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Executive Summary 
This thesis’ purpose is to evaluate the financial effect of the strategic decision to change from DONG Energy 

to Ørsted. The transition included selling the business unit Oil & Gas and focus on renewable energy – 

primarily offshore wind power. This financial effect will be measured by valuating both companies as per 

01.02.2018 as separate companies and compare the results. The official closing price of the Ørsted stock on 

01.02.2018 was DKK 371.30. 

The valuation is on a strategic analysis and a financial analysis of historic performances of both DONG 

Energy and Ørsted. The strategic analysis will include a PESTEL, Porter’s Five Forces, and a VRIO which will 

end out in a SWOT analysis. This strategic analysis will ultimately tell us the profitability of the companies’ 

going forward. 

The financial analysis will include reformulation of balance, income statement, and cash flow statement 

which will tell us the historical profitability of the companies’. 

The strategic analysis shows that both companies are on profitable markets, but are highly exposed to 

politics that are increasingly pro renewable energy. Potential changes in legislation may have large 

influences on future profits. Wind Power is both companies’ biggest activity measured on revenue and it is 

a market with great potential for growth. 

The financial analysis shows that DONG Energy’s historical financial performance is highly affected by 

impairments of the Oil & Gas business unit due to falling oil prices. When these impairments are taken into 

account their performance is significantly improved and the trend is higher growing EBIT and profit margins 

from previous period since 2012. 

Using the residual income model the value of DONG Energy the estimated market value of DONG Energy 

DKK 162.65bn while Ørsteds value is estimated market value is DKK 174,54bn. This gives an estimated 

DONG Energy stock price of DKK 387.11 and an Ørsted stock price of DKK 415.42. 

The strategic decision to change from DONG Energy to Ørsted has had a positive effect on the value of the 

company by DKK 11,90bn. The main reason for the increased value of Ørsted is due to the estimated EBIT 

margins which are slightly higher than DONG Energy’s due to the expected decrease in revenues from Oil & 

Gas and increased costs of maintenance of the business unit.  
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1 Indledning 

Ørsted er et dansk firma i OMXC20 og er blandt de største energiproducenter i Europa, særligt indenfor 

havvindmølleparker. Virksomheden blev etableret i 1972 under navnet Dansk Naturgas lige omkring 

Oliekrisen, hvor den danske stat efterfølgende ville gøre sig selv mindre afhængige af andre på 

energiområdet. Efterfølgende etablerede virksomheden den første havvindmøllepark i Danmark i 1991. 

Den danske stat har ejet hele virksomheden frem til 2013, hvor man udførte en kapitaludvidelse og 

tilføjede en amerikansk investeringsfond og et par danske pensionsselskaber til ejerkredsen. Senere 

besluttede man, efter lange tilløb, at lade sig børsnotere i 2016. I 2017 skiftede virksomheden navn til 

Ørsted, men den danske stat ejer den dag i dag stadig aktiemajoriteten.  

Størstedelen af verdens lande forsøger at nå til enighed om grundlæggende miljømæssige krav til at stoppe 

klimaforandringerne og bringe udledningen af CO2 ned. Forhandlingerne har stået på i en del år 

efterhånden uden at være nået frem til en endelig bindende aftale. Energisektoren virker til at være fanget 

midt i nogle af disse forhandlinger, da en stor del af forureningen kommer fra fremstillingen af energi. På 

den ene side kæmper bl.a. de store bilproducenter for bevaringen af fossile brændsler til bilerne som 

benzin og diesel, hvor modstanderne på den anden side er miljøaktivisterne.  
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Det daværende DONG Energy meldte i 2008 ud, at den fremadrettede strategi ville være at foretage en 

konvertering fra den sorte energi mod den grønne og vedvarende energifremstilling. Efterfølgende er der 

blevet investeret tungt i denne transformation. Men i 2012 bad Statsrevisorerne Rigsrevisionen om bl.a. at 

undersøge investeringerne, da virksomheden, efter Statsrevisorernes skøn, havde haft en del fejlslagne 

investeringer. Konklusionen fra Rigsrevisionen var, at soliditeten fra 2007 og frem til 2011 havde været 

tilfredsstillende, men at rentabiliteten og indtjeningen i lighed med store dele af energisektoren havde 

varieret i perioden. Indtjeningen vurderede de dog til, bortset fra et par år, ikke at have været tilstrækkelig 

til at dække kapitalomkostningerne. Afslutningsvis vurderede de, at en række af de fremtidige investeringer 

skulle falde positivt ud i et meget konjunkturfølsomt energimarked for at kunne vurdere, om 

virksomhedens valg af nye strategi var det korrekte valg.  

De tvivlsomme investeringer i den vedvarende energi var en lang periode blevet holdt oppe af indtjeningen 

gennem forretningsområdet E&P, som var gas- og olieaktiviteten i virksomheden. Målt på dækningsbidrag 

har gas og olie skabt den bedste forretning siden 2010, men store fald i priserne på olie siden 2014 frem til 

en bundrekord i 2016 gav store økonomiske nedjusteringer. I slutningen af 2015 luftede direktøren Henrik 

Poulsen første gang et muligt frasalg af gas og olie. Men først i slutningen af 2016 udgav daværende DONG 

Energy en pressemeddelelse om planerne om at sælge aktiviteterne. I 2017 blev salget en realitet. 

Senere i 2016 var strategien klar til også at skabe innovative resultater på kraftværkerne, som nu skulle 

være fri for brugen af kul. Denne strategi svarer til Danmarks nationale energipolitik om at være kulfrit i 

forbindelse med fremstillingen af energi allerede i 2030. Strategien fra Ørsted har dog været noget mere 

radikal end Danmarks overordnede, da aftrapningen af kul allerede er startet, og det forventes i 2023 

udelukkende at fremstille på vedvarende energi. Der er blevet investeret i ombygningen af kraftværkerne 

for at udskifte brugen af kul til udelukkende at skulle bruge biomasse i produktionen.  

Ørsted er en interessant virksomhed, i det perspektiv at den stadig er statsejet, børsnoteret og store dele 

er ejet af en profitmaksimerende amerikansk investeringsfond. En børsnoteret virksomheds vigtigste 

opgave er at varetage alle aktionærers interesse og profitoptimere den investering, som de har lavet i 

virksomheden. Det interessante er derfor at undersøge, hvordan man i virksomheden formår at tilpasse 

strategien til at tilfredsstille alle ejere. 

Prisen på fremstilling af energi gennem fossile brændsler, olie og gas er stadig en del lavere end den pris 

virksomhederne giver for at fremstille energi gennem vedvarende ressourcer. Derfor kan det virke som et 

stort sats at springe ud i for mange energiproducenter, da man først om nogle år forventer, at priserne vil 

være de samme. Det kræver omkostningsbesparelser i forhold til etablering af vedvarende energi for ikke 

at skulle være evigt afhængigt af usikre statsstøtte og løbende kontraktforhandlinger.   
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Det findes derfor relevant at regne på de strategiske beslutninger og undersøge de økonomiske faktorer, 

som gør sig gældende. Med afsæt i strategien om fortsat at udvikle vedvarende energi, men på den ene 

side stadig at have olie- og gasforretningen til på den anden side at frasælge det område, som har tilsikret 

en årrække med indtjening.  

1.1 Problemfelt og problemformulering 

I 2008 besluttede DONG Energy (herefter DONG) at omlægge deres strategiske profil for i stedet at blive en 

mere grøn og bæredygtig virksomhed ved at satse på vedvarende energi. Efter længere tids spekulationer 

(Børsen, 2015) valgte virksomheden nogle år efter i 2016 at frasælge deres store forretningsområde E&P, 

som var det forretningsområde, som producerede olie og naturgas fra Østersøen (Årsrapporten 2016, s.5). 

Samme år blev DONG Energy introduceret på Børsens OMXC20 indeks og ejerkredsen var nu udvidet til ikke 

kun at omhandle den danske stat, men også en amerikansk investeringsfond, danske pensionsselskaber og 

nu også private aktionærer. Blot et år senere i 2017 blev forretningsområdet E&P frasolgt, og virksomheden 

skiftede navn fra DONG Energy til Ørsted (Ørsted, 2018). Samme år blev der for første gang fyret med 

biomasse på et af virksomhedens kraftværker, nu er konverteringen på samtlige kraftværker i gang. Det nye 

navn Ørsted skal afspejle den grønne og vedvarende energi uden brugen af fossile brændsler til 

produktionen af energi. 

På baggrund af dette vil det være interessant at undersøge de forhold, som har gjort sig gældende, og 

hvordan denne hurtige konvertering af strategi har haft indflydelse på værdien af virksomheden. Ved at 

behandle DONG Energy og Ørsted som to separate virksomheder vil det undersøges, hvordan 

markedsværdien vil være i begge tilfælde, for så at kunne sammenligne den økonomiske effekt. 

Ved aflæggelsen af selskabets årsrapport 2017 den 1. februar 2017 lukkede aktiekursen i 371,3 (Nordnet, 

2018). 

Ovenstående problemfelt fører til følgende problemformulering: 

 

Hvilken indflydelse har overgangen fra DONG Energys strategi til Ørsteds grønne strategi haft på 

selskabets værdi? 

 

Problemformuleringen vil besvares ved at udarbejde en strategisk analyse og regnskabsanalyse af både 

DONG Energy og Ørsted samt ved at arbejde med følgende underspørgsmål i forbindelse med opgavens 

overordnede problemstilling: 
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Hvilken værdiansættelsesmodel vil passe bedst til at besvare problemformuleringens hovedspørgsmål? 

Hvordan har energimarkedet i Danmark udviklet sig? 

Hvordan er hhv. DONG Energy og Ørsteds fremtidige indtjeningsmuligheder? 

Hvilke interne styrker besidder virksomhederne, og hvordan kan de udnyttes? 

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil fremtidige indtjeninger budgetteres, 

hvilket vil danne baggrund for virksomhedernes værdiansættelser (se strukturafsnit 1.4). 

1.2 Metode 

Opgavens metode og særligt dataindsamlingen er bygget op omkring et ”research onion”, som Sanders et 

al. beskrev i 2007. Her arbejder man sig metodisk gennem alle lag for at ende i kernen af dataanalysen.   

Reseach onion har følgende kerner: 

1. Research Philosophy 

2. Research Approaches 

3. Research Strategy 

4. Choices 

5. Time Horizons 

6. Data Collection and Analysis 

(Saunders, Thornhill, & Lewis, 2009) 

Research Design og Samples er de sidste lag, men er ikke benyttet i denne opgave. 

1. Research Philosophy 

Naturvidenskaben vil altid være præget at et positivistisk paradigme, hvor en sand virkelighed accepteres, 

da man forventer at kunne sætte lighedstegn over tal (Guba, 1990). Dog er det positivistiske paradigme i sin 

fulde realistiske form ofte en tilnærmelse, da den i sin sande form er helt objektiv, og der kan 

argumenteres for, at det kan være svært at være helt objektiv. Denne opgave vil have elementer i sin 

budgettering om fremtiden, som kan være præget af egne holdninger og derfor kan forekomme subjektive. 

Derfor vil opgaven være en mere neo-positivistisk art med en modificeret objektivitet (Darmer, 2005). 

Virkeligheden i sin helt rene form vil derfor blive accepteret, men der vil forekomme estimeringer som vil 

være en tilnærmelsesvis konsekvens af virkeligheden (Pedersen, 1999). 

2. Research Approaches 

Der findes to forskellige måder at arbejde på i dette emne; den deduktive tilgang og den induktive tilgang. 
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Denne opgave vil arbejde med den deduktive tilgang ud fra et top-down princip (Saunders, Thornhill, & 

Lewis, 2009). Der arbejdes med allerede opstillede teorier og metoder om værdiansættelse, hvor der vil 

blive testet i forhold til opgavens problemformulering. Afslutningsvis forventes der at være en konklusion 

på opgavens problemfelt og de forventninger, som var i forhold til den samlede værdiansættelse og 

hypotese ud fra kvantitative data.  

3. Research Strategy 

Der findes forskellige metoder som f.eks. experimental research, action research, case study research, 

interviews, surveys eller systematic literature review (Saunders, Thornhill, & Lewis, 2009). 

Opgavens strategi er i tilknytning til den neo-positivistiske tilgang en modificeret eksperimentel og 

manipulativ opgave. På den måde vil de økonomiske resultater og historiske observationer danne grundlag 

for det færdige produkt, hvorefter det kan afstemmes i forhold til forventningerne om konklusionen. Det 

modificerede opstår, da der foretages budgetteringer på baggrund af de, i opgaven, undersøgte faktorer, 

som kan påvirke resultaterne i fremtiden. 

4. Choices 

Der findes i denne metode tre forskellige valg, som bør træffes; mono method, the mixed method, og multi-

method (Saunders, Thornhill, & Lewis, 2009). Denne opgave vil være mono method, da den i stor grad vil 

tage afsæt i det kvantivative data, som bliver indsamlet. Der kan argumenteres for, at der bliver en smule 

multi-method, da flere metoder i forhold til problemfeltet vil blive undersøgt. 

5. Time Horizons 

Tidshorisonten for opgaven er nøje afsat og skal leve op til en given deadline, hvorfor denne vil være af 

typen ”cross sectional” (Saunders, Thornhill, & Lewis, 2009). 

6. Data Collection and Analysis 

Afslutningsvis har ovenstående elementer dannet grundlag for den dataindsamling, som skal danne 

rammerne for opgaven og forsøge at besvare problemfeltet på en deduktiv måde. 

Data inddeles i to overordnede emner: primærdata og sekundærdata. Afslutningsvis vil disse data blive 

målt på validitet og reliabilitet.  

6.1 Primærdata 

Det har ikke vist sig muligt at indhente primærdata i form af interviews om forventninger til fremtiden og 

eventuelle ekstra nøgletal. Der har været kontakt til strategiafdelingen og senere corporate finance 

afdelingen. Men da selskabet er børsnoteret, har virksomheden ikke været interesserede i at udleverer de 

tal, som vi i forhold til opgaven har efterspurgt. I stedet er der blevet henvist til Investor Relations og de 
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udgivelser, som er blevet publiceret her.  

Grundet opgavens økonomiske karakter er det vurderet, at der ikke har været behov for 

spørgeskemaundersøgelser eller andre observationer. 

6.2 Sekundærdata 

Opgavens analyse og antagelser er bygget på sekundærdata i form af historiske årsrapporter, børsprospekt, 

internationale rapporter og artikler i diverse nyhedsmedier. En del af dette data er dog baseret og 

udarbejdet på baggrund af primærdata, men for denne opgave er det sekundærdata.  

1.2.1 Kildekritik 

Opgavens kildekritik bliver vurderet på følgende to parametre: validitet og reliabilitet (Olsen, 1999). Disse 

kriterier skal tilsikre den fornødne akademiske troværdighed og kvalitetssikring for en opgave af denne 

karakter. 

1.2.2 Validitet og reliabilitet 

Validitetens overordnede kriterier, som også anvendes i denne opgave, er gyldighed og relevans. Ligeledes 

skal data kunne besvare opgavens problemfelt, som er en del af relevansen. Reliabilitet benyttes i forhold 

til en vurdering af opgavens pålidelighed og eventuelle målefejl. 

Det data, som opgavens nøgletal og historiske opstillinger er lavet ud fra, stammer primært fra 

årsrapporter fremstillet af virksomheden selv. Dog formodes det, at alt lever op til gældende retningslinjer 

jf. IFRS, hvor de efterfølgende er underskrevet af anerkendte revisionsfirmaer. Dette må anses som 

værende af høj gyldighed og relevans i forhold til opgavens overordnede formål. Det skal dog nævnes, at 

virksomheden indregner og opstiller regnskab efter Business Performance standard, hvorfor det er 

nødvendigt at reformulere en del af dette for at gøre det anvendeligt til sammenligning. I forhold til 

analysen er der ligeledes anvendt citater og andet fra årsrapporten, hvor det må antages, at virksomheden i 

en vis grad har fremstillet oplysninger i en positiv drejning, da de selv kan bestemme indholdet. Dette kan 

gøre, at der kan opstå mindre målefejl i forhold til reformuleringen. 

Til at understøtte og udarbejde analysen er der anvendt artikler og undersøgelser fra store anerkendte 

nyhedsbureauer som Finans.dk, Berlingske og Børsen. Her må man forvente, at det politiske niveau har en 

vis standard, selvom den enkelte journalists holdninger kan skinne igennem i artiklerne. Det vurderes dog 

overordnet, at store mængder data fra disse kilder vil minimere denne eventuelle bias. Der er anvendt 

store dataindsamlere som IMF og internationale bureauer som Wind Europe og IRENA til at underbygge 

fakta og budgettering af fremtidige nøgletal. Rapporterne fra disse anses som af høj validitet, da der er 

flere journalister og eksperter på de respektive områder bag. 
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Den teoretiske metode til værdiansættelsen danner grundlag gennem flere videnskabelige artikler og 

lærebøger, som er anvendt på studiet tidligere og af forfattere som Ole Sørensen og Thomas Plenborg. 

Disse forfattere vurderes at have høj troværdighed og validitet, samt sidstnævnte er tilknyttet CBS som 

lektor. Reliabiliteten ved dataindsamlingen og værdiansættelsen anses som god, da historiske tal til en vis 

grad har været tilgængelige. Dog vil der i værdiansættelsen af Ørsted være en større risiko for 

nøjagtigheden, da der ikke er mange historiske tal at kunne tage udgangspunkt i. 

1.3 Metode i budgettering 

Analysen er bygget op omkring de to selskaber, som vil betragtes særskilte og derfor ikke afhængige af de 

historiske tal. Derfor vil budgetteringen af Ørsted tage udgangspunkt i to forrige årsrapporter, hvor det for 

DONG Energy vil være fem tidligere årsrapporter. Begge budgetteringer vil være påvirket af salget af 

forretningsområdet Oil & Gas, da det i 2015 blev flyttet ned under aktiverne. 

 

1.4 Strukturoversigt 
Denne strukturoversigt forklarer, hvordan opgavens problemformulering besvares fra dataindsamling til 

konklusionen. 

 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Dataindsamlingen danner grundlag for opgavens strategiske analyse. Elementerne og konklusionerne fra 

den strategiske analyse samles i en SWOT analyse, som sammen med regnskabsanalysen danner 

grundlaget til budgetteringen. Afslutningsvis bliver opgavens problemfelt besvaret gennem 

værdiansættelsen, og der bliver udarbejdet en konklusion på baggrund af dette. 
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1.5 Afgrænsning 

Grundet opgavens omfang og kompleksitet er opgaven er afgrænset til primært at omhandle det danske 

energimarked, på trods af at størstedelen af omsætningen kommer fra Storbritannien.  

Den danske selskabsskat er benyttet i opgaven, på trods af at de opererer i flere europæiske lande. Der 

burde have været taget højde for de forskellige skattesatser, der er i de forskellige lande, som de opererer 

i, men dette ville øge usikkerheden. 

Vi har afgrænset os til at bruge data fra 2012 til 2016 til behandlingen af DONG Energy. Vi har dog valgt at 

bruge omsætningstallene fra 2017 fra fortsættende aktiviteter for at gøre regnskaberne mere 

sammenlignelige. Derudover er der brugt enkelte tal for 2011 for at kunne lave gennemsnitstal for 2012. 

