energy har efter den store fusion i 2006 haft en 

udfordring i at få samlet enhederne til én. Derfor har DONG Energy specielt brugt energi på 

medarbejdertilfredshed, da det ved en medarbejderundersøgelse viste, at deres medarbejdere 

oplevede en høj arbejdsbyrde samt en stresset hverdag. Dette er ligeledes en vigtig parameter 

for DONG Energy, da deres koncern er meget videnstung, hvor de har brug for dygtig 

arbejdskraft.  

På det ledelsesmæssige plan har DONG Energy en forholdsvis ”gammel” direktion, hvor den 

administrerende direktør Anders Eldrup er fra 1948, hvilket gør at DONG Energy inden for en 

overskuelig fremtid skal have en ny adm. direktør, der er således risiko for, at organisationen 

kan blive svækket som følge af et generationsskifte.  

                                                   
149 CSR-rapport for Vattenfall 2008 
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Dog er ledelsen og bestyrelsen sammensat således at den består af mennesker, som har 

kompetencer inden for at drive forretning samt på det lidt mere tekniske plan. DONG Energy 

er ejet af staten, hvilket gør der er en lidt længere styringskæde. Staten opfører sig lidt mere 

passivt end andre ejere, da deres bevæggrunde for investeringen ikke kun består af afkast. 

Ledelsen og bestyrelsen har således gode muligheder for at bestemme den strategiske vej, så 

DONG Energy bliver en attraktiv investeringsmulighed.  

 

DONG Energys kernekompetencer er svært at øjne, da stort set alle leverandører af energi har 

fokus på miljøet. Herudover forsker mange af de selskaber, som DONG Energy konkurrere 

med ligeledes i hvordan man kan producere den termiske energi mere klimavenligt, men stadig 

med høj forsyningssikkerhed. DONG Energy har den konkurrencemæssige fordel på det 

danske marked, at de er repræsenteret i hele værdikæden samt at forbrugerne ikke alle har 

fundet det nødvendigt at skifte energileverandør, selvom brancherne blev liberaliseret. 

  

For DONG Energy er deres navn et vigtigt forhold og det at skabe gode relationer til dette 

navn. Forbrugerne, både i form af private forbrugere og virksomheder, skal gerne tænke 

positivt, når de hører navnet DONG Energy og ikke forbinde det med noget negativt. Dette gør 

DONG Energy utrolig meget for, da de er klar over denne relation. De skal fremstå som en 

koncern som aktivt vil gøre noget for miljøet/klimaet, da deres produkter forurener meget. Det 

er således vigtig for DONG Energy at udvikle et kapacitetsapparat, der er ”state-of-the-art”, for 

at kunne tilbyde en særlig værdi for deres kunder. 
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6.4. SWOT-analyse 

Styrker Svagheder 

- Et velkendt brand i Danmark - Ikke så velkendt i Europa 
- Markedsførende i Danmark - Flere fejlslagene projekter 
- Geografisk monopol på distributionsnet - Indtjening på visse områder offentlig reguleret 
- Ejer af olierørledning fra Nordsøen - Høje faste omkostninger 
- Professionel ledelse og bestyrelse - Mangel af international erfaring i ledelse 
- Erfaring inden for offshore vindmøller - Investeringer er kapitalkrævende 
- Forskning og udvikling af vedvarende energi - Afhængighed af én gasleverandør (DUC) 
- Grøn profilering - Begrænset vækstmuligheder i Danmark 
- Synlige sponsorater og klimapartnerskaber   
- Forskning og udvikling af miljøforbedrende tiltag   
  tiltag, eksempelvis elbiler   
- Erfaringer med liberaliseret marked   
    

Muligheder Trusler 
- Fokus på mere vedvarende energi - Faldende energi på kort sigt  
- Mangel på substituerende produkter   - Fortsat afmatning af den internationale økonomi 
- Stigende tilskud til produktion af vedvarende  - Manglende liberalisering af alle landes energi-  
  energi og andre miljømæssige forbedringer    Brancher 
- Stigende efterspørgsel af energi på kort sigt - Dårlig medieomtale 
- Ekspansion i Europa - Branche præget af offentlig regulering 
- Større grad af globalisering på energimarkederne    
- God medieomtale    
  

 

6.4.1 Delkonklusion 

At DONG Energy er i stand til at opretholde sit brand er væsentligt for koncernen, da dette 

spiller en stor rolle i forhold til at fastholde kunderne, og få nye kunder. En vigtig del af dette 

brand er evnen til at være nytænkende i forhold til at skabe mere vedvarende energi med en høj 

forsyningssikkerhed eller skabe andre mindre forurenende produkter. En kæmpe trussel for 

DONG Energy er, at de ikke følger med udviklingen, og ikke vil være i stand til at indrette 

koncernen i forhold til den udvikling, der er inden for vedvarende energi og miljømæssige 

tiltag. Dette er en nødvendighed for deres forsatte overlevelse i branchen. I øjeblikket har 

DONG Energy en styrke i, at de har en stor erfaring indenfor opsætning af offshore 

vindmøller, da vindmøller, lige nu, udgør den mest omfangsrige form for vedvarende energi. 

Disse investeringer kræver dog betydelig kapital og i øjeblikket opfylder DONG Energy i 

overvejende grad deres investeringsbehov med lånte midler. Dette stiller således krav til deres 

omdømme som stabil koncern, da pengene i overvejende grad kommer fra 

obligationsudstedelser, og hermed er denne erfaring dyrt købt.   
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DONG Energy er ejet 74,04 % af staten, og er det markedsførende energiselskab i Danmark. 

Disse faktorer gør at de er af en stor interesse for offentligheden. Derfor er DONG Energy et 

velkendt brand i Danmark, som gør at de ikke skal træde meget forbi, før dette er i medierne. 

Der har været hændelser de sidste par år, blandt andet med fejlinvesteringen i et eventuelt 

kraftværk i Greifwald. Disse sager vil ikke gå mediernes og forbrugernes næse forbi. 

Modsat har de mulighed for at påvirke i en positiv retning ved eksempelvis reklamekampagner. 

Den store offentlige bevågenhed stiller således DONG Energy i en sårbar situation, men har 

også mulighed for at give udslag i en styrke, da forbrugerne er bekendte med koncernen, og 

derved ikke har så travlt med at skifte leverandør. 

 

DONG Energy er begrænset i deres vækst i Danmark, da de i forvejen er så store. EU-

kommissionen skulle godkende den fusion som skete i 2006, da man fra EU og Danmarks side 

vil sørge for, at DONG Energy ikke får monopol på de markeder som tidligere er blevet 

liberaliseret. DONG Energy har muligheder for vækste i Norden og Europa, og man skal derfor 

ud i ”den store verden”, hvor DONG Energy ikke er så velkendte. Der er enkelte områder hvor 

DONG Energy stadig har et geografisk monopol. Disse udgør distributionsnettet inden for el 

og gas samt ejerskab af den eneste olierørledning, som transportere olien fra Nordsøen. Dette 

udgør klart en styrke for DONG Energy, da de her har en sikker indtægtskilde. 

Da det ikke er alle europæiske lande, som er lige langt fremme i liberaliseringsprocessen, 

hvilket er en ulempe for DONG Energy, da Danmark er længere fremme i denne proces, og har 

åbnet op for udenlandske konkurrenter. Modsat giver det også DONG Energy en fordel, da de 

har en stor erfaring ved at være på markeder, hvor liberaliseringen er mere etableret og er 

således parate til foranstående udvidelser i udlandet.   

 

I forhold til det danske marked har DONG Energy en professionel ledelse, som kender til 

energimarkedet, dog mangler denne ledelse international erfaring. Dette er en stor svaghed, da 

de gerne vil være større på det Nordeuropæiske marked, og mangler således kompetencerne.  

I den branche hvorpå DONG Energy opererer, er præget af offentlig regulering, dette kan være 

en trussel for koncernen, da de aldrig ved hvad der kommer til at ske, og de kan ikke sikre sig 

mod dette udover at være omstillingsparate. Da der i øjeblikket er stor fokus på miljøet fra 

regerings side, fil den offentlige regulering være præget heraf, og dette vil i overvejende grad 

medføre tiltag, som er til ulempe for DONG Energy. 
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Fra FN, EU og dansk side er der stor fokus på miljøet, dette betyder at der fra deres side 

ligeledes er puljer og tilskud man kan søge til forskning i dette, da det er et omkostningstungt 

område. I forvejen har DONG Energy mange høje faste omkostninger, som ikke er sådan 

ligetil at tilpasse til aktiviteten. 

  

Lige nu er det meste af verdenen inden i en økonomisk afmatning, som selvfølgelig påvirker 

DONG Energy. Forbrugerne sparer mere end før, og energiforbruget på kort sigt falder. Dette 

betyder faldende omsætning, og kræver et øget fokus på kapitaltilpasning og udnyttelsen heraf.  

Verdensøkonomien vil altid være præget af skiftende konjunkturer, så på længere sigt vil 

energiforbruget stige. Men for at DONG Energy skal kunne fastholde deres kunder, og udvide 

markedsandele, er de nødsaget til at videreudvikle deres kapacitetsapparat, således at de kan 

efterkomme kundernes ønsker. 
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7. REGNSKABSANALYSE 

En historisk regnskabsanalyse kan ikke forudsige fremtiden, men kan dog fortælle noget om trenden 

og de underliggende elementer der er til de historiske tal og derved DONG Energys økonomiske 

formåen og dispositioner.  

Regnskabsanalysen bruges derfor via rentabilitetsanalyse og analyse af overskudskomponenterne i 

værdiansættelsen med udgangspunkt i årsrapporterne. Trenden påvises via flere regnskabsår, og kan 

derfor anvendes videre i proformabudgettet jævnfør afsnit 9. 

 

Årsrapporterne er hægtet op på en lov, som ikke i alle henseender harmonerer med et 

regnskabsanalytisk formål. I regnskabsanalytisk øjemed er det interessant at finde ud af hvor en 

virksomheds værdi skabes. Dette kan komme både via driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. 

Ud fra årsrapporterne er det således nødvendigt at foretage en reformulering af tallene. 

 

Totalindkomsten er i en regnskabsanalyse et centralt begreb, når regnskabsanalysen anvendes til 

værdiansættelse, da totalindkomsten omfatter samtlige værdiændringer for virksomheden. 

Årsrapporternes resultatopgørelse opererer ikke med dette begreb, da der er regler og lovgivning for 

hvornår indtægter mv. kan indregnes. Begrebet har blandt andet betydning for virksomheder der 

anvender finansielle instrumenter og virksomheder der har udenlandske tilknyttede virksomheder. 

Dette uddybes i afsnit 7.3, side 72 og 7.4.2.1, side 80. 

 

Den officielle pengestrømsopgørelse er ikke opdelt i finansierings- og driftsaktivitet på den måde, 

den skal anvendes i analytisk øjemed til brug for værdiansættelse, som sker via en cash-flow model. 

I den officielle pengestrømsopgørelse er der eksempelvis i "pengestrømme fra driften" inkluderet 

renter. 

En hurtig beregning af årets pengestrømme kan i realiteten beregnes ud fra en simpel formel: 

 

 

FCF = DO-ændring i NDA150  

 

 

                                                   
150 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, Jens O. Elling og Ole Sørensen, Gjellup, 2. 
udgave, 2. oplag  2005 
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7.1 Finansiering og klassificering 

En virksomheds finansieringsstrategi påvirker kapitalstrukturen og muligheden for at skabe værdi. 

DONG Energy har i 2005 udstedt hybridobligationer til finansiering af fusionerne i 2006. 

Derudover finansieres en stor del af DONG Energys investeringsprogram gennem udstedelse af 

gældsbeviser via obligationer i EUR og GBP. 

Disse dispositioner har betydning for regnskabsanalysen og dermed budgetteringen. Det er derfor 

relevant at gennemgå disse elementer for at få en forståelse for hvilken indvirkning disse har på 

regnskabsanalysen og derved værdiansættelsen.  

 

7.1.1 Hybridkapital 

Hybridobligationer er et alternativ til kapitaludvidelse og har typisk en meget lang løbetid151. Selv 

om de i realiteten er lån, vurderes de differentieret af kreditvurderingsbureauer. Dette skyldes at 

hybridejerne er efterstillet al anden gæld, således at det, i forhold til kreditværdighed for 

virksomheden, giver pluspoint med hybridkapital frem for almindelige lån. Derimod er der i 

hybridobligationer en egenkapitallignende andel, som i forhold til hybridejerne vil påvirke risikoen 

til at være højere des mere "egenkapital" der er i det. Der er således 2 elementer i forhold til rating 

af risiko - et for fremtidige långivere og et for eksisterende hybridejere. 

Regnskabsmæssigt er der flere forhold, der skal tages i betragtning i forhold til indregning af 

hybridkapitalen. Disse er specifikke til de enkelte aftaler, hvorfor en generel regnskabsmæssig 

behandling ikke er mulig. 

 

DONG Energys hybridkapital152 

Da DONG Energy i 2005 har ønske om at lave en del opkøb samt foretage store investeringer 

vælger de blandt andet at udstede hybridobligationer til finansiering heraf, da de ikke har mulighed 

for at udstede aktier153.  

Ifølge betingelserne i aftalen er hybridkapitalejerne efterstillet øvrige kreditorer. Dette betyder at de 

står næst-bagerst i køen ved en eventuel konkurs. 

 

                                                   
151 Jyske Bank 04.11.2009 Hybridobligationer 
152 Prospekt: DONG_hybrid_bond_june_05, www.dongenergy.com 
153 DONG aktiv på lånemarkedet, d.30.8.05. 



Side 69 af 142 

DONG Energy har mulighed for at udskyde eller undlade at betale renterne. Dette er dog betinget af 

at der ikke udloddes udbytte.  

 

For så vidt angår rating hos kreditvurderingsbureauer vurderes det, at der er en 50/50 fordeling, 

således at halvdelen kreditvurderes ud fra egenkapital og den anden halvdel fremmedkapital. Dette 

er begrundet i obligationernes efterstillede natur og den lange løbetid154. 

Regnskabsmæssigt er hybridkapitalen indregnet som egenkapital i årsrapporten, da DONG Energy 

har mulighed for at udskyde eller undlade at betale renter jævnfør IAS 32’s definition af et 

egenkapitalinstrument155.  

 

Vurdering af klassifikation 

Selv om de har mulighed for helt at undlade at betale renter, er det dog ikke en sandsynlig mulighed 

alligevel, da dette kræver at de ikke udbetaler udbytte i 1000 år. Dette er i ringe sammenhæng med 

deres udbyttepolitik, som er besluttet til at der skal udloddes minimum 40 % og maksimum 60 % af 

årets resultat under hensyntagen til koncernens finansielle stilling i øvrigt156. Så med mindre de 

ændrer udbyttepolitikken, vil det kræve, at der generes et resultat på max 0 kr. hvert år i de næste 

1000 år. Dette må vurderes usandsynligt, hvorfor dette element afvises som afgørende for hvorledes 

hybridkapitalen klassificeres. Med denne begrundelse forkastes også IAS32 AG26, som siger, at det 

er ligegyldigt, om man i fremtiden har tænkt sig at udlodde udbytte. 

Det vurderes således at bestemmelserne i denne, som tager udgangspunkt i faktiske forhold og ikke 

sandsynligheder, ikke er relevante i forhold til en værdiansættelse, men kun relevante i forhold til 

det regnskabstekniske. 

 

Jævnfør IAS 32, jævnfør § 17 klassificeres rentedelen som et egenkapitalinstrument, da DONG 

Energy ikke har en forpligtelse til at betale renterne, hverken med kontanter eller andre aktiver. 

Selv om de indregnes regnskabsmæssigt som egenkapital og tilhørende rentebetalinger som 

udbytter vil dette i værdiansættelsen blive klassificeret som lån og finansielle poster, da det 

ovenstående er konstateret, at det i realiteten er det.  

 

Selvom kreditratingbureauerne vurderer DONG Energys hybridkapital som værende 50 % 

egenkapital og 50 % gæld i forhold til kreditværdighed og risiko, så må det konstateres at denne 

                                                   
154 Årsrapport for DONG A/S 2005 
155 Fondsrådets afgørelse: Indregning af udstedte obligationer 1.10.07. 
156 www.dongenergy.com 
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opdeling af kapitalstrukturen imidlertid ikke passer til en værdiansættelse, da det i denne relation 

handler om at afgøre hvordan virksomhedens aktiver er finansieret (fremmedkapital eller 

egenkapital). Da hybridkapital er fremmedkapital vurderer vi hybridkapitalen som værende 100 % 

gæld. 

 

Betragtningerne der er for klassificering for så vidt angår IAS 32 og ratingbureauerne vurderes 

derfor ikke relevante i forhold til en værdiansættelse af en virksomhed og hybridkapitalen 

omklassificeres derfor til gæld og rentedelen til en finansiel post. 

 

7.1.2 Obligationsudstedelse 

For at kunne finansiere de store investeringer de løbende har, vælger DONG Energy blandt andet at 

udstede obligationer som supplement til at låne penge i banken. De har i øjeblikket udstedt 

obligationer i 7 omgange med en værdi på 26,8 mia. kr. 157. Ved de sidste udstedelser i december 

2009158 og marts 2010159 blev der en overtegning, således at renten faldt i forhold til deres 

forventninger. Dette har bevirket at de har kunnet finansiere deres aktiviteter billigere end hvis de 

har skullet låne pengene i banken.  

For investorerne er DONG Energys obligationer en forholdsvis sikker investering. Obligationerne 

er ratet af Standard & Poors til A-. Dette skal ses i forhold til, at en høj rating er defineret som AAA 

og en lav som C160.  

 

7.2 Anvendt regnskabspraksis og bemærkninger til reformulering  

DONG Energy aflægger årsrapporten efter de internationale regnskabsstandarder samt yderligere 

oplysningskrav for danske børsnoterede selskaber samt statslige aktieselskaber161.  

Regnskabstallene fra 2006 er taget fra sammenligningstallene i årsrapporten 2007, da der er 

foretaget tilpasninger. Det drejer sig om162:  

• periodisering af en afdækningkontrakt 

• reguleringer vedrørende overtagne virksomheder  

• reklassifikation af visse afledte finansielle instrumenter 

• reklassifikation af renter på hybridkapital 

                                                   
157 www.dongenergy.com 
158 DONGs obligationer revet væk, d. 9.12.09. 
159 http://www.dongenergy.com/DA/Investor/Koncernmeddelelser/Pages/Details.aspx?omxid=472809 
160 www.obligationer.sparinvest.dk 
161 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009, ledelsespåtegning 
162 Årsrapport for DONG Energy A/S 2007, note 1 
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7.2.1 Egenkapital og resultatopgørelse 

Afledte finansielle instrumenter 

DONG Energys finansielle instrumenter består primært i at sikre fremtidige pengestrømme på salg 

af olie, gas og el. De realiserede værdireguleringer indregnes under nettoomsætningen. De 

urealiserede værdireguleringer for afledte finansielle instrumenter foretages imidlertid over 

egenkapitalen. Disse omfatter værdireguleringer af transaktioner, der ikke er realiseret. I forbindelse 

med en reformulering skal disse imidlertid være en del af resultatopgørelsen jævnfør ovenstående 

beskrivelse af totalindkomsten, jævnfør afsnit 7, side 67.  

Det er væsentligt at klassificere disse korrekt i henholdsvis drift eller finansiering, da de for DONG 

Energy ikke er uvæsentlige beløb. Ud fra årsrapporten 2009 163 vurderes det, at det primært vedrører 

driften, hvorfor posten medtages under andre driftsposter og dagsværdien er bibeholdt under 

tilgodehavender henholdsvis anden gæld. 

 

Valutakursregulering på egenkapitallignende lån 

Denne post er forudsat at omfatte valutakursreguleringer på hybridkapitalen. Dette bevirker at 

kursreguleringerne indregnes under finansielle poster i den reformulerede resultatopgørelsen for så 

vidt angår 2008 og 2009. Der er ikke oplysninger for 2006 og 2007, hvorfor disse forudsættes 

indeholdt i valutakursreguleringer vedrørende udenlandske virksomheder eller øvrige reguleringer 

for disse år. Beløbene er her ikke væsentlige, hvorfor der ikke foretages mere.   

 

Renter på hybridkapital 

Renterne er klassificeret som udbytter jævnfør DONG Energys anvendte regnskabspraksis. Disse er 

imidlertid vurderet til at være en finansiel omkostning jævnfør afsnit 7.1, side 68. 

 

De reformulerede resultat- og egenkapitalopgørelser samt balance kan ses i bilag 3, 4, 5 og 6. 

 

7.2.2. Pengestrømsopgørelsen 

De reformulerede pengestrømsopgørelser viser et cash flow der er anderledes end hvad den simple 

beregning, jævnfør tidligere, viser. Ud fra årsrapporterne kan det imidlertid ikke konkluderes, hvad 

disse forskelle består af. Men disse forskelle kan udgøres af blandt andet: 

• forskelle i registrerede regnskabsmæssige tilgange på anlægsaktiver i forhold til faktiske køb  

• reformulerede valutakursreguleringer og reguleringer af afledte finansielle instrumenter  

                                                   
163 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
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• reguleringer vedrørende køb og salg af virksomheder fra tidligere år, hvor der i den 

officielle pengestrømsopgørelse er medtaget eksempelvis betalt restkøbesum under 

investeringsaktivitet og i balancen er virksomhedskøbet indregnet under driftsaktiverne.  

 

Derudover har en opdeling af finansielle aktiver og forpligtelser for køb og salg af virksomheder 

ikke været mulig at adskille fra investeringsaktiviteten. 

Disse forhold vil alt andet lige give difference i de to beregningsmetoder.  

 

DONG Energy genererer deres positive cash flow fra driftsaktiviteten. Dette cach-flow anvendes 

blandt andet til nye investeringer. Men som det ses af den reformulerede pengestrømsopgørelse164 

finansieres disse også med optagelse af lån samtidig med der udbetales udbytte. Dette påvirker både 

kapitalstrukturen og den finansielle gearing. Disse påvirkninger vil der blive analyseret på i 

nøgletalsanalysen.  

 

7.3 Nøgletalsanalyse 

Nøgletallene, jævnfør bilag 7, er beregnet ud fra de reformulerede opgørelser 

(totalindskomstniveau) og er beregnet ud fra gennemsnitssaldi primo ultimo for så vidt angår 

balancen. Dette betyder, at de i realiteten ikke er i overensstemmelse med "Anbefalinger og 

nøgletal" fra Den Danske Finansanalytikerforening. DONG Energy har i årsrapporterne angivet 

nøgletal som er beregnet herudfra. Dette betyder at nøgletal som her er beregnet, ikke er de samme 

som oplyst i DONG Energys årsrapporter165. 

En gennemsnitsbetragtning giver dog et billede af periodens rentabilitet frem for pr. en dato.  

 

Nøgletalsanalysen giver et indblik i de enkelte værdidrivere bag egenkapitalens forrentning via en 

dekomponering heraf med udgangspunkt i den udvidede DuPont-model166. Disse er med til at 

bestemme udfaldet af budgetteringen, da det her er analyseret hvad rentabiliteten udgøres af.  

Rentabiliteten er evnen til at skabe værdi af den indsatte kapital, hvorfor egenkapitalens forrentning 

bestemmes som:  

 

                                                   
164 Bilag 6, den reformulerede pengestrømsopgørelse 
165 Derudover anvendes betegnelser beskrevet af Ole Sørensen og Jens O. Elling, se bilag 2 definitioner 
166 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3. udgave, 1. oplag, Gjellup, 2009 

EK 

100 mst x totalindko ROE = 



Side 73 af 142 

  2006 2007 2008 2009 
ROE Egenkapitalens forrentning 23,35 % 5,28 % 15,10 % 0,27 % 
Egenkapital tilhørende DONGs aktionærer 34.263 34.077 38.055 36.618 
Totalindkomst DONGs aktionærer 6.110 1.804 5.447 100 

Tabel 3 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der kraftige udsving i egenkapitalens forrentning. Dette 

gør det interessant at kigge på de underliggende elementer, så en forklaring herfor kan findes. 

Rentabiliteten er afhængig af afkastningsgraden. Sammenhængen mellem egenkapitalens 

forrentning og afkastningsgradens underliggende drivere analyseres derfor. 

 

Niveau 1 opdeling af driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter og finansiel gearing 

Egenkapitalens forrentning er påvirket af både driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Denne 

opdeling er foretaget via reformuleringen jævnfør ovenstående afsnit. 

Derudover påvirkes den af den finansielle gearing som: 

 

   
hvor (ROIC - r) = SPREAD og r er beregnet som den gennemsnitlige rente af nettofinansielle 

forpligtelser. Den finansielle gearing er et udtryk for graden af nettodriftsaktiver der er finansieret 

med henholdsvis nettorentebærende gæld og egenkapital.  

Afkastningsgraden er graden hvormed nettodriftsaktiverne har givet driftsoverskud. 

 

NDA
andresalgDOROIC +

=
 

 

Som det fremgår i nedenstående tabel er DONG Energys afkastningsgrad meget svingende, ligesom 

egenkapitalens forrentning også er det, jævnfør tabel 3.  

  2006 2007 2008 2009 
ROIC-afkastningsgrad 17,72% 4,94% 11,36% 1,83% 
Driftsoverskud 6.860 2.703 6.710 1.219 
NDA 52.747 56.701 61.432 71.571 

Tabel 4 

Årsagen til udsvingene er blandt andet deres investeringsprogram, som i 2009 er meget højt. Dette 

vil alt andet lige give en dårligere afkastningsgrad. Dette skal også ses i sammenhæng med hvorfor 

de har foretaget disse store investeringer jævnfør afsnit 6.1.4, side 39. Derudover påvirker 

anvendelsen af finansielle instrumenter i koncernen negativt i 2009. I 2007 påvirkes 

r))) x MIA - (ROIC      x   (FGEAR      (ROIC ROE  + = 
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afkastningsgraden af, at der har været store omkostninger til børsintroduktionen, hvorfor dette har 

givet udslag i en lav afkastningsgrad. Også her er der en negativ påvirkning af finansielle 

instrumenter, mens denne påvirkning er positiv i 2008.  

Generelt har der i 2008 været højere energipriser, hvorfor afkastningsgraden er positivt påvirket 

heraf. Dette fortsatte ikke i 2009, som er præget af relativt lavere energipriser jævnfør afsnit 6.1.2, 

side 36. 

 

Forskellen mellem egenkapitalens forrentning og afkastningsgraden er procentvis betydelig for så 

vidt angår 2008 og 2009. Dette indikerer at effekten fra finansiel gearing har haft stor indflydelse på 

egenkapitalens forrentning disse år. Effekten af den finansielle gearing i 2008 er positiv og 

fremkommet ved en lavere rentebetaling i forhold til afkastet (SPREAD). 

  2006  2007  2008  2009  
SPREAD 11,69% 0,59% 6,07% -2,00% 
FGEAR 0,4767 0,5995 0,6356 0,7776 

Tabel 5 

I 2009 er denne effekt negativ - det vil sige at afkastningsgraden påvirkes negativt af den finansielle 

gearing. Årsagen til denne negative effekt af finansiel gearing er dels et negativt SPREAD dels en 

høj FGEAR. De har således skulle betale en finansieringspris, der overstiger det opnåede afkast fra 

deres nettodriftsaktiver, fordi de har finansieret investeringerne med gæld. Da renten er nogenlunde 

på samme niveau i perioden og afkastningsgraden ikke er, er der således store udsving i SPREAD.  

 

Den finansielle gearing er stigende i hele perioden. Dette er afledt af at de dels har optaget mere og 

mere gæld og dels at egenkapitalen er blevet påvirket mindre af positivt overskud i forhold til 

niveauet af gældsandelen. De har blandt andet i 2009 udstedt obligationer af flere omgange jævnfør 

afsnit 7.1.2, side 70, og de store investeringer har ikke i samme grad øget omsætningen, da en stor 

del af disse er gået til omlægningen af produktionen. 

 

Niveau 2 Dekomponering af afkastningsgraden  

Afkastningsgraden er påvirket af overskudsgraden og omsætningshastigheden på aktiverne. Dette 

bevirker at egenkapitalens forrentning er sammensat således: 

 

ROE = OG x AOH + (FGEAR x (ROIC - r)) 

hvor ROIC = OG x AOH. 
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Afkastningsgraden påvirkes således af niveauet for sammenspillet mellem overskudsgraden og 

omsætningshastigheden på aktiverne. Kapitaltunge virksomheder har typisk lave 

omsætningshastigheder på grund af store materielle anlægsaktiver, og er derved nødsaget til at have 

høje overskudsgrader for at få en høj afkastningsgrad167. Som det fremgår af nedenstående tabel har 

DONG Energy relativt lave omsætningshastigheder i perioden, men ikke en konstant høj 

overskudsgrad. 

 

  2006 2007 2008 2009 
Aktivernes omsætningshastighed 0,9446 0,7606 1,0290 0,7408 
Overskudsgrad 18,76% 6,49% 11,04% 2,47% 

Tabel 6 

I DONG Energys tilfælde er der dog også en anden faktor der spiller ind i dette. De er ikke selv 

herre over energipriserne og derfor har de ikke mulighed for at øge overskudsgraden via en øgning 

af priserne trods lav omsætningshastighed ligesom andre kapitaltunge virksomheder generelt kan168. 

Overskudsgraden i DONG Energy er som tidligere nævnt påvirket af brugen af finansielle 

instrumenter samt børsnotering og lave/høje energipriser. Aktivernes omsætningshastighed er 

påvirket negativt af de lave energipriser i 2009 samt lavere efterspørgsel på energi grundet 

finanskrisen jævnfør afsnit 6.1.2, side 36. Derudover er der i 2009 og 2007 foretaget store 

investeringer i anlægsaktiver, som i året ikke har generet tilsvarende øget omsætning, og dermed er 

aktivernes omsætningshastighed lavere her. DONG Energys aktiver har således ikke kunnet 

generere et passende afkast i 2007 og 2009. Da energipriserne var en del højere i 2008, har det 

påvirket både overskudsgrad og omsætningshastighed positivt. Dog er overskudsgraden også 

påvirket negativt af foretagne nedskrivninger i 2008. 

 

Niveau 3 Analyse af underliggende drivere 

Overskudsgraden er sammensat af overskud fra både den primære drift og fra andre driftsposter. Da 

det er essentielt, at størstedelen af overskudsgraden kommer fra den primære drift, er det relevant, at 

dekomponere overskudsgraden i disse to elementer: 

 
OG = OGsalg + OGandre poster 
 

Som det fremgår af nedenstående tabel er den samlede overskudsgrad påvirket en del af 

overskudsgraden fra andre poster i alle årene. Årsagen til den negative påvirkning i både 2007 og 

                                                   
167 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, 1. udgave, 3. oplag 2008, Christian Petersen og Thomas Plenborg 
168 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, 1. udgave, 3. oplag 2008, Christian Petersen og Thomas Plenborg 
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2009 er som tidligere nævnt hovedsageligt brugen af finansielle instrumenter og tilsvarende positivt 

i 2008.  

 

    2006 2007 2008 2009 
Overskudsgrad salg  16,06% 8,63% 7,45% 4,07% 
Overskudsgrad andre poster   2,70% -2,13% 3,59% -1,60% 

Tabel 7 

Overskudsgraden fra salg er stødt faldene i hele perioden.  Dette giver anledning til at analysere 

ydereligere ind til benet.  

 

7.4 Analyse af vækst og permanent overskud 

Da estimering af fremtidige overskud tager udgangspunkt i de historiske overskudskomponenter, er 

det væsentligt, at fundamentet for estimeringen er renset for enkeltbegivenheder med resultateffekt i 

tidligere år. Disse poster vil derfor være poster, der med stor sandsynlighed ikke vil komme i 

fremtiden, eller poster der er meget vanskelige at estimere, enten som følge af udefrakommende 

begivenheder/ beslutninger eller ændringer i grundlaget for tidligere foretaget regnskabsmæssige 

skøn. Derudover er det relevant at se på holdbarheden af væksten i egenkapitalen med 

udgangspunkt i driften. 

 

7.4.1 Vækst 

Residualindkomsten er forskellen mellem overskud og egenkapitalomkostningen, og måler således 

hvad der er tilkommet egenkapitalen ud over egenkapitalomkostningerne, hvorfor denne er: 

 

Residualindkomst = totalindkomstt - (ke x EKt-1)  

 

I forhold til en analyse af væksten er det derfor relevant at se på ændringen i egenkapitalen. 

  2007 2008 2009 
Residualindkomst ROE-udbytte*EK primo -87 3.234 -384 
Vækst i EK 80% 19% 13% 
Vækst i salg 51% 192% -115% 

Tabel 8 

 

Der er en kraftig stigning i residualindkomsten fra 2007 til 2008. Denne stigning skyldes 

hovedsageligt en stigning i nettoomsætningen. Da egenkapitalomkostningen ikke overstiger 

totalindkomsten har det en positiv effekt på residualindkomsten. 
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Fra 2008 til 2009 er der til gengæld et fald. Dette skyldes til dels at der er blevet udbetalt udbyttet 

fra 2008 som har formindsket egenkapitalen, da resultatet for 2009 ikke har kunnet indeholde dette. 

Derudover er der mange aspekter i driftsoverskuddet som vil blive synliggjort jævnfør nedenstående 

trendanalyse. 

 

Trendanalyse 

Et hurtigt blik på trendanalysen, jævnfør bilag 8 viser, at det er nødvendigt at gå mere i dybden for 

at få en afklaring på hvad der påvirker driftsoverskuddet i så høj grad. Med udgangspunkt i 2006 

som basisår ser beregningen således ud: 

  

Indeks 2006 2007 2008 2009 
Driftsoverskud 100 39 98 18 

Tabel 9 

 

Der er fra 2006 til 2008 en kraftig vækst i omsætningen, som hovedsagelig består af salg af el og 

gas samt fjernvarme. Denne kan til dels tilskrives indregningen af de tilkøbte selskaber (fuldt ud i 

07 og 08) for så vidt angår elsalg og -distribution samt fjernvarme og en generel stigning i perioden 

på olieprisen.  

 

Olieprisen er faldende i 2009, hvorfor denne har en negativ påvirkning på omsætningen her. Så selv 

om DONG Energy afdækker olieprisen vil de være eksponeret for fald heri, da prissikringen også 

sker mens prisen er lav (som ved udgangen af 2008). Derudover faldt el og gaspriserne også i 2009 

samt en faldende efterspørgsel. Dog er dette til dels modsvaret af en stigende gasproduktion, således 

at de ikke har behøvet at købe så meget gas til videresalg fra tredjemand. Men da DONG Energys 

omsætning primært omfatter salg af el og gas, vil faldende priser heri have en forholdsvis stor effekt 

på volumen af omsætningen.  

 

Selv om der er en stigning i omsætningen stiger produktionsomkostningerne forholdsmæssigt mere. 

Selv om nedskrivningerne trækkes ud heraf, er der stadig en større stigning i omkostningerne i 

forhold til stigning i omsætning. Derudover påvirker tidsforskydninger (timelag og FIFO) 

produktionsomkostningerne, som i 2009 gjorde omkostningerne højere, da olieprisen, som 

gasprisen reguleres efter, og kul var dyrere i 2008 169. Dette vil tilsvarende betyde, at såfremt 

                                                   
169 Delårsrapport for Dong Energy A/S 2009 
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priserne stiger i 2010 i forhold til priserne i 2008/09, vil timelag i gaskontrakterne og FIFO have en 

positiv effekt på dækningsbidraget i 2010. 

 

I 2009 er nettoomsætningen påvirket af lavere efterspørgsel og fald i el, olie og gaspriser. Da der 

først i november 2009 foretages nedskæringer, er disse ikke slået igennem for regnskabet 2009. Det 

har således været dyrere for dem (mængdemæssigt) at producere og købe råvarerne i forhold til 

hvad, de har kunnet afsætte dem til. F.eks. er en højere produktion af gas og tilhørende 

omkostninger ikke forholdsmæssigt opvejet af prisen, som gassen er solgt for. En positiv effekt af 

nedskæringerne vil sandsynligvis først slå igennem i 2. halvår 2010, da det tager en del tid at 

nedlægge kulbaseret kraftværkskapacitet og afskedigelse af medarbejdere, som typisk har en 

opsigelsesperiode. Yderligere nedskæringer sker fra april 2010170.  

 

Omkostninger til ledelse og administration er i 2007 væsentlig forhøjet. Dette skyldes blandt andet 

omkostninger til børsnoteringen.  

 

7.4.2 Bemærkninger til separation af permanente og transitoriske overskudskomponenter 

En opdeling af overskudskomponenterne vil have en subjektiv karakter, da det er forhold der 

vurderes af analytikere. Derfor vil de bagvedliggende forudsætninger for de foretagne valg blive 

belyst. En separation af overskudskomponenterne er i midlertidig nødvendig for at kunne analysere 

på en virksomheds potentiale.   

 

Tabsgivende aftaler 

Der er i 2006 en stor omkostning i forbindelse med en opsigelse af en gassalgsaftale fremkommet 

ved virksomhedsovertagelse171 under "Andre driftsindtægter og omkostninger". Denne er reguleret i 

2007. Da denne ikke er en tilbagevendende post klassificeres den som transitorisk og er derfor 

udlignet i permanent driftsoverskud. 

 

Afskrivninger af Co2 kvoter 

Afskrivninger er som udgangspunkt ikke en transitorisk post. Men da disse udelukkende er 

fremkommet ved virksomhedsovertagelse172 kan det ikke forventes, at de kommer igen. Derved 

                                                   
170 Delårsrapport for Dong Energy A/S 2009 
171 Årsrapport for Dong Energy A/S 2006  
172 Årsrapport for DONG Energy A/S for 2007 
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vurderes denne post til at være transitorisk. Der er foretaget afskrivninger af Co2 kvoter i 2006 og 

2007. Disse er derfor reguleret i det permanente driftsoverskud. 

 

Nedskrivninger 

Nedskrivninger er ændringer i skøn. Derfor klassificeres disse som transitoriske, da disse ikke kan 

estimeres. Disse er hovedsageligt reguleret af udefrakommende begivenheder som DONG Energy 

ikke har indflydelse på. Nedskrivningerne er derfor reguleret i det permanente driftsoverskud. 

 

For 2009 er der manglende oplysning om en nedskrivning på 5 mio. kr. hvorfor disse er indregnet 

under nedskrivninger for olie og gas. Derudover er der indeholdt nedskrivninger i salg og marketing 

og ledelse og administration som ikke kan udskilles fra de samlede af- og nedskrivninger oplyst i 

årsrapporterne. Forholdsmæssigt er andelen af af- og nedskrivninger dog i høj grad henført til 

produktionsomkostninger, hvorfor den manglende udskillelse vurderes uvæsentlig. 

 

2008 er påvirket meget af store nedskrivninger, herunder især eldistributionsnettet på 900 mio. kr. 

Denne nedskrivning er foretaget på baggrund af ændringer til elforsyningsloven173 som giver 

begrænsninger i indtægtsrammen jævnfør afsnit 8.1.1 side 85. Dette påvirker kapitalværdien for 

eldistributionsnettet og derfor er der foretaget en nedskrivning heraf. Derudover er der foretaget en 

nedskrivning på 356 mio. kr. af olie- og gasproducerende felter som følge af et fald i olieprisen. 

 

Omkostninger til børsintroduktion 

Driftsomkostninger er heller ikke som udgangspunkt transitoriske poster. Men da omkostninger til 

børsintroduktion er af engangskarakter og svært at estimere, vurderes de til at være transitoriske. 

Det har dog ikke været muligt at verificere det eksakte beløb ud fra oplysningerne i årsrapporten for 

2007. Det eneste beløb der har været muligt at udskille fra driftsomkostningerne er 

revisorhonorar174. Det giver derfor ikke det helt korrekte billede af den meromkostning, der har 

været i 2007, som må formodes at være en del højere175.  

 

 

 

 

                                                   
173 Årsrapport for DONG Energy for 2008 
174 Årsrapport for DONG Energy for 2008 
175 Børsnotering af DONG koster kassen, d. 15.8.07.  
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Finansielle poster 

En del af de øvrige reguleringer til finansielle poster vedrører afvikling af M&A aktiviteter, som er 

en engangspost 176.  

  

7.4.2.1 Analyse af permanente overskud 

Den opdelte resultatopgørelse kan ses i bilag 9. 

 

Separation af permanente og transitoriske komponenter ved afkastningsgraden 

Afkastningsgraden kan nu opdeles med: 

NDA
UP

NDA
DO core

NDA
DO coreROIC andetsalg

++=
 

 

  2006 2007 2008 2009 
Core ROICsalg 18,46% 8,22% 8,71% 4,47% 
Core ROICandet 1,23% 0,06% 0,01% 0,33% 
Transitoriske posterdrift/NDA -1,97% -3,33% 2,65% -2,97% 

Tabel 10 

Ud fra de beregnede afkastningsgrader ses det, at det kun er i 2008, at de transitoriske poster har 

påvirket positivt. Årsagen hertil findes hovedsagelig i den store positive effekt som anvendelse af 

finansielle instrumenter har på den samlede afkastningsgrad. Tilsvarende har disse en negativ effekt 

i 2009 og 2007.  Derudover er der en nedskrivning i 2007 af Co2 kvoter på 1,1 mia. kr. som også 

påvirker afkastningsgraden i høj grad. 