Data fra 2016 er korrigeret for ophørende aktiviteter. For at få en sammenlignelig pris (pris d. 01.02.2018), 

valgte vi i stedet at have en seksårig budgethorisont (på nær omsætningstallene for forsættende 

aktiviteter), men at behandle 2017 som sidste historiske periode. 

Der er for Ørsted primært brugt data fra årsrapporter 2016-2017, med undtagelse af enkelte tal fra 2015, 

for at kunne lave gennemsnitstal for 2016. Vi valgte at benytte os af 2016-rapporten, da den allerede er 

korrigeret for salg af Oil & Gas, og en ekstra periodes data ville fjerne en del af usikkerheden, der er ved 

kun at have data fra en periode. 

DONG Energy og Ørsted behandles i opgaven som to uafhængige virksomheder, men i en stor del af 

analysen skelnes der ikke imellem de to, hvor der er faktorer, som er fælles for begge virksomheder. 

2 Værdiansættelsesmodeller 

En værdiansættelse af en virksomhed og selve virksomhedens værdi sker på baggrund af en 

værdiansættelsesmodel. Formålet med dette afsnit er derfor at give et overblik over de hyppigst anvendte 

modeller, og derefter at forklare valget af den model, som passer bedst til at besvare denne opgaves 

problemfelt. For at kunne finde den mest egnede model vil de forskellige modeller blive gennemgået. 

De mest hyppigt anvendte modeller kan overordnet deles op i to forskellige tilgange til værdiansættelse. 

Den første tilgang er Present Value modellerne. Herunder er modeller som, men ikke begrænset til, 

Dividend Discount Modellen, Discounted Cash Flow modellen (DCF), Residual Indkomst modellen (RI) og 

Adjusted Present Value modellen (APV). Fælles for disse modeller er, at de alle er modeller, hvor fremtidig 

indkomst eller cash flows af forskellige typer tilbagediskonteres til en skæringsdato. 
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Den anden tilgang til værdiansættelse er den Relative eller sammenlignende tilgang, som ofte omtales som 

multipler. Med multipler værdiansættes en virksomhed ved at sammenligne prisen med en sammenlignelig 

virksomhed vha. en række nøgletal som f.eks. omsætning, EBITDA, EBIT, Price-earnings m.m. 

De mest anvendte metoder i praksis er multipler og DFC-modellen (Petersen & Plenborg, 2012, s. 211). 

2.1 Present Value Modeller 

Fælles for disse modeller er, at de alle består af en type af indkomst eller cash flow, som tilbagediskonteres 

til et ønsket tidspunkt. De indeholder dermed en form for estimeret indkomst eller cash flow samt en 

estimeret diskonteringsfaktor. Der vil i dette underafsnit blive givet en kort gennemgang af de vigtigste 

present value modeller.  

2.1.1 Dividend Discount-modellen 

Dividend-modellen er ikke den mest anvendte model, der er, men da den er meget intuitiv og nem at 

forstå, er den en god base at starte på, før der bygges videre på nogle af de andre Present Value-modeller. 

Tankegangen bag Dividend Discount Modellen (herefter DDM) er, at værdien af et selskab er lig med 

nutidsværdien af alle fremtidige dividender, som udbetales.  DDM udregnes typisk på baggrund af fem 

budgetår samt en terminalperiode, ligesom det antages, at virksomheden er ”going concern”. En af 

styrkerne ved DDM er, at den anses for at være uafhængig af regnskabspraksis. Da det ikke er muligt i 

praksis at estimere dividender ud i al fremtid, er der brug for en to-trins-model. De to trin kan beskrives 

som følgende: 

1. Nutidsværdien af udbytte i forecasthorisonten. 

2. Nutidsværdien af udbytte i terminalperioden. 

Dette kan opstilles matematisk som:  

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑0 = ∑
𝐷𝑖𝑣𝑡

(1+𝑟𝑒)𝑡
∞
𝑡=1 +

𝐷𝑖𝑣𝑛+1

(𝑟𝑒−𝑔)
∗

1

(1+𝑟𝑒)𝑛
  

(Petersen & Plenborg, 2012, s. 214) 

Hvor n er antallet af perioder med ekstraordinær vækst (forecasthorisonten) og g er den stabile vækstrate i 

terminalperioden. 

Første led i formel 1 er summen af nutidsværdierne af udbyttet i forecasthorisonten. Andet led i formlen er 

nutidsværdien af terminalperioden. Tilsammen udgør disse, iflg. DDM, markedsværdien af en virksomhed i 

tidspunkt 0. 
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2.2 Discounted Cash Flow-modellen 

Discounted Cash Flow-modellen (herefter DCF) anvendes hyppigt i praksis.  Ligesom DDM anses DCF-

modellen for at være uafhængig af regnskabspraksis. DCF-modellen har en underliggende antagelse om, at 

alt overskydende likviditet reinvesteres i projekter med en forventet Net Present Value (NPV) på 0, eller 

udbetales til aktionærerne som udbytte. Brydes denne antagelse, kan DCF-modellen overvurdere værdien 

af virksomheden. 

DCF-modellen dækker reelt over to modeller. Den ene måler på enterprise value niveau og den anden på 

egenkapitalniveau. Idéen bag DCF-modellerne er, at værdien af en virksomheds egenkapital er lig med alle 

fremtidige FCF tilbagediskonteret. 

2.2.1 DCF Enterprise Value 

Som tidligere nævnt er idéen bag DCF-modellerne, at alle fremtidige FCF tilbagediskonteret udgør værdien 

af en virksomheds egenkapital og dermed virksomhedens værdi. Det er dog ikke helt ligegyldigt, hvilket FCF 

der bruges, og der findes derfor en model til hver type (hhv. FCFF og FCFE). 

Den første model Enterprise Value (EV) bruger FCFF og kan beskrives matematisk som: 

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡

∞

𝑡=1

+
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗

1

+(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

(Petersen & Plenborg, 2012, s. 216) 

Hvor 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡 er FCFF i tidspunkt t 

WACC er diskonteringsrenten 

n er antal perioder i forecasthorisonten 

og g er den stabile vækstrate i terminalperioden. 

Modellen bruger en Weighted Average Cost of Capital (WACC), som er et vægtet gennemsnit af 

kapitalomkostningerne. En WACC med skatteskjold udregnes som: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑀𝑉𝐸

𝑁𝐼𝐵𝐷 + 𝑀𝑉𝐸
∗ 𝑟𝑒 +

𝑁𝐼𝐵𝐷

𝑁𝐼𝐵𝐷 + 𝑀𝑉𝐸
∗ 𝑟𝑑 ∗ (1 − 𝑇) 

(Petersen & Plenborg, 2012, s. 96) 

Hvor MVE er markedsværdien af egenkapitalen 

NIBD er nettorentebærende gæld 

𝑟𝑒  er afkastkravet udregnet vha. CAPM 
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𝑟𝑑  er lånerenten 

T er skattesatsen for rentefradrag 

Der benyttes en WACC, fordi der skal risikojusteres både for egenkapital og fremmedkapital, da der i denne 

model benyttes Free Cash Flow to the Firm (FCFF) og dermed indgår både cash flow til egenkapital og til 

kreditorer. 

2.2.2 DCF Equity Value 

Denne model ligner EV-modellen meget, men bruger FCFE og et CAPM afkastkrav i stedet for en WACC, da 

der ikke indgår cash flow til kreditorerne i FCFE. Selve formlen er næsten identisk med EV-modellen. 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟𝑒)
𝑡
+

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1

𝑟𝑒 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑟𝑒)
𝑛

∞

𝑡=1

 

(Petersen & Plenborg, 2012, s. 217) 

Hvor 𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡  er FCFE i periode t 

𝑟𝑒 er investorernes afkastkrav udregnet vha. CAPM 

n er antal perioder i forecasthorisonten 

og g er den stabile vækstrate i terminalperioden. 

Forskellen er således, at der i FCFF også er et cash flow til kreditorerne, som ejerne ikke har krav på. Dette 

korrigeres der for i EV-modellen, umiddelbart før markedsværdien af egenkapitalen udregnes. De to 

modeller giver præcis samme resultat, som værdiansættelsesmodeller skal, såfremt man har gjort sig 

samme antagelser og ellers har defineret sin udregning korrekt. 

2.3 Adjusted Present Value-modellen (APV) 

APV-modellen er i princippet en version af DCF-modellen, hvor skatteskjold beregnes separat.  Det har den 

fordel, at det giver en oversigt over, hvor stor en del af værdien, der kommer fra skatteskjold. Da 

skatteskjoldet værdiansættes separat fra FCF, bruges der her et afkastkrav i stedet for WACC. APV-

modellen kan opgøres i fire led; 

1. Nutidsværdi af FCFF i forecasthorisonten. 

2. Nutidsværdi af FCFF i terminalperioden 

3. Nutidsværdi af skatteskjold i forecasthorisonten 

4. Nutidsværdi af skatteskjold i terminalperioden 

Matematisk kan modellen beskrives som: 
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𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒0 = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝑎)𝑡
+

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑟𝑎 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑟𝑎)𝑛

𝑛

𝑡=1

+ ∑
𝑇𝑆𝑡

(1 + 𝑟𝑎)𝑡
+

𝑇𝑆𝑛+1

𝑟𝑎 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑟𝑎)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

(Petersen & Plenborg, 2012, s. 224) 

Hvor 𝑟𝑎 er afkastkravet for aktiverne 

n er antal perioder i forecasthorisonten 

g er den stabile vækstrate i terminalperioden 

og TS er værdierne af skatteskjoldene. 

Der benyttes I APV-modellen ikke en WACC, da skatteskjoldene værdiansættes separat. 

2.4 Excess Return-modellerne 

Excess Return-modellerne Economic Value Added (EVA) og Residualindkomst-modellen (RI) er 

periodiseringsmodeller, modsat DDM, DCF og APV, som er Cash Flow-modeller. EVA-modellen måler 

enterprise value, hvor RI-modellen måler egenkapital. Ved begge modeller er der en forudsætning om 

Clean Surplus Accounting. Det vil sige, at alle indtægter og omkostninger skal indregnes i resultatopgørelsen 

– der må altså ikke justeres direkte på egenkapitalen. 

2.4.1 Econimic Value Added (EVA) 

EVA-modellen måler overnormalt afkast – forskellen mellem Afkast på investeret kapital (ROIC) og 

afkastkravet (WACC): 

𝐸𝑉𝐴𝑡 = (𝑅𝑂𝐼𝐶𝑡 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1  

(Petersen & Plenborg, 2012, s. 220) 

Dette kan eventuelt omskrives og forenkles til: 

𝐸𝑉𝐴𝑡 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1 

(Petersen & Plenborg, 2012, s. 220) 

Desto større positiv forskel der er mellem ROIC og afkastkravet, desto mere vil værdien afvige fra den 

bogførte værdi. Dette giver god intuitiv mening, da investorer kun vil være villige til at betale mere end den 

bogførte værdi, såfremt de bogførte aktiver forventes at skabe en merværdi. 

Resultatet af en EVA-model er en Enterprise Value (EV). Formlen for EVA kan beskrives matematisk som: 

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙0 + ∑
𝐸𝑉𝐴𝑡

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝐸𝑉𝐴𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑛

𝑡=1
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(Petersen & Plenborg, 2012, s. 220) 

WACC er diskonteringsrenten 

n er antal perioder i forecasthorisonten 

og g er den stabile vækstrate i terminalperioden. 

Investeret kapital findes som: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 − 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑔æ𝑙𝑑 

(Petersen & Plenborg, 2012, s. 74) 

EVA kan, mindre matematisk, deles op i tre led: 

1. Den investerede kapital i perioden før forecasthorisonten. 

2. En sum af alle EVA’erne i forecasthorisonten opgjort i nutidsværdier 

3. Nutidsværdien af terminalperioden. 

Udgangspunktet for værdiansættelsen er derfor den bogførte værdi af den investerede kapital i tidspunkt 

0, hvilket virker rimeligt. Hertil skal så tillægges (eller fratrækkes) nutidsværdierne af EVA i hhv. en, typisk, 

femårig forecasthorisont og en terminalperiode, da modellen som de øvrige modeller, antager, at 

virksomheden er going concern. 

2.4.2 Residualindkomst-modellen (RI) 

Et alternativ til EVA-modellen er RI-modellen. Modellen måler overnormal indkomst – altså forskellen på 

egenkapitalens forretning (ROE) og afkastkravet (𝑟𝑒): 

𝑅𝐼𝑡 = (𝑅𝑂𝐸𝑡 − 𝑟𝑒) ∗ 𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡𝑒 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1 

 Modellen måler egenkapitalen direkte i stedet for enterprise value. RI-modellen er, som EVA-modellen, en 

tre-trinsmodel og kan beskrives som følgende; 

1. Den bogførte værdi af egenkapital ultimo sidste historiske periode. 

2. Nutidsværdi af RI i forecast horisonten. 

3. Nutidsværdi af RI i terminalperioden. 

Residualindkomst er et udtryk for forskellen mellem egenkapitalens forretning (ROE) og afkastkravet, 𝑟𝑒. 

Dvs. at når ROE > 𝑟𝑒, så vokser egenkapitalen. Tilsvarende når ROE < 𝑟𝑒, så mindskes egenkapitalen. 

Matematisk kan modellen opstilles som: 
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𝑀𝑉 𝐸𝐾0 = 𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡𝑒 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓  𝐸𝐾0 + ∑
𝑅𝐼𝑡

(1 + 𝑟𝑒)
𝑡
+

𝑅𝐼𝑛+1

𝑟𝑒 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑟𝑒)
𝑛

𝑛

𝑡=1

 

(Petersen & Plenborg, 2012, s. 221) 

Hvor 𝑀𝑉 𝐸𝐾0 er markedsværdien af egenkapitalen i tidspunkt 0 

𝑅𝐼𝑡 er residualindkomsten i de forskellige perioder i forecast horisonten 

𝑟𝑒 er diskonteringsrenten 

n er antal perioder i forecast horisonten 

g er den stabile vækstrate i terminalperioden. 

Der anvendes ligeledes et afkastkrav, som ikke risikojusteres for fremmedkapital, da der måles direkte på 

egenkapitalen. 

2.2 Den relative metode – multipler 

Den relative tilgang til værdiansættelse, som ofte kaldes multipler, er et alternativ til present value-

modellerne til at værdiansætte en virksomhed. Når der anvendes multipler, så sammenlignes 

virksomheden med en eller flere andre virksomheder inden for samme industri, hvorefter den 

prisfastsættes. Alternativt kan multipler bruges til at sammenligne prisniveauet af en virksomhed i forhold 

til andre sammenlignelige virksomheder. Dermed giver det et hurtigt billede af, om en virksomhed er 

prissat for højt eller lavt, eller om virksomheden blot er mere effektiv. Multipler kan derudover også bruges 

til at stressteste en værdiansættelse, som f.eks. er udført ud fra en anden metode. 

Multipler er en hurtig og billig måde at værdiansætte på, da det kræver meget få informationer og relativt 

mindre tid at foretage beregningerne i, en såkaldt ”quick and dirty” værdiansættelse. Som det er tilfældet 

med present value-tilgangen, så kan multipler også deles op, i multipler som værdiansætter ud for hhv. 

enterprise value og egenkapital. 

De typiske enterprise value-multipler er enterprise value-EBIT (EV/EBIT) og enterprise value-EBITDA 

(EV/EBITDA). De mest almindelige egenkapitalsmultipler er Price-Earnings ratio (P/E) og Price-to-Book ratio 

(P/B eller MVE/B). 

Udfordringen ved at værdiansætte med multipler er, at der er flere faldgrupper. Bruges EV/EBIT, kræver 

det, at virksomhederne, som sammenlignes, har samme skattesats. Bruges der i stedet EV/EBITDA, kræves 

det yderligere, at virksomhederne har ens afskrivningsrater. Disse afskrivningsrater kan f.eks. være påvirket 

af, hvilken in- og outsourcing politik virksomhederne har. For at bruge egenkapitalmultipler kræver det, at 

de virksomheder, som sammenlignes, har præcis samme forventede vækstrate, kapitalomkostninger og 
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rentabilitet. Udfordringen er ligeledes, at forskellige virksomheder kan være meget forskellige 

organisationer og dermed naturligt har forskellige styrker og svagheder internt i organisationen. Nogle 

virksomheder kan være bedre til at styre deres omkostninger eller har bedre skalaøkonomi, som gør, at 

disse krav om sammenligning til multipler ikke kan overholdes. 

Et yderligere krav til multipler er, at der benyttes samme regnskabspraksis for at undgå støj. Det vil derfor 

ofte være nødvendigt med en reformulering for at tilsikre, at virksomhederne er sammenlignelige. Det 

bevirker, at det ofte kan være mere besværligt og tidskrævende. En kombination af ovenstående krav og 

kriterier gør, at det ikke er så simpelt og hurtigt, som det umiddelbart kan se ud til at være at værdiansætte 

en virksomhed vha. multipler. 

Den relative metode er derfor ofte forbundet med en del mere arbejde i forbindelse med værdiansættelse, 

som ikke systematisk over- eller undervurderer værdien af en virksomhed. 

2.3 Valg af model 
Dette afsnit har til formål at formulere, hvilken model der på baggrund af forrige afsnit om de forskellige 

modeller er valgt til at løse opgaven samt at redegøre baggrunden for valget.  

2.3.1 Baggrund for valg af model 
Der er visse krav, som bør stilles til en værdiansættelsesmodel for, at den kan komme i betragtning i denne 

opgave. Disse krav kan deles op i to grupper; fundamentale og kosmetiske krav (Plenborg, 2000). 

Fundamentale krav dominerer kosmetiske krav og består af to krav: 

1. Præcision 

2. Realistiske forudsætninger 

Kosmetiske krav består ligeledes af to krav: 

1. Brugervenlighed 

2. Forståeligt værdiestimat 

2.3.2 Fravalg af modeller 
Den første metode, der fravælges, er den relative metode (multipler). På trods af at multipler er meget 

anvendt i praksis, så ligger der mere arbejde bag værdiansættelsen, end det først ser ud til, når man blot 

kigger på formlerne. Metoden kan ikke siges at være præcis, da forskellige nøgletal vil give forskellige 

værdier, ligesom der ikke tages højde for f.eks. forskellige grader af effektivitet i forskellige organisationer. 

Metoden kan heller ikke siges at have realistiske forudsætninger, da det kræver, at de virksomheder, der 

sammenlignes med, har næsten identiske karakteristika. Såfremt der ikke skal laves en ”quick and dirty” 

værdiansættelse, er metoden heller ikke særlig brugervenlig eller nødvendigvis specielt nem at forstå. 
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De øvrige modeller er stort set identiske, når der kommer til præcision, og hvor realistiske 

forudsætningerne er, da forskellene på modellerne er relativt små. Valget af model afhænger derfor af 

kosmetiske krav. 

Ingen af modellerne er specielt brugervenlige. De kræver alle store mængder data og udregninger til 

forecasting af resultatopgørelser, balancer og likviditetsmodeller.  