2009 er som tidligere nævnt påvirket af lavere efterspørgsel og lavere energipriser. Disse elementer 

vil alt andet lige påvirke afkastningsgraden for salg i negativ retning.  

 

DONG Energys overskudsgrad er som tidligere nævnt påvirket af enkeltstående begivenheder og 

brugen af finansielle instrumenter. Sammenholdt med ovenstående overskudsgrader fra salg i tabel 

10 ses det i nedenstående tabel virkningen af, når der bliver renset for blandt andet nedskrivninger 

og finansielle instrumenter  

  2006 2007 2008 2009 
Core OGsalg 19,55% 10,81% 8,46% 6,03% 
Core driftsoverskud fra salg efter skat 7.147 4.498 5.142 2.972 
Nettoomsætning 36.564 41.625 60.777 49.262 

Tabel 11 

                                                   
176 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
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Samtlige overskudsgrader er herefter forbedret. Denne påvirkning på afkastningsgraden og dermed 

egenkapitalens forrentning bruges videre i budgettet, jævnfør afsnit 9.  

 

7.5 Delkonklusion 

En regnskabsanalyse giver et godt indblik i en virksomheds historiske økonomiske formåen samt 

synliggøre sammenhænge mellem foretagne dispositioner og deraf fremkomne effekter. Det er 

imidlertid, for en analytiker, umuligt at kende til alle de faktiske forhold, hvorfor man må opstille 

en del subjektive forudsætninger. Dette vil påvirke udfaldet af de beregnede nøgletal og 

vurderinger. 

 

DONG Energys økonomiske formåen og rentabilitet har været nedadgående i hele analyseperioden. 

Specielt 2009 har været et hårdt år for koncernen, som har været påvirket af lave energipriser, 

nedskrivninger samt optagelse af meget gæld.  

Så selv om de afdækker en stor del af deres risici ved finansielle instrumenter er de stadig påvirket 

af volatilitet i energipriserne og har derudover ikke kunnet dække en finanskrise af. 

Finanskrisen tilskrives således en stor andel i 2009 resultatet hvor både pris og mængde er påvirket. 

Dette, sammenkoblet med at de er en kapitaltung koncern med mange faste omkostninger og store 

investeringer, som ikke hurtigt kan tilpasses den faldende aktivitet, rammes bundlinjen ekstra hårdt. 

 

Hvert analyseår har været påvirket enten positivt eller negativt af enkeltstående begivenheder. Selv 

om man kan se, at disse poster påvirker hvert år er det ikke muligt at forudsige begivenhederne, 

hvorfor det ikke er relevant at tage disse poster med i den kommende værdiansættelse. Specielt 

brugen af finansielle instrumenter har påvirket en del alle analyseår. 

Ud fra en analytisk vinkel er det positivt, at der hvor de selv har indflydelse, er der hvor værdien 

skabes. Det vurderes, at DONG Energys værdi skabes i selve forretningen, da overskudsgraderne 

forbedres, når der renses for transitoriske poster. Denne viden bruges videre i budgetteringen og 

dermed i selve værdiansættelsen. 

 

Pengestrømsopgørelsen viser at deres investeringsprogram blandt andet finansieres med optagelse 

af gæld. Derudover udbetales der udbytte hvorfor den finansielle gearing øges. 

Men det centrale i deres økonomiske status er, at det er en koncern, der er på vej. Med dette menes 

der, at selv om afkastningsgraden i 2007 og 2009 er påvirket negativt af aktivernes 
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omsætningshastighed, og at de foretagne nedskæringer ikke endnu har vist sin indvirkning, er det et 

udtryk for et stort investeringsprogram, som har potentiale til at give afkast i fremtiden. 
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8. RISIKOANALYSE 

Risikoen for DONG Energy er påvirket af række forhold som internationale begivenheder, 

brancheforhold og virksomhedsspecifikke forhold.  

Disse risici kan koncernen til en vis grad påvirke og sikre. Risici er vigtige at analysere, da 

disse har indflydelse på det afkast investorerne forventer. Ejerne og långivers afkastkrav 

beregnes under afsnittet værdiansættelse 

 
8.1 Driftsmæssig risiko 

8.1.1 Afsætningsrisiko 

Primære faktorer 

Umiddelbart er det el, gas og varme som DONG Energy sælger. Men befolkningens stigende 

bevidsthed omkring CO2-udledningens miljøbelastning har bevirket, at forbrugerne har behov 

for god samvittighed i forhold til at yde et bidrag til reduktionen. Dette resulterer i lavere el-, 

gas- og varmeforbrug. Både virksomheder og private investerer i spareløsninger177. Der er 

således en afsætningsmæssig risiko for DONG Energy. De skal derfor være med til at bidrage 

til deres kunders samvittighed. De skal finde alternative løsninger, som ikke forurener vores 

miljø så meget. Hvis dette ikke lykkedes for DONG Energy i forhold til kundernes 

forventninger, mister DONG Energy deres legitimitet til at eksistere, og vil derfor hurtig blive 

udkonkurreret af energiselskaber, som har kunnet finde sådanne løsninger.  

 

En risiko for DONG Energy er at man satser på det forkerte produkt eller den forkerte 

investering. 

DONG Energy (dengang NESA) begyndte i 2004 på deres fibernet som dækker Nord- og 

Østsjælland, dette har dog ikke været en dans på roser for DONG Energy, og de endte i 2009 

med at sælge fibernettet til TDC med et kæmpe tab. DONG Energy er ikke det eneste 

energiselskab, som har kastet sig over fibernettet, men det har været et omkostningsfuldt 

kendskab for DONG Energy, som allerede i 2009 delårsrapport har nedskrevet værdien med 

152 mio. kr.178 

Herudover har DONG Energy brugt mange ressourcer på projektet i Greifswald, som DONG 

Energy i sidste ende opgav. Dette har medført omkostninger i milliardklassen179, dårlig omtale 

                                                   
177 Det offentlige lukker og slukker, d. 25.2.10. 
178 TDC køber DONGs fibernet, d. 17.11.09.  
179 DONG-direktør indrømmer: Greifswald kostede os dyrt, d. 11.3.10. 
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i medierne og i sidste ende har det ikke skabt en indtjeningsmulighed til dækning af disse 

omkostninger. Investeringen har slået fejl, og dette indebærer en stor risiko for DONG Energy 

at lignende sker igen.  

Der er ligeledes risici inden for deres produkter. DONG Energy har en kæmpe viden inden for 

havvindmøller, dog er der risici forbundet hermed. Vindkraftteknologien er stadig forholdsvis 

ny. Det er omkostningsfulde og langsigtede investeringer, hvorfor indtjeningen herved 

ligeledes gerne skulle være langsigtet. Derfor kan der være en risiko, hvis der udvikles en 

nyere teknologi inden for vedvarende energi, som er mere stabil end vindmøller.  

 

Sekundære faktorer 

Konkurrencen på markedet påvirker afsætningsmulighederne. En massiv 

markedsføringskampagne fra en konkurrent kan udgøre en risiko. Ligesom DONG Energy vil 

konkurrenterne ligeledes fremstå som miljøansvarlige. DONG Energy har selv lige ført en ret 

aggressiv kampagne i medierne. Branchen prøver at fremstå som miljøvenlige, for at kapre 

kunder, og for at overleve i forhold til de forhold nævnt under de primære faktorer. På det 

danske marked har DONG Energy den fordel, at de er store, og forbrugerne i forvejen kender 

til brandet.  

 

Risikoen for DONG Energy er ikke så stor som samlet enhed, men risikoen er væsentlig større 

inden for de enkelte forretningsområder. På forretningsområderne, som har aktivitet i at 

efterforske og producere vedvarende energi er risikoen for nye konkurrenter blevet væsentlig 

større, da vedvarende energi er et top emne, og der er prestige i at investere i dette. Så selvom 

dette området kræver meget kapital og know-how er det blevet nemmere at finde investorer, 

som er interesseret i at komme ind i denne branche samt at der er store tilskudsordninger.  

Risikoen ved generation er delt op i produktion af energi og vedvarende energi. Risikoen for 

nye konkurrenter indenfor udvikling og produktion af termisk energi er ikke så stor, som ved 

andre forretningsområder, da mange fokusere på vedvarende energi og ikke hvordan energien 

fra fossile brændstoffer produceres i dag. Derudover kræver det høje investeringer til 

kraftværker. Og som tilfældet i Greifswald er det langt fra de fleste i en befolkning, som er 

interesseret i, at have et kraftværk ”i baghaven”. 

 

Der er en risiko i forhold til opsætning af vindmøller. Konkurrenterne kan opføre 

vindmølleparker, som skygger for vindmølleparker, som DONG Energy har investeret i. Ved at 

man opfører vindmølleparker så tæt på hinanden kan der opstå en risiko for, at der skygges for 
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vinden, således at den ene park ikke får den vind, som i første omgang var tiltænkt180, og 

dermed ikke producere den planlagte energi. 

 

Tertiære faktorer 

I øjeblikket befinder vi os i økonomisk nedgang. Dette understøttes af nedenstående tabel over 

væksten i BNP pr. indbygger i udvalgte lande181:  

Årlig real vækst i BNP 
   2002  2003   2004    2005  2006   2007 2008 2009 2010 

 EU-27 1,2 1,3 2,5 2,0  3,2 2,8 0,9  -4,0* -0,1* 
 Danmark 0,5  0,4  2,3  2,4  3,3   1,6  -1,2  -3,3* 0,3* 
 Tyskland 0,0  -0,2  1,2  0,8  3,0  2,5 1,3 -5,4* 0,3* 
 Frankrig 1,0  1,1  2,5  1,9  2,2   2,3  0,4  -3,0* -0,2* 
 Italien 0,5  0,0  1,5  0,7  2,0   1,6  -1,0  -4,4* 0,1* 
 Sverige 2,4  1,9  4,1  3,3  4,2   2,6  -0,2  -4,0* 0,8* 

 Storbritannien  2,1  2,8  3,0  2,2  2,9   2,6  0,7  -3,8* 0,1* 
 Norge 1,5  1,0  3,9  2,7  2,3   3,1  2,1 -3,4* 0,2* 
*Prognose   

Tabel 12, væksten i BNP pr. indbygger i udvalgte lande   

 

Økonomisk nedgang har konsekvenser. En af de konsekvenser er, at der er et stigende antal af 

virksomhedskonkurser. Dette påvirker DONG Energys indtjening, da de her mister kunder182.  

Nybyggeriet er ligeledes mærket af finanskrisen. Udviklingen viser et fald i boligbyggeriet på 

16 % og et fald i erhvervsbyggeriet på 29 % og byggeriet til kulturelle formål samt 

institutioner og fritidsformål faldt med 5 %183. Dette betyder, at der er færre kunder til DONG 

Energy, og dette vil kunne mærkes på afsætningen.  

 

En del af DONG Energys virksomhed er reguleret via lovgivningen. Der var i 2008 en ændring 

af elforsyningsloven184, som økonomisk har haft en negativ effekt på DONG Energy185. Da 

disse love er til for at beskytte forbrugerne, og vi lever i et samfund, som går meget op i at 

beskytte forbrugerne, er det ikke utænkeligt at der sker fremtidige ændringer i disse love, som 

vil udgøre en afsætningsmæssig risiko for DONG Energy.  

                                                   
180 E.ONs nye vindmøller stjæler vind fra DONG, d. 20.3.09 
181 Kilde: http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/ 
182http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectout/print.asp?pxfile=D:\Inetpub\wwwroot\statbank5a\Temp\20
1022015193866299259KONK2.px&outfile=D:\Inetpub\wwwroot\statbank5a\Temp\201022015193866299259K
ONK2&FileformatId=2&Queryfile=201022015193866299259KONK2&PLanguage=0&MainTable=KONK2&M
ainTablePrestext=Erklærede konkurser efter branche og region 
(AFSLUTTET)&potsize=60&Buttons=5&TableStyle= 
183 Lavere produktion i byggebranchen i 2010, oplysning fra Dansk Byggeri 
184 http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20081/lovforslag/L3/fremsaettelsestale.htm 
185 Årsrapport for DONG Energy 2008 
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Herudover er der ligeledes en risiko i forhold til DONG Energys tildeling af CO2-kvoter efter 

år 2012, da de her er afhængige af EU’s og Danmarks politikere, som reelt set bestemmer her. 

Her kan DONG Energy sikre sig via produktion af mere vedvarende energi, da denne ikke er 

CO2-kvote belagt samt at bruge andre former for brændsel end kul som er CO2 neutrale. 

 

8.1.2 Prisrisiko 

Prisrisiko på råvare 

For DONG Energy er det en driftsmæssig risiko at råvarepriserne er volatile – specielt 

olieprisen og derved også gasprisen. Priserne på olie har været på sit højeste og laveste i 2008. 

I 2009 har de været lidt mere stabile, jf. nedenstående tabel186. 

Dato Brent spot Brent månedlig Gasolie 
   ($ pr. tønde)  ($ pr. tønde) ($ pr. ton) 

januar 2008 91,87 91,89 827,93 
februar 2008 95,21 94,95 864,74 

marts 2008 103,51 103,25 980,64 
april 2008 109,56 110,70 1,036,69 
maj 2008 123,25 128,12 1,186,79 
juni 2008 132,58 133,01 1,227,83 
juli 2008 133,39 134,01 1,223,41 

august 2008 113,27 114,41 1,042,63 
september 2008 98,53 99,51 965,51 

oktober 2008 72,07 72,55 743,02 
november 2008 52,65 53,33 593,31 
december 2008 40,26 42,81 457,59 

januar 2009 43,87 45,64 470,90 
februar 2009 43,18 43,69 402,63 

marts 2009 46,52 48,67 409,44 
april 2009 50,19 51,13 438,51 
maj 2009 57,39 58,21 474,29 
juni 2009 68,52 69,16 565,17 
juli 2009 64,77 65,70 528,35 

august 2009 72,57 72,88 587,96 
september 2009 67,54 67.98 557.88 

oktober 2009 71,87 72.59 607.97 
november 2009 76,69 77,50 626,06 
december 2009 74,48 75,22 610,95 

Tabel 13, råvarepriserne 

 

                                                   
186 Kilde: http://www.ens.dk/da-
DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Oliepriser/Sider/Forside.aspx 
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DONG Energy vurderer løbende behovet for afdækning inden for en 5-årig periode. Ultimo 

2009 var hele DONG Energys priseksponering over for olie afdækket. Afdækningen sker både 

gennem fysiske som finansielle energikontrakter, herunder specielt swaps og put-optioner187.  

 

Elprisrisiko 

Der er en elprisrisiko ved DONG Energy termiske elproduktion på salgssiden. Her har DONG 

Energy sværere ved at afdække deres risici, blandt andet på grund af manglende likviditet. 

DONG Energy prøver til dels at risikoafdække via den nordiske elbørs Nord Pools systempris. 

Dog er der stadig en basisrisiko for udsving på den egentlige prisrisiko (danske elpriser) og det 

anvendte afdækningsinstrument (systempriser – udbud og efterspørgsel på Nordpool). 

Nogle af DONG Energys indtægtskilder er underlagt lovgivning, hvilket betyder at de ikke 

selv har mulighed for at tilpasse prisen. Dette kan de ikke sikre sig i mod.  

 

Strategisk risiko 

Afhængig af gasleverandør 

Specielt ved køb af gas er DONG Energy afhængige af eksterne leverandører, da 90 % af deres 

gasindkøb kommer fra Dansk Undergrunds Consortium via langsigtede gaskøbsaftaler. Selvom 

det er DONG Energys mål selv at producere ca. 30 % af naturgassen, vil de stadig være 

afhængige af DUC.  

 

Valutakurser  

DONG Energys forretningsmæssige aktiviteter handles hovedsageligt i andre valutaer, men 

primært i USD, EUR, GBP, SEK og NOK188. Valutakursrisikoen i forhold til EUR er ikke så 

stor, da vi føre en fastkurspolitik i forhold til denne valuta.  

DONG Energy forsøger løbende at minimere valutakursrisikoen gennem afdækning med 

terminskontrakter, swaps og optioner med en tidshorisont på 5 år189.  

 

8.1.3 Ansvarsrisiko 

CO2 belastende produkter 

DONG Energy er landets største CO2-udleder og står for 1/3 del af Danmarks samlede CO2-

udledning, hvorfor der er en risiko for at forbrugerne skifter til et andet energiselskab, hvis de 

                                                   
187 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
188 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
189 Årsrapport for DONG Energy A/S 2008 
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kan tilbyde de samme produkter – blot mere miljøvenlige. DONG Energy har et ansvar i 

forhold til at prøve at formindske deres CO2-udledning mest muligt. Selv om DONG Energy 

har stort fokus på dette, er der stadig den risiko, at deres konkurrenter kommer på et alternativ 

til produktion af energi, som er mindre belastende for miljøet hurtigere end DONG Energy, og 

dette vil betyde at kunderne vil søge konkurrenternes alternativ.  

 

En virksomhed af DONG Energys størrelse er tit i mediernes søgelys. Det at de samtidig er 

statsejet, gør at de i en højere grad bliver interessante for medierne, da koncernen i princippet 

er ejet af borgerne (skatteborgerne). Derfor kan DONG Energy hurtigere blive dømt af medier 

i forhold til nogle af deres konkurrenter. DONG Energy fik ikke god omtale i medierne, i 

forbindelse med at de ville bygge et nyt kraftværk i Tyskland i Greifswald.  Der har været 

rygter om bestikkelse i forbindelse med opførelsen af dette kraftværk190, dette blev dog afvist 

af den tyske anklagemyndighed efter undersøgelse heraf191. Der vil altid være en risiko for 

DONG Energy for at få negativ omtale i pressen, som kan føre til at kunderne skifter 

leverandør.  

 

Arbejdsmiljøansvar   

DONG Energy har et ansvar overfor deres medarbejdere. Der har været en del i medierne, om 

DONG Energys indkøb af kul fra Cerrejón-kulminen i Columbia i Sydamerika. Denne mine er 

anklaget for at overtræde internationale arbejdstagerrettigheder. Selvom minen ikke ejes af 

DONG Energy, har de stadigt et ansvar overfor de medarbejdere, som er underlagt disse 

forhold, da de samarbejdspartnere. Dette understøttes af, at DONG Energy har underskrevet 

FN’s 10 principper (Global Compact) omkring menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, 

arbejdstagerrettigheder og anti-korruption192. Når DONG Energy ikke lever op til 

forventningerne til at handle som en ansvarlig koncern, hvor man vælger sine 

samarbejdspartnere med omhu, og sikrer sig, at de føre en forsvarlig forretningsetik, smitter 

det af på omdømmet.  

 

 

 

 

                                                   
190 DONG mistænkt for bestikkelse i Tyskland, d. 6.12.07.,  
191 http://www.dongenergy.com/DA/Presse/pressemeddelelser/Pages/details.aspx?cisionid=404188 
192 Danwatch-rapport anklager DONG for kulsvineri i Colombia, d. 28.1.10. 
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8.1.4 Anden driftsrisiko 

Der er en risiko for, der kan være revner i olierørene på olieplatformene. Dette har DONG 

Energy været udsat for på Siri-platformen i Nordsøen. I august 2009 slog en olietank revner193. 

Dette betød, at DONG Energy tabte penge for hver dag denne platform var lukket, og i forhold 

til Siri-platformen tabte de 2 mio. kr. om dagen194. 

Dette er en stor risiko, da dette er en risiko, som DONG Energy ikke kan sikre sig imod. Det er 

en uventet hændelse, som er fremkommet, og det er den risiko som følger med, når man har 

olieplatforme.  

 

Som nedenstående figur 12195 viser, udgør ca. 47 % af lønmodtager mellem 40-54 år i 

brancherne olieudvinding og energiforsyning. Dette betyder at der er en risiko for, at man ikke 

kan få den kvalificeret arbejdskraft, som man skal benytte, da størstedelen af medarbejderne 

ligger i den tungere ende af aldersskalaen. DONG Energy står over for et snarligt 

generationsskifte, hvor de medarbejdere de har nu skal skiftes ud. DONG Energys 

gennemsnitsalder for medarbejdere er 43 år196. Da denne branche er kendetegnet ved at skulle 

bruge videnstunge medarbejder, kan der være en risiko for at DONG Energy i fremtiden ikke 

kan får de kvalificerede medarbejdere, som de ønsker.  
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Figur 12, beskæftigede i ED fordelt på alder 

 

                                                   
193 DONG-platform lukket på grund af revner, d. 1.9.09. 
194 Tæret olierør koster DONG to mio. kr. om dagen, d. 5.10.09. 
195 Brancher: Råstofudvinding og energiforsyning, alle aldersgrupper, og alle lønmodtagere over hele landet. 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
196 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
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8.2 Finansiel risiko 

8.2.1 Markedsrisiko 

DONG Energy har optaget en stor del af deres gæld i EUR, hvilket gør at der er 

valutakursrisiko tilknyttet denne. Som nævnt i afsnit 6.1.2, side 37 har Danmark en 

fastkurspolitik overfor denne valuta, hvorfor DONG Energy ikke bliver hårdt ramt. De har dog 

i 2010 udstedt obligationer i britiske pund, hvorfor de nu i en højere grad er eksponeret herfor.  