Den næste model, der vælges fra, er DDM. Det skyldes den såkaldte dividendegåde. Modellen prissætter ud 

fra dividender, men dividenderne viser ikke, hvor værdiskabelsen kommer fra. Derfor er modellen ikke så 

nem at forstå, som den umiddelbart kunne se ud til at være. 

I forhold til EVA- og RI-modellen, så er DCF-modellen heller ikke speciel god til at se, hvor værdiskabelsen i 

virksomheden ligger. Derfor fravælges DCF-modellen også som værdiansættelsesmodel i denne opgave. 

APV-modellen er bedre til at vise, hvor værdiskabelsen sker end den almindelige DCF-model, da den 

tydeliggør værdien af skatteskjoldene. Men udover dette er den ikke bedre end DCF-modellen, og APV-

modellen fravælges derfor også. 

Valget er derfor mellem RI- og EVA-modellen. Ud fra de foregående kriterier om fundamentale og 

kosmetiske krav, mener vi, at Residual Indkomst-modellen lever bedst op til begge kriterier. Ligeledes 

forventes modellen at give den bedste forståelse for, hvor værdien i både DONG Energy og Ørsted skabes, 

da egenkapitalen måles direkte og derved give den bedste konklusion på opgavens problemfelt. 

3 Ørsteds historie 

Formålet med dette afsnit er at give et indblik i DONG Energy/Ørsteds historie for øge kendskabet til 

virksomheden. Ved at undersøge ejerstruktur, strategi, forretningsporteføljen og historien bag det nye 

navn vil den fremadrettede strategi kunne klarlægges. Den fremadrettede strategi er vigtig i forhold til 

opgaven, da den skal give indikation af væksttal og budgetter, som danner grundlag for værdiansættelsen 

af begge virksomheder. 

Historie 

Historien om Ørsted starter i 1972, hvor der den 27. marts bliver stiftet Dansk Naturgas (DNG) (DONG 

Energy, 2018).  Året efter i 1973 udbryder der krig i Mellemøsten, hvor Israel står på den ene side og 

Egypten og Syrien på den anden. Industrien i Danmark var i fremdrift, og maskinerne kørte i højdrift, og 

hovedparten af den energi, som maskinerne brugte, kom fra olie (Det Moderne Danmark, 2018). Derfor 

slog krigen i Mellemøsten hårdt, da OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Contries) vedtog at 

nedskære olieproduktionen og sætte priserne op. Beslutningen var ført an af Iran, som sammen med USA 
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støttede Israel i den igangværende krig. Udmeldingen udløste stor dramatik, hvilket resulterede i, at en 

tønde råolie steg fra 3$ til 11,65$ nærmest over natten. 

Den 2. december 1973 besluttede den danske stat, at DNG skal skifte navn til Dansk Olie og Naturgas 

(DONG) for at gøre sig selv mindre afhængig af olien fra Mellemøsten. Danmark vil bruge og gøre gavn af 

den olie og naturgas, som findes i Nordsøen for på den måde at blive uafhængig af andre på energiområdet 

(DONG Energy, 2018). 

I 1991 bygger Dong verdens første havvindmøllepark, som består af 11 møller ud for Vindeby på Lolland 

(Ørsted, 2018). Dette bliver det første skridt, men til stadighed meget lille et, mod en mere grøn profil, hvor 

store kulfyrede kraftværker på daværende tidspunkt var den største energikilde. I 90’erne blev 

konkurrencen om energisektorerne givet fri, så selskaber indenfor EU frit kunne konkurrere om markedet. 

Derfor valgte seks danske energiselskaber i 2006 at slå sig sammen; DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, 

Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning blev til DONG Energy, og en mission om at stå stærkere på 

det nu frie marked blev nu til. 

Den nye og grønnere profil blev besluttet i 2008, hvor DONG Energy annoncerede, at de havde fremsat en 

ny strategi om at gå fra en sort til en grøn profil i forbindelse med fremstillingen af energi. Vejen til dette 

mål skulle være gennem massive investeringer i havvindmølleparker både i ind- og udlandet. DONG Energy 

var på daværende tidspunkt stadig statsejet, da en VK-regeringsaftale om en børsnotering i 2004 aldrig var 

blevet til noget.  

3.1 Kapitaludvidelse og senere børsnotering 

I oktober 2013 blev der på opfordring af den daværende S-R-SF-regering udarbejdet en værdiansættelse af 

DONG Energy, da man ville foretage en kapitaludvidelse. Prisen på DONG Energy blev estimeret til 31,5 mia. 

(Finans.dk (3), 2014) DKK, og ejerandelene blev nu spredt ud til den amerikanske kapitalfond Goldman 

Sachs (19%), ATP (5%) og PFA (2%), herefter skulle statens ejerandel mindskes til 60%. Den ekstra kapital, 

som blev tilført, skulle bruges til massive udvidelser af havvindmølleparker og følge strategien om en grøn 

profil. Salget af DONG Energy, som nærmere var en kapitaludvidelse, mødte stor kritik fra politisk side, 

såvel som fra de private danskere, da man mente, at prisen var alt for lav (DR.dk, 2014).  

To måneder efter salget fik DONG Energy en stor aftale hjem i England om tre havvindemølleparker, som 

resulterede i, at man nu estimerede, at værdien på virksomheden steg til 50 mia. DKK. Dette forstærkede 

kun den skepsis og kritik, der havde været efter salget til Goldman Sachs (Finans.dk (1), 2015).  

Børsnoteringen blev gennemført i juni 2016 til en handelsværdi på rekordhøje 17,1 mia. (Finans.dk (4), 

2016). Aktierne åbnede i udbud på 235 DKK stykket, men endte med at blive solgt for 255,- og lukkede den 
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første dag i 258,- (Finans.dk (2), 2016). Markedsværdien på DONG Energy blev derfor 107 mia. 

Børsnoteringen betød, at ejerkredsen blev udvidet betragteligt, da det åbnede op for nye private investorer 

og meget andet. Den danske stat ejer stadig over halvdelen af aktierne i DONG Energy.  

Den grønne energi er stadig det strategiske mål for virksomheden, og børsnoteringen har ført mere kapital 

med sig til at kunne realisere det mål. 

I februar 2017 blev det besluttet at begynde aftrapningen af kul på kraftværkerne, for i 2023 udelukkende 

at producere grøn energi. Ligeledes blev det besluttet, at også olie- og gasproduktionen ville blive solgt fra. 

6. november. Samme år skiftede DONG Energy navn til Ørsted, denne beslutning kom i kølvandet på 

beslutningen om den grønne profil, men også frasalget af olie og gas. Derfor var navnet DONG Energy ikke 

længere et navn, der afspejlede virksomheden, da det var en forkortelse for Dansk Olie og Naturgas. Nu 

ville virksomheden satse på den grønne energi, hvorfor navnet Ørsted passede bedre til fremtidens strategi 

og profil.  

I januar 2018 lagde efterkommere af fysikeren H.C. Ørsted sag an mod Ørsted for at have taget navnet, da 

familien ikke vil have sit navn som et synonym for den danske virksomhed. Denne sag er ved denne 

opgaves afslutning verserende, og der er endnu ingen afklaring i forhold til rettighederne. 

3.2 Strategien i DONG 

Strategien for DONG Energy var at omstille sig mere mod den vedvarende energi. På ganske få år er de gået 

fra at være Europas mest kulintensive virksomhed til at gå forrest i kampen om den vedvarende energi. 

Denne strategi har været formuleret siden 2008, hvor det første gang blev italesat fra DONG Energy.  

Strategien har været at være dominerende indenfor havvind samt blandt de førende indenfor 

biomassefyrede kraftværker (Årsrapporten 2014). I forhold til gas og olie har strategien været at være 

markedsledere i Danmark på distribution og salg af dette. Ligeledes har det været et ønske at fastholde en 

veletableret markedsposition i Nordsøen indenfor olie og gas med høj kvalitet og løfteomkostninger på et 

attraktivt niveau (Årsrapporten 2015, s. 15).  

Target for den justerede ROCE var i 2014 4,8%, i 2015 var den 3,6% og 2016 hele 24,4% grundet gevinster 

ved frasalg. DONG Energy forventede for fremtiden 2017-2023 en ROCE omkring et gennemsnit på 12-14%.   

Det kostede DONG Energy store nedskrivninger på forretningsområdet Oil & Gas i 2015 grundet lave 

oliepriser, men det var forretningsområdet, som stod for den højeste EBITDA. 

 

”Oil & Gas tegnede sig for den største andel af årets EBITDA. Andelen var særligt stor i 2015 som følge af 
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dels den midlertidigt højere andel af Ormen Lange-feltet (de højere volumener bidrog med 2,5 mia. kr.), dels 

forsikringserstatninger. Wind Power opnåede til gengæld den største vækst, når der tages højde for avancer 

ved frasalg i 2014.” 

(Årsrapporten 2015, s. 18) 

Markedet for olie og gas har siden 2014 været presset på faldende oliepriser og stigende 

enhedsomkostninger på den producerede olie og gas. Trods dette valgte DONG Energy i 2015 at investere 

omkring seks mia. DKK i udbygning af olie- og gasfelter i Danmark og England.  

Som et led i forberedelserne frem mod børsnoteringen i 2016, blev DONG Energy i 2015 informeret af den 

danske stat om at frasælge de danske olie- og gasdistributioner på deres net til Energinet.dk, som også er 

ejet af staten. Man ønskede, at Energinet.dk, som er en underafdeling i Energi-, Forsynings- og 

klimaministeriet, skulle påtage sig en rolle som systemansvarlige i energiforsyningskæden i Danmark. På 

elmarkedet var Energinet.dk allerede ejere af nettet, hvorfor det var en naturlig forlængelse heraf. 

I midten af 2016 valgte DONG Energy at frasælge fem olie- og gasfelter i Norge, svarende til 10% af den 

samlede forretning (Berlingske Business, 2016). Senere i 2016 luftede direktøren Henrik Poulsen, at man 

overvejede at frasælge hele forretningsområdet E&P, hvor olie og gasforretningen er en del af. Da salget 

nogle måneder efter var bestemt, valgte man i årsrapporterne at flytte forretningen ned under aktiverne 

som en del af ophørende aktiviteter (Årsrapporten 2016).  

3.3 Strategien i Ørsted 

Da Ørsted valgte at sælge olie- og gasproduktionen, var budskabet samtidigt at blive 100% grøn i 2023, og 

det var en alvorlig udmelding i forhold til den fremtidige strategi. Navneforandringen var kun et yderligere 

manifest om, at de vil gå langt for at efterleve målet. Ørsted var allerede i gang med aftrapningen af CO2-

udledningen, og siden 2006 hvor der blev udledt 18,3 mio. tons CO2, var udledningen i 2017 reduceret med 

67% til 3,9 mio. ton. Det isolerede udledningsmål af CO2 er, at Ørsted i år 2023 skal have reduceret 

udledningen med 96% (Ørsted.dk, 2018). For at sætte reduktionerne lidt i perspektiv var Ørsted i 2006 

blandt de mest kulintensive energiselskaber, og kun 13% af alt deres producerede energi stammede fra 

grøn energi. I 2017 blev 64% af den producerede energi fremstillet fra vedvarende grøn energi, i 2020 

forventer virksomheden at det er 80%, og i 2023 forventes det at være over 95%.  

Helt overordnet er der sket store finansielle ændringer, da store kapitalallokeringer er flyttet fra de fossile 

brændsler til vedvarende energikilder. Det har betydet, at de vedvarende energikilder nu udgør 83% af den 

investerede kapital, i modsætning til 2006 hvor tallet var 21%. EBITDA er i samme periode mere end 

fordoblet, hvilket umiddelbart kan give indikationer på, at det er den rigtige strategi. 
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Strategien er fremadrettet at gå forrest i overgangen mod grøn energi og tage et ansvar. 

”Vi vil gå forrest i omstillingen til grøn energi. Det gør vi ved at investere i vores konkurrencedygtighed og 

kernekompetencer inden for havvind, fleksible og bæredygtige kraftvarmeværker, intelligente elnet og 

grønne kundeløsninger. Samtidig undersøger vi yderligere grønne vækstinitiativer for gradvist at udvide 

vores strategiske platform og fleksibilitet. Alt sammen med henblik på at skabe langsigtet, rentabel vækst.” 

(Årsrapport 2017, s.21) 

Strategien skal eksekveres gennem tre forskellige områder: havvind, forsyningsvirksomhed og 

vækstinitiativer. 

Det strategiske mål skal opnås ved følgende tiltag indenfor havvind: 
—  Fastholde vores position som markedsleder inden for havvind.  

—  Fortsætte med at innovere og nedbringe omkostninger ved produktion af el fra havvind. 

—  Drage fordel af vores markedsledende partnerskabsmodel til at øge værdiskabelse og diversificere risici. 

—  Realisere den nuværende udbygningsplan på 8,9 GW frem mod 2022 og udvide til 11-12 GW inden 
udgangen af 2025. 

 
Forsyningsvirksomheden skal opnå følgende strategiske mål: 

—  Færdiggøre biomassekonverteringerne af vores danske kraftvarmeværker og udfase kul i 2023. 

—  Udrulle intelligente elmålere med henblik på at bygge et intelligent eldistributionsnet. 

—  Forbedre kundeoplevelsen gennem digitalisering og produktinnovation. 

—  Optimere naturgasaktiviteter som overgangsbrændsel til en verden, der udelukkende kører på grøn 
energi. 

 
Slutteligt er de strategiske tiltag og mål i en bred portefølje af vækstinitiativer: 

— Fortsætte den kommercielle udvikling af vores innovative enzymbaserede affaldsteknologi Renescience.   

—  Modne ’Energy-as-a-Service’-konceptet til vores industri- og erhvervskunder.  

—  Udforske potentialet inden for andre grønne energiteknologier:  

– Energilagring  
– Sol  
– Landvind. 

(Årsrapport 2017, s. 21) 

For at forstå potentialet og hvor Ørsted ønsker at udvikle sig frem mod, skal driften i deres strategi tilsikres 

gennem fire overordnede emner. De er delt op som strategiske mål, hvor de sidste er af mere CSR-lignende 

karakter: 
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 Skabe værdi for aktionærerne. Ved at skabe et gennemsnitligt på ROCE på 12-14% gennem de 

næste fem år.  

 Tage hånd om samfundets energiudfordringer. Gennem reduceringer i CO2-udledningen årligt, frem 

mod højst 20g CO2e/kWh i 2023. Samt ved at forøge deres GW ved fortsat at investere i projekter 

som kan øge kapaciteten. 

 Opfylde kundernes behov. Dette skal tilsikres ved at øge stabiliteten og leveringssikkerheden og 

gennem kundetilfredshedsundersøgelser. 

 Være en god og sikker arbejdsplads. Målt på arbejdsglæde og TRIR (total recordable injury rate). 

De strategiske mål og ambitioner stemmer godt overens med, at Ørsted er en stærk international profil, 

som er meget dominerende indenfor havvind. Her bliver der fokuseret og investeret tungt, men har også 

vist sig at give god ROCE. Dette må fortsat formodes, at det skal drive en gennemsnitlig vækst på omkring 

12-14%. Det kan ligeledes konkluderes, at Ørsted nu er børsnoteret, hvor den derfor vigtigste opgave er at 

skabe værdi for aktionærerne. Disse måltal vil senere blive brugt i opgaven i regnskabsanalysen for at 

undersøge, om de er realistiske i forhold til de nuværende og historiske estimater. Ligeledes er den 

investerede kapital blevet flyttet fra det etablerede og stabile fossile energi til over de sidste mange år at 

lave store investeringer i havvindmølleparker og anden vedvarende grøn energi. Investeringerne er tunge 

og er blevet båret af kapitaludvidelser og børsnotering. Regnskabsanalysen vil vise, om dette har givet den 

fornødne kraft til at kunne nå målet for 2023 om mindre CO2-udledning på over 96%. 

3.4 Ejerstruktur hos Ørsted 

Ejerkredsen blev første gang udvidet i forbindelse med, at Goldman Sachs, ATP og PFA overtog ejerandele 

fra staten i 2013. Efterfølgende blev ejerkredsen yderligere udvidet ved børsnoteringen i 2016, dog har 

staten beholdt 50% af aktierne. Fordelingen ser nu således ud: 
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Figur 3.4.1 – Ejerandele i Ørsted: 

(Årsrapport 2017, s.59) 

Danske selskaber og staten ejer tilsammen omkring 67% af de samlede ejerandele, og private investorer 

står kun for 1% af den samlede ejerandel. Der findes 420.381.080 aktier, heraf er 225.904 egne aktier. 

Aktionærerne har samme stemmeret og får udbetalt det samme udbytte. I 2017 blev der udbetalt 6,- i 

dividende pr. aktie for regnskabet 2016, der er for regnskabet 2017 udbetalt 9,- pr. aktie i dividende, 

svarende til 3,8 mia. 

Ørsteds forretningsområder 

Tal i dette afsnit samt de foregående vil være på baggrund af Ørsteds business performance 

indregningsmetode. I opgavens reformulering og fremadrettede udregninger vil det være jf. IFRS, men i de 

næste afsnit vil tallene udelukkende blive brugt til at kunne sammenligne de forskellige år, hvorfor 

forskellen ikke har betydning, så længe de ikke blandes rundt.  

Ørsted inddeles overordnet i tre forskellige forretningsområder: 

Wind power 

Kerneforretningen er udvikling, investering, ejerskab og drift af havvindmølleparker i England, Danmark, 

Tyskland, Holland, USA og Taiwan.  

Forretningsområdet genererede en omsætning på 20,4 mia. i 2017, hvilket udgør 34% af Ørsteds samlede 

omsætning. EBITDA steg 74% sammenlignet med 2016. Denne vækster drevet af stigningen i 

elproduktionen fra havvindmølleparker på 42%, da flere nye investerede parker bidrog til mere produktion, 

samt at vindhastighederne var højere i 2017. EBITDA blev yderligere positivt styrket af frasalg af parker for 

omkring 12 mia. Der er lavet yderligere investeringer i nye opførelser af vindmølleparker for 15,5 mia. 
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Ørsted har på dette område indgået mange store partnerskaber i forbindelse med at drive og opføre for at 

sprede risikoen mere ud. 

Dette forretningsområde har stort potentiale qua Ørsteds markedsdominerende position i markedet. 

Ørsted er på nuværende tidspunkt det selskab, som har etableret flest havvindmølle parker i verden, og 

deres ekspertise på området må vurderes til at være meget afgørende. Omkostningerne og investeringerne 

er tunge i forbindelse med etablering af nye parker, hvorfor der hele tiden optimeres på materialer og 

metoder. Ørsted har derfor for nyligt fundet måder, hvorpå der kan spares stål i fundamenterne til 

vindmøllerne, her forventer man, at der kan findes store positive gevinster.  

Der er i 2017 installeret havvindmøller til kapacitet af 3,8 GW, og de nye investeringer i 2018 i Race Bank og 

Walney Extension vil bringe kapaciteten om med 1,2 GW. Målet er at have en kapacitet på 8,9 i 2022, som 

også er beskrevet i den overordnede strategi i afsnit 3.3.  

Business driverne er i dette område opført kapacitet, som nævnt ovenfor, ligeledes er det 

produktionskapaciteten. Andre drivere er elproduktionen, som er steget 42%, elpriserne i UK, som er steget 

23%, og det britiske pund, som i stedet er faldet omkring 7%. Over halvdelen af elproduktionen ligger i 

England, hvorfor priserne på LEBA UK har stor indflydelse på forretningsområdet. De resterende 

betydningsfulde business drivere er vindhastigheden og vindenergiindholdet, hvilket må siges at være af 

mere autonom karakter.     

ROCE steg fra 16,5% i 2016 til 28,4% og er noget højere end Ørsteds overordnede mål på 12-14% de næste 

5fem år. Fra et investeringssynspunkt må forretningsområdet derfor antages at være en yderst rentabel 

forretning i 2017. 

Bioenergy & Thermal Power 

Kerneforretningen er i dette forretningsområde produktionen af el og varme fra kraftvarmeværker i 

Danmark.  

Forretningsområdet er af mindre størrelse en wind power og med en omsætning på 5,9 mia. I 2017 udgør 

det kun omkring 10% af den samlede forretning. Omsætningen er steget 14% i forhold til året før, men 

ender ud med et negativt EBIT på 538 mio., som dog er en forbedring på 125 mio. i forhold til 2016.  

EBITDA steg 52% som et resultat af varmeforretningen, hvor de biokonverterede anlæg bidrog positivt til 

resultatet. Dette på trods af at der generelt i 2017 var lavere produktion i elforretningen, som påvirkede 

med negativ indtjening på -900 mio.  

Ørsted arbejder målrettet i dette forretningsområde mod deres grønne profil. Det betyder, at der de 

seneste år har været store investeringer i at udfase kul til at blive biomasseværker, hvor der i stedet skal 



Side 27 af 145 
 

fyres med træpiller og flis. Værkerne i Avedøre, Studstrup og Skærbækværftet har allerede udfaset kul, og 

energiproduktionen sker her på biomasse. Denne proces er stadig i gang, og det forventes, at der i 2023 

produceres 95% gennem biomasse på alle Ørsteds værker. 

Business driverne er i dette område varme- og elproduktion. Yderligere er det elprisen i Danmark, som steg 

i 2017 fra 28 til 31 EUR/MWh.  

ROCE steg fra -29,5% i 2016 til 22,2% i 2017. Det finansielle mål er, at Bioenergy & Thermal Power fra 2018 

har et positivt FCF. 

Distribution & Customer Solutions 

I dette forretningsområde er kerneforretningen distributionen af el samt salg af gas og el på engros- og 

detailmarkeder i Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien. Ligeledes optimeres og sikres hele Ørsteds 

samlede energiportefølje også i dette forretningsområde. 

Omsætningen var i 2017 40,2 mia., hvilket var en stigning på 6% fra 2016, og samlet udgør det 67% af 

Ørsteds samlede omsætning. Det er hermed det største forretningsområde i koncernen set ud fra et 

omsætningsgenereret perspektiv. Driverne til den højere omsætning i 2017 var primært en stigning i 

gasprisen på 24% i forhold til året før, samt et øget elsalg i Storbritannien. En negativ effekt for 

omsætningen i 2017 var, at forbrugerne af el betalte mindre afgifter, som en del af den aftale Folketinget 

besluttede ved gradvist at afskaffe PSO afgifterne (TV2.dk, 2016). EBITDA faldt fra 7,1 mia. kr. i 2016 til 2,1 

mia. kr. i 2017. Faldet skyldtes ikke-tilbagevendende poster på indtægtssiden på 4,7 mia. i 2016 samt 

nedskrivninger på 400 mio. kr. til en terminal i Rotterdam. Der blev i 2017 investeret omkring 900 mio. kr. 

til renovering og vedligeholdelse af elnettet samt til etablering af nye intelligente målere hos forbrugerne. I 

alt er der i 2017 blevet taget 183.000 nye intelligente elmålere i brug, som kan fjernaflæses fra Ørsted og 

kan give meget præcise øjebliksbilleder over forbrug. Forretningsområdet råder over 824.000 private 

kunder. 

Business drivere er her gas- og elsalg, gaspriserne, oliepriserne, det britiske pund, den amerikanske dollar 

samt gas- og eldistributionen (Årsrapporten 2017).  

ROCE var 2017 13%, hvilket er et fald på 63% fra 75% i 2016. Dog bør tallet fra 2016 renses for 

engangsbeløb for genforhandlinger, hvorfor tallet i dette tilfælde vil blive 24%, og derved kun et fald på 

mindre dramatiske 11%. ROCE for 2017 er indenfor de strategiske måltal for ROCE i hele koncernen. 

3.5 Finansielt overblik hos hhv. DONG Energy og Ørsted 

For at danne et overblik over udviklingen i de forskellige forretningsområders udvikling i de finansielle 

nøgletal, opstilles der et overblik over både omsætning og EBITDA. Dette er yderligere vigtigt for 
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forståelsen af de fremtidige muligheder internt i virksomheden, men også risici i forbindelse med 

budgetteringen og den strategiske analyse. 

Figur 3.5.1 – Omsætningen i DONG og Ørsteds forretningsområder: 

 

(Kilde: egen opstilling ud fra Årsrapporter 2017-2013) 

Oversigten viser et tydeligt billede af, at forretningsområder Distribution & Customer Solutions er 

dominerende i formål til at generere omsætningen i Ørsted. Bioenergy og Oil & Gas er nogenlunde stabil 

over den femårige periode. Oversigten viser også, at Wind Power er generelt stigende i 2017 med basis i år 

2013. Generelt er billedet, at Ørsted samlet genererer mindre omsætning, derfor bør tallene for EBITDA 

ligeledes tydeliggøres for at undersøge, hvor Ørsted generelt tjener sine penge. 

Figur 3.5.2 – EBITDA i DONG Energy og Ørsteds forretningsområder: 

 

(Kilde: egen opstilling ud fra Årsrapporter 2017-2013) 
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Ovenstående tabel viser, at Oil & Gas generelt har drevet EBITDA helt frem til 2015, hvor man efterfølgende 

besluttede at frasælge forretningsområdet. Ud fra et økonomisk synspunkt isoleret efter EBITDA virker 

dette ikke som en fornuftig beslutning. Det vil derfor være en del af den strategiske analyse at finde frem til 

resultatet af dette. 

Tallene viser imidlertid, at selvom Wind Power i gennemsnit genererer omkring 33% af omsætningen, 

udvikler denne sig over årene yderst positivt og viser sig at være en yderst rentabel forretning. Med et 

EBITDA på 20,5 mia. kr. i 2017 er dette en understregning af, at Ørsted nyder godt af den position og 

ekspertise, de har på området. Hermed må det også konkluderes, at Wind Power efter 2015 er koncernens 

største business driver. Det er dog værd at bemærke, at der i 2017 er indregnet salg af andele fra 

havvindmøllepark for omkring 11 mia. DKK. (Årsrapporten 2017, s. 33) 

Den overordnede strategi om omstilling fra kul til grøn energi har kostet tunge investeringer i store 

vindmølleparker og nye biomasseanlæg, men resultatet i 2017 må anses som en konklusion på, at den 

strategiske fremtid og fremtidens indtjening er at finde i Wind Power-området. 

3.6 Opsummering 

Omsætningsmæssigt bliver denne genereret i forretningsområdet Distribution & Customer Solutions, men 

området har samtidigt mange omkostninger, hvorfor det historisk ikke har genereret så store dele af den 

samlede EBITDA. EBITDA er frem til 2015 i stedet blevet drevet af Oil & Gas, men her er nedskrivningerne 

heller ikke medregnet. Efter beslutningen om salg i 2016, er der i stedet sket en voldsom vækst i Wind 

Power, som har været helt exceptionel stor i 2017. Det kan skyldes, at man i virksomheden valgte at 

investere tungt i området efter salget af Oil & Gas, og for nogle af de penge man tjente på salget. Dog skal 

det, som tidligere nævnt, tillægges, at Ørsted har indtægtsført det frasalg, man lavede på 50% af en 

vindmøllepark. Men omvendt er det også en af forretningsstrategierne for området, hvor man i skrivende 

stund forventer at frasælge 50% af endnu en stor vindmøllepark i løbet af 2018 eller 2019. 

Det skal dog blive interessant at se, hvordan DONG og Ørsted har performet, og hvordan den 

regnskabsmæssige værdi er forskellig efter salget af Oil & Gas. 

4 Energimarkedet i Danmark 

I tilknytning til Ørsteds historie og den senere analyse og forecasting er det vigtigt at forstå den danske 

energisektor og de elementer, som påvirker branchen, hvor virksomheden opererer. En stor del af 

indtægterne for Ørsted kommer gennem den el og gas, som de kan sælge eller handle med på markederne 

for dette. Selvom en stor andel af energien også omsættes på det engelske og tyske marked, vil det være 
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for omfattende også at beskrive disse markeder i detaljer. Grundstenen i forretningen vil i en vis grad være 

det danske marked og de faktorer, som påvirker forretningen herigennem.  

En opstilling af den omsætning, som genereres i Ørsted, ser således ud:  

Omsætning: 2017 2016 Ændring i % 

Distribution og transmission 4,2% 3,8% 0,4% 

Salg af varme og damp 4,4% 3,7% 0,7% 

Salg af gas 29,6% 27,6% 2,1% 

Salg af el og elproduktion 42,3% 38,1% 4,2% 

Omsætning fra opførelse af havvindmølleparker 14,7% 23,4% -8,7% 

Anden omsætning 4,8% 3,5% 1,3% 

Omsætning i alt (IFRS - mio. kr.) 59.707 57.393 3,9% 

(Kilde: egen opstilling ud fra Ørsted Årsrapport 2017, s. 84)  

Ovenstående tabel viser, at 71,9% af omsætningen bliver genereret gennem el. Det er derfor relevant at 

foretage nærmere analyse af dette markedsområde. 

4.1 Liberalisering af el-markedet 

Før 1999 herskede der nærmest monopol på leveringen af strøm til store dele af det danske el-marked. 

Men en generel offensiv mod disse ”naturlige” monopolistiske markeder fra EU gjorde, at en el-reform i 

1999 vedtog, at el-markedet nu skulle have et konkurrenceincitament, hvorfor andre leverandører nu 

kunne byde ind til hinandens kunder (Danmarkshistorien.dk (AU), 2012). Før el-reformen var alle dele i 

værdikæden ejet af elselskaberne, helt fra produktion og til elektriciteten kom ud hos kunden. Det betød, 

at det samme lokale kraftværk leverede strøm til et geografisk område lige omkring sig uden undtagelse. 

Men nu var kunderne ikke længere bundet til egne kraftværker og kunne frit vælge andre leverandører.  

El-kunderne havde frit leverandørvalg og kunne vælge, hvem de ville have til at levere deres strøm. Dette 

frie valg skulle optrappes gradvist fra 1999 frem mod 2003. Pr. 1. januar 2003 havde alle el-kunder derfor et 

frit el-valg. Dog var den fulde åbning begrænset til overordnede regler omhandlende prioriteret strøm fra 

vedvarende energi.  

For at indføre en form for offentlig kontrol indførte staten i 2005 Energinet.dk, som skulle have det 

overordnede systemansvar på det danske marked både for el og gas.      

Der blev ligeledes fremsat nogle krav til benchmarking og krav om effektivisering til elselskaberne. 

Energitilsynet indsamlede data over effektivitetsgraderne hos de forskellige selskaber, hvilket skabte en 

stor gennemsigtighed for den enkelte forbruger. Yderligere var der krav om regulering af indtægtsrammen. 
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Denne kontrol førte til stor usikkerhed i branchen og fik en del selskaber til at indgå i større fusioner. Det 

resulterede i, som tidligere nævnt , at DONG slog sig sammen med 5 andre energiselskaber og blev til 

DONG Energy i 2006, et af disse selskaber var Elsam. Den sidste fusion viste sig dog ikke at være helt 

smertefri, da det blev en kamp om ejerandelene i selskabet med svenske Vattenfall. Kampen endte med at 

blive afgjort i EU-kommissionen (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2005). Det endte i 2005 med at blive 

et kompromis, hvor DONG fik lov til at frikøbe nogle af Vattenfalls ejerandele, for at de i stedet fik 

havvindmølleparker, som Elsam var med i. Derfor kunne den strategiske fusion i 2006 blive en realitet og 

DONG blev til DONG Energy (Børsen, 2005). 

4.1.1 El-markedet i dag 

Der findes i dag omkring 40 forskellige el-handelsvirksomheder i Danmark (Energitilsynet, 2017) og omkring 

209 el-produkter at vælge i mellem. Liberaliseringen af el-markedet betød, at den monopolistiske 

værdikæde blev brugt op i flere elementer, hvor konkurrencen nu er fri på de sidste led i kæden: 

 Netselskaber  

 Transmissionsselskaber 

 Systemansvar (Energinet.dk) 

 Produktionsselskaber 

 El-handelsvirksomheder 

Netselskaberne er de, som ejer de kabler og ledninger, som transporterer strømmen ud til slutbrugeren. 

Her er det ikke muligt for forbrugeren selv at foretage et valg om udbyder. Priserne på denne tjeneste er 

bestemt med lovgivning og er typisk statsstøttede projekter, som netselskaberne kan få tilskud til 

(Energistyrelsen, 2017). Der trådte den 1/1 2018 en ny regulering i kraft, som Ørsted forventer, vil 

fastlægge ny indtægtsrammer og gøre det økonomiske incitament bedre (Årsrapport 2017, s.45). Ørsted 

ejer nettet i det meste af Hovedstadsområdet og nordpå samt mindre dele af Jylland. Omkring 18% af 

kundens regning går til netselskaberne. 

Transmissionselskaberne er i høj grad opkøbt at Energinet.dk, som Ørsted også solgte deres til i 2008. Den 

systemansvarlige er ligeledes Energinet.dk, som er ejet af Energitilsynet.  

Produktionsselskaberne er alle de virksomheder, som producerer strøm enten på kraftværker, solceller, 

vindmøller eller andet. På dette niveau i værdikæden er der fri konkurrence, og produktionsselskaberne 

konkurrerer med hinanden på prisen. Ørsted har store markedsandele i Danmark, og specielt på 

vindmølleenergien er de førende i hele Europa. 

El-handelsvirksomhederne er det sidste led i værdikæden, som er det led, hvor brugeren køber sin energi 
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fra. Det er langtfra alle 40 el-handelsvirksomheder, som har deres egen produktion, de køber i stedet 

strømmen fra produktionsselskaberne.  

I 2016 blev forsyningspligten afskaffet, hvilket betyder, at priserne for den el, som leveres, er reguleret af 

Energistilsynet, og at el-handelsvirksomhederne skal indmelde den pris, de vil opkræve kvartalet i forvejen. 

66% af el-forbrugerne har siden 2016 ikke fortaget et aktivt el-valg (Energitilsynet, 2017). El-

handelsvirksomhederne kan frit sætte deres priser under rammerne, som er udstukket af Energitilsynet. 

Forbrugerens elregning består af nogle forskellige komponenter, som tilsammen udgør den samlede pris, 

der betales for elregningen. Fra en forbrugers synspunkt betyder det, at omkring 13% af deres samlede 

regning for strøm, består af den pris som er variabel, resten består af: 

1. Prisen på energi (13%) – variabel (indtjeningsmulighederne) 

2. Netbetalinger (18%) 

3. Afgifter, PSO og moms (69%) 

PSO-afgiften er en afgift, som er blevet inddrevet for de enkelte forbrugere af strøm. Pengene er blevet 

brugt til nye investeringer i energiteknologi i retning mod mere stabil og vedvarende energi. Dog har 

Folketinget besluttet at afskaffe denne afgift gradvist fra 2017-2022, for derefter at være helt afskaffet. 

Tilskuddet til nye investeringer skal i stedet komme fra Finansloven og herunder skatten i stedet 

(Energinet.dk, 2018). 

Prisen på energien er derfor den variable del, hvor de forskellige el-handelsvirksomheder kan forhandle 

energien. Dette foregår typisk på et day-ahead marked. På det byder både produktionsselskaberne og el-

handelsvirksomhederne ind på næste dags produktion og forsøger at afdække forbruget. Den danske 

markedsplads for spotpriserne på el hedder Nord Pool og er opdelt i to forskellige; DK1, som er det 

jyske/fynske og DK2, som er det sjællandske prisområde. Undersøgelser fra Energinet.dk viser, at Danmark i 

ca. 20% af alle tilfælde har samme elpris som alle nabolande, 50% af tiden har Danmark fælles elpris som 

Norden, 20% af tiden har samme elpris som Tyskland og derfor kun i 10% tilfælde sin egen elpris. 

Elpriserne er meget svingende, og en rapport fra Energinet.dk viser, at de to faktorer, som påvirker prisen 

mest, er kulprisen og CO2-prisen (Energinet.dk, 2016). For Ørsted, som er på vej væk fra kul mod den 

grønnere energi, har kulprisen stadig en stor indflydelse på, hvad de kan få for den strøm, de producerer. 

Dette gør sig gældende, fordi rapporten samtidigt viser, at Danmark i 90% af tiden er pristager fra vores 

nabolande. Det danske el-marked er samlet set et meget lille marked i forhold til de store el-markeder i 

vores nabolande. Derfor påvirker produktionskapaciteten og forbruget i Danmark kun elpriserne i meget 

lille grad.  

Figur 4.1.1.1 – Udviklingen i elpriserne, CO2-priserne og Kul-marginal målt i EUR/MWh: 
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(Kilde: (Energinet.dk, 2016)) 

Som ovenstående graf viser, er der stor korrelation mellem prisen på DK1 og markedet i Tyskland og Norge. 

Handler med el bliver foretaget i Ørsteds forretningsområde Distribution & Customer solutions.  

Disse usikkerheder i elprisen gør, at det er særdeles vigtigt for Ørsted at foretage risikostyring i forhold til 

usikkerhederne. Det gøres finansielt med sikringsinstrumenter. Denne sikring sker typisk fem år ud i 

fremtiden. For 2018-2022 var risikoen 20,7 mia. for sikringen og 8,3 mia. efter sikringen. Et sving/fald på +/- 

10% vil i den femårige periode betyde en gevinst/tab på 0,7 mia. for Ørsted. Denne sikring har ligeledes en 

betydning for den business-performance indregning og resultatopgørelse, Ørsted anvender som deres 

regnskabspraksis. Her indregner man en sikringskontrakt på et år ad gangen for Wind Power produktion af 

GWh af produktionen (Årsrapporten 2017, s.76). 

Figur 4.1.1.2 – Virksomhedens sikringsinstrument før og efter: 

  

(Kilde: Årsrapport 2017, s.48) 
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4.2 Gas- og oliemarkedet 

Siden Dansk Naturgas (senere DONG og Ørsted) blev oprettet i 1972, har Danmark udvundet gas og olie. 