  

DONG Energy har en del gæld, hvilket gør at de er eksponeret for udsving i rentesatserne, men 

da de fleste af lånene er optaget med en fast rente minimere dette denne renterisiko, jævnfør 

afsnit 6.1.2, side 37. 

 

8.2.2 Operationelle risiko 

DONG Energy er ikke en omkostningsfleksibel virksomhed. Det koster penge at lukke værker, 

olieplatforme og der er mange lønomkostninger. Som nævnt i afsnit 6.3.2 side 52, har DONG 

Energy investeret mange penge i materielle anlægsaktiver, dette underbygger at DONG Energy 

ikke er en omkostningsfleksibel virksomhed. Selvom DONG Energy i slutningen af november 

2009 fyrede 275 ansatte197, er det begrænset hvor mange medarbejdere, man kan undvære, da 

de er afhængige af viden hos medarbejdere, specielt hos ingeniørerne, som skal opfinde nye 

metoder til produktion og produkter. Dette gør, at det kan være svært og er en langsommelig 

proces at tilpasse omkostningerne til aktiviteten. 

 

8.3 Driftsmæssig og finansiel gearing 

8.3.1 Driftsmæssig gearing 

Den driftsmæssige gearing er et udtryk for den omkostningsmæssige variabilitet i forhold til 

udsving i aktiviteten198 

 

DONG Energy har fyret Siemens og Atea, som tidligere har stået for driftsovervågning samt 

desktopsupport-aftale. DONG Energy har nu valgt at insource disse funktioner199. Dette gør 

den driftsmæssige gearing lidt bedre, dog vil det ikke have den helt store effekt, da man før 

betalt til en ekstern leverandør, skal de nu tillægges lønomkostningerne. Det må antages, at 

                                                   
197 DONG fyringer rammer hårdt lokalt, d.12.11.09 
198 Strategisk projektstyring, Erik Hansen, Samfundslitteratur, 1. udgave 2002 
199 DONG fyrer Siemens og Atea, d. 7.10.09. 
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DONG Energy bliver nødt til at ansætte nye medarbejdere til udførelse af dette job, dog ikke i 

samme omfang, som tidligere.   

DONG Energy fyrede i slutningen af 2009 275 medarbejdere200, dog vil der gå noget tid før 

denne omkostningsreduktion slår igennem, da der er mange forpligtelse og en 

opsigelsesperiode for medarbejderne.  

I en koncern som DONG Energy er der mange faste omkostninger, som kan være svære at 

optimere til aktiviteten, heriblandt omkostninger til driften af deres kraftværker. Disse 

omkostninger har DONG Energy ringe mulighed for at reducere ved aktivitetsnedgang.  

 

8.3.2 Finansiel gearing 

Den finansielle gearing er et udtryk for i hvilken grad et givet udsving i aktiviteten slår 

igennem på virksomhedens resultat, efter der er taget hensyn til de finansielle betalinger201 

 

Hos DONG Energy foretages der mange investeringer i udvikling af mere proceseffektive 

kraftværker samt mere vedvarende energi. Disse investeringer finansieres blandt andet gennem 

optagelse af lån. Dette har bevirket, at fremmedkapitalen har fået en større andel end tidligere, 

og dermed er der større risiko for DONG Energy, hvor man er afhængig af andre parametre, 

såsom renter. 

Nogle af disse investeringer vil ikke forbedre virksomhedens resultat i samme grad som lånets 

beløb, men blot ændre måden hvorpå produkterne bliver produceret. Ved opførelse af blandt 

andet vindmøller vil dette dog gøre, at man ikke vil købe CO2-kvoter i samme omfang, og 

herved spare omkostninger. 

 

8.4 Delkonklusion 
DONG Energy er repræsenteret i hele værdikæden, hvilket eksponerer dem for risici inden for 

hvert område. Jævnfør ovenstående risikoanalyse må det konkluderes, at DONG Energys 

væsentligste driftsmæssige risici er prisudsvingene på råvarepriserne samt udsvingene i deres 

produkters salgspris. Herudover er det en risiko, at den finansielle afmatning kommer til at 

vare længere, da denne har en påvirkning på DONG Energy. Der er en lavere efterspørgsel, 

samtidig med der går noget tid før man får tilpasset produktionen samt omkostningerne 

herefter, hvorfor udbuddet bliver større end efterspørgslen, som betyder lavere salgspriser.  

                                                   
200 DONG fyrer 275 medarbejdere, d. 11.11.09. 
201 Strategisk projektstyring, Erik Hansen, Samfundslitteratur, 1. udgave 2002 
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Da DONG Energy opererer på markeder som er underlagt meget regulering er der en risiko, for 

at lovgiverne kan udføre handlinger, som er til skade for DONG Energy inden de har kunnet 

sikre sig fra dette- hvis det overhovedet er muligt. Dette kunne være hvordan tildelingen af 

CO2-kvoter kommer til at være efter år 2012.  

Når DONG Energy skal udvide deres produktionsapparat betyder det høje investeringer, 

hvorfor risikoen ved fejlslagene projekter vil koste koncernen dyrt, da man skal investere en 

del ressourcer inden man reelt ved om det er rentabelt. DONG Energys samlede risikoprofil 

vurderes derfor til at være middel, da de har mulighed for at sikre de fleste risici. 
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9. BUDGETTERING 

Da afhandlingens hovedformål er at værdiansætte DONG Energy er det en nødvendighed, at 

der udarbejdes et budget for de fremtidige regnskaber. Disse kaldes for proforma regnskaber, 

og til grundlag for disse ligger den strategiske analyse, nøgletalsanalysen, risikoanalysen, 

DONG Energys egne forventninger samt opstillede forudsætninger for fremtiden. 

Den strategiske analyse fortæller noget om, hvilke udfordringer, som koncernen står overfor i 

fremtiden og hvilke værdiskabende elementer, som koncernen kan benytte sig af. Dette giver 

grundlag for, at kunne spå lidt om fremtiden, så de skøn der skal tages i denne budgettering 

bliver mere troværdige. 

Nøgletalsanalyse fortæller noget om den historiske økonomiske udvikling i koncernen, hvilket 

sammen med den strategiske analyse og risikoanalysen skal gøre budgettet tillidsfuldt og af en 

høj kvalitet.  

 

Værdiansættelsesmodellerne benytter sig teoretisk af nettodiskontering af en uendelig 

pengestrøm, dette er dog ikke muligt i praksis, hvorfor der er opstillet et budget for en 10-årig 

periode, hvor det 11. år er terminalperioden.202. Der er områder inden for koncernen, som er 

forholdsvis stabile, da dette er offentlig reguleret samt at DONG Energy har et geografisk 

monopol inden for distribution af olie, via olierør fra Nordsøen til Fredericia, eldistribution og 

gasdistribution.  

Der indgås lange kontrakter i forhold til køb af gas. Herudover har de investeret store summer i 

produktionsapparater, som skal give langsigtet indtægter. Derfor er der valgt en budgetperiode 

fra 2010 – 2019, og hvor 2020 så er terminalperioden. 

Terminalperioden er den periode, hvor det forventes at tallene når en konstant steady-state.  

 

Der fokuseres i dette budget på sammendragne opgørelser. Dette vælges i stedet for et linje-

linje-budget, da dette i en mindre grad giver et retvisende billede, da der skal meget viden til at 

udarbejde et linje-linje budget. Der vil således være fokus på tendenser frem for egentlige 

beregninger af kapacitetsudnyttelse.  

Det er således kerneaktiviteten som skal budgetteres, som indebærer budgettering af følgende 

elementer203: 

1.  Salgsvækst 

                                                   
202 For det færdige budget henvises til bilag 11 
203 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3.udgave, 1. oplag 2009, Gjellerup 
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2. Driftsoverskud 

3. Investering i kerne netto driftsaktiver (kerne NDA) 

Disse elementer skal sammenkobles med skønnet over driftens kapitalomkostninger, som 

uddybes senere i dette afsnit.  

 

9.1 Vækst i salgsraten 

De historiske tal for omsætningen i DONG Energy er præget af, at der har været store udsving, 

og ikke en egentlig ensrettet tendens. Det kan gøre det lidt udfordrende, at skulle budgetterer 

ud fra. Dog danner den strategiske analyse grundlag for vores forudsætninger sammenholdt 

med de historiske tal. Da der er stor forskel i aktiviteten i forretningsområderne, er disse 

budgetteret hver for sig.  

 

9.1.1 Exploration & production 

Dette forretningsområde efterforsker og producere olie og gas. Gasproduktionen går over til 

energy markets204. Den eksterne omsætning må derfor komme fra salg af det producerede olie.  

DONG Energy er med i mange licenser om boringer efter olie, og derfor vil deres producerede 

mængder være det samme som hidtil selvom olieproduktion i fremtiden vil være faldende. 

Olieprisen må antages at stige, grundet den svindende ressource, hvorfor der vil være en lille 

stigning i omsætningen i budgetperioden. Dog er omsætningen for dette forretningsområde 

mellem 8 og 10 % af den samlede nettoomsætning, hvorfor udsving i væksten ikke vil påvirke 

væsentligt til det samlede billede.  

 

9.1.2 Generation 

Produktion 

Det antages her, at forbruget af energi vil stige moderat over de næste 10 år, hvorfor det må 

antages, at hvis DONG Energy skal vækste her, skal det ske via kapring af flere 

markedsandele. Vi har antaget at de ikke bliver større i Danmark, da de i forvejen har en stor 

markedsandel, men dog heller ikke mindre. Det vurderes dog også, at de i England vil 

producere mere vedvarende energi via opsætning af flere vindmøller205. DONG Energy har en 

viden inden for dette område, som gør at de er med i mange udbud, og vil vinde nogle af dem. 

                                                   
204 Årsrapport for Dong Energy A/S 2009 
205 Årsrapport for Dong Energy A/S 2009 
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De har ligeledes budt på de 2 vindmølleparker ved Anholt, som er sendt i udbud af den danske 

regering, jævnfør afsnit 6.1.1, side 31.    

Det antages, at der i 2010 og 2011 vil være en stabil efterspørgsel af energi og dermed også 

stabilitet i DONG Energys produktion. Der vil være en omfordeling af hvor DONG Energy får 

deres energi fra – termisk til vedvarende energi. Dog vurderes det, at de vindmølleparker som 

opføres i udlandet vil give en stigning i DONG Energys markedsandele. 

 

Pris 

Det producerede el sælges på Nord pool, som er den nordiske elbørs206. 

Der er 2 markeder på Nord pool, spotmarkedet og terminsmarkedet, hvor spotmarkedet er det 

fysiske marked med fysisk kWh time for time til næste dags forbrug. På terminsmarkedet 

handles der prissikringskontrakter, så man kan undgå de udsving, som forekommer på 

spotmarkedet207.  

 

Prisen på spotmarkedet er afhængig af følgende ting:  

• Vejrsituationen i Norge og Sverige, da el-produktionen i disse lande i høj grad er baseret 

på vandkraft, hvor det vil betyde i vådår (meget nedbør) er spotpriserne lave (alt andet 

lige), og i tørår vil spotpriserne være høje.  

• Fyldningsgraderne i de nordiske vandmagasiner 

• Vindproduktion i Danmark 

 

Opsummering 

I 2010-2011 vil der være forholdsvis lave stigninger i efterspørgslen efter el. Dette må 

begrundes i større markedsandel i udlandet og ikke et større forbrug eller stigende priser208. I 

2012 stiger væksten med 6 %, da det forudsættes at forbruget og priserne vil stige lidt - til et 

mere stabilt niveau, og at DONG Energy får bidt sig bedre fast på de europæiske markeder, 

hvor de operere. Dette gør sig gældende indtil 2013, hvor stigningen herefter vil falde til 5 % 

og stabilisere sig lidt mere med en stigning på 2 % i slutningen af budgetperioden.  

 

9.1.3 Energy markets 

Størstedelen af DONG Energy omsætning kommer fra dette forretningsområde.  
                                                   
206 Danmark, Norge, Sverige og Finland er med i denne 
207 http://www.energifyn.dk/energifyn/elhandel/forbrug-over-100000/nord-pool.aspx 
208 http://www.energinet.dk/NR/rdonlyres/6FFA25BD-94E0-4898-A0B8-
A34F6A714AA6/0/Elforbrugsfremskrivning2009.pdf 
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Størstedelen af energy markets salg af naturgas i 2009 var til det tyske (nordlige og østlige) og 

engelske marked. DONG Energy øgede salget markant i Tyskland og har hermed taget 

markedsandele. Dette må forudsættes, at de fortsat øger markedsandelene. 

 

Den fri konkurrence, som gerne skulle komme qua liberaliseringen i 2004, inden for salg af 

naturgas er ikke helt slået igennem endnu. I f.eks. Tyskland sidder E.ON og RWE på ca. 75 % 

af markedet. Dette gør, at DONG Energy i højere grad, som dette marked bliver liberaliseret, 

har større mulighed for at blive en større aktør her – udviklingen er allerede i gang. Dog er det 

danske marked ej heller helt liberaliseret, og her sidder DONG Energy 55 % - 58 % af 

markedet209. Det tyske marked er trods alt større end det danske marked, hvorfor dette har 

større betydning for DONG Energy, at vinde markedsandele på dette marked. 

 

Fremskaffelsen af gas kommer hovedsageligt fra DUC fra langsigtet olieprisindekserende 

naturgaskøbskontrakter. DONG Energy producere selv gas, og for eksempel ved Ormen Lange 

vil DONG Energy langsomt øge deres egen produktion af gas. De har i dag en egenproduktion 

på 25 %210, men deres mål er 30 %. 

 

DONG Energy har i deres årsrapport for 2009 en forventet gaspris (TTF) på 14 EUR/MWh for 

2010, hvor den realiserede pris i 2009 er på 12 EUR/MWh211, det vil sige en lille stigning. 

Dette hænger godt sammen med, at der forventes en lille stigning på prisen, og en lille stigning 

på den efterspurgte mængde. Herudover forventes det, at DONG Energy bliver endnu stærkere 

i Tyskland og England og hvor de udbygger deres kundeportefølje. Stigningen vil derfor være 

på 3 % i 2010 og 2011. I 2012 vil stigningen blive større, grundet der vil være en højere 

efterspørgsel, da de økonomiske hjul er ved at køre fremad igen. Stigning på 6 % vil være der i 

årene 2012 – 2013. Herefter vil der være et fald i stigningen, så salgsvæksten stabiliserer sig 

med en stigning på 3 % resten af budgetperioden. Her stabiliseres økonomien og forbruget, og 

det forventes, at DONG Energy stadig kan vinde lidt ind på de europæiske markeder, hvor de 

er i gang med at etablere sig, specielt i Storbritannien, Tyskland og Holland. Øgningen i 

markedsandelene skyldes blandt andet, at DONG Energy ejer en andel af en gateterminal som 

kan omdanne flyde gas til rørledningsgas. Denne er placeret i Rotterdam, og DONG Energy 

                                                   
209 http://www.ft.dk/samling/20072/kommissionsforslag/kom(2008)0192/kommissionsforslag/572763.pdf 
210 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009  
211 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009  



Side 97 af 142 

ejer 5 %. Denne terminal er godt placeret, da det er tæt på de europæiske markeder212, hvilket 

er en fordel.  

 

9.1.4 Sales & distribution  

Omsætningen i dette forretningsområde stammer fra salg og distribution af el og naturgas samt 

transport i olierør. 

 

I salget af el til erhvervsmarkedet har der i 2009 været et fald, specielt i den industri, der levere 

til og i selve bygge- og anlægssektoren.  

 

Der har været en general afmatning i 2009 som skyldes lavere efterspørgsel, som igen 

hovedsageligt skyldes finanskrisen. 

 

Der har været stigende kundetilfredshed, hvilket tyder på, at flere og flere kunder har et bedre 

billede af DONG Energy, og derfor ikke vælger at skifte leverandør. 

 

I forhold til olierørledningen er der et fald, da udvindingen af olie generelt er nedadgående i 

Nordsøen. Dog må dette have en effekt på prisen, som tilsvarende må blive større, således at 

denne aktivitet, ikke vil påvirke væksten i omsætningen for dette forretningsområde.  

 
Distribution af el og naturgas er geografiske monopoler, og derfor må det kunne konstateres, at 

markedsandelen må forblive konstant.  

 

Forbruget af el og prisen på el stiger moderat i årene 2012-2013, og vil stige lidt mere i årene 

herefter213. Denne stigning vil stagnere, og dette gør, at væksten i salget lander på en stigning 

på 2,4 %. Dette gør sig ligeledes gældende for prisen. Dette skal ses i sammenhæng med det 

konkluderet i afsnit 8.1.2, side 86.  

Det samme vil være forudsat for naturgassen, her vil stigningerne dog være lidt højere i 

forhold til elpriserne, jf. afsnit 8.1.3, side 87.  

 

 

                                                   
212 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
213 http://www.ens.dk/documents/netboghandel%20-%20publikationer/energi%C3%B8konomi%20og%20-
statistik/2009/html/energi_08/html/kap09.htm 
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9.2 Kerne AOH og beregning af kerne NDA 

Investeringerne i anlægsaktiver vil stige i de første år af budgetteringsperioden. Dette skyldes, 

at DONG Energy er nødsaget til at foretage investeringer i anlægsaktiver, som skal passe ind i 

deres ”grønne image”. Energiselskaber i dag bliver nødt til at investerer i mere vedvarende 

energi for, på endnu længere sigt, at overleve. Hvis DONG Energys konkurrenter tilpasser sig 

de vilkår, der gør sig gældende med forbrugernes stigende bevidsthed om klimaændringerne, 

og DONG Energy kører videre som hidtil, vil kunderne i fremtiden vælge de konkurrenter, der 

producere mere miljøvenlig energi.  

DONG Energy har i deres årsrapport givet til kende, hvad der forventes investeret i 2010 og 

2011, henholdsvis 10 mia. og 10-15 mia. kr. Disse investeringer er indregnet i budgettet, med 

udgangspunkt i kalkulerede nettoinvesteringer, jævnfør bilag 10.  

Herefter forventes det, at investeringerne vil aftage i resten af budgetperioden, da man i årene 

op til budgetperioden ligeledes har foretaget høje investeringer.  

Arbejdskapitalen har historisk været lav, hvilket hovedsageligt skyldes, at der har været 

stigende driftsforpligtelser samt at DONG Energy er en produktionsvirksomhed, og har 

størstedelen af deres aktiver som anlægsaktiver, og ikke har et stort varelager mm.. Med 

udgangspunkt i højere efterspørgsel jf. ovenstående vil driftsforpligtelserne stige moderat i den 

første del af budgetperioden.  

Den inverse omsætningshastighed vil derfor i årene 2010 - 2012 være steget, og herefter 

langsomt være faldende, for at stabilisere sig i 2017 og resten af budgetperioden på et niveau 

der svarer til et gennemsnit for 2007 til 2009  

 

9.3 OG fra salg før skat og beregning af driftsoverskuddet fra salg før skat 

Bruttoavancen er faldende i de historiske tal, dog med en lille stigning i 2008. Faldet har været 

mest markant i 2009. Dette, set i sammenhæng med den økonomiske situation omverdenen, 

befinder sig i og den faldende efterspørgsel, giver det mening.  

 

Personaleomkostningerne må antages at være faldende i 2010, da de i slutningen af 2009 

fyrede 275 medarbejdere. Faldet i 2010 bliver reduceret af, at der stadig vil være efterspørgsel 

af f.eks. ingeniører til produktion af vedvarende energi. De efterfølgende år må det antages at 

omkostninger til personalet komme til at være konstant, dette begrundes i at der i dag kun er 23 

opslag af jobs på DONG Energys hjemmeside, hvilket indikerer at der ikke er så stor 

efterspørgsel på medarbejdere. Der vil dog ikke komme et økonomisk boom, som gør at 
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DONG Energy skal ud og ansætte en større mængde medarbejdere på én gang. Det er stabilt i 

årene 2011-2013. Herefter vil der være en stigning, da der nyinvesteringerne i anlægskapital 

vil være klar til produktion herefter, og dette vil kræve omkostninger til personalet.   

 

I andre eksterne omkostninger214 vil der i år 2010 være et lille fald i forhold til år 2009 da 

DONG Energy grundet finanskrisen, har prøvet at tilpasse sig koncernens situation, men ellers 

vil de ligge stabilt i budgetperioden.  

 

Afskrivninger har den største andel af omkostninger, hvorfor det må påvirke overskudsgraden. 