Det var netop grunden til, at selskabet dengang blev oprettet i kølvandet på oliekrisen for at gøre sig 

mindre afhængige af andre. Da den danske stat altid har haft og stadig har aktier i Ørsted, har produktionen 

derfor ydet positivt til det danske velfærdssamfund (Energistyrelsen, 2018). En rapport fra Energistyrelsen 

viser, at olie og gassektoren har skabt jobs og bidraget betydeligt til skatteindbetalinger (Energistyrelsen, 

2017, juli). Danmark har siden 1997 været nettoeksportør på olie og naturgas, hvilket vil sige, at der er 

fremstillet mere, end der har kunne bruges i Danmark, hvorfor der er eksporteret til andre lande. 

Olie og gasfelter er begrænsede kilder, hvorfor der er behov for hele tiden at udforske nye områder for at 

tilsikre den videre mulighed for produktion, når kilder tømmes. Det er en proces, som kræver investeringer 

og har høj risiko, da der ikke er sikkerhed for, at der findes nye kilder. Derfor har Energistyrelsen i 2017 

påtaget sig et stort ansvar i fortsat at investere og optimere udnyttelsen af ressourcerne.  

Da DONG Energy frasolgte deres Oil & Gas, var der kun dem og Mærsk på markedet. 

Forsyningskæden for olie og naturgas minder meget om den på elmarkedet, hvor der findes forskellige 

ejere og aktører på de forskellige niveauer. Den systemansvarlige er som på elmarkedet Energinet.dk. 

DONG solgte i 2016 sit virke som distributionsselskab til Energinet, som senere skiftede navn til Dansk Gas 

Distribution. I dette led af forsyningskæden findes der stadig kun fire forskellige selskaber. 

Gasleverandørerne, som er det sidste led i forsyningskæden ud mod forbrugerne, indeholder omkring 21 

forskellige selskaber, herunder stadig Ørsted, som køber og sælger i deres forretningsområde Distribution 

& Customer Solutions (Energinet, 2016).  

Det forventes, at der er omkring 3 mia. tønder olieækvivalenter (boe) tilbage i de nuværende felter 

(Energistyrelsen, 2017, juli). Man forventer dog, at der gennem teknologiske fremskridt kan udvindes 

omkring 1,2 mia. tønder mere oveni de 3 mia. Til sammenligning er der siden 1970’erne frem til 2014 

udvundet omkring 3,8 mia. tønder.  

Der findes i Danmark omkring 60 platforme og en enkelt undersøisk installation, som alle er fordelt på 19 

forskellige felter. Hovedparterne af felterne oplever dog faldende produktion, da de har været i gang længe 

og kræver vedligeholdelse. Ulig elsektoren og etableringen af Ørsteds vindmølleparker viser tal fra Wood 

Mackenzie, at driftsomkostningerne til olie og gasudledning frem til 2014 har været stigende, grundet 

modenhed og aldrende infrastruktur (Energistyrelsen, 2017, juli).  
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Figur 4.2.1 – Prisudviklingen af gasprisen i Danmark: 

 

(Kilde: egen opstilling ud fra data fra Energistyrelsen (ens.dk)) Note: 2017-priser ekskl. moms for 

husholdning i Danmark.  

Ovenstående graf viser udviklingen af gaspriserne for forbrugerne til den pris, distributøren får, samt den 

reelle gaspris. Prisen på distribution er stabil og uden de store udsving. Men gasprisen er mere svingende, 

og det betyder noget for selskaberne, da forskellen er deres indtjening. Der er yderligere NOx-afgift, CO2-

afgift og naturafgift, men disse er et fast forhold til prisen.  

Der er udfordringer på gas- og oliemarkedet, da fornyelser og modernisering gennem teknologiske 

fremskridt skal tilsikre den fortsatte eksistens (Energistyrelsen, 2017, juli). Prognosen fra Energitilsynet 

konkluderer, at Danmark vil være nettoeksportør af olie frem til 2026 og naturgas frem til 2032, hvis alt 

fortsætter som hidtil.  

5 Strategisk analyse 

En strategisk analyse er en vigtig analyse, som skal danne grundlag for den senere budgettering, som skal 

foretages. Formålet er, at belyse den branche virksomheden befinder sig i samt undersøge de eksterne og 

interne forhold, som gør sig gældende. En børsnoteret virksomhed har til formål at skabe merværdi for 

aktionærerne, hvorfor denne analyse også vil belyse de risici og muligheder, der er for fortsat at gøre dette. 

Den strategiske analyse vil være delt op i to elementer. 

I den første del af analysen vil de interne og eksterne forhold samt rentabiliteten på markedet for el, olie og 

gas blive analyseret. Dette skal danne baggrund for den budgettering og værdiansættelse, som foretages på 

baggrund af de nøglefaktorer, som synliggøres i analysen. 

Anden del af analysen vil have afsæt i den strategiske beslutning om at skifte den sorte fossile profil ud med 
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en mere grøn og vedvarende strategi samt at frasælge Oil & Gas for at satse udelukkende på den grønne 

energi. 

5.1 PESTEL analyse 

PESTEL-analysen danner grundlag for det eksterne miljø DONG og Ørsted befinder sig i, og de 

samfundsmæssige påvirkninger, som kan have indflydelse. Denne omverdens analyse er det første lag i den 

strategiske analyse og skal danne grundlag for de næste analyser.  

5.1.1 Politiske forhold  

Trods kapitaludvidelsen og børsnoteringen er den danske stat stadig majoritetsaktionær i Ørsted med 

halvdelen af aktierne. Det betyder, at de politiske forhold har en stor påvirkning på virksomheden.  

Ørsted modtager subsidier og andre støttekroner fra politisk side i forbindelse med deres opførelse og drift 

af havvindmølleparker og udviklingen af vedvarende energi. Ved COP21 i Paris i 2015, som var den sidste 

succesfulde klimaaftale, som blev indgået mellem FN’s 196 medlemslande, blev der aftalt at gøre effektive 

tiltag for at tilgodese naturen. Et af disse tiltag var at få verdens energiproducenter til at gå fra fossile 

brændsel mod en grønnere profil for at begrænse den samlede CO2-udledning. Ørsted besluttede allerede i 

2008, at man ville omsadle og udfase brugen af kul. I februar 2016, omkring et år efter COP21, kom 

udmeldingen og handlingerne fra Ørsted, da man frem mod 2023 ville udfase alt brugen af kul på 

kraftværkerne. Som overvejende statsejet virksomhed bliver Ørsted nødt til at være forgangsbillede i 

forbindelse med politiske klimaaftaler, så skiftet fra den sorte profil mod den grønne virker nærmest 

uundgåelig.  

I kølvandet på COP21 har flere investorer og pensionskasser, herunder PKA, besluttet at investere tungt i 

grønne virksomheder (Dansk Energi, 2016). 

Ørsted modtog i 2017 næsten to mia. kroner i statsstøtte fra de lande i EU, som de opererer i. Den danske 

statsstøtte skifter fra at være finansieret gennem PSO-afgifterne til at blive en del af finansloven. Men 

støtten til energiforsyningen er et led i den aftale, regeringen besluttede i 2012 om, at 50% af elforbruget i 

Danmark i 2020 skal være dækket af vindkraft. EU offentliggjorde i 2014 ”Retningslinjer for statsstøtte til 

miljøbeskyttelse og energi 2014–2020”, hvor man i perioden mellem 2020-2030 degressivt vil nedtrappe de 

tilskud, som ydes til udviklingen af grønenergi. Begrundelsen er frygten for at skabe fordrejede 

konkurrencevilkår på markedet for vedvarende energi (EUR-lex, 2014). 

En interessant udvikling i forhold til statsstøtten af de elproducerende vindmølleparker er, at de grundet 

den store økonomiske investering, der skal foretages, har været stærkt afhængig af støtten. Støtten til 

parkerne har fra EU’s side været en vækstaccelerator til opførsel af mere vedvarende energi og for at fjerne 
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noget af den risiko, etableringen er for f.eks. Ørsted. Ørsted nævner i sit børsprospekt, at denne støtte er 

stærkt indflydelseshavende i forhold til den risikostyring, der sker internt i virksomheden og tilmed en 

ganske stor andel af indtægterne. 

 

”Udviklingen og rentabiliteten af vores idriftsatte havmølleparker og vores fremtidige havmølleprojekter 

afhænger i vid udstrækning af økonomisk støtte til elproduktion fra havvind. Ca. 62% af indtægterne fra 

vores idriftsatte havmølleparker i regnskabsåret 2015 stammede fra subsidier og anden økonomisk støtte 

som f.eks. Grønne Certifikater og skatte- og afgiftsfritagelse, og vi forventer, at en væsentlig andel af 

indtægterne fra vores fremtidige havmølleprojekter også vil stamme fra subsidier og anden økonomisk 

støtte.” 

(DONG Energy, 2016, s. 27) 

Det er dog et andet billede, som tegner sig i årsrapporten for 2017, hvor Ørsted godt nok har modtaget 1,9 

mia. i offentlige tilskud (Årsrapport 2017, s. 86), men i april måned har afgivet bud på opførslen af tre 

havvindmølleparker i Tyskland, som ikke vil modtage nogen offentlige tilskud. 

 

”I april blev vi tildelt koncessionerne for de tre tyske havvindmølleparker OWP West, Borkum Riffgrund West 

2 og Gode Wind 3 i konkurrence med andre udviklere. For to af parkerne vil vi ikke modtage støtte.” 

(Årsrapport 2017, s. 39). 

 

Forklaringen skal findes i en mere omkostningseffektiv fremstilling af parkerne, samt stor ekspertise i 

forskellige nye besparende tiltag og en god indregning af fremtidige indtægter. 

 

En stor del af Ørsteds forretning sker i Storbritannien (44% af indtjeningen i 2017), og meget af deres 

pipeline i forbindelse med etableringer af nye vindparker foregår i Storbritannien.  

”Til gengæld er eksponeringen over for udsving i valutakurser, primært GBP, steget, da vi har store 

investeringer i havvindmølleparker i Storbritannien” (Årsrapport 2017, s.47-48) 

Politisk betyder Brexit en stor del for hele EU og specielt virksomheder, som har handel og samarbejde med 

landet, da konsekvenserne for Brexit endnu ikke er kortlagt. Det har af indlysende grunde stor indflydelse 

for Ørsted, om Storbritannien får adgang til det indre marked i EU, da det en udelukkelse vil have store 

konsekvenser for handel med landet, men også et økonomisk perspektiv, som vil blive behandlet næste 

afsnit af denne analyse. Brexit har allerede vist, at det britiske pund til tider har været svækket overfor 

resten af Europa, og politisk uro omkring det videre forløb vil derfor kunne påvirke valutaen. Dette vil 
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derfor være både et politisk og økonomisk forhold, som gør sig gældende for Ørsted, da det er stærkt 

korreleret faktorer. 

Det må konkluderes, at de politiske perspektiver i både EU og resten af verden har, og i fremtiden vil have, 

en stor indflydelse på den strategi, virksomheden som en statsejet og statsstøttet virksomhed navigerer 

indenfor. De overordnede rammer er i en vis grad styret af de makropolitiske tiltag, der bliver besluttet 

nationalt i operationslandene, men også af EU og større politiske institutioner.  

5.1.2 Økonomiske forhold 

Det er efterhånden i nyere tid vanskeligt ikke at behandle finanskrisen 2007-2009, samt de effekter denne 

førte med sig. Generelt vurderes det ikke, at energiefterspørgslen er konjunkturfølsom, da der ofte vil være 

et uændret behov for at forsyne sig med el, vand og varme.  

Efter frasalget af upstream olie- og gasforretningen er Ørsted mindre eksponeret overfor konjunkturen i 

økonomien (Business.dk, 2017). Olien har en negativ korrelation til specielt den amerikanske dollar, og de 

virker nærmest som modpoler. Prisen på olie tog et gevaldig dyk under krisen i 1985 og var fortsat meget 

følsom frem til 1999, hvorefter den steg lige til finanskrisen i 2008, dog aldrig under 40$ siden 2003. Men i 

2015 bragede den ned under 40$ tønden, efter OPEC, Iran, Venezuela og Algeriet valgte at skære i 

produktionen. Derfor må det have været en klar strategi at fralægge sig risiko, da Ørsted valgte at frasælge 

Oil & Gas til Schweiziske Ineos for 7 mia. kroner. Et salg som indbragte Ørsted en kontant salgssum på 3,6 

mia. og nedbragte deres nettogæld med -4,6 mia. (Årsrapporten 2017, s.101). 

Verdensøkonomien har den seneste tid vist sundhedstegn, og den seneste rapport fra International 

Monetary Fund (IMF) bekræfter optimismen (IMF, 2018). Den globale økonomi voksede i 2017 med 3,7%, 

hvilket var 0,1% mere, end man havde forventet. Det understreges, at det er gode takter fra det 

europæiske og asiatiske marked, som driver væksten højere end forventet. Det får dem ligeledes til at 

skrue forventningerne for 2018 og 2019 op med 0,2 procentpoint. Risikoen for at dæmpe økonomien 

menes at være større korrektioner på det finansielle marked eller at renten og inflationen vil stige. Truslen 

for at dette skal bremse opsvinget, vurderes dog stadig som medium-lav. De positive forventninger er 

understreget i tabellen herunder, hvor væksten i BNP i de enkelte lande, som har størst betydning for 

Ørsted, er vist: 

Figur 5.1.2.1 – IMF’s forecast af udviklingen i BNP i udvalgte lande: 
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Vækst BNP i % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Danmark 0,9 1,7 1,6 1,7 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 

Finland -0,8 -0,6 0 1,9 2,8 2,3 1,8 1,6 1,5 1,5 

Tyskland 0,6 1,9 1,5 1,9 2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 

Norge 1,0 1,9 1,6 1,1 1,4 1,6 1,9 1,9 1,8 1,9 

Sverige 1,2 2,6 4,1 3,2 3,1 2,4 2,1 2,0 1,8 1,7 

Storbritannien 1,9 3,1 2,2 1,8 1,7 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 

Advanced economies 1,3 2,1 2,2 1,7 2,2 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 

Verden 3,5 3,6 3,4 3,2 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 

(Kilde: IMF.org, 2018)  

Elpriserne har stor betydning for Ørsted, da en stor del af deres indtægter kommer fra dette. Danmark er 

kun i 10% af tilfældene prissætter på el-markedet, den resterende del af tiden er de pristager fra Norden og 

Tyskland. Ovenstående tabel viser, at væksten i disse lande i 2022 vil være 1,64% i gennemsnit, hvilket 

anses som en god indikator og som et sundhedstegn i et økonomisk perspektiv.  

Prisen på el bliver fastsat efter den efterspørgsel og det udbud, som der er på markedet, helt klassisk 

prisfastsættelses teori. Men som det er nu, er det ikke muligt at lagre en masse strøm i tider, hvor der 

produceres for meget el i forhold til efterspørgslen. Derfor sælges den overskydende kapacitet på Elbørsen 

til andre lande. Efterspørgslen på el samt den mængde, som produceres, er derfor meget vigtigt. 

Efterspørgslen er beskrevet på denne måde: 

 

”Efterspørgslen er primært påvirket af forbrugernes og erhvervslivets efterspørgsel efter el, som kan svinge 

betydeligt i løbet af dagen, sæsonmæssigt og på årsbasis. Udbuddet er primært påvirket af den til rådighed 

værende elproduktionskapacitet og marginale produktionsomkostninger forbundet med sådan 

produktionskapacitet, som igen er påvirket af en række faktorer, herunder planlagt og ikke-planlagt udetid, 

brændsels- og driftsomkostninger, prisen på CO2-kvoter, vejrforhold (f.eks. temperatur, nedbør og 

vindforhold), transmissionskapacitet på vores markeder samt ændringer i de lovgivningsmæssige forhold. 

Ikke mindst kan elprisen på langt sigt falde som følge af uforudsete stigninger i antallet af elproducerende 

vindmølleparker, solenergianlæg eller andre elproducerende teknologier med lave marginale 

produktionsomkostninger.” 

(Børsprospekt 2016, s.37) 

 

Der findes mange forskellige forhold, som derved kan påvirke elpriserne, men en trussel er ligeledes 

overproduktion af elektricitet, da det også vil presse prisen ned, da den endnu ikke kan lagres.  
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Væksten i BNP er ligeledes illustreret for de andre lande, som virksomheden laver forretning i, og derved 

også har stor indflydelse på den fremadrettede forretning. Det er værd at bemærke, at efter flotte 

vækstindikatorer i 2018 forventes at flade mere ud, dog med stadig fine positive takter, frem mod 2022. 

Norges BNP forventes at stige omkring 1,9 de næste fire år og er omkring 0,1 procentpoint over den 

gennemsnitlige vækst i Danmark. Norge, Danmark og Sverige tegner til at stige pænt frem mod 2022, 

hvorfor det må betegnes som et stærkt Norden i den næste periode.     

Figur 5.1.2.2 – Den månedlige elpris i Danmark, målt i Kr/MWh: 

 

(Kilde: Egen opstilling fra (Nord Pool, 2017)) 

For Ørsteds vedkommende efter salget af upstream olie- og gasforretningen er indtjening mere fokuseret 

og afhængig af elpriserne. Som tidligere påvist er Danmark i 90% af tilfældene pristager fra Norden og 

Tyskland. Ovenstående illustration viser, at elpriserne er forholdsvis volatile og bevæger sig konstant i 

udsving. En stor indflydelse på prisen er upåvirkelige effekter som vejret, nedbør og vind. Det har tidligere i 

Ørsteds historie vist sig at være udslagsgivende under finanskrisen med en række fejlslagne projekter 

(Årsrapporten 2013, s.45). Resultatet af dette var, at Rigsrevisionen i januar 2013 granskede forholdene om 

det daværende DONG for at undersøge, om det var en rentabel forretning i længden efter de store tab 

(Rigsrevisionen, 2013, jan). Forholdet omkring prisfastsættelsen af elpriserne blev ligeledes senere på året 

undersøgt af Rigsrevisionen, som konkluderede, at priserne fra DONG Energy generelt var høje for 

forbrugerne, men at det generelt var grundet skatter og afgifter (Rigsrevisionen, 2013, mar). Rigsrevisionen 

gav dog en løftet pegefinger til både DONG og Energistyrelsen. Elpriserne i Danmark forventes dog at 
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fortsætte den opadgående trend, der er observeret siden 2015, som også i 2017 drev omsætningen op i 

forretningsområdet Bioenergy og Thermal Power med 13% i forhold til 2016 (Årsrapport 2017, s. 40). 

Priserne på naturgas og el viser sig for DONG Energy at være forholdsvis korrelerede. Der viser sig klare 

trends i forhold til udviklingen over de seneste fem år, som er illustreret i grafen herunder. Både prisen på 

råolie, brent og naturgas faldt meget kraftigt fra 2014 til 2015, herefter videre til rekordlave priser i 2016. 

Det har kostet DONG Energy mange penge, og man måtte tage kraftige nedskrivninger på Oil & Gas i 2015. 

 

Figur 5.1.2.3 – Udviklingen i olie- og gaspriserne: 

  

 (NASDAQ, 2018) 

Oliepriserne i fremtiden kan være særdeles svære at spå om, da de er meget konjunkturfølsomme. 

Overordnet bliver priserne fastsat efter, hvad traders vil betale for råvarerne på de kontrakter, som 

forhandles på råvaremarkederne. Det menes, at tre faktorer kan påvirke priserne: udbud, adgang til 

fremtidig olie og efterspørgslen på olie (The Balance, 2017). Men mange faktorer kan påvirke de tre 

overordnede elementer, f.eks. er udbuddet kontrolleret, og OPEC må stå for 61% af udbuddet. USA, 

Rusland, Norge og Danmark står udenfor OPEC og kan have andre interesser, der derved kan påvirke den 

producerede mængde og presse prisen ned. 

Et andet væsentligt økonomisk aspekt er det britiske pund. Som tidligere nævnt i analysen kan politiske 

forhold om BREXIT og andet være med til at svække økonomien i Storbritannien. En stor del af 

virksomhedens forretning og projekter er i Storbritannien, hvorfor det også nævnes i f.eks. børsprospektet 

at udsving i denne økonomi vil have stor betydning (Årsrapporten 2017, s.137). 

Så længe Danmark fører fastkurspolitik på Euroen, er det ikke interessant at se på udsving i forhold til 

Euroen. I stedet illustreres der her udviklingen mellem DKK og GBP: 
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Figur 5.1.2.4 – GBP i forhold til EUR: 

 

(Kilde: https://www.bloomberg.com/quote/GBPDKK:CUR) 

Grafen viser, at GBP de seneste fem år har været svækket i forhold til DKK og Euroen, hvilket betyder noget 

for projekterne i Storbritannien.  

”En negativ udvikling i kursen mellem GBP og DKK kan få væsentlig negativ indvirkning på værdien i DKK af 

vores omsætning i Storbritannien samt gøre en investering i DKK mindre attraktiv, særligt i forbindelse med 

nye havmølleparker, der er under opførelse eller som skal opføres i Storbritannien.” 

(Børsprospektet, s.26) 

Væksten i BNP, økonomien i forhold til valutaer som GBP og de elpriser, som bliver afregnet, har stor effekt 

på Ørsteds forretning. Det er alle faktorer, som kan blive påvirket af forskellige eksterne økonomiske 

forhold, som så vidt også andre helt uforudsigelige forhold som vejr og vind. Det kan konkluderes, at dette 

er et meget volatilt område, og derfor bruger Ørsted også mange ressourcer på risikostyring i netop disse 

områder. 

5.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

Med et øget fokus på vedvarende energi har det muligvis været en af de faktorer, som har været med til at 

få DONG Energy til at skifte deres strategi til at udvikle sig til en udelukkende vedvarende og grøn energi-

producent. Det er vigtigt som en, stadig i majoritet, statsstøttet virksomhed at flytte sig med de sociale 

trends og følge med strømmen. Det er i hovedreglen danskerne, som ejer virksomheden, derfor bør Ørsted 

også være forgangsmodel i forhold til den bølge af miljøtiltag, som opleves verden over. En del af dette vil 

blive beskrevet nærmere i afsnittet omhandlende miljø. 

https://www.bloomberg.com/quote/GBPDKK:CUR
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Europæerne er blevet mere fokuserede omkring bæredygtighed, og der er skabt en livsstil, som drejer sig 

mere og mere mod økologi og det at kunne forsyne sig selv. Det må dog stadig konkluderes, at energi i form 

af strøm, olie og gas stadig er en nødvendighed for at kunne holde hjulene i samfundet i gang. Men efter at 

konkurrencen i Danmark om salg af energi er blevet åbnet op, kan nye initiativer som 100% vindenergi frit 

tilvælges af forbrugerne. Dette taler generelt imod DONG Energys forretningsområde Oil & Gas, da de sorte 

fossile brændsler vinder mindre og mindre opbakning. 

Steen Hildebrandt, som er professor i ledelse ved Aarhus Universitet, udtalte: 

”Vækst og bæredygtighed hænger sammen. Det er ikke kun moralske motiver, der skaber grundlag for at 

vækste ud fra bæredygtige principper. Markedsudviklingen og forbrugertendenser har jo over en årrække 

trukket virksomhederne i en mere og mere bæredygtig retning. Det har skabt et marked for bæredygtighed, 

som stadig vokser og udbredes på tværs af industrier og brancher”  (CSR.dk, 2017) 

Resultatet af denne opgave vil drage konklusioner i forhold til det økonomiske aspekt i Ørsteds beslutning 

om, at strategisk at føre en grøn politik. Men spørgsmålet er, om det var en beslutning, som var uundgåelig 

i forhold til det politiske pres, for ikke at nævne de forbrugertendenser, som Steen Hildebrandt beskriver, 

vil gøre sig gældende fremadrettet.  

For at underbygge den grønne strategi har Ørsted ligeledes udviklet et program kaldet Energy 

Management, som er tilegnet virksomheder, viceværter og andet. Programmet skal lære de forskellige 

ansvarshavende at reducere energiforbruget og samlet være med til at gøre forbruget mindre.  

En rapport fra Agora og Sandbag har analyseret det europæiske marked for elektricitet i 2017. Rapporten 

viser i indeks, at væksten i BNP stiger markant mere end væksten i indbyggertallet i Europa. Ligeledes er 

forbruget af elektricitet illustreret, som viser, at dette forbrug følger befolkningstilvæksten og ikke væksten 

i BNP. Dette kan ligeledes bruges som en god indikator i forhold til fremskrivning af vækst i denne analyses 

budgettering.  

Figur 5.1.3.1 – Vækst i BNP, elforbrug og befolkningstal: 
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(Jones, Sakhel, Buuk, & Graichen, 2017) 

Ovenstående graf 5.1.3.1 viser således for alle 28 lande i Europa. Strategisk for Ørsted er det brugbart at få 

illustreret, om det samme gør sig gældende i de lande, virksomheden opererer. 

Figur 5.1.3.2 – Elforbruget pr. indbygger målt på kWh pr. indbygger siden 1980: 

 

(IEA Statistics © OECD/IEA 2014, 2015) 

Ovenstående graf viser, at elforbruget pr. indbygger målt på kWh pr. indbygger siden 1980 i strategisk 

udvalgte lande generelt har været stigende, da fabrikker, computere og meget andet i samfundet skal 

bruge strøm for at fungere. Landene, som er udvalgt, er Danmark, Norge, Storbritannien og Tyskland, da 

det alle er lande, som har strategisk betydning for Ørsted i form af eksisterende og kommende projekter i 

alle lande.  

Norge bruger meget strøm i sammenligning til Storbritannien, Tyskland og Danmark. Årsagen til dette er 

hovedsageligt energiintensive industrier i Norge samt en høj befolkningstilvækst (Energiwatch, 2017). 

Tidligere i denne analyse konkluderede vi, at elpriserne er konjunkturfølsomme. Det er værd at bemærke, 

at elforbruget i alle fire lande falder markant i 2008 omkring Finanskrisen, hvor det må formodes, at mange 

virksomheder lukkede ned. Elforbrug og BNP virker derimod ikke korreleret, hvilket også bliver illustreret i 

figur 5.1.3.3.  

I forlængelse af det historiske forbrug er det nødvendigt at supplerere det med forecasts på fremtidig 

produktion af alt den energi, som skal bruges, produceres med vedvarende energi. 

 

 

  

Danmark = Blå 

Norge = Rød 

Storbritannien = Mørkeblå 

Tyskland = Grøn 
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Figur 5.1.3.3 – Forecast af energi, som bliver produceret gennem vindenergi (2000-2050): 

 

(Eurostat, 2018). 

Tabel 5.1.3.3 viser den mængde elektricitet i GWh, som der forventes at blive produceret ved hjælp af vind 

som energikilde. Det er derved ikke en indikation af forbrugernes samlede elforbrug, men en opstilling af 

den el som vil blive produceret ved hjælp af vindenergi. Herunder figurerer der derved også den energi som 

bliver fremstillet onshore. Onshore vindmøller udgør stadig en større andel af det samlede antal 

vindmøller, men væksten er den samme i begge områder (IRENA, 2018). Derfor antages det, at væksten 

følges ad i begge sektorer. 

På baggrund af ovenstående data er følgende tabel fremstillet med de procentuelle ændringer i 

produktionen. Dette forventes at give et godt billede af den fremtidige vækst i Wind Power. 

Tabel 5.1.3.4 – Udregning af el, som skal produceres i strategiske lande i fremtiden: 

  2000 2005 2010 2015 2020 2025 

DK 36.053 36.246 38.862 26.963 30.716 31.157 

DE 572.313 615.800 626.583 645.694 599.220 603.815 

NL 89.631 100.219 118.140 107.587 122.529 135.634 

UK 374.375 395.425 378.558 357.131 369.460 378.063 

Total 1.072.372 1.147.690 1.162.143 1.137.375 1.121.925 1.148.668 

Forskel i pct.   1,37% 0,25% -0,43% -0,27% 0,47% 

(Kilde: egen opstilling på baggrund af data fra Eurostat, 2018) 
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Et mindre fald mellem 2010 og 2015 i Storbritannien og Tyskland giver et mindre fald i den totale 

fremstilling. Det samme gør sig gældende fra 2015 til 2020 i Tyskland, som resulterer i en negativ vækst. 

Det forventes at give et repræsentativt billede af, hvordan udviklingen i Wind Power vil udvikle sig, 

sammenholdt deres egne tal for de GW, som bliver fremført i samme periode frem til 2025. Det pointeres 

ligeledes, at denne forecast er baseret på flere eksterne forhold som vind og vejr generelt og må antages at 

have en høj vis af usikkerhed. 

Historisk er elforbruget pr. indbygger altså faldet i alle fire lande siden 2010, hvilket var to år efter Ørsted 

første gang udtalte, at man ville gå mod en mere grøn profil i forhold til fremstillingen af energi. Omkring 

den samme periode begyndte ordene Clean technology eller forkortet Cleantech at tage fart. Begrebet 

dækker over en proces, produkt eller service, som reducerer de miljømæssige belastninger ved at opfinde, 

bruge eller foretage andre mere vedvarende tiltag. Cleantech-industrien i Danmark er kendt i verden for at 

gå forrest i mange tilfælde i forbindelse med vindmøller, vindturbiner samt vandrensning (ProDenmark, 

2018). Store firmaer som Rambøll, Vestas og Danfoss er forgangsvirksomhederne i denne industri. Ørsted 

er derfor også med deres nye profil en højt respekteret spiller indenfor denne kategori.  

Corporate Social Responsibility (CSR) er blevet et nærmest uundgåeligt begreb, og som Hildebrandt også 

påpeger, så er forbrugertendenserne vigtige at tage med i overvejelserne om strategier. CSR fylder 

efterhånden meget i større virksomheder, ikke kun i deres årsrapporter, men afdelinger af mennesker som 

sidder udelukkende at arbejder med dette.  

 

”Det er helt afgørende, at der er støtte i befolkningen til at fortsætte den grønne omstilling. For at få et 

indblik i befolkningens holdning til den grønne omstilling gennemførte Ørsted sin første ’Green Energy 

Barometer’-undersøgelse i 2017, hvor flere end 26.000 personer i 13 lande blev interviewet. 82% af 

respondenterne mener, det er vigtigt at skabe en verden, der udelukkende forsynes med vedvarende energi. 

Der er opbakning fra alle, der har deltaget i undersøgelsen, på tværs af alder, uddannelsesmæssig baggrund 

og politisk overbevisning. 85% ønsker, at man udfaser brugen af kul i deres land.” 

(Årsrapporten 2017, s. 17) 

 

Medier, såvel også sociale medier, har fået stor magt og indflydelse. Dette har ført ordet ”shitstorm” med 

sig, da nyheder, holdninger og andet omkring personer eller virksomheder, som handler uheldigt, uærligt 

eller uhensigtsmæssigt fra et forbruger- eller samfundsmæssigt synspunkt kan blive hængt ud. Derfor er 

det utroligt vigtigt med politikker inden for CSR, herunder miljø, for at kunne navigere uden store 

fejltagelser, som kan føre en shitstorm med sig og derved også miste goodwill og brand value for 

virksomhederne.  
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5.1.4 Teknologiske forhold 

Teknologien har i vores moderne samfund en helt væsentlig betydning såvel for forbrugerne, men specielt 

for virksomhederne. Det er vigtigt at følge med og fortsætte med at udvikle teknologien. Såfremt 

teknologien ikke udvikles, vil det kunne få økonomiske konsekvenser for virksomhederne. Et godt eksempel 

på dette er Nokia, som i verden havde store markedsandele på markedet for mobiltelefoner. De fulgte dog 

ikke tilstrækkeligt med udviklingen og blev overhalet indenom af Apple med deres iPhones.  

For Ørsted er teknologien ligeledes utroligt vigtigt, da en del af strategien er R&D indenfor vedvarende 

energi. R&D kan være en økonomisk tung post, men det er udvikling, som kan ende med at spare mange 

penge. Et eksempel er den udvikling som står beskrevet i årsrapporten 2017, hvor Ørsted opdagede en 

anden sammensætning og fundament til vindmøllerne, som gør, at de kan nøjes med mindre beton. Den 

besparelse vil være i al fremtid på hver vindmølle, som bliver opsat.  

For at bevare konkurrenceevnen i energisektoren er det vigtigt fortsat, for at kunne bibeholde deres 

position som førende indenfor havvindmølle parker og udvikling, at foretage de nødvendige investeringer. 

Både i nye parker, men også fortsat i R&D. Den nødvendige teknologiske udvikling bliver ligeledes 

understreget i Børsprospektet fra 2016: 

 

”Offshore-vindindustrien er fortsat på et stadie, hvor industrialiseringsgraden er relativt lav, og der er risiko 

for, at nye teknologier, forbedringer i forsyningskæden og mere konkurrencedygtige priser blandt 

leverandørerne ikke udvikles eller realiseres med den fornødne hastighed til at kunne nedbringe 

omkostningerne til det nødvendige niveau.” 

(Børsprospekt 2016, s. 30) 

Lagringsteknologier til den producerede elektricitet kan være både en fordel for Ørsted, men også en 

ulempe. Som beskrevet under de økonomiske forhold bliver prisen på el fastsat efter udbud og 

efterspørgsel. Bliver der mulighed for at lagre for meget produceret strøm, vil det kunne presse elprisen 

ned. En anden risiko er opfindelser af mere effektive og omkostningslette teknologier, som kan true 

vindmølleteknologien, som Ørsted er de førende indenfor.  

Teknologien var ligeledes et vigtigt element for DONG Energy i forbindelse med forretningsområdet Oil & 

Gas, da de for at bevare en produktion skal foretage teknologiske forbedringer indenfor området 

(Energistyrelsen, 2018). Energistyrelsen mener, at det nuværende udstyr og de metoder, som bruges til 

udvinding af olie og naturgas, skal forbedres gennem nye teknologier for, at det fortsat kan være en 

forretning.  
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5.1.5 Miljømæssige forhold 

Et Europæisk Råd vedtog i 2007 ”En energipolitik for Europa”, som var en reel klima- og energipakke, de 

respektive lande i EU-fællesskabet underskrev og forpligtede sig til at leve op til. Målet er samlet at 

nedbringe udledningen af CO2 samt fremstille energien med mere vedvarende ressourcer. Danmarks 

energipolitik er tre grundpiller omhandlende forsyningssikkerhed (efter oliekrisen i 70’erne), 

konkurrencedygtighed og bæredygtighed. Danmarks energipolitik stammer fra 1970’erne som et svar på 

den stigende udledning af drivhusgasser og stigende problem i forhold til globale klimaforandringer. Målet 

er ligeledes, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler som olie, gas og kul.  

I 1980 var der dog endnu ikke den helt store bevågenhed på brugen af olie, gas og kul i forbindelse med 

fremstillingen af elektricitet, begrebet CSR var endnu ikke opfundet. Her blev 100% af elektriciteten i 

Danmark fremstillet af fossile brændsler. Energipolitikken blev dog efterlevet i større og større 

udstrækning. I 2004 ramte Danmark samme niveau som Storbritannien, men siden 2006 har udfasningen 

virkelig taget fart. Som figur 5.1.5.1 illustrerer, har Danmark i dag overhalet både Tyskland og 

Storbritannien i denne mere vedvarende energifremstilling ved at have udfaset olie, kul og gas. Kun Norge 

fremstiller mindre, men de har aldrig fremstillet energi på den måde, så det er ikke retvisende at 

sammenligne med dem. Ørsteds strategi er i 2023 at fremstille 95% af energien fra vedvarende 

energiressourcer.   

Figur 5.1.5.1 – produktionen af elektricitet fra gas, olie og kul (% af det totale): 

 

Danmark = Blå 

Norge = Rød 

Storbritannien = Mørkeblå 

Tyskland = Grøn 
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(IEA Statistics © OECD/IEA 2014, 2015) 

Samme tendens viser sig, hvor Tyskland og Storbritannien øger produktionen markant i forhold til den 

vedvarende energi. Men der bliver i gennemsnit også produceret mere elektricitet i disse lande 

sammenholdt med Danmark, qua deres større befolkningstal (Eurostat, 2018). Danmark indtager 

duksepladsen i hele Europa i forhold til at være de førende indenfor indførslen af vedvarende energi. Dette 

bliver understreget af en rapport omhandlende det europæiske elmarked (Jones, Sakhel, Buuk, & Graichen, 

2017). Her viser tal, at hvor mange procent af den samlede nationale produktion af elektricitet, der er 

dækket af biomasse, solar og vindkraft.  

Figur 5.1.5.2 – Produktion af elektricitet gennem vedvarende energiressourcer  

 

(Jones, Sakhel, Buuk, & Graichen, 2017) 

Danmark fører klart an i produktionen af elektricitet gennem vedvarende energiressourcer, hvor de fører 

stort over til Tyskland på andenpladsen. Værd at bemærke er det, at Danmark, Storbritannien og Tyskland 

er i top fire. Det er alle lande, som Ørsted opererer i, og hvor den grønne strategi derved virker til at passe 

godt. 

Cleantech-bølgen har ramt verden, og Danmark kan også her bryste sig med at være blandt de førende 

indenfor grønne energiløsninger (Energistyrelsen, 2018). Dette gavner landets økonomi og omdømme i 

resten af verden, da der er stor efterspørgsel på dette. Regeringen vil fortsat fremme denne førerposition 

ved at sikre lave omkostninger til energi, for på den måde at fastholde en god konkurrenceevne for de 

danske virksomheder i forhold til udenlandske konkurrenter. Prisen for el i Danmark er rekordlav, men 

afgifter, moms og PSO gør at priserne alligevel er blandt de højeste i Europa. Derfor valgte regeringen i 

2016 at afvikle denne afgift fra 2017-2022 for så at være helt afskaffet. Afgiften skal i stedet finansieres 

gennem den generelle skatteopkrævning (Energi Danmark, 2016). 
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Udsving på prisen af CO2-kvoterne er en væsentlig økonomisk stillingtagen for virksomheden. EU indførte i 

2005 CO2-kvoter for energisektoren. Kvoten er et loft over, hvor meget CO2 der må udledes i perioder. Der 

er dog indført handel på disse, så virksomheder, som ikke bruger hele deres kvote, vil kunne sælge til andre 

virksomheder, som har brug for mere. CO2-kvoteordningens fase 4 for 2021-2030 blev endeligt vedtaget 

den 27. februar 2018 i Europakommissionen. Den nye bestemmelse og tillæg til de allerede gældende 

regler er for reviderer punkter og i de sektorer, som er mest udsatte for carbon-leakage.  