Afskrivningerne påvirkes både positivt og negativt. De vil falde, da forbrug CO2-kvoterne vil 

falde, dette skyldes, at man anvender mere vedvarende energi. De vil dog stige, som en effekt 

af de foretagne investeringer samt at der stadig forbruges CO2-kvoter til produktionen af gas, 

hvilket er et område, som vil vækste. Som følge heraf vil de overvejende være stigende. 

 

Overskudgraden vil være konstant i de første par år af budgetperioden, hvorefter der vil ske en 

stigning, som begrundes i en større stigning af omsætningen i forhold til omkostningerne samt 

at der stadig procesoptimeres, således at effektiviteten af produktionsapparatet øges. 

Overskudsgraden budgetteres med at ende på et moderat niveau på 10,5 % som må konstateres, 

at være realistisk, med udgangspunkt i at finanskrise og højkonjunktur ikke påvirker mere end 

den gør nu.  

 

9.4 Den effektive skatteprocent og beregning af driftsoverskuddet fra salg efter 

skat 

DONG Energy har en højere effektiv skatteprocent end den danske anvendte skatteprocent på 

25 %. Dette skyldes, at de i Norge har kontrol over Ormen Lange, og her beskattes kulbrinte 

med 78 %, hvilket øger DONG Energys effektive skatteprocent.  

Da der vil være en stigning i denne udvinding Norge, da dette er et attraktivt område, 

budgettere vi den effektive skatteprocent til 40 % i hele budgetperioden. Dette begrundes med, 

at DONG Energy har forventninger om egenproduktion på 30 %, hvor den i 2009 var 25 %215.  

 

                                                   
214 I denne sammenhæng menes, salg- og marketingsomkostninger, administrationsomkostninger og 
omkostninger til ledelse samt de personaleomkostninger, der er tilknyttet dertil. 
 
215 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
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9.5 Andet driftsoverskud efter skat 
I denne post har vi medtaget de poster som figurer hvert år, dette er øvrige driftsposter netto – 

dog er 2009 korrigeret for den forsikringserstatning, som koncernen har fået udbetalt. Dette 

gennemsnit er på 38 mio. kr. efter skat, og dette er valgt i hele budgetperioden. Der er ikke 

medtaget resultat af kapitalandele i associerede virksomheder, da der er store udsving i dette, 

og at budgetteringen af denne vil give en usikkerhed i det samlede budget.  

 

9.6 Transitoriske poster efter skat 
Dette budgetteres med 0 kr. da transitoriske poster i DONG Energy hovedsageligt består af 

værdireguleringer af sikringsinstrumenter og valutakursreguleringer for udenlandske 

virksomheder. Vi har ingen forudsætninger for, at kunne forudsige råvarepriser og valutakurser 

10 år ud i fremtiden. Dog skal det bemærkes, at disse poster, ikke er af en uvæsentlig 

betydning på driftsoverskuddet, jævnfør nedenstående tabel.  

 
  2006 2007 2008 2009 
Core driftsoverskud fra salg efter skat 7.147 4.498 5.142 2.972 
      
+/- sikring af transaktioner (afledte fin instr) 1.879 (1.656) 4.001 (2.582) 
-/+ valutakursgev og tab udl virks før skat (200) 110 (1.965) 995 

Tabel 14 
 
Historisk set har disse to poster mere eller mindre udlignet sig gennem årene, hvorfor det 

vurderes sandsynligt at dette også vil forekomme i fremtiden og inden for budgetperioden. Så 

alt afhængig af læserens tidsperspektiv skal dette forhold vurderes herudfra.  

 

9.7 Kapitalstruktur og finansiel gearing 

Kapitalstrukturen er den opdeling der er i nettorentebærende gæld i forhold til egenkapitalen. 

DONG Energy har offentliggjort et ønsket kapitalstrukturmål ud fra en beregning værende, at 

den rentebærende gæld skal være omkring 3 gange pengestrømmen fra driften. Den 

rentebærende gæld er defineret som regnskabsmæssige nettofinansielle forpligtelser + 50 % af 

hybridkapitalen216. Da dette nøgletal i årsrapporten er 3,3 i 2009 antages det, at 

kapitalstrukturen opnået i 2009, er den ønskede.  

                                                   
216 http://www.dongenergy.com/DA/Investor/Finansiel_strategi/Pages/kapitalstruktur.aspx 
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Historisk kapitalstruktur 2007  2008  2009  
Nettodriftsaktiver 56.701  61.432  71.571  
      
Finansielle forpligtelser 22.578  23.330  34.851  
Andel 40% 38% 49% 
Egenkapital 34.123  38.102  36.720  
Andel 60% 62% 51% 

Tabel 15 historisk kapitalstruktur 

 

Tallet fra 2009 kan dog ikke aflæses fra regnskabsanalysen, da tallet her er beregnet på en 

gennemsnitsbetragtning, og i budgettet fra årets tal. Kapitalstrukturen kan aflæses i budgettet, 

jævnfør bilag 11. 

Da den budgetterede kapitalstruktur er fastlåst på 2009 tallene, vil den forventede finansielle 

gearing ligeledes ikke ændre sig i budgetperioden. 

 
9.8 Lånerenten 

Lånerenten efter skat var i 2009 3,83 %.  

Renten på hybridkapitalen er fast indtil år 2015217. Renterne på obligationslånene er udstedt på 

en lav rente. Det må antages, at DONG Energy skal refinansiere obligationslånene som 

løbende udløber gennem budgetperioden. Denne påstand bygges på, at der i årsrapporterne 

ikke ser ud til at være likvider nok til betalingen af lånene, og at det derfor må antages, at 

DONG Energy kommer til at betale en højere rente. Det skal dog bemærkes, at dette stadig er 

en billigere måde for DONG Energy at låne penge på, end at gå i banken.   

I de første budgetår er rentesatsen budgetteret til lidt over 2009 niveau, da der ikke er 

indikationer på en stigende rente ud over den nye obligationsudstedelse foretaget i 2010 

jævnfør afsnit 7.1. Rentesatsen er således vurderet til at være konstant til 2014, da det er det 

virker usandsynlig, at rentesatsen vil stige helt voldsomt efter den afmatning som har resulteret 

i historiske lave rentesatser. 

I år 2015 vil renten stige som følge forventning om generel rentestigning i markedet, 

refinansiering af obligationslån samt renten på hybridkapital går fra en fast rente til variabel 

rente.  

                                                   
217 Hybridkapitalen er optaget i 2005, og renten fast i 10 år. Herefter benyttes 3,2 % + euribor 
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Fra år 2016 og resten af budgetperioden vil renten være 7 %, da der her vil være en 

refinansiering af obligationslån samt en lille stigning i den variable rente, som er tilknyttet til 

hybridkapitalen.  

 

9.9 Totalindkomsten 

Totalindkomsten i budgetperioden er stigende. En ting som påvirker totalindkomsten, er 

minoritetsinteressernes andel af koncernresultat, som er budgetteret i hele budgetperioden til 

værende 1 %. I 2007 og 2008 lå denne procent under og i 2009 lå procenten over. Da der fra 

DONG Energys side ikke er udmeldt noget om udviklingen heraf – er det valgt at tage et 

niveau som er lidt højere end 2007 og 2008, men væsentlig lavere end 2009. Dog er 

minoritetsinteresseandelen lav historisk set, hvorfor denne vil få ringe indflydelse i forhold til 

følsomheden.  

 

9.10 Egenkapital 

Egenkapitalen stiger grundet stigningerne i nettodriftsaktiverne og netto finansielle 

forpligtelser. 

 

9.11 Nettodividende pay-out 

Andelen af udbyttet til minoritetsinteresser er ikke medregnet. 

 

DONG Energys udbyttepolitik siger at mindst 40 % af overskuddet skal udloddes. Dette kan 

imidlertid ikke indregnes i denne budgetmodel for så vidt angår egenkapitalen, da 

nettodividenden i budgetmodellen er en residual til afstemning af egenkapitalen.  

Udbyttet på de 40 % er medtaget i finansieringsstrømmene. 

 

9.12 Pengestrøm 

Via historiske overskudsgrader, har det været muligt, at beregne et pålideligt driftsoverskud. 

Budgettet viser, at DONG Energys indtjeningsevne forbedres over perioden, da de blandet 

andet er gode til at foretage langsigtede investeringer. 
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9.13 Delkonklusion 

I bilag 11 ses det samlede budget for DONG Energy over en 10-årig periode.  

Budgettet tager udgangspunkt i det kendskab der er opbygget til koncernen via en den 

strategiske analyse, risikoanalyse og historiske regnskabsanalyse. 

Der er i udarbejdelsen af budgettet taget stilling til indtægtsgivende forrentningsområder, som 

vil være stigende for DONG Energy, blandt andet på grund af stigende forbrug samt at de i 

udlandet bliver større, og vinder flere markedsandele.  

Tidshorisonten tager udgangspunkt i, at der for de første par år i budgetperioden vil være helt 

konkrete ting der medtages, da disse er kendte. Endvidere vil DONG Energy få belønning for 

deres store investeringer samt optimeringer af produktionsapparatet, og dette udmundes i en 

højere vækst de første år i perioden. Derudover vurderes det, at finanskrisen vil miste sit tag i 

verdensøkonomien og der fremover vil således være mere normaltilstande.  

I forhold til den underliggende analyse af DONG Energy vurderes det, at DONG Energy vil 

være en stabil koncern med moderate overskudsgrader og indtjening. Der er intet, som peget på 

at DONG Energy skulle eksplodere med en usædvanlig høj eller lav indtjening. 
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10. VÆRDIANSÆTTELSE 

10.1 Valg af værdiansættelsesmodeller 

En værdiansættelse kan foretages ud fra adskillige modeller218. Men da udgangspunktet for 

afhandlingen er en værdiansættelse til børsintroduktion er det relevant at fokusere på de 

kapitalværdibaserede modeller. Disse modeller tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds 

forhold. Disse modeller vil resultere i den samme værdi, såfremt forudsætningerne er de 

samme, herunder budgetperioden.  

De to nedenstående modeller, viser imidlertid selve værdiskabelsen, som for DONG Energy 

ligger i driften, og det vil derfor være relevant, i forhold til at skulle vurdere en fremtidig 

værdi, da både långivere og investorer er interesseret i, at se hvorledes en virksomheds evne er 

til at generere positivt afkast.  

Her kan det virke overflødigt, at diskutere hvilken model som er bedst eller mest anvendelig, 

da de i sidste ende giver samme resultat, hvis samme forudsætninger benyttes. Dog er der visse 

forudsætninger tilknyttet hver enkel model, og hvis disse ikke overholdes bliver værdien enten 

over eller undervurderet, hvorfor der anvendes en primær model, og en sekundær model til 

verifikation, så en korrekt værdi sikres. 

 

10.1.1. Den diskonterede cash flow-model219 

DCF modellen måler virksomhedens samlede værdi, altså både fra ejernes og långivernes 

synsvinkel. Når virksomhedsværdien er fundet, fratrækkes værdien af nettofinansielle 

forpligtelser, og herved kan egenkapitalværdien beregnes som en rest. Det frie cash flow er 

defineret som det cash flow, der er til deling mellem långiverne og ejere, derfor skal det frie 

cash flow tilbagediskonteres med et afkastkrav. Dette afkastkrav skal både afspejle långivernes 

og ejernes. Dette afkastkrav kaldes ligeledes for WACC220. WACC’en beregnes i afsnit 10.2. 

Ulempen ved denne model er, at brugeren af modellen kræver en vis professionalisme, da det 

kræver et indgående kendskab til virksomheden og den fremtidige udvikling i virksomhedens 

cash flow. 

 

                                                   
218 Værdiansættelse af virksomheder – en kortgennemgang af gængse modeller til værdiansættelse, Lektor 
Thomas Plenborg ph.d., Børsen Forum A/S 2004 
219 Forkortes i afhandlingen til DCF-modellen 
220 WACC er en forkortelse af Weighted Average Cost and Capital. Afkastkravet for ejerne og långiverne kaldes 
også for kapitalomkostningerne og diskonteringsrenten. 
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10.1.2. Residualindkomstmodellen221 

RIDO modellen måler virksomhedsværdien ud fra ejernes synsvinkel. For at denne model skal 

kunne benyttes skal clean-surplus accounting222 i budgettet overholdes223. Dette betyder at alle 

indtægter og omkostninger skal passerer resultatopgørelsen, dog ikke transaktioner med ejerne 

såsom dividende, kapitalindskud og aktietilbagekøb og ikke f.eks. egenkapitalen i budgettet, 

hvis dette ikke overholdes vil den estimerede pris blive over- eller undervurderet.    

Denne model tager udgangspunkt i budgetteringen af residualoverskuddet og den bogførte 

værdi heraf til beregning af virksomhedsværdien. 

Ulempen ved denne model er at denne bygger på diffuse regnskabskonventioner og eventuel 

regnskabsmanipulation fra ledelsens side, hvorfor dette kan påvirke den beregnede værdi.  

 

10.2 Estimering af kapitalomkostninger (WACC) 224 

Begge modeller er bygget op omkring ideen om, at al fremtidig indtjening bliver 

tilbagediskonteret med en rente, som afspejler den underliggende risiko i virksomheden. 

Derfor skal der fastsættes en diskonteringsfaktor, som både afspejler ejernes og långivernes 

afkastkrav, og er derfor et vejet gennemsnit af finansielle forpligtelser og egenkapitalen med 

den langsigtede kapitalstruktur som vægt.  

Kapitalomkostninger er et udtryk for det gennemsnitlige minimumsafkast, som en 

kapitalindskyder ville kræver for, at investere i virksomheden ud fra en given risikoprofil.  

WACC’en bliver beregnet ud fra følgende faktorer225:  

 

WACC = Egenkapitalandel x ke + fremmedkapitalandel x lånerenten. 

 
Forholdet mellem egenkapital- og fremmedkapitalandel (kapitalstruktur) er estimeret til 49/51 

jævnfør afsnit 9.7, side 100.  

 
10.2.1 Ejernes afkastkrav 

Afkastkravet er afhængigt af den risiko, der er i forbindelse med investeringen, hvorfor 

ejerafkastsformlen226, som er defineret med udgangspunkt i CAPM227, ser således ud 

                                                   
221 Forkortes i afhandlingen til RIDO-modellen 
222 I litteraturen ligeledes kaldet kongruensprincip 
223 Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel, Lektor Thomas Plenborg, ph.d. 
224 Kapitalomkostningerne kaldes også Weighted Average Cost and Capital, som forkortes til WACC 
225 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Christian V. Petersen og Thomas Plenborg, 1. udgave, 3. oplag 2008 
226 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3. udgave, 1. oplag, 2009 
227 Denne formel kendes ligeledes som CAPM (Capital Asset Pricing Model) 
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ke = rf + β[E(rm) - rf]  

Herved består ejernes afkastkrav af en risikofri rente, beta og en markedsportefølje præmie.  

 

Markedets risikopræmie er derfor forskellen mellem den risikofri rente og markedspræmien på 

aktier. Estimatet for denne risikopræmie er med udgangspunkt i PWCs seneste rapport fra 2008 

hvor et antal investorer er blevet spurgt. 228 Risikopræmien er her angivet til at være mellem 4-

5 % og er således hvad investorerne vil have i tillæg for at investere i aktier frem for en 

risikofri investering. 

 

Som indikator for den risikofrie rente benyttes renten på en 10-årig statsobligation229. Det 

forudsættes at denne ikke ændrer sig i budgetperioden. Renten er på 3,08 %230.  

 

Beta udtrykker den systematiske risiko. Dette betyder, at en aktie med høj risiko har et større 

forventet afkast i forhold til en aktie med lav risiko.  

Et godt udgangspunkt når beta skal estimeres, er at se på de historiske aktiekurser, da udsving i 

disse, er et udtryk for investorernes usikkerhed med selskabets aktier. Men da DONG Energys 

aktier er unoteret, er dette ikke muligt.    

 
10.2.1.1 Estimering af beta 

Da det ikke er muligt at anvende historiske aktiekurser er beta i stedet estimeret ud fra den 

risiko DONG Energy er udsat for, jævnfør afsnit 8. Her tages udgangspunkt i den 

driftsmæssige og finansielle risiko. Under den driftsmæssige risiko vurderes det hvilke 

operationelle, strategiske og eksterne risici DONG Energy er disponeret for, og under den 

finansielle risiko vurderes den finansielle gearing og lånekarakteristika. Metoden231 baseres på 

forholdsvis subjektive vurderinger, men tager udgangspunkt i forhold der allerede er afdækket 

via risikoanalysen. Vurderingerne af risikograden tager udgangspunkt i hvorvidt de 

konstaterede risici er afdækket af DONG Energy. 

 
 
 
 
                                                   
228 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 3. udgave, 1. oplag, 2009 
229 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praksis tilgang, Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave, 2. 
oplag 2005  
230 www.nationalbanken.dk 
231 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Christian V. Petersen og Thomas Plenborg, 1. udgave, 3. oplag 2008  
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Driftsmæssige risici 

Operationelle: 

 

Kundetilfredshed: DONG Energy udarbejder hvert år en kundetilfredshedsundersøgelse232. I de 

undersøgelser DONG Energy udarbejder, viser det at kunderne bliver mere og mere tilfreds 

med koncernen og den service de udviser. De bliver hurtigere til at hjælpe privatkunderne. Dog 

er alle kundetilfredshedsmål for DONG Energy ikke nået, men stadig vurderes denne risiko for 

lav. Dette skal ligeledes ses sammen med at DONG Energy er aktive for at forbedre dette, 

hvorfor det må antages, at de bliver bedre og bedre til at servicere deres kunder. 

 

Forsyningssikkerhed: I Danmark er et af kravene til leverandører af el og gas, at der skal være 

en høj forsyningssikkerhed. Dette fokuseres der i høj grad på i DONG Energy233. Derfor 

vurderes denne risiko for at være lav, da forsyningssikkerheden i øjeblikket er høj.  

 

Kvalitet af ledelse: Jævnfør afsnit 6.3.6, side 58 må det vurderes at DONG Energy har en 

kompetent direktør, som der er en vis respekt omkring. Yderligere har DONG Energy en 

velrenommeret bestyrelsesformand, hvorfor kvaliteten er ledelsen er høj, og risikoen derved 

lav.  

 

Omkostningsstruktur: DONG Energy har en omkostningsstruktur, som i høj grad ikke er 

fleksibel. Den er i præget af høje fast omkostninger til lønninger og drift af kraftværker. Denne 

risiko er høj, og DONG Energy har ikke så mange muligheder for at gøre denne risiko lavere. 

 

Eksterne: 

Råvarepriser og valutakurser: Risici inden for disse er høj. DONG Energy køber størstedelen 

af deres olie samt de foretager mange handler i udenlandske valutaer. Dog afdækker DONG 

Energy disse risici, hvorfor det vurderes at risici herfor er på et mellemniveau. 

 

Konjunkturer: Denne risiko vurderes til middel. Lige meget hvordan den samfundsøkonomiske 

situation er, har forbrugerne brug for energi. Dette skal sammenholdes med, at der ikke rigtig 

er nogle substitutter, jævnfør afsnit 6.2.2, side 44.  Dog er der under lavkonjunktur flere 

konkurser i stedet for opstart af virksomheder, der er ikke så meget nybyggeri m.m.  

                                                   
232 Ansvarlighedsrapport for DONG Energy A/S 2008. 
233 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 
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Underlagt lovgivning: Her er risikoen høj for DONG Energy, da der er underlagt lovgivning. 

De kan f.eks. ikke på alle forretningsområder selv bestemme prisen. Herudover vil der komme 

en tidsforskydning i forhold til ændring i prisen på råvarer og salgsprisen, da de netop ikke 

selv kan tilpasse priserne til varekøbet eller fremstillingsprisen. 

 

CO2-kvoter: Denne risiko er ligeledes høj, da DONG Energy ikke selv kan påvirke, hvad der 

kommer til at ske i fremtiden. Lige nu er de underlagt EU’s kvotesystem, men der skal i 

fremtiden være andre tiltag, jævnfør afsnit 6.1.1, side 30, og lige nu ved man ikke hvad 

afløseren for dette bliver. 

 

Afhængighed af DUC – leverandør af gas: DONG Energy er generelt ikke afhængige af 

leverandører, dog med undtagelse af deres leverandør af gas. DONG Energy forsøger selv at 

finde gas samt de er medejere af en terminal i Rotterdam (flydende gas). Risikoen vurderes 

som middel, selvom de køber de meste af deres gas fra eksterne leverandører, da disse køb er 

foretaget som langtidskontrakter samt DONG Energys deltagelse i flere tiltag for at blive 

mindre uafhængige.  

 

Strategiske: 

Forkert produkt eller projekt: Her vurderes risikoen høj – specielt med henblik på den 

klimasituation verden befinder sig i. Der skal udvikles nye metoder, hvor på man kan genere 

energi uden det udleder så meget CO2. Der er mange som er med i denne proces, og der er en 

meget høj risiko for DONG Energy at de ikke følger udviklingen. Herudover er der høje 

omkostninger forbundet med disse projekter, derfor kan det ende med høje omkostninger og 

dårlig medieomtale, hvis man satser på det forkerte produkt eller projekt.  

 

Konkurrencen på markedet: I Danmark er konkurrencen ikke så hård i forhold til DONG 

Energys primære aktiviteter. Da Danmark er DONG Energys primære marked, vurderes 

konkurrencen for værende lav, og dermed risikoen for lav. Dog har koncernen indtaget de 

nordeuropæiske markeder, og her er konkurrencen en del højere. 

  

Afhængighed af kunder: DONG Energy er ikke så afhængige af kunderne hver for sig. Det vil 

ikke påvirke selskabet i så høj grad, hvis én af kunderne skifter leverandør. Der er ingen enkelt 
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kunder, som udgør mere end 10 % af omsætning234. Der er et ønske fra DONG Energys side 

om ikke at være afhængige af enkelt kunder, hvorfor risikoen herfor vurderes lav.  

 

Fortsat vækst: Denne risiko er middel, da der i fremtiden vil være et stigende energiforbrug. 

Overlevelse for de selskaber som er på markedet i dag, vil det kræve at man finder på 

løsninger, som er miljømæssige mere venlige. DONG Energy investerer mange penge heri. 

 

Opsummering 

Den samlede risiko for den driftsmæssige risiko vurderes til middel, dog er der områder som er 

svære at påvirke og sikre. De fleste af områderne, hvor der findes risici, har DONG Energy 

selv fokus på eller har sikret sig i en vis grad herfor.  

 

Finansielle risici 

Den finansielle risiko skal ses i sammenhæng med den driftsmæssige risiko og virksomhedens 

sundhedstilstand generelt. For selv om en virksomhed kan have en forholdsvis høj gearing 

betyder det ikke implicit at de har en høj finansiel risiko.  

 

Finansiel gearing: 

Kapitalstrukturen er jævnfør afsnit 9 vurderet til at være 51/49. Dette giver en finansiel gearing 

på 0,96. Denne vurderes umiddelbart til at være middel til høj, da en stor del er finansieret med 

fremmedkapital. Men da det vurderes, at DONG Energy generelt er en sund og ansvarlig 

koncern nedtones denne risiko til at være middel. 

 

Lånekarakteristika:  

Lånene for DONG Energy i overvejende grad fastforrentet, og optaget i EUR, hvor Danmark 

har en fastkurspolitik. For den del der er variabelt forrentet søger de at afdække den største del. 

Obligationsudstedelserne har dog ikke en løbende afdragsprofil, men forfalder som helhed ved 

udløb. Disse vil påvirke likviditeten, men er alle kendte afdragsprofiler. DONG Energy har 

historisk set haft stor succes med at udstede obligationer jævnfør afsnit 7.1.2, side 70, hvorfor 

det vurderes at den samlede risiko på lån er middel. 

 

 

                                                   
234 Årsrapport for DONG Energy A/S 2009 



Side 110 af 142 

Opsummering 

Ud fra ovennævnte verificerede risici for så vidt angår den finansielle risiko vurderes det at 

DONG Energys risiko er middel.  

 

Valg af beta 

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Betaek 
Lav Lav Meget lav 0,4 - 0,6 
Lav Neutral Lav 0,6 - 0,85 
Lav Høj Neutral 0,85 - 1,15 

Neutral Lav Lav 0,6 - 0,85 
Neutral Neutral Neutral 0,85 - 1,15 
Neutral Høj Høj 1,15 - 1,4 

Høj Lav Neutral 0,85 - 1,15 
Høj Neutral Høj 1,15 - 1,4 
Høj Høj Meget høj 1,4 + 

Tabel 16, niveauer for beta 

 

Den samlede beta vurderes til 0,85 – 1,15235, og i værdiansættelsen er valgt en på 0,9. Grunden 

til at der er valgt en beta under markedsrisikoen skal findes i udstedelsen af obligationer, hvor 

der har været en overtegning, som viser at investorer føler, at DONG Energy er en forholdsvis 

”sikker” investering. 

 
10.2.2 Fremmedkapitalens kapitalomkostninger 

Det selskabsspecifikke risikotillæg på gæld er, hvad långiverne skal have i tillæg for at låne 

penge til virksomheden i stedet for at sætte dem i risikofrie statsobligationer.   

Ud fra kreditratingbureauernes vurdering af DONG Energy, som i øjeblikket ligger på -A for 

så vidt angår gælden, er der taget udgangspunkt i en rating på A som giver et risikotillæg på 

0,63236.  

 

10.3 Værdiansættelsen 
Værdien af DONG Energy er beregnet til 59 mia. jævnfør bilag 12.  

 

                                                   
235 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Thomas Plenborg og Christian V. Petersen, Thompson, Forlaget 
Thomson, 1. udgave, 3. oplag 2005 samt faglig notat fra FSR om den statsautoriserede revisors arbejde i 
forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele 
236 Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Christian V. Petersen og Thomas Plenborg, Forlaget Thomson 1. 
udgave, 3. oplag, 2005  
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Værdien synes umiddelbart at være høj i forhold til andre analytikeres vurdering237. De 

anvendte modeller har sine begrænsninger. Der er mange regnetekniske relationer i 

modellerne, men disse automatiske relationer hænger ikke altid sammen i den virkelige verden.  

 

I forhold til DFC modellen vil en øget stigning i nettodriftsaktiver give en lavere værdi, da 

ændringen i det fri cash-flow vil være lavere. Da værdien beregnes herudfra, vil det betyde en 

lavere værdi. Ud fra den strategiske analyse bør nettodriftsaktiverne være højere, da de er nødt 

til at investere i materielle anlægsaktiver. Men dette vil ikke betyde en højere omsætning, da 

der er tale som en udskiftning af deres aktiver, fra f.eks. kraftværker til vindmøller, og ikke 

udelukkende en øgning af beholdningen. Hvis der for eksempel tillægges 300 mio. i 

nettodriftsaktiverne i periode 10 vil det give en reduktion i værdien på ca. 10 mia. (med en 

konstant omsætningsvækst). Det er således ikke meget der skal ændres for at værdien bliver 

væsentlig ændret. Med dette udgangspunkt vil en værdi pr. aktie på 20,19 kr. være hvad en 

investor skal give for en langsigtet investering i DONG Energy, jævnfør bilag 12, 

værdiansættelse.   

 

Værdien af DONG Energy er verificeret ved brug af RIDO-modellen. De 2 modeller giver det 

samme resultat, nemlig 59 mia. kr., jævnfør bilag 12. 

 

10.4 Multipelanalyse238 

En analyse på prismultiple er en simpel metode til at give en indikation af om den beregnede 

værdi står mål med sammenlignelige virksomheder. Der er taget udgangspunkt i virksomheder 

i samme branche der, ligesom DONG Energy, opererer i Nordeuropa, men som er 

børsnoterede. Tallene er taget fra virksomhedernes årsrapport for 2009 samt børskursen pr. 1. 

januar 2010. 

 

Nøgletallene viser hvor meget en investor skal betale for at få eksempelvis 1 krones overskud. 

Lave værdier i forhold til de sammenlignede virksomheder indikerer, således at prisen er 

undervurderet - tilsvarende overvurderet. 

 

 

                                                   
237 DONG Energys værdi er faldet 20 mia. kr., d. 22.5.09. 
238 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, Gjelllup, 3. udgave, 1. oplag, 2009,  



Side 112 af 142 

Multiple mio. kr. 
DONG 
Energy 

Fortum 
(Finland) 

E.ON 
(Tyskland) 

RWE 
(Tyskland) gnsn. 

DONG 
Energy 

(S) Omsætning 49.262.000 40.762.500 613.627.500 358.057.500    
(D) Driftsoverskud før 
skat 3.769.000 13.522.500 106.995.000 56.910.000    
(O) Overskud før skat 2.407.000 12.270.000 88.447.500 41.985.000    
(B) Egenkapital 36.720.000 60.255.000 329.662.500 102.877.500    
Antal aktier 29.300.000 888.367.045 2.001.000.000 533.132.000    
Kurs 1. januar 2010 2,03 146,25 218,33 517,20    
(P) Markedsværdi 59.427.989 129.923.680 436.868.325 275.735.870    
         
P/B 1,618 2,156 1,325 2,680 2,05 75.418.772 
P/S 1,206 3,187 0,712 0,770 1,56 76.674.095 
P/D 16 10 4 5 6 23.287.592 
P/O 25 11 5 7 7 17.727.962 
Gennemsnitlig værdi           48.277.105 

Tabel 17, egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel giver en beregning ud fra en gennemsnitsbetragtning en 

værdi der er omkring 11 mia. lavere end den beregnede værdi. 

Det er især P/D og P/O der trækker ned, hvilket indikerer at indtjeningen er væsentlig lavere i 

DONG Energy frem for de sammenlignede virksomheder. Ses der isoleret på P/B og P/S, viser 

det imidlertid at den beregnede værdi, er for lav. Dette indikerer at omsætningen og de 

historiske akkumulerede overskud i højere grad matcher de sammenlignende virksomheder.  

Analysen harmonerer umiddelbart godt med konklusionen på værdiansættelsen, at værdien er 

umiddelbart er for høj. Derudover viser den, at der er plads til forbedring i forhold til 

indtjeningsevnen, hvilket også er konkluderet i den strategiske regnskabsanalyse. 

 

Som udgangspunkt bruges denne analyse ikke til at beregne en konkret værdi, men mere i 

retning af at sammenligne for at verificere en allerede gennemarbejdet værdiansættelse. 

 

10.4 Følsomhed af værdien 

Ved beregning af værdien af DONG Energy, er der foretaget en del valg og forudsætninger, 

som har påvirkning på den beregnede værdi. Derfor er det interessant, at analysere på 

følsomheden ved denne værdi.  

 

Valget af beta har en betydning for den beregnede værdi af DONG Energy. Jævnfør afsnit 

10.2.1.1, side 106 er vi kommet frem til at beta er 0,90, da det vurderes at både den 



Side 113 af 142 

driftsmæssige og finansielle risiko er neutral. Såfremt det vurderes at den samlede risiko ville 

være høj ville beta stige til en værdi mellem 1,15 og 1,4, og lav mellem 0,4 og 0,6. 

Beta 1,4 0,9 0,6 
Værdi af DONG Energy 27.445 59.428 100.788 
Ændring -31.983 0 41.360 

Tabel 18, beta 

Som det fremgår af tabellen vil den samlede risiko for DONG Energy påvirke værdien i høj 

grad. Da betaestimatet er ud fra en subjektiv vurdering vil andre analytikere, således kunne 

komme frem til et andet estimat med nøjagtig de samme oplysninger til rådighed. 

 

Derudover har ejernes risikotillæg også en stor påvirkning på værdien. I beregningen er der 

taget udgangspunkt i et defineret tillæg ud fra en undersøgelse foretaget af PWC fra 2008. Det 

er sandsynligt at denne præmie har ændret sig siden. 

Risikopræmie 5 % 4 % 3 % 
Værdi af DONG Energy 41.800 59.428 87.401 
Ændring -17.628 0 27.973 

Tabel 19, risikopræmie   

Som det fremgår af tabellen er værdien væsentlig påvirket af risikopræmien. Og da beta er 

under 1 vil niveauet for den risikofri rente også påvirke meget. Eksempelvis har den 

gennemsnitlige rente på en 10-årig statsobligation i marts måned 2010 været på 3,4 %239, hvor 

værdiansættelsen har taget udgangspunkt i renten ultimo april 2010 på 3,08 %. 

Risikofri rente 2,5 % 3.08 % 3,4 % 
Værdi af DONG Energy 69.887 59.428 54.497 
Ændring 10.459 0 -4.931 

Tabel 20, risikofri rente 

 

10.5 Delkonklusion 

Værdiansættelsen af DONG Energy er beregnet til en værdi som ikke er helt praktisk 

anvendelig. Værdiansættelsesmodellerne tager ikke hensyn til specifikke faktorer for den 

enkelte virksomhed. Dette har i dette tilfælde givet en værdi der som udgangspunkt er lidt for 

høj, da DONG Energys sammenhæng mellem vækst i omsætningen og tilførsel af aktiver ikke 

er helt efter bogen.  

 

                                                   
239 www.nationalbanken.dk 
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Derudover er der mange faktorer i beregningen af kapitalomkostningerne som tager 

udgangspunkt i subjektive vurderinger og vil derfor påvirke resultatet heraf. Betaværdien er 

her estimeret ud fra vurderinger af den risiko som DONG Energy er udsat for. De har 

eksempelvis, som udgangspunkt, en høj risiko i deres valg af finansiel gearing, men det 

centrale er hvorvidt DONG Energy er opmærksomme på de konstaterede risici og hvorvidt de i 

så fald afdækker dem. Andre analytikere kan derfor komme frem til en anden vurdering af den 

samlede risiko.  

 

Da det ikke er helt uden betydning for den beregnede værdi, er der foretaget 

følsomhedsanalyse på enkelte faktorer som påvirker mest. Følsomhedsanalysen viser også, at 

det ikke er helt ligegyldigt hvilket niveau både den risikofri rente og markedsrisikoen ligger 

på. Knap et halvt procentpoint i den risikofri rente kan således munde ud i en ændring af 

værdien på 5 mia. 

 

Som udgangspunkt vurderes den beregnede værdi til at være en god indikator for hvad aktierne 

skulle udbydes til ved en børsintroduktion med det nuværende renteniveau og DONG Energys 

nuværende risikoprofil.    
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11. KONKLUSION 

En værdiansættelse er en kompleks og omfangsrig proces, som blandt andet skal klarlægge 

virksomhedens fremtidige indtjeningspotentiale. Teori og praksis giver ofte to vidt forskellige 

resultater af markedsværdien. 

 

Det gør derudover processen udfordrende når det drejer sig om en koncern, som opererer på 

mange forskellige markeder. DONG Energy er sammensat af flere forskellige 

forretningsområder indenfor energi. Disse har hver deres tilknytning til hver sit marked. 

 

Det DONG Energy vi kender i dag, er et forholdsvist nyt ”koncept”, da 6 selskaber i 2006 

fusionerede, og hermed blev det største danske energiselskab skabt, som er repræsenteret i hele 

værdikæden. Dette har ført lidt udfordringer med sig, da energibranchen er forholdsvis volatil, 

og der sker hele tiden ændringer i mange af de forhold, der gør sig gældende for DONG 

Energy. 

Der er mange eksterne forhold som har indvirkning på DONG Energys indtjeningsmuligheder, 

hvilket jo ikke er en god ting, da det er forhold koncernen ikke selv kan styre. En stor del af 

koncernen er på den ene eller anden måde underlagt nationale, og dermed implicit også 

internationale, reguleringer. Den danske lovgivning på disse områder stammer i høj grad fra 

EU. Der skal investeres mere i vedvarende energi, da kravene til virksomheder, som belaster 

miljøet bliver strammere og strengere. Dette vil i høj grad påvirke DONG Energy.  

Herudover har forbrugerne langsomt ændret deres forbrugsmønstre til at være mere bevidste 

om miljøet – specielt efter COP15, som i december blev afholdt i København. Dette gør at der 

er forventning fra forbrugerne, hvilket der i så høj grad ikke har været før. Disse forventninger 

gør at DONG Energy bliver nødt til at forske i mere miljø venlig produktion, men hvor 

forsyningssikkerheden stadig er høj.   

På lidt kortere sigt påvirker finanskrisen i høj grad DONG Energy. 2009 har været et hårdt år 

for koncernen, og det har udslag i den generelle økonomiske afmatning.  

Energipriserne har væsentlig betydning for DONG Energy, som ekstern faktor, da disse priser, 

den seneste tid, har været meget svingende. DONG Energy har ikke selv indflydelse på 

prissætningen, hvorfor det stiller store krav til deres evne til at sikre og økonomistyre denne 

eksponering. 

På det danske marked er DONG Energy en stor markedspiller, og her er 

konkurrenceintensiteten ikke så intensiv. Dog har liberaliseringen af både el- og gasmarkedet 
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gjort konkurrencen mere stærk, da udenlandske selskaber kan entrere det danske marked. I 

Danmark er det dog kun Vattenfall og E.ON, som de væsentligste konkurrenter. På de 

udenlandske markeder, hvor de er repræsenteret, er DONG Energy en forholdsvis lille spiller, 

som prøver at kæmpe sig op af rangstigen. Men på de fleste udenlandske markeder er der store 

konkurrenter, som DONG Energy skal prøve at nedkæmpe, for at kunne blive større. Det er 

umiddelbart ikke muligt for DONG Energy at vækste på det danske marked, da de har den 

størrelse, som de har, med en produktion på 52 % af den samlede elforsyning.  

 
Det vigtigste DONG Energy har i forhold til deres nuværende kunder og fastholdelsen af disse 

er deres navn/brand. Forbrugerne kender DONG Energy grundet deres størrelse samt det er et 

statsligt ejet selskab, hvorfor koncernen er i medierne søgelys. Det er ikke altid en positiv ting, 

at være interessant for pressen, da dette kan medfører ridser i lakken, og kommer der mange 

”historier”, som sætter DONG Energy i et dårligt lys, vil dette højst sandsynligt betyde, at de i 

sidste ende risikerer at miste kunder, da de risikerer at miste deres troværdighed. 

Det har vist sig, efter liberaliseringen, at forbrugerne ikke har gjort brug af denne i så høj grad, 

og det hænger sammen med, at forbrugerne kender DONG Energy. I forhold til andre interne 

forhold er det selvfølgelig også vigtig for DONG Energy at have de materielle aktiver, da det 

er disse som skaber penge til koncernen – uden kraftværker, vindmøller og gasledninger har 

DONG Energy ikke noget produktionsapparat.  

Produktionen stiller store krav til anlæggenes evner, da det ikke kun er mængden der er 

afgørende, men i høj grad også hvordan mængden produceres. For at tilgodese den stigende 

grad af kritiske forbrugers ønske om CO2-venlig energi, må de arbejde hen i mod at skabe et 

produktionsapparat der tilnærmer sig state-of-the-art. 

DONG Energys brand er som tidligere nævnt en af deres helt store forcer, og skal blive ved 

med at sørge for at forbrugerne forbinder DONG Energy med noget positivt. Dette er DONG 

Energy selv bevidste om, hvorfor de bruger ressourcer på sponsorater, forskning og 

klimapartnerskaber. Derfor er DONG Energy nød til at forske inden for vedvarende energi. Her 

kan de udnytte deres viden inden for offshore vindmøller, som DONG Energy efterhånden har 

stor erfaring med – dette skal de fokusere på, selvom det kræver store investeringer. Da der er 

så stor politisk fokus på dette, har det ligeledes medført, at man kan søge støtte til forskningen 

af vedvarende energi.    

 

Begrænsningen DONG Energy har i at vækste på det danske marked er en stor ulempe, da det 

betyder, at hvis man vil være større, skal de ud på det udenlandske marked, hvor deres erfaring 
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ikke er så stor. Disse markeder er først for nyligt blevet liberaliseret, og denne er i flere lande 

ikke slået helt i gennem endnu. Her har DONG Energy den fordel, at det danske marked er 

langt fremme i denne proces, så de har en erfaringen med at agere på et liberaliseret marked. 

Dog kan denne mangel på liberalisering, på nuværende tidspunkt, skabe en skævvridning 

mellem DONG Energy og dens udenlandske konkurrenter.   

 

Da den danske regulering i øjeblikket er meget fokuseret på miljø vil fremtidige tiltag afspejle 

dette. Det vil medføre en risiko for DONG Energy, da de bliver tvunget til at indrette sig 

herunder. Det bringer dog også en god ting med sig. Regeringen og EU har støtteordninger til 

miljøforbedrende tiltag, og disse er ikke af en helt ubetydelig beløbsstørrelse, hvilket har en 

betydning, da der er tale om høje investeringer i milliardklassen. 

 

De historiske regnskabstal for DONG Energy, som danner grundlag for nøgletalsanalysen har 

vist svingninger i løbet af årene. DONG Energy historiske økonomiske formåen samt 

rentabilitet har været faldende i analyseperioden, og analysen viser, at specielt år 2009 har 

været et dårligt år for koncernen. Dette er grundet i faldende energipriser, optagelse af gæld til 

deres investeringsprogram samt nedskrivninger. DONG Energy er en kapitaltung koncern, hvor 

der er mange faste omkostninger. Disse omkostninger har de ikke kunnet tilpasse til den 

faldende aktivitet, dette er igen med til at gøre dette år dårligere. Trods udsving i indtjeningen 

er der ikke tvivl om at DONG Energys værdiskabelse kommer fra selve deres forretning.  