Prisen på CO2-kvoterne er ligeledes udbud- og efterspørgselsbaseret. Før 2006 brugte virksomheden store 

mængder af denne kvote og måtte handle sig til mere. Men med den grønnere profil bliver virksomheden 

mindre og mindre afhængig, for i 2023 nærmest ikke at skulle bruge den mere. Derfor er det for Ørsted 

blevet en forretning, hvor man kan frasælge ikke brugte kvoter, i modsætning til DONG Energy, som ikke 

havde denne mulighed. 

Figur 5.1.5.3 – Prisudviklingen på CO2-kvoterne fra 2013-2017 (EUR):  

 

(Markets insider, 2018) 

Priserne på CO2-kvoterne i Europa er steget omkring 165%, siden man begyndte at kunne handle med dem i 

2013. Ved at udvinde mindre og mindre CO2 giver det Ørsted en stor effekt i stedet at kunne sælge ud af 

deres kvoter, frem for hele tiden at skulle tilkøbe ekstra. 

Det samme gør sig gældende i forhold til priserne på kul og gas. Førhen da al produktionen skulle bruge 

disse ressourcer til fremstillingen, havde det stor betydning at prissikre sig mod de store udsving. Nu bliver 

det brugt i mindre grad i produktionen. 

I det Ørsted er i gang med at omlægge kraftværkerne fra varmeproduktion af fossile brændsler til 

biomasse, er der tunge investeringer i transformationen af dette. Et miljømæssigt fokus, for såvel også 
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økonomisk, er, at Danmark gennem sin energipolitik giver en økonomisk støtte til biomasse. Elproducenter 

i Danmark modtager et tilskud på 0,15 DKK pr. kWh til biomassebaseret el. Fossile brændsler er derimod 

pålagt energiafgift, CO2-afgift samt miljøafgifter til SO2 og NOx. Biomasseproduktionen betaler ikke 

afgifterne, men kun miljøafgift til SO2 og NOx. Det betyder, at Ørsted med transformationen mod biomasse 

modtager tilskud og slipper for dele af afgifterne, hvorfor investeringen på sigt vil gå i break-even. Det er 

dog en forudsætning, at Danmark fortsat beholder denne kompensation som øget incitament til at gå fra 

fossile til biomasse, hvorfor forholdet ligeledes kan betegnes som et semi-politisk forhold. 

5.1.6 Lovgivningsmæssige forhold 

Den største lovgivningsmæssige ændring for Ørsted var liberaliseringen af elsektoren i 2003. Her besluttede 

man at gøre op med det monopol, som Ørsted før havde haft i store dele af forsyningskæden. Det betød, at 

der nu er mange forskellige eludbydere, som danskerne frit kan vælge imellem. Forsyningspligten er 

ligeledes afskaffet. Liberaliseringen skulle tilsikre en fri og sund konkurrence på markedet, hvor 

Energitilsynet har påtaget sig opgaven som systemansvarlig. Lovgivningen på området har resulteret i 

mange fusioner mellem mindre forsyningsselskaber.  

Overordnet er Ørsted underlagt at arbejde indenfor rammerne af Elforsyningsloven, som også efter 

forsyningspligtens afskaffelse er den styrende lov for energiselskaberne. Loven skal tilsikre fair priser på 

markedet til forbrugerne. 

Der er efter liberaliseringen af elsektoren stadig en form for naturligt monopol på markedet, da de første 

led i forsyningskæden omhandler transporten af el (netselskaber og transmissionsselskaber). Derfor er 

Energistyrelsen opmærksomme på priserne, som bliver taget for disse ydelser. Konkurrencelovgivningen og 

energilovgivningen er her de styrende lovgivninger.  

Det naturlige monopol og de få udbydere gør, at Forbruger- og Konkurrencestyrelsen ofte skal godkende 

fusioner på markedet. Senest i 2016 hvor en fusion mellem EnergiMidt Holding og HEF Himmerlands 

Elforsyning blev godkendt. 

Da Ørsted (dengang DONG) i 2005 ville opkøbe aktier i Elsam, gik det dog ikke nær så smertefrit. En tvist 

mellem storkonkurrenten svenske Vattenfall og Ørsted. Stridighederne startede, da Vattenfall ejede en 

betydelig del af Elsam, og da Ørsted kom med tilbud om at opkøbe majoriteten i selskabet, gjorde 

Vattenfall store indsigelser. Stridighederne blev bestemt af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, hvor det 

endte med et opkøb til Ørsted, og at Vattenfall i stedet fik rettighederne til nogle af havvindmølleparkerne. 

Ørsted har i Årsrapporten 2017 flaget, at der stadig er en verserende retssag kørende i forhold til, at Elsam i 

en periode i 2005-2006 har opkrævet for høje priser på det danske engros el-marked. Ørsted ankede i 2016 

beslutningen fra Sø- og Handelsretten angående sagen, og sagen er lige nu ved at blive behandlet i Vestre 
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Landsret. Udfaldet og en evt. straf forventes at være i niveauet 4,4 mia. DKK f.eks. tillæg og renter. Dele af 

dette beløb er dog skredet i forhold til reglen om forældelse, hvorfor der er hensat 298 mio. DKK 

(Årsrapporten 2017, s. 97). 

EU-lovgivning er et andet forhold, som Ørsted ligeledes skal forholde sig til. På energiområdet er det før 

set, at der bliver fremsat krav om udledning af CO2 og meget andet. Det er et forhold, som Ørsted har svært 

ved at påvirke eller forudsige, da det ofte sker på et niveau, hvor repræsentanter fra de forskellige lande 

bliver enige. Dog viser det sig, at de fleste overordnede beslutninger, som bliver truffet i EU-regi eller på 

COP topmøderne, er retningslinjer og ikke konkrete love. Det betyder, at der ikke umiddelbart er straffe 

eller sanktioner forbundet med disse. Men denne tendens kan hurtigt vende, så snart der bliver lagt et pres 

for at få indført konkret lovgivning på området. 

5.1.7 Opsummering PESTEL 

Det politiske pres på virksomheden virker til at have stor effekt på den fremtidige strategi. Da staten ejer 

aktiemajoriteten, og virksomheden stadig betragtes som en statsejet virksomhed, må det forventes, at 

statens overordnede miljøpolitik afspejles i virksomhedens strategi. Energibranchen har stor miljømæssig 

bevågenhed, og da produktionen af energi modtager økonomisk støtte fra staten, kan man også forvente at 

disse vil søge medindflydelse. Branchen oplever derfor mange miljømæssige krav, stramninger og 

afgiftslettelser, fordi man forsøger at påvirke energiselskaberne i Europa mod en mere grøn profil.  

Energipriserne er svingende, og man ser på mange områder, at der er korrelation mellem konjunkturen og 

priserne på energi. Som et supplement til at forsøge at påvirke selskaberne giver man derfor også subsidier 

til opførsel af f.eks. havvindmølleparker for at gøre det mindre risikobetonet at opføre disse, hvis priserne 

skulle falde. De politiske, miljømæssige og lovgivningsmæssige forhold har derfor en stor indflydelse på 

virksomheden og dens fremadrettede strategi. 

Det giver ligeledes udslag i forventninger til CSR, at man som virksomhed tager ansvar for naturen og 

forsøger at drive sin virksomhed på en miljømæssig forsvarlig måde ved at forme strategierne rigtigt. 

Cleantech virksomhederne er populære og vil være med til at forme fremtiden. 

Et andet forhold, som har stor indflydelse, er det teknologiske forhold. Her må virksomheden sørge for at 

holde sig på forkant med nye teknologier, som kan gøre alle ovenstående forhold nemmere at navigere 

rundt i. Både for DONG og deres udvinding af olie og gas, men også for Ørsted som vil satse udelukkende på 

vedvarende energi. Ved at satse på havvindmølleparker kan man begrænse virksomheden for andre nye og 

smartere måder at udvinde energi på, så det kræver at man er på forkanten med ny teknologi på området. 

Ovenstående konklusioner er umiddelbart til størst fordel for Ørsteds grønne vedvarende profil. 
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5.2 Porters Five Forces 

Efter at have analyseret de makrofaktorer som påvirker Ørsted, vil denne analyse fokusere på den branche, 

som virksomheden befinder sig i. Med Porters Five Forces bliver branchen, indtjeningsmulighederne og 

konkurrenceintensiteten analyseret nærmere. For at kunne undersøge disse forhold nærmere i branchen 

vil Ørsteds tre forretningsområder blive analyseret særskilt. Ligeledes vil det i forhold til opgavens 

problemformulering være med et fokus på den grønne profil i forhold til den tidligere mere sorte profil 

Ørsted havde i deres fremstilling af energi. Analysen vil give en indikation af de indtjeningsmuligheder, der 

findes i branchen både på kort og langt sigt. 

5.2.1 Adgangsbarrierer 

Adgangsbarriererne er en indikation på, hvordan det vil være for nye virksomheder i samme branche at 

komme ind på markedet. En branche med lave adgangsbarrierer og høj konkurrenceintensitet er normalt 

ikke en profitabel branche. Hvorimod høje krav og få virksomheder generelt vil have større 

indtjeningsmuligheder.  

Energisektoren generelt har høje adgangsbarrierer i den første del af forsyningskæden. Det gælder som 

netselskab, transmissionsselskab og produktionsselskab (jf. afsnit 4.1.1), da der er høje 

etableringsomkostninger forbundet med dette. Det vil kræve store investeringer for at få sig etableret på 

dette marked, da de led omhandler transporten af el i kabler og fremstilling af el på kraftværker. Derfor 

vurderes barriererne her som høje, hvorimod de på det sidste led omhandlende el-handelsvirksomheder 

vurderes at være noget mindre. For at sælge el som denne virksomhed vil det kræve langt mindre, da en 

stor den af forretningen bygger på køb og salg samt at leje sig ind på allerede etablerede net systemer.  

 

5.2.1.1 Adgangsbarrierer Wind Power 

Adgangsbarrierer for Wind Power vurderes som høje. 

Etableringsomkostningerne er høje, det kræver stor ekspertise, og risikoen ved projekterne er derfor høje. 

Det må formodes at kunne afskrække nye udefrakommende fra området. Men nuværende producenter af 

energi i forsyningskæden vurderes til at have nemmere ved at udvide sine forretningsområder mod 

vindmøller, herunder havvindmølleparker og drive fordel af det, Porter kalder ”specialist knowledge” og 

”economies of scale” (Porter, 2004). En virksomhed, som allerede er etableret i energibranchen med andre 

produkter som f.eks. solcelleenergi, vil nemmere kunne lave samarbejde med underleverandører som 

Vestas og andre vindmølleproducenter. Når et samarbejde er etableret, kan de for så vidt frit byde ind på 

projekter i Wind Powers forretningsområde. Det må dog vurderes, at risikoen for nye udbydere bliver 

mindre, såfremt tendensen ved at statsstøtten til nye etableringer forsvinder.  
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Ørsted er langt fremme i deres udvikling af de forskellige nye løsninger, som giver dem specialist 

knowledge, hvor det også formodes, at de har et stærkt netværk qua deres allerede etablerede parker. Ved 

at udbyde til nye virksomheder på markedet må der forventes en form for usikkerhed i forhold til 

designfejl, budgetteringsfejl og andre børnesygdomme. Fordelen for Ørsted er, at der ofte tegnes 

langtidskontrakter på 30-35 år i forbindelse med etableringen af nye vindmølleparker. Det betyder, at 

investeringen er stor i starten, samt at indtjeningen og en break-even er et godt stykke inde i kontraktens 

løbetid. Det kan gøre det vanskeligt for nye virksomheder. 

5.2.1.2 Adgangsbarrierer Bioenergy & Thermal Power 

Adgangsbarrierer hos Bioenergy & Thermal Power vurderes som høje. 

Her er etableringsomkostningerne for store kraftværker ligeledes høje. Det kræver ligeledes aftaler om 

tilslutning til eksisterende net eller etablering af ejet net til at transportere energien ud til kunderne. Ved at 

være overgået til vedvarende energi har Ørsted fremtidssikret forsyningen af energi nationalt, da det, som 

tidligere er nævnt, er Danmarks energipolitik at have reduceret udledningen af CO2 samt 

energifremstillingen med kul frem mod 2025. Der er i dag kun to kulkraftværker tilbage i Danmark, disse er 

kommunalt ejede af Aalborg Kommune og Odense Kommune. Disse har meldt ud at stoppe med kul i hhv. 

2028 og 2030 (Business.dk, 2017). Ifølge Dansk Energi har det kostet omkring 6 mia. at konvertere alle 

værkerne fra kul til biomasse og vedvarende ressourcer (Landbrugsavisen, 2016). Det giver derfor en god 

indikation af, at etableringen og særligt konverteringen ikke er billig, hvorfor adgangsbarriererne vurderes 

at være høje for udefrakommende virksomheder.       

 

5.2.1.3 Adgangsbarrierer Distribution & Customer Solutions 

Adgangsbarrierer for Distribution & Customer Solutions vurderes som lave. 

Forretningsområdet beskæftiger sig med køb og salg af el og gas, samt optimering og sikring af Ørsteds 

energiportefølje. Det er ligeledes forretningsområdet, som fungerer som et egentligt 

administrationsområde samt etableringen af nye elektroniske el-tavler og transporten af energien ud til 

erhverv eller private. Omkring 67% af Ørsteds omsætning genereres her. 

Køb og salg af el kræver ikke de store etableringsomkostninger, sat helt på spidsen koster det nærmest kun 

en computer og en internetopkobling. Det kræver ikke, at virksomheden selv producerer energien, men 

kun at de sælger den gennem den europæiske energibørs. Derved er elementerne Porter nævner som tid, 

omkostninger, stordriftsfordele og specialistviden, som Ørsted har haft fordel af i de andre 

forretningsområder, ikke en nødvendighed her. 

Med liberaliseringen af elmarkedet er adgangsbarriererne derfor også blevet væsentlige lavere. Det er 
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konstateret i denne analyse, at elprisen fastsættes efter simpelt udbud og efterspørgsel samt overvåget af 

Energinet.dk. Derved har Ørsted svært ved reelt at styre priserne på den el, de producerer, hvorfor det 

også kan forventes at være stor priskrig på markedet. Kunderne kan frit vælge leverandør. For en ny 

virksomhed er det sværeste derfor at etablere sig en kundekreds. På baggrund af dette vurderes 

adgangsbarriererne at være lave og vil være en reel trussel for Ørsted.  

5.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke  

I en branche med få leverandører og mange kunder vil leverandørerne have en stor styrke, da de vil kunne 

fastsætte priserne til egen fordel og presse køberne, i dette tilfælde Ørsted.  

Forhandlingsstyrken fra leverandørerne vil være meget forskellig i de forskellige forretningsområder, da 

Ørsted ejer store dele af forsyningskæden i produktionen af energi, salget og transporten til kunden, mens 

de i andre forretningsområder skal forhandle med leverandører om ydelserne. 

5.2.2.1 Leverandørernes forhandlingsstyrke Wind Power 

Leverandørernes forhandlingsstyrke ved Wind Power vurderes som middel. 

I dette forretningsområde har Ørsted ekspertisen i etablering, drift og senere salg af de forskellige 

havvindmølleparker. Men det kontrollerer ikke hele værdikæden, da de ikke selv producerer vindmøllerne, 

som bruges i etableringen. Dette bliver der brugt underleverandører til. Som der beskrives i deres 

Børsprospekt for 2016, er de forholdsvis udsatte med et lavt antal leverandører: 

”Der findes kun et begrænset antal leverandører af store vindmøller til havmølleparker.  

Pr. 31. december 2015 havde Siemens Wind Power leveret langt størstedelen af vores samlede installerede 

havvindkapacitet. Der er indgået aftaler med Siemens Wind Power og/eller Mitsubishi Heavy Industries 

Vestas Offshore Wind Joint Venture (‘‘MHI Vestas’’) om levering af vindmøller til havmølleparker, som er 

under opførelse.  

Da vi i høj grad er afhængige af to vindmølleleverandører, er vi udsat for visse risici, herunder især 

forsinkelser, stigende priser på vindmøller, vedligeholdelsesydelser på vindmøller eller reservedele som følge 

af begrænset udbud, tabet af en af vores eksisterende vindmølleleverandører, manglende evne til at finde 

en anden vindmølleleverandør eller en ændring i betingelserne for vores eksisterende aftaler om levering af 

vindmøller. Endvidere kan der ikke gives sikkerhed for, at vi kan opnå tilsvarende prisniveauer og 

serviceydelser fra vores eksisterende eller nye vindmølleleverandører på nye geografiske markeder, som vi i 

fremtiden måtte gå ind i.”   

(Børsprospekt 2016, s. 34) 
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Ud fra ovenstående vurderes antallet af udbydere at være lille, men deres størrelse at være store 

etablerede virksomheder på markedet. Uniqueness of service og cost of changeing (Porter, 2004) vurderes 

som høje, da Ørsted i øjeblikket kun kan finde ganske få leverandører, som kan udbyde den service og det 

produkt, de bruger i havvindmølleparkerne. Omkostningerne ved at skifte kan være høje, da det må 

formodes, at den uniqueness, der er blevet udbudt, er præcis den, Ørsted har efterspurgt. Ligeledes kan de 

have været med til at udforme vindmøllerne sammen med producenterne. Dette tager tid at opbygge igen. 

Ved udbydelse af nye havvindmølleprojekter bliver de forskellige ansøgere sammenlignet med hinanden 

med henvisning til tid, pris og gennemførsel. Da prisen er en væsentlig faktor, er det vigtigt for Ørsted med 

gode priser hos deres leverandører. Da der kun findes få udbydere på markedet, som kan levere disse 

vindmøller, må deres forhandlingsstyrke vurderes som værende høj. Men da det må formodes, at en 

etablering af ny havvindmøllepark med et stort antal bestillinger af vindmøller vil være en væsentlig 

størrelse ordre for firmaet, er det også i deres interesse at vinde projektet. Derfor vurderes deres 

forhandlingsstyrke som mindre svækket til middel.  

Grunden til, at det generelt vurderes til middel, er, at Vestas i 2017 har lidt store tab og i ultimo 2017 

mistede en markedsværdi på næsten 24 mia. DKK på to døgn (Finans.dk (5), 2017). Grunden til dette er 

skærpet konkurrence på markeder for vindmøller og faldende priser. Det samme gælder den anden 

leverandør Siemens, som også kæmper med faldende indtjening, det presser leverandørerne (Finans.dk (6), 

2017).  

Det vurderes, at dette i nogen grad er til Ørsteds fordel, da den grønne energi er strategien fremadrettet. 

Priserne for vindmøllerne er derfor i stor grad udslagsgivende for den indtjening, der kan indregnes i 

fremtiden. Specielt nu hvor der viser sig en tendens til, at de nye projekter bliver budt på uden nogen form 

for sikkerhed i statsstøtte. 