 

DONG Energy er repræsenteret i hele værdikæden, hvilket eksponerer dem for en del risici. 

DONG Energy prøver i høj grad at afdække dem, hvor det kan betale sig, og hvor der er 

mulighed for det. Det har f.eks. ikke været muligt for DONG Energy at risikoafdække 

finanskrisen samt at de er underlagt en del lovgivning, som gør at de ikke selv har mulighed 

for, i en del af deres virksomhed, at fastsætte salgsprisen på deres produkt. Der er således 

faktorer, som koncernen bliver påvirket af, men som de ikke kan gøre noget ved. Ellers er 

forhold som prisudsvingene i råvarepriser og udsvingene i deres produkters salgspris, nogle af 

deres største risici, dog har de til en vis grad sikret sig mod dette. DONG Energys samlede 

risikoprofil konkluderes middel. Der er inden for enkelte områder en kæmpe risiko, men 

DONG Energy har i høj grad mulighed for at risikoafdække de fleste af de væsentlige risici.   

 

Budgettet for DONG Energy dækker en 10-årig periode med terminalperioden i år 11.  
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DONG Energy vil i fremtiden være en stabil koncern med et moderat indtjeningspotentiale, 

som udvikles via et stigende energiforbrug samt større markedsandele i udlandet. 

 

For at synliggøre konsekvenserne af blandt andet de subjektive vurderinger, som følger med en 

værdiansættelse, er det påvist at værdien er særdeles følsom overfor ændringer i afkastkravet. 

Derudover har DCF-modellen nogle begrænsninger. De interne sammenhænge mellem 

anlægskapital og omsætning i denne model harmonerer ikke altid med virkeligheden. I DONG 

Energys tilfælde vil en omsætning således ikke stige i samme grad ved tilgang af 

anlægsaktiver, da de for det første er underlagt lovmæssig regulering på en del af deres 

afsætning, for det andet skyldes en stor del af deres tilgang på anlægsaktiver en udskiftning af 

hvorledes el og gas produceres. 

En højere anlægskapital, uden tilsvarende stigning i omsætningen, vil således, alt andet lige, 

give en lavere værdiansættelse. 

Dette betyder at, alt efter hvilke øjne der ser, vil værdien af DONG Energy tilsvarende ændre 

sig. 

Alle de foretagne analyser har dog mundet ud i selve værdiansættelsen, som via DCF-modellen 

er beregnet til en markedsværdi for DONG Energy på 59 mia. kr.  

Fordelt på aktier bør DONG Energys aktie udbydes til 20,19 kr. pr. aktie ved en kommende 

børsintroduktion. 
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12. PERSPEKTIVERING 

Det kan måske virke irrelevant at udarbejde en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse 

af DONG Energy, nu hvor regeringen har udsat børsnotering på ubestemt tid grundet den uro, 

der har været og stadig er på det finansielle marked. Dog har vi alligevel fundet det interessant, 

da markedet på et tidspunkt vender, og muligheden for at DONG Energy skal børsnoteres 

bliver en realitet igen. 

 

De markeder hvorpå DONG Energy operere er meget volatile, og der sker ændringer hele 

tiden. Det kan derfor være svært at udarbejde en så omfattende værdiansættelse med 

udgangspunkt på et bestemt tidspunkt, da forudsætningerne og værdien hurtigt kan ændre sig.  

 

Vores værdiansættelse tager udgangspunkt i et budget på 10 år, hvor det 11. år 

terminalperioden. Den tager således ikke udgangspunkt i kun et her og nu billede.  

 

Der har været skrevet meget i medierne om, hvor meget Staten har tabt på DONG Energys 

værdi efter de aflysninger af børsnoteringen. Staten har i 2010 øget deres ejerandel med 1,6 %. 

Hvis man anvender de tal som denne handel har fundet sted på, vil det betyde en værdi af 

DONG Energy på 40 mia. kr., hvilket både er noget lavere end vores beregning samt hvad der 

tidligere er blevet spået240. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at det er med udgangspunkt 

i hvordan tallene i 2009 har været, og det har været et dårligt år for DONG Energy, grundet 

hovedsageligt finanskrisen. I vores budgettering har vi en forudsætning om at finanskrisens 

tilstande ikke vil vare for evigt, og derfor kommer vores værdiansættelse til at tage 

udgangspunkt i bedre tider. 

 

Værdiskabelsen vil således ligge forholdsvist langt ude i fremtiden, hvorfor det er afgørende 

hvor lang investors tidshorisont er for køb af aktierne. Investorer med kortsigtet 

investeringshorisont vil således ikke være villig til at købe aktier til den beregnede værdi. Der 

er ifølge ovenfor beskrevet solgt aktier i DONG som vil give en værdi på ca. 40 mia. Dette er 

et ”lige-nu” billede og vil således kunne indikere hvad en værdi på en kortsigtet 

investeringshorisont vil være, hvorimod vores værdi tilsigter en langsigtet værdi med de 

forudsætninger, som vi har gjort os.   

                                                   
240 Tålmodighed er guld værd for DONG-ejere, 27.04.10. 
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BILAG 1 RISIKOMODEL  

Primærer faktorer
 - Kundereaktioner
 - Forbrugsvaner
 - Modesvingninger

Sekundærer faktorer
 - Konkurrencehandlinger
 - Nye konkurrenter
 - Produktsubstition

Tertiære faktorer
 - Konjunkturer
 - Politiske indgreb
 - International handelsregulering

 - Prisudvikling på færdige varer
 - Prisudvikling på råvarer
 - Prisudvikling på fast ejendom
 - Valutakursudvikling

 - Produktansvar
 - Miljøansvar
 - Arbejdsmiljøansvar

 - Ledelsessvigt
 - Fejl
 - Forsinkelse
 - Edb-nedbrud

 - Transport - industrispionage
 - Strejke og fysisk blokade
 - Indbrud
 - Brand

 - Valutakursudvikling
 - Renteudvikling
 - Aktiekursudvikling

 - Beskatning
 - Offentlig regulering
 - Landerisiko
 - Bankrisiko

 - Betalingsrisiko

Instituionel risiko

Kundespecifik risiko

Ansvarsrisiko

Styringsrisiko

Anden driftsrisiko

Finansiel risiko

Afsætnings risiko
Driftsmæssig risiko

Prisrisiko

Markedsrisiko
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BILAG 2 DEFINITIONER 

 
ROE = Egenkapitalens forrentning 

ROE før MIN = Egenkapitalens forrentning i alt 

MIA = Minoritetsinteressers andel af egenkapital 

MIN = Minoritetsinteressers andel af resultat 

ROIC = Afkastningsgraden 

OGsalg = Overskudsgrad fra driftsoverskud af salg 

OGandet DO = Overskudsgrad fra andet driftsoverskud 

AOH = Aktivernes omsætningshastighed 

NFF = Nettofinansielle forpligtelser (inkl. hybridkapital) 

SPREAD = Gearing af ROIC i forhold til ROE 

FGEAR = Finansiel gearing 

1/AOH = Inverse værdi af AOH (hvor meget der er bundet til at skabe 1 krones salg) 

Core = Permanente komponenter 

UP = Transitoriske poster 

KE = Ejernes afkastkrav 
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 BILAG 3, DEN REFORMULEREDE RESULTATOPGØRELSE 

I mio. kr. 2006* 2007 2008 2009
Nettoomsætning 36.564 41.625 60.777 49.262

Produktionsomkostninger -27.099 -33.917 -50.334 -43.345
Salg og marketing -595 -1.002 -428 -428
Ledelse og administration -1.107 -2.241 -2.060 -1.930
Driftsomkostninger -28.801 -37.160 -52.822 -45.703

Driftsoverskud fra salg før skat 7.763 4.465 7.955 3.559

+ Skat af årets resultat samt EK bevæg -1.901 -267 -3.811 -592
+skattefordel  fra nettorenteomkostninger -293 -298 -404 -372
- skat allokeret ti l andre poster 304 -309 789 -590
skat på driftsoverskud -1.890 -874 -3.426 -1.554

Driftsoverskud fra salg efter skat 5.873 3.592 4.529 2.006

-/+ andre driftsintægter/udgifter
Andre driftsindtægter (netto) -2.072 318 49 198
+ resultat fra kapitalandele i ass virks 470 -5 -48 74
+ Modtagne udbytter 4 0 1 0
+/- avance/tab salg af virksomheder 1.023 29 917 -62
+/- sikring af transaktioner (afledte fin instr) 1.879 -1.656 4.001 -2.582
-/+ valutakursgev og tab udl virks før skat -200 110 -1.965 995
+/-Værdiregulering vedr ass virk + datter 255
Andre reguleringer jf EK -68 7 15 0
Driftsoverskud fra andre poster før skat 1.291 -1.197 2.970 -1.377
- skat herpå -304 309 -789 590
Driftsoverskud fra andre poster efter skat 987 -888 2.181 -787

Driftsoverskud efter skat 6.860 2.703 6.710 1.219

- Nettorenteomkostninger efter skat
- Renteomkostninger rentebærende gæld -864 -1.244 -1.579 -1.337
- Renteelement af reetableringsforpl -83 -159 -174 -176
- Renter hybridkapital -451 -451 -451 -451
-/+ Kurstab/gev værdipapirer til dagsværdi -3 -1 36 -1
-/+ Valutakurstab/gev -34 -45 -274 -119
'/+ Værdireg afledte finansielle inst (finansiel) 49 50 -34 -20
-/+ Valutakursreg EK lign lån 0 0 -31 327
+ Renteindtægter likvid+værdipapirer 335 650 882 455
-/+ gev og tab finansielle aktiver og forpl 0 0 -4 -202
-/+ Øvrige finansielle poster 4 9 12 38
Nettorenteomk før skat -1.047 -1.191 -1.617 -1.486
- skattefordel fra netto renteomk 293 298 404 372
Nettorenteomkostninger efter skat -754 -893 -1.213 -1.115

Koncernresultat 6.106 1.810 5.497 104

Hybridkapitalejere 0 0 0 0
Minoritetsinteressers andel 4 -6 -50 -4

Totalindkomst Dong koncern 6.110 1.804 5.447 100
* Tallene for 06 er taget fra årsrapporten 07, da der er sket ændringer
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BILAG 4, DEN REFORMULEREDE BALANCE 
I mio. kr. 2005 2006* 2007 2008 2009
Driftsaktiver
Goodwill 276 322 322 447 663
Rettigheder 1.657 3.628 2.037 1.867 2.100
Færdiggjorte udviklingsprojekter 127 99 186 218 245
Udviklingsprojekte r under udførelse 23 154 191 189 144
Grunde og bygninger 232 2.964 2.834 2.949 3.013
Prokutionsanlæg 13.728 31.658 43.487 40.646 50.827
Efterforskningsanlæg 350 372 2.103 2.784 2.997
Andre anlæg, driftsmidler og inventar 7 334 321 216 267
Materielle akt iver under udførelse 8.274 11.190 5.185 7.400 13.026
Kapitalandele i associerede virksomheder 5.350 4.073 3.912 3.306 3.605

Udskudt skat 6 36 31 13 281
Periodeafgr poster og andre tilgodehav 68
Tilgodehavender andre, langfristet 1.080 651 1.980 3.596
Varebeholdninger 690 2.583 2.785 3.918 3.064
Tilgodehavender fra kunder, kortfristet 7.168 21.580 19.649 36.073 27.783
Selskabsskat 107 241 753 11 422
Aktiver bestemt for salg 33 9.283 2.538 187 76
Driftsaktiver i alt 38.096 89.597 86.985 102.204 112.109

Driftsforpligtelser
Udskudt skat 3.237 4.528 5.038 5.461 6.666
Pensionsforpligtelser 15 42 41 38 21
Hensatte forpligtelser (langfristet) 1.804 4.462 5.715 5.466 7.260
Andre gældsforpligtelsesr (langfristet) 3 732 1.020 1.624 1.970
Hensatte forpligtelser (kortfristet) 14 7.028 69 229 212
Andre gældsforpligtelsesr (kortfristet) 8.202 16.447 17.776 27.447 24.370
Selskabsskat 153 188 39 420 39
Forpligtelser vedr aktiver bestemt for salg 0 3.423 586 87 0
Driftsforpligtelser i alt 13.428 36.850 30.284 40.772 40.538
gnst 25.139 33.567 35.528 40.655
Netto driftsaktiver (investeret kapital) 24.668 52.747 56.701 61.432 71.571
ændring 28.079 3.954 4.731 10.139
gnst 38.708 54.724 59.067 66.502
Finansielle aktiver
Likvider 5.781 9.521 2.562 3.043 4.499
Værdipapirer 1.594 132 134 753 2.570
Andre kapitalandele 1.383 5 29 85 1.374
Finansielle aktiver i  alt 8.758 9.658 2.725 3.881 8.443

Finansielle forpligtelser
Hybridkapital 8.155 8.088 8.088 8.088 8.088
Obligationslån (langfristet) 3.735 7.938 7.923 7.734 22.549
Kreditinstitut ter (langfristet ) 2.720 7.169 6.780 9.277 10.859
Andre gældsforpligtelsesr (langfristet) 0 0 0
Obligationslån (kortfristet) 0 1.995 0 160 0
Kreditinstitut ter (kortfristet) 693 2.913 2.512 1.952 1.798
Finansielle forpligtelser i alt 15.303 28.103 25.303 27.211 43.294

Netto firnansielle forpligtelser i  alt 6.545 18.445 22.578 23.330 34.851
gnst 12.495 20.512 22.954 29.091

Andel af egenkapital 18.080 34.263 34.077 38.055 36.618

Minoritetesinteresser 43 39 46 47 102

Egenkapital i alt 18.123 34.302 34.123 38.102 36.720
gnst 26.213 34.213 36.113 37.411
* Tallene for 06 er taget fra årsrapporten 07, da der er ske t ændringer  
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BILAG 5, DEN REFORMULEREDE EGENKAPITALOPGØRELSE 

I mio. kr. 2005 2006* 2007 2008 2009
Egenkapitalen primo inkl ændring regnskabspr 18.190 34.302 34.123 38.102

Transaktioner med ejere:

Kapitalforhøjelse 10.041 0 0 0
Udbytte -35 -1.969 -1.469 -1.926
Udbytte minoritetsinteresser 0 0 0 -31
Tilgang/afgang af minoritetsinteresser 0 -20 -49 471

Transaktioner med ejere i alt: 10.006 -1.989 -1.518 -1.486

Totalindkomst

Årets re sultat 5.039 3.259 4.815 1.138
Valutakursreguleringer udenlandske -200 110 -1.965 995
  virksomheder inkl skat
Valutakursreguleringer EK lign lån 0 0 -31 327
Værdireguleringer af sikringsinstrumenter 1.879 -1.656 4.001 -2.582
Nettogevinst indregnet direkte på egenkapita len -68 7 15 0
Værdiregulering vedr ass virk + datter 255 0 0 0
Valutakursreguleringer  0 0 0 0
Skat af årets reg på EK -348 541 -887 677
Renter hybridkapital -451 -451 -451 -451

Totalindkomst i alt 6.106 1.810 5.497 104

Egenkapital i alt 26.278 34.302 34.123 38.102 36.720
MIN -43 -39 -46 -47 -102

Egenkapital tilhørende Dongs aktionærer 18.080 34.263 34.077 38.055 36.618
* Tallene for 06 er taget fra årsrapporten 07, da der er sket ændringer  
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BILAG 6, DEN REFORMULEREDE PENGESTRØMSOPGØRELSE 

I mio. kr. 2006* 2007 2008 2009
Rapporteret pengestrøm fra driftsaktiviteter 8.169 8.842 10.379 9.468
Netto renteudbetalinger efter skat 517 1.308 1.079 1.048
Skat på betalt hybridrenter -126 -113 -113 -113
Øvrige langfristede gældsforpligtelser, betalt -183 747 -794 610

8.377 10.784 10.551 11.013

Rapporteret pengestrøm fra investeringsaktivitet -7.809 -11.803 -8.629 -21.199
Aktiverede låneomkostninger 282
Køb af værdipapirer 0 0 0 3.742
Køb af andre kapitalandele 109 29 60 168

-7.700 -11.774 -8.569 -17.007

Frit cash flow 677 -990 1.982 -5.994

Netto gældsfinansiering
Afdrag på lån 4.853 9.899 1.836 4.946
Provenu ved optagelse af prioritetsgæld -7.188 -6.540 -3.214 -18.881
Forøgelse af gæld til kreditinstitutter 0 0 0 0
Netto renteudbetalinger efter skat 517 1.308 1.079 1.048
Betalt  rente af hybridkaptial 451 451 451 451
Skat af hybridrenter -126 -113 -113 -113
Køb af værdipapirer 0 0 0 3.742
Køb af andre kapitalandele 109 29 60 168
Aktiverede låneomkostninger 282
Stigning i finansielle aktiver 2.026 -8.013 424 498

642 -2.979 523 -7.859

Egenkapitalfinansiering
Udbytte (inkl til mino) 35 1.969 1.471 1.957
Køb/salg af minoritetsinteresser 0 20 -12 -54
Øvrige transaktioner med min -38

35 1.989 1.459 1.865

Samlet finansieringsstrøm 677 -990 1.982 -5.994

Beregnet jf formel FCF=DO-ændring i  NDA -1.251 1.979 -8.921
* Tallene for 06 er taget fra årsrapporten 07, da der er sket ændringer  
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BILAG 7, BEREGNING AF DONG ENERGYS NØGLETAL 

2006 2007 2008 2009
Niveau 1
Rentabilitetsmål
ROE 23,35% 5,28% 15,10% 0,27%
ROE før MIN 23,29% 5,29% 15,22% 0,28%
ROIC 17,72% 4,94% 11,35% 1,83%

Drivere for finansiel gearing
r 6,03% 4,35% 5,28% 3,83%
SPREAD 11,69% 0,59% 6,07% -2,00%
FGEAR 0,4767 0,5995 0,6356 0,7776

Niveau 2
Dekomponering af driftsaktivitetens værdidrivere
Dekomponering af afkastningsgraden
ROIC 17,72% 4,94% 11,35% 1,83%
OG 18,76% 6,49% 11,04% 2,47%
AOH 0,9446 0,7606 1,0290 0,7408

Niveau 3
Dekomponering af overskudsgraden
OG salg 16,06% 8,63% 7,45% 4,07%
OG andre poster 2,70% -2,13% 3,59% -1,60%

OG drivere:
Bruttoavance 25,89% 18,52% 17,18% 12,01%
Salg og marketing 1,63% 2,41% 0,70% 0,87%
Ledelse og administration 3,03% 5,38% 3,39% 3,92%
OG salg før skat 21,23% 10,73% 13,09% 7,22%
skat 5,17% 2,10% 5,64% 3,15%
OG salg efter skat 16,06% 8,63% 7,45% 4,07%

Effektiv skatteprocent -32,19% -24,32% -75,66% -77,46%

Udvalgte AOH drivere:
1/AOH 1,06 1,31 0,97 1,35

Immaterielle anlægsaktiver 0,09 0,08 0,04 0,06
Materielle anlægsaktiver 0,95 1,21 0,89 1,26
Tilgodehavender 0,41 0,52 0,48 0,70
Varebeholdninger 0,04 0,06 0,06 0,07
Hensatte forpligtelser 0,18 0,21 0,09 0,13
Leverandørgæld 0,11 0,12 0,11 0,00
Andre gældsforpligtelser (resten) 0,28 0,36 0,29 0,48

Arbejdsdriftkapital (0,07) (0,02) (0,04)
Anlægskapital 1,38 1,01 1,38
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BILAG 8 TRENDANALYSE 
 

2006* 2007 2008 2009

Nettoomsætning 100 114 166 135
Produktionsomkostninger 100 125 186 160

100 81 110 63
heraf afskrivninger 100 154 193 164
Salg og marketing 100 168 72 72
heraf afskrivninger 100 221 85 64

100 76 113 62
Ledelse og administration 100 202 186 174
heraf afskrivninger 100 57 55 111

skat på driftsoverskud fra sa lg 100 46 181 82
Driftsoverskud fra salg efter skat 100 61 77 34

Driftsoverskud fra andre poster før skat 100 -193 230 -207
- skat herpå 100 198 -260 294
Driftsoverskud fra andre poster efter skat 100 -90 221 -80

Fordeling af omsætning:

Salg og transport af naturgas 100 92 168 122
Salg og transport af råolie 100 86 101 61
Salg af el 100 118 180 134
salg af fjernvarme, herunder affaldsindtægter 100 237 272 247
Distribution og lagring af naurgas 100 92 79 122
Distribution af el 100 228 211 264
Enterprisekontrakter 100 337 1.346 722
Tradingaktiviteter, netto 100 1.132 1.810 1.513
Effekt af økonomisk sikring, netto 100 204 139 427
Effekt af regnskabsmæssig sikring, netto 100 4.429 3 2.938
Anden omsætning 100 116 104 102
I alt 100 114 166 135
* Tallene til grundlag for 2006 er taget fra årsrapporten 2007, da der er sket ændringer
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BILAG 9, SEPARATION AF PERMANENTE OVERSKUD 

I mio. kr. 2006* 2007 2008 2009
Core driftsoverskud
Core nettoomsætning 36.564 41.625 60.777 49.262
Transitoriske poster fra nettoomsætning 1.420 249 -928 391

37.984 41.874 59.849 49.653
- Core driftsomkostninger
Driftsomkostnigner jf reform res -28.801 -37.160 -52.822 -45.703
Transaktioriske poster fra produktionsomk 484 1.301 1.706 753

-28.317 -35.859 -51.116 -44.950
Core driftsoverskud fra salg før skat 9.667 6.015 8.733 4.703

- skat på core driftsoverskud fra salg
+ rapporteret skatteomkostning (res+ek) -1.901 -267 -3.811 -592
+ skattefordel på gæld -297 -299 -328 -368
+ skat allokeret til transitoriske poster finansiel 3 1 -77 -4
+skat på andet driftsoverskud 2 12 17 50
-/+ skat allokeret til transitoriske poster -305 -697 543 -698
-/+Usædvanlige skattekomponenter -23 -267 64 -119
Skat i alt på core driftsoverskud -2.520 -1.517 -3.591 -1.731

Core driftsoverskud fra salg efter skat 7.147 4.498 5.142 2.972

Effektiv skatteprocent % 0 0 0 0

Core andet driftsoverskud
Andre driftsindtægter (netto) -2.072 318 49 198
+/- avance salg af virksomheder 1.023 29 917 -62
+ Modtagne udbytter 4 0 1 0
+/- sikring af transaktioner (afledte fin instr) 1.879 -1.656 4.001 -2.582
-/+ valutakursgev og tab udl virks før skat -200 110 -1.965 995
+/-Værdiregulering vedr ass virk + datter 255 0 0 0
Andre reguleringer jf EK -68 7 15 0
Transitoriske poster -815 1.239 -2.950 1.649

6 47 68 198
Skat -2 -12 -17 -50
Resultat af kap andele i ass virksomheder (efter skat) 470 -5 -48 74
Core andet driftsoverskud efter skat 474 30 3 223

Core driftsoverskud  7.621 4.528 5.145 3.194
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Bilag 9, separation af permanente overskud fortsat  
I mio. kr. 2006* 2007 2008 2009

Transitoriske poster drift
Sikring af transaktioner (res poster) -1.420 -249 928 -391
Gevinst/tab ved salg af virksomheder 1.023 29 917 -62
Gevinst/tab ved salg af imm+mat aktiver 39 -25 -4 0
Tabsgivende aftaler mv -2.185 303 0 0
Værdireg vedr ass virks 255 0 0 0
Udbytte fra kapitalandele 4 0 1 0
Sikring af transaktioner (afledte fin instr) EK post 1.879 -1.656 4.001 -2.582
Valutakursgev og tab udlandske virks før skat -200 110 -1.965 995
Afskrivninger af Co2 kvoter ved køb af virksomhed -500 -1.100 0 0
Omkostninger til børsintrokution 0 -56 0 0
Tilbageførsel af tidligere nedsk tilgodehavender 16 7 6 25
Nedskrivninger* 0 -152 -1.712 -778

-1.089 -2.789 2.172 -2.793
Skat på transtitoriske poster 305 697 -543 698
Usædvanlige skattekomponenter 23 267 -64 119
Transitoriske poster i alt -761 -1.825 1.565 -1.976

Totalindkomst fra driften 6.860 2.703 6.710 1.219

Core nettorenteomkostninger
- Renteomkostninger rentebærende gæld -864 -1.244 -1.579 -1.337
- Renteelement af reetableringsforpl -83 -159 -174 -176
- Renter hybridkapital -451 -451 -451 -451
-/+ Kurstab/gev værdipapirer til dagsværdi -3 -1 36 -1
-/+ Valutakurstab/gev -34 -45 -274 -119
'/+ Værdireg afledte finansielle inst (finansiel) 49 50 -34 -20
-/+ Valutakursreg EK lign lån 0 0 -31 327
+ Renteindtægter likvid+værdipapirer 335 650 882 455
-/+ gev og tab finansielle aktiver og forpl 0 0 -4 -202
-/+ Øvrige finansielle poster 4 9 12 38
Transitoriske poster -12 -4 307 15
Nettorenteomk før skat -1.059 -1.195 -1.310 -1.471
- skattefordel fra netto renteomk 297 299 328 368
Nettorenteomkostninger efter skat -762 -896 -983 -1.103

Transitoriske poster finansiel
Kurstab/gev værdipapirer til dagsværdi -3 -1 36 -1
Valutakursgev og tab (fin poster) -34 -45 -274 -119
Værdireg afledte finansielle inst (finansiel res post) 49 50 -34 -20
Valutakursreguleringer EK lign lån 0 0 -31 327
-/+ gev og tab finansielle aktiver og forpl 0 0 -4 -202

12 4 -307 -15
Skat på transitoriske poster finansiel -3 -1 77 4
Transitoriske poster finansiel i alt 9 3 -230 -11

Hybridkapitalejere 0 0 0 0
Minoritetsinteressers andel 4 -6 -50 -4

Totalindkomst 6.110 1.804 5.447 100
* Tallene for 06 er taget fra årsrapporten 07, da der er sket ændringer
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BILAG 10, KALKULEREDE NETTOINVESTERINGER 
Estimeret Estimeret

I mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Kostpris primo 3.195 3 .057 3.292 3.482 3.732
Valutakursreg 1 -5 4
Tilgang 34 87 37 50 50
Afgang -270 -9 -28 0 0
Overført til salg 0 -157 0
Overført  97 319 177 200 200
Kostpris ulimo 3.057 3 .292 3.482 3.732 3.982

Af- og nedskriv primo -231 -223 -343 -469 -599
Valutakursreg 0 0 -1
Afgang 143 0 0 0 0
Årets afkskriv -135 -128 -125 -130 -130
Nedskriv 0 0 0
Overført til salg 0 8 0
Af- og nedskriv ultimo -223 -343 -469 -599 -729

regnskabsmæssig værdi 2.834 2 .949 3.013 3.133 3.253

Produktionsanlæg
Kostpris primo 43.883 58 .592 60.054 74.257 87.157
Valutakursreg -214 -3 .529 2.535
Tilgang ved køb af virk 0 0 1.160
Tilgang 2.171 1 .602 2.144 2.000 2.000
Afgang ved salg af virk 0 0 -1.484
Afgang -113 -71 -460 -1.000 -200
Overført til salg -235 139 0
Overført  13.100 3 .307 10.308 11.900 10.300
reklas 0 14 0
Kostpris ulimo 58.592 60 .054 74.257 87.157 99.257

Af- og nedskriv primo -12.225 -15 .105 -19.408 -23.430 -28.430
Valutakursreg -58 609 -566
Afgang 0 0 319 500 100
Afgang ved salg af virk 0 0 1.037
Årets afkskriv -2.885 -3 .452 -3.866 -5.500 -6.200
Nedskriv 0 -1 .408 -726
Overført   0 0 -220 0 0
Overført til salg 63 -52 0
Af- og nedskriv ultimo -15.105 -19 .408 -23.430 -28.430 -34.530

regnskabsmæssig værdi 43.487 40 .646 50.827 58.727 64.727



Side 136 af 142 

Bilag 10, Kalkulerede nettoinvesteringer fortsat 
Estimeret Estimeret

I mio.kr. 2007 2008 2009 2010 2011
Efterforskningsaktiver
Kostpris primo 372 2 .103 2.784 2.997 3.197
Valutakursreg -32 -221 75
Tilgang ved køb af virk 0 0 0
Tilgang 1.919 1 .253 699 600 600
Afgang ved salg af virk 0 0 0
Afgang -120 -562 -14 0 0
Overført til salg 0 0 0
Overført  -36 211 -547 -400 -400
reklas 0 0 0
Kostpris ulimo 2.103 2 .784 2.997 3.197 3.397

Af- og nedskriv primo 0 0 0 0 0
Valutakursreg 0 0 0 0 0
Afgang 0 0 0 0 0
Afgang ved salg af virk 0 0 0 0 0
Årets afkskriv 0 0 0 0 0
Nedskriv 0 0 0 0 0
Overført   0 0 0 0 0
Overført til salg 0 0 0 0 0
Af- og nedskriv ultimo 0 0 0 0 0

regnskabsmæssig værdi 2.103 2 .784 2.997 3.197 3.397

Andre anlæg
Kostpris primo 395 455 373 473 473
Valutakursreg 0 -2 3
Tilgang ved køb af virk 0 0 4
Tilgang 50 77 110 0 0
Afgang ved salg af virk 0 0 -11
Afgang -4 -41 -40 0 0
Overført til salg -7 -6 0
Overført  21 -110 34 0 0
reklas 0 0 0
Kostpris ulimo 455 373 473 473 473

Af- og nedskriv primo -61 -134 -157 -206 -206
Valutakursreg 0 0 1
Afgang 2 39 21 0 0
Afgang ved salg af virk 0 0 10
Årets afkskriv -77 -65 -81 0 0
Nedskriv 0 0 0
Overført   0 0 0 0 0
Overført til salg 2 3 0
Af- og nedskriv ultimo -134 -157 -206 -206 -206

regnskabsmæssig værdi 321 216 267 267 267  
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Bilag 10, Kalkulerede nettoinvesteringer fortsat 
Estimeret Estimeret

I mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011
Under udførelse
Kostpris primo 11.190 5 .185 7.620 13.043 10.743
Valutakursreg 407 -672 181
Tilgang ved køb af virk 0 0 1.801
Tilgang 6.977 6 .834 13.540 9.400 9.400
Afgang ved salg af virk 0 0 -78
Afgang -198 -12 -5 0 0
Overført til salg -9 0 0
Overført  -13.182 -3 .727 -10.016 -11.700 -10.100
reklas 0 12 0
Kostpris ulimo 5.185 7 .620 13.043 10.743 10.043

Af- og nedskriv primo 0 0 -220 -17 -17
Valutakursreg 0 0 -2
Afgang 0 0 0 0 0
Afgang ved salg af virk 0 0 0
Årets afkskriv 0 0 0 0 0
Nedskriv 0 -220 -15
Overført   0 0 220 0 0
Overført til salg 0 0 0
Af- og nedskriv ultimo 0 -220 -17 -17 -17

regnskabsmæssig værdi 5.185 7 .400 13.026 10.726 10.026

Anlægsaktiver i alt 53.930 53 .995 70.130 76.050 81.670
kapitalandele 3.912 3 .306 3.605 3.600 3.600
Imm i alt 2.736 2 .721 3.152 3.500 3.500
Anlægskapital i alt 60.578 60 .022 76.887 83.150 88.770

Nettofinansielle forpl
Primo 34.800 38.900
Tilgang 4.300 6.300
Afdrag -200 -4.300
Ultimo 38.900 40.900
Hvis feltet er gråt, er der ikke taget stilling til dette, da beregningen er en tilnærmelse af 
af virkeligheden  
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BILAG 11, BUDGET 

Terminal-
periode

I mio. kr. 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
Resultatopgørelse

Omsætning:
Exploration & Production 4.088          4.758          4.446          4.490          4.535          4.581          4.627          4.673          4 .766          4.862          4.959          5.058          5.159          5.262          
Generation 9.979          14.365        10.992        11.212        11.548        12.241        12.976        13.559        14.170        14.666        15.223        15.497        15.776        16.060        
Energy Markets 13.306        26.712        20.300        20.909        21.536        22.828        24.198        25.408        26.551        27.348        28.168        29.013        29.884        30.780        
Sales & Distribution 13.836        14.874        13.072        13.399        13.734        14.558        15.431        16.164        16.892        17.441        18.034        18.466        18.910        19.363        
Øvrige indtægter 416             68               452             
UP vedr. nettoomsætning 249             (928)            391             
   sikringsinstrumenter

Omsætning i alt 41.874        59.849        49.653        50.010        51.354        54.208        57.231        59.805        62.379        64.316        66.384        68.035        69.728        71.466        
% vækst 43% -17% 0,72% 2,69% 5,56% 5,58% 4,50% 4,30% 3,10% 3,22% 2,49% 2,49% 2,49%

Driftsomkostninger 35.859 51.116 44.950 45.009 46.218 48.516 51.222 53.525 55.829 57.563 59.413 60.891 62.407 63.962

Driftsoverskud før skat 6.015 8.733 4.703 5.001 5.135 5.692 6.009 6.279 6.550 6.753 6.970 7.144 7.321 7.504

Skat af driftsoverskud 1.517 3.591 1.731 2.000 2.054 2.277 2.404 2.512 2.620 2.701 2.788 2.857 2.929 3.002

Andet driftsoverskud efter skat 30 3 223 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Usædvanelig poster efter skat -1.825 1.565 -1.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftsoverskud efter skat 2.703 6.710 1.219 3.039 3.119 3.453 3.644 3.806 3.968 4.090 4.220 4.324 4.431 4.540

Nettofinansielle renter efter skat 896 983 1.103 1.394 1.550 1.615 1.639 1.666 2.424 2.740 2.828 2.783 2.852 2.923
Transitoriske poster af finansielle poster 3 -230 -11

Koncernresultat 1.810 5.497 104 1.645 1.569 1.838 2.005 2.140 1.544 1.350 1.392 1.541 1.579 1.617

Minoritetsinteressernes andel af resultat 6 50 4 16 16 18 20 21 15 13 14 15 16 16

Totalindkomsten 1.804 5.447 100 1.628 1.553 1.819 1.985 2.119 1.529 1.336 1.378 1.526 1.563 1.601

BudgetperiodenHistorisk
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Bilag 11, budget fortsat 

Terminal-
periode

I mio. kr. 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
Balancen
Arbejdsdriftskapital -3.877 1.410 -5.316 -3.595 -5.421 -4.579 -2.990 -4.990 -4.502 -4.647 -6.123 -3.486 -3.573 -3.662
Anlægskapital 60.578 60.022 76.887 83.193 88.359 88.709 88.511 87.954 84.897 87.626 87.765 87.161 89.332 91.558

Nettodriftsaktiver 56.701 61.432 71.571 79.598 82.938 84.130 85.521 82.964 80.395 82.980 81.642 83.674 85.759 87.896

Nettofinansielle forpligtelser 22.578 23.330 34.851 38.760 40.386 40.967 41.644 40.399 39.148 40.406 39.755 40.744 41.760 42.800

Minoritetsinteresser (andel af ek) 46 47 102 118 134 153 173 194 209 223 237 252 268 284

Egenkapitalen 34.123 38.102 36.720 40.838 42.552 43.164 43.877 42.565 41.247 42.573 41.887 42.930 43.999 45.096

Pengestrømsopgørelsen

Driftsoverskud 2.703 6.710 1.219 3.039 3.119 3.453 3.644 3.806 3.968 4.090 4.220 4.324 4.431 4.540
Ændring i nettodriftsaktiver -3.954 -4.731 -10.139 -8.027 -3.340 -1.192 -1.390 2.557 2.569 -2.585 1.338 -2.032 -2.085 -2.137
Det frie cashflow -1.251 1.979 -8.921 -4.988 -221 2.261 2.253 6.362 6.537 1.505 5.558 2.292 2.346 2.403

Nettodividende 40.838 42.552 43.164 43.877 42.565 41.247 42.573 41.887 42.930 43.999 45.096
Gældsfiansiering -156 -65 -23 -27 -758 -316 -88 46 -69 -71 2.923
Finansiering 40.682 42.487 43.140 43.850 41.807 40.931 42.485 41.932 42.860 43.928 48.019

Historisk Budgetperioden
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BILAG 12, VÆRDIANSÆTTELSE 

Budgetforudsætninger : 2009 Budgetperiode 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Terminalperiode 2021
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Salg :
Omsætningsvækst 0,7% 2,7% 5,6% 5,6% 4,5% 4,3% 3,1% 3,2% 2,5% 2,49% 2,49%

Omsætningshastigheder - (1/AOH):
1/AOH 1,5500 1,5300 1,4700 1,4300 1,3300 1,2500 1,2500 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000

OG salg 10,0% 10,0% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%
Skattesats 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Proformaopgørelser :
Resultatopgørelse :
Nettoomsætning . 49.653              50.010                51.354        54.208        57.231        59.805        62.379        64.316        66.384        68.037        69.731        71.467                 73.247        
Driftomkostninger 45.009                46.218        48.516        51.222        53.525        55.829        57.563        59.413        60.893        62.409        63.963                 
DO fra salg 5.001                  5.135          5.692          6.009          6.279          6.550          6.753          6.970          7.144          7.322          7.504                   
Skat 2.000                  2.054          2.277          2.404          2.512          2.620          2.701          2.788          2.858          2.929          3.002                   
DO fra salg efter skat 3.001                  3.081          3.415          3.606          3.768          3.930          4.052          4.182          4.286          4.393          4.502                   
Anden driftsoverskud efter skat 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Transistoriske poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DO fra andre poster 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Skat fra andre poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DO fra andre poster efter skat 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
DO i alt 3.039                  3.119          3.453          3.644          3.806          3.968          4.090          4.220          4.324          4.431          4.540                   

Balance :
NDA i alt 71.571            79.598             82.938      84.130      85.521      82.964      80.395      82.980      81.644      83.677      85.760      87.896              
Ændring i NDA 8.027               3.340        1.192        1.390        -2.557 -2.569 2.585 -1.336 2.033 2.084 2.135                

Pengestrømsopgørelse :
DO 3.039 3.119 3.453 3.644 3.806 3.968 4.090 4.220 4.324 4.431 4.540
Ændring i NDA 8.027 3.340 1.192 1.390 -2.557 -2.569 2.585 -1.336 2.033 2.084 2.135
FCF (C-I) -4.988 -221 2.261 2.253 6.362 6.537 1.505 5.556 2.291 2.347 2.405

Vækst g, i terminal 2,5%
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Bilag 12, Værdiansættelse fortsat 
 
 
DCF - modellen : 2009 Budgetperiode 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Terminalperiode

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FCFF -4.988 -221 2.261 2.253 6.362 6.537 1.505 5.556 2.291 2.347 2.406
PV af FCFF -4.774 -202 1.982 1.890 5.106 5.021 1.106 3.907 1.542 1.512  
Samlet PV af budgetperioden 17.089
Terminalværdi 119.845
KV af terminalværdi 77.190            
Virksomhedens værdi (værdi af NDA) 94.279            
Bogført værdi af NFF 34.851            
Værdi af egenkapital 59.428            
Værdi af minoritetsinteresser 134 se note
Værdi af egenkapital, moder 59.294            

Antal aktier 2.937,0           
Værdi pr. aktier 20,19              

WACC :

Selskabsspecifik risikotillæg på gæld (Rs) 0,0063
Skatteprocenten 0,4000
Risikofri rente (rf) 0,0308
FK's afkastkrav efter skat:Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0223
Afkast på markedsportefølje (Rm) 0,0708
Beta 0,9000
EK's afkastkrav: Ke=Rf+Beta*(Rm-Rf) 0,0668
EK-andel 0,5100

WAAC = 0,044975  
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Bilag 12, Værdiansættelse fortsat 
WACC :

Selskabsspecifik risikotillæg på gæld (Rs) 0,0063
Skatteprocenten 0,4000
Risikofri rente (rf) 0,0308
FK's afkastkrav efter skat:Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0223
Afkast på markedsportefølje (Rm) 0,0708
Beta 0,9000
EK's afkastkrav: Ke=Rf+Beta*(Rm-Rf) 0,0668
EK-andel 0,5100

WAAC = 0,044975

RId - modellen : 2009 Budgetperiode 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Terminalperiode
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DO 3.039 3.119 3.453 3.644 3.806 3.968 4.090 4.220 4.324 4.431 4.540
NDA 71.571 79.598 82.938 84.130 85.521 82.964 80.395 82.980 81.644 83.677 85.760 87.896
RIDO (DO - WACC*NDAprimo) -180 -461 -277 -140 -41 237 474 488 652 668 684
PV af RIDO -173 -422 -243 -118 -33 182 348 343 439 430
Samlet PV af budgetperioden 755
Terminalværdi 34.084
PV af terminalværdi 21.953            
Virksomhedsværdi 94.279            
Bogført værdi af NFF 34.851            
Værdi af egenkapital 59.428            
Værdi af minoritetsinteresser 134                 se note
Værdi af egenkapital, moder 59.294            

Antal aktier 2.937,0           
Værdi pr. aktie 20,19              

Note vedr. minoritetsinteresser
Bogført værdi af minoritetsinteresser 102
Bogført værdi NDA 71.571
Andel af minoritetsinteresser 0
Værdi af NDA(virksomhedens værdi) 94.279
Estimeret værdi af minoritetsinteresser 134  