Samlet vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke derfor at være middel, da det er en branche som 

fortsat kæmper med indtjeningen (Finans.dk (6), 2017). Dog kan man forvente, at deres forhandlingsstyrke 

forbedres såfremt markedet bliver bedre for dem, og indtjeningen følger med op. Dette vil kunne presse 

Ørsted overfor leverandørerne, specielt med det faktum at de har ganske få leverandører.  

5.2.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke Bioenergy & Thermal Power 

Leverandørernes forhandlingsstyrke hos Bioenergy & Thermal Power vurderes som lav. 

Det brændsel, som bruges på kraftværkerne, bliver, som nedenstående illustration understreger, i større og 

større grad biomasse. Herunder er fordelingen af det brændsel, som bruges på Ørsteds kraftværker, 

illustreret. 
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Figur 5.2.2.1 – Brændselsandele af den termiske el- og varmeproduktion i %: 

 

(Kilde: Årsrapporten 2017, s.41) 

Den grønne strategi gør, at der potentielt bliver færre leverandører, og at de får en større 

forhandlingsstyrke, da biomassen kommer til at skulle udgøre omkring 95% af det samlede brændsel. 

Ørsted har krav om certificeringer til deres leverandører af biomasse, som skal have en 

certificeringsordning kaldet Sustainable Biomass Partnership (‘‘SBP’’). Det tager tid at få den certificering. 

Det er en indikation på, at leverandørens forhandlingsstyrke er svækket, når det er køberen, som sætter 

kravene i kontrakten. Det vurderes dog ikke at være en speciel kompleks branche, som kræver den hel 

store ekspertise for at blive leverandør. På den baggrund må det formodes, at der vil være interesserede 

virksomheder, som vil kunne opnå certificering og derved blive Ørsteds leverandører. 

 

”Rentabiliteten af vores biomassebaserede elproduktion afhænger af vores bruttomargin mellem prisen på 

den el, vi sælger, plus det relevante tilskud til biomassebaseret el og prisen på den biomasse, som vi køber til 

produktion af biomassebaseret el. Vi køber biomasse på engrosmarkederne, hvor biomasse handles, og 

bilateralt gennem kontrakter med leverandørerne.” 

(Børsprospektet 2016, s. 38) 

Som ovenstående citat antyder, er det vigtigt at kunne forhandle nogle gode priser frem. Ørsted har 

hovedparten af de kraftværker, som findes i Danmark, yderligere har de et gasfyret kraftværk i Holland og 

et Renscience-anlæg i Storbritannien. Men grundet deres dominerende rolle på det danske marked 

vurderes deres størrelse at have en indflyvende effekt på de kontrakter, de indgår omkring leveringen af 

biomasse. Stordriftsfordelene må ligeledes kunne benyttes til at give en stor volumen i de tilbud, som skal 

indhentes fra leverandørerne.  
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Leverandørerne i dette forretningsområde har ikke en umiddelbar uniqueness of service, da det er 

homogene produkter. Ligeledes findes der et stort antal leverandører og omkostningen ved at skifte for 

Ørsted er ikke høj. Det kræver kun, at en ny leverandør bliver godkendt af Ørsted. Samlet vurderes dette 

område derfor som lavt. 

5.2.2.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke Distribution & Customer Solutions 

Der findes ingen egentlige leverandører i dette forretningsområde, da meget er outsourcet til Radius, som 

det vurderes at være den eneste leverandør. Radius er ejet af Ørsted, hvorfor denne markedskraft ikke 

vurderes at være relevant.  

5.2.3 Substitutter 

Her vurderes det i hvor høj grad, substituerende produkter kan erstatte de forskellige forretningsområder, 

Ørsted driver deres virksomhed i. En branche præget af mange substitutter vil være en usikker branche, da 

det nemt kan erstattes og virksomheden vil have svært ved at afsætte sine produkter, da behovet ikke 

længere er til stede. Dette er en grundlæggende markedskraft for muligheden for at tjene penge i 

fremtiden, men også en indikator på hvor omstillingsparat virksomheden skal være i forhold til at udvikle 

nye produkter. Ved at have skiftet strategi fra den sorte mod den grønne profil, vurderes det, at Ørsted har 

gjort sig mindre truet af substituerende produkter i alle forretningsområderne. Porter nævner elementerne 

substitute performance samt cost of change (Porter, 2004). 

Afsnittet vil være i forlængelse og tilknytning til PESTEL analysens teknologiske forhold. 

5.2.3.1 Substitutter Wind Power 

Substitutter ved Wind Power vurderes som middel-høj. 

Truslen for et substituerende produkt vurderes generelt middel til højt i Wind Power forretningsområdet. 

Ved at satse på den vedvarende energi er det et skifte, som imødeser mange politiske, økonomiske, miljø- 

samt samfundsmæssige problemstillinger. Ved at satse på vedvarende energi i form af vindenergi er det en 

teknologisk udvikling af forretningen, som i høj grad kan være med til at fremtidssikre Ørsteds forretning. 

Muligheden for et substituerende produkt vil være en forlængelse af faktisk alle elementer i forudgående 

PESTEL analyse. Alle faktorer og ændringer i denne vil kunne lægge pres på at finde nye måder at tænke 

energi og særligt vedvarende energi på. Altså at få opfundet eller udviklet et produkt, som helt kan erstatte 

behovet for vedvarende energi. Udvindingen af energi gennem vind er lige nu et område, som Ørsted 

mestrer, men det er stadig et marked, der er styret af udbud og efterspørgsel. Den hastige teknologiske 

udvikling kan føre nye produkter med sig, som gør elektricitet helt overflødig. Det kunne være små 

brændselsceller, som har evig levetid, et batteri som aldrig skal oplades, som derfor slår Ørsted forretning 

på performance. Man kunne også beslutte, at vindenergi simpelthen ikke er effektivt nok og kun ville have 



Side 59 af 145 
 

solceller eller atomkraft. Der bliver brugt utroligt mange penge og ressourcer på at udvikle og forske i 

energi, da man har erkendt, at det slider på naturen at fremstille energien helt traditionelt med fossile 

brændsler.  

Ørsted har tegnet lange kontrakter på deres havvindmølleparker, som ville være svære at komme ud af 

eller sælge, såfremt der kommer et helt nyt substituerende produkt. 

Derfor vurderes truslen for dette at være middel til høj. 

 

5.2.3.2 Substitutter Bioenergy & Thermal Power 

Substitutter i Bioenergy & Thermal Power vurderes som høj. 

Dette forretningsområde vil i høj grad være det samme som forrige afsnit omkring Wind Power, dog med 

endnu højere risiko. 

Kraftværkerne har ændret deres udvinding af energien til at bruge biomasse, men det må dog stadig anses 

som en smule teknologisk gammeldags at have store værker. De forurener alt andet lige mere end solceller, 

vindmøller og anden mere vedvarende teknologi. Der er derfor god grund til at antage, at 

forretningsområdet Wind Power og anden vedvarende energi på sigt vil overtage. Ikke som et direkte 

substituerende produkt, men som en anden måde at producere energien mere miljørigtigt.   

Når Ørsteds vedvarende energikilder alene kan producere den efterspørgsel, som er på markedet, vil der 

være stor risiko for kannibalisering af eget forretningsområde.  

 

5.2.3.3 Substitutter Distribution & Customer Solutions 

For dette forretningsområde har det ikke været relevant at finde trusler for substituerende produkter. 

 

5.2.4 Kundernes forhandlingsstyrke 

I denne markedsmekanisme analyseres det hvor stor en forhandlingsstyrke kunderne har overfor Ørsted. 

Ved en høj forhandlingsstyrke vil kunderne kunne presse Ørsted på pris og service, hvilket vil påvirke den 

indtjening Ørsted samlet har i negativ retning. En svag forhandlingsstyrke vil i stedet gøre, at Ørsted kan 

være prisfastsættere og drive mod højere indtjening. 

Overordnet nævner Porter antallet af kunder, størrelsen på ordre, kvalitet og omkostningerne ved at skifte 

som de bærende elementer (Porter, 2004). 

I dette afsnit vil alle Ørsteds forretningsområder bliver analyseret samlet. 
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Wind Power og B&TP forretningsområdet kunne umiddelbart virke til ikke at have stor eksponering i 

forhold til kundernes forhandlingsstyrke, men det vurderes alligevel at have en vis effekt. Efter 

liberaliseringen af elmarkedet kan kunderne nu frit bestemme, hvor de vil have deres elektricitet fra. Det er 

en stor trussel, og det giver kunderne stor forhandlingsstyrke. Men det, at Ørsted nu kan tilbyde kunderne 

deres elektricitet fra vedvarende energiressourcer, er med til at neutralisere lidt af den forhandlingsstyrke. 

De forretningsområder og den grønne strategi har derfor stor indflydelse på Ørsteds samlede position 

overfor kunderne, hvor der generelt er stor konkurrence om kunderne. 

”Inden for forretningsområdet Bioenergy & Thermal Power har vores fjernvarmeaktiviteter konkurrence fra 

såvel industrielle aktører som kommuner (som er vores kunder), der kan søge at forsyne sig selv med varme, 

hvilket kan reducere vores markedsandel. Endvidere er der i forbindelse med sikringen af balance i udbud og 

efterspørgsel efter el på elnettet konkurrence med andre elproducenter i Danmark om at levere 

systemydelser til systemoperatøren. Vores elproduktionsaktiviteter møder desuden konkurrence fra andre 

producenter på Nord Pool-spotmarkedet.” 

(Børsprospekt 2016, s. 44) 

B2C kundernes samlede forhandlingsstyrke vurderes samlet som høj. På trods af der er mange kunder, som 

enkeltvis ikke laver store ordrer, er deres enkelte styrker overfor Ørsted ikke store. Det er et homogent 

produkt, som er gennemsigtigt og nemt at sammenligne på tværs af de forskellige leverandører i sidste led 

af forsyningskæden. Tilmed skal alle virksomheder rapportere deres priser ind til Energitilsynet, som har 

samlet alle priserne, så forbrugerne nemt kan sammenligne. Derfor er kunderne samlet set en stor risiko, 

hvis de begynder at skifte væk fra Ørsted. 

Ørsted har derfor fundet andre måder at ”bundle” deres elektricitet på ved at tilbyde forskellige former for 

abonnement efter fast eller variabel pris. På den måde forsøger de at eliminere lidt af truslen ved at tilbyde 

quality differences (Porter, 2004) på produkter, som for forbrugerne ingen forskelle har, i forhold til de 

andre udbydere på markedet. (Porter, 2004). En måde at eliminere deres styrke på, er derfor at sælge 

specielle produkter, som måske er produceret 100% vedvarende eller andre elementer, som kan skille sig 

ud i forhold til, hvordan det leveres. For i sidste ende er gas, olie, strøm og varme det samme, ligegyldigt 

hvem der leverer det. 
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Figur 5.2.4.1 – Forskellige muligheder for el hos Ørsted: 

 

(Kilde: https://orsted.dk/Privat/Priser/Koeb-el)  

Ved at tegne abonnementer neutraliserer de noget af forhandlingsstyrken, da det bliver et produkt, der er 

taget stilling til og ikke nødvendigvis skal genforhandles hele tiden, såfremt kunden er tilfreds. Det giver 

derfor også en højere omkostning ved at skifte, hvis forbrugeren får leveret løsningen på abonnement. 

Samlet vurderes kundernes forhandlingsstyrke derfor at være middel-høj overfor virksomheden. 

5.2.5 Konkurrenceintensiteten 

Konkurrenceintensiteten betegner den mængde af konkurrenter Ørsted har på markedet. En høj 

konkurrenceintensitet vil kunne påvirke rentabiliteten på markedet. I dette afsnit deles Ørsteds 

forretningsområder igen op særskilt.  

5.2.5.1 Konkurrenceintensiteten Wind Power 

Konkurrenceintensiteten ved Wind Power vurderes som middel-høj. 

Ørsted ejer lige nu 23 havvindemølleparker, hvoraf de driver 19 af disse. Yderligere er fem lige nu under 

opførsel (Årsrapporten 2017, s. 11).  

Det gør, at Ørsted lige nu er markedsledende i den forstand, at de har flest markedsandele på 

havvindmølleparker i Europa. En fordeling af de forskellige markedsandele ser således ud: 

https://orsted.dk/Privat/Priser/Koeb-el


Side 62 af 145 
 

Figur 5.2.5.1.1 – Markedsandele for havvind i Europa: 

 

(Wind Europe, 2018) 

 

Den generelle produktion af energi fra havvindmøller er i fremgang i Europa. Ørsteds egen opgørelse viser, 

at der i 2000 blev produceret 1% elektricitet ved hav- og landvind kombineret. I 2017 blev 2% af den 

samlede elektricitet i Europa produceret ved havvindmøller. Vindenergien havde i 2017 et godt år, og efter 

at 2016 havde skuffet, tog vindenergien et massivt spring på 16%. 

 

“Wind generation increased by a massive 19% from 306 to 364 Terawatt hours in 2017. This followed a poor 

wind year in 2016 and huge investments into onshore and offshore wind plants in 2017. In countries with 

the highest increases in wind electricity generation, namely Germany, the UK and the Netherlands, hard 

coal-based generation simultaneously fell, leading to falls in CO2 emissions.” 

(Jones, Sakhel, Buuk, & Graichen, 2017) 

 

”Der (hos Ørsted red.) er investeret mere end 80 mia. kr. i udbygningen af vores havvindkapacitet til de 

nuværende 3,9 GW, og vi har mere end 5 GW i vores pipeline. Det betyder, at Ørsted i øjeblikket er Europas 
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største producent af vedvarende energi.” (Årsrapporten 2017, s. 41) 

Som ovenstående citater fortæller, blev der investeret tungt i vindenergi i 2017 samt for fremtiden og 

netop i Storbritannien, Tyskland og Holland, som er de lande, hvor Ørsted satser med nye 

havvindmølleprojekter til mere end 80 mia. kr. 

Fordelingen af markedsandele kunne hurtigt antyde, at konkurrenceintensiteten er hård i Wind Powers 

forretningsområde. Der findes 15 andre virksomheder i opgørelsen samt en fordeling på 30% i kategorien 

”andre”. Det må betyde, at 30% ligger med meget små markedsandele omkring 1%. Dette ville antyde en 

hård konkurrence, men for at analysere dette nærmere laver vi en opgørelse af den samlede elektricitet fra 

havvindmøller, og den kapacitet og produktion Ørsted har haft i 2017. 

Den samlede elproduktion i 2017 i Europa var 3,4 PWh, eller 340*109GWh. De 2% af den var produceret af 

havvind svarende til 68*109GWh. 

Ørsteds egen illustration af den samlede produktion i 2017 fordelt på ressourcer i Europa ser således ud: 

Figur 5.2.5.1.2 – Fordeling af elproduktion i Europa: 

 

(Årsrapporten 2017, s. 17) 

På baggrund af tal fra Wind Europe og Ørsteds årsrapport 2017 er følgende tal opstillet og udregnet for at 

undersøge, hvor meget af den strøm, der i 2017 blev produceret, stammede fra Ørsteds 

havvindmølleparker. 

Tabel 5.2.5.1.3 – Andel af samlede produktion: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Elektricitet Europa 3.400.000 GWh

Havvind energi 68.000 GWh

Ørsted drift Europa 4,93 GW

Ørsted produceret 2017 8.500 GWh

Timer ved max-effekt 1.726

Andel af samlede produktion Europa 12,50%
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Ørsted oplyser, at deres parker kan producere 4,93 GW, og at der i 2017 er blevet produceret 8.500 GWh i 

hele Wind Power området (Årsrapport 2017, s. 36). Det svarer derfor til, at møllerne i alt over året har kørt 

med effekt på 19,7% af deres maksimale kapacitet. 

Den kapacitet, som Ørsted har produceret i 2017, svarede til 12,5% af den samlede produktion af 

elektricitet i Europa. De 12,5% er derfor lige i underkanten af de 17% markedsandele Ørsted har på 

området for havvindmølle energi i Europa. På det europæiske marked må det derfor konkluderes, at 

selvom Ørsted er ”Europas største producent af vedvarende energi” (Årsrapporten 2017, s. 41), så er 

konkurrencen på området middel til hård. 

Det danske marked for havvindmøller er noget mindre. Her er der i 2017 opstillet i alt 505 vindmøller 

offshore fordelt på i alt 12 forskellige parker. Den ældste fungerende park er, efter Vindeby fra 1991 i 

midten af marts 2018 blev pillet ned, nu Tunø Knob opført i 1995. De ti vindmøller, som står i Tunø, 

producerer samlet en effekt på 5 MW, til sammenligning er det, hvad en enkelt vindmølle i dag producerer 

alene.  

Der kan i Danmark i alle 12 parker samlet produceres 1,266 GW. En samlet oversigt over parkerne i 

Danmark ser således ud: 

Tabel 5.2.5.1.4 – Oversigt over havvindmølleparker i Danmark:  

Område Vindmøller 

Effekt 

(MW) Ejer 1 Ejer 2 

Tunø Knob (1995) 10 5 SE Blue Renewables   

Middelgrunden (2000) 20 40 50% Ørsted 50% Middelg. Laug 

Horns Rev I (2002) 80 160 40% Ørsted 60% Vattenfall 

Rønland (2003) 8 17,2 Vindenergi Aps   

Nysted (2003) 72 165,6 80% Ørsted 20% E.ON 

Samsø (2003) 10 23 Samsø Havvind A/S   

Frederikshavn (2003) 3 7,6 AAU   

Horns Rev II (2009) 91 209,3 Ørsted   

Avedøre Holme (2009/10) 3 10,8 66% Ørsted 33% Laug 

Sprogø (2009) 7 21 Sund & Bælt   

Rødsand II (2010) 90 207 E.ON   

Anholt (2013) 111 399,6 Ørsted   

Samlet 505 1266,1     

(Kilde: Egen opstilling på baggrund af tal fra Danmarks Vindmølleforening, dkvind.dk) 
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De 1.266 GW, som kan produceres i Danmark, ved den effekt Ørsteds møller kørte med i 2017 på 1726 

timer vil dette være 2.185 GWh, svarende til 3,2% af Europas samlede produktion af elektricitet.  

Ørsted ejer 377 af de 505 møller, hvilket svarer til en samlet effekt på 985 GW og hele 78% af den samlede 

kapacitet i Danmark. Det må derfor konkluderes, at Ørsted i Danmark er særdeles markedsdominerende, 

og at konkurrenceintensiteten i Danmark er svag. Det har en indflydelse på den samlede vurdering af 

markedsintensiteten samlet for Wind Power til værende middel-høj. 

En interessant bemærkning i forhold til de fremtidige projekter, som er i den danske pipeline, vil være uden 

deltagelse fra Ørsted: 

Tabel 5.2.5.1.5 – Oversigt over fremtidige projekter i Danmark:  

Område 
 

Effekt (MW) Ejer 

Horns Rev 3 (2020) 
 

400 Vattenfall 

Kriegers Flak 
 

600 Vattenfall 

Kystnære havmølleparker (Vesterhav Nord og Syd) 350 Vattenfall 

Nissum Bredning forsøgsmøller 28 Jysk Energi 

Samlet   1.378   

(Kilde: Egen opstilling på baggrund af tal fra Danmarks Vindmølleforening, dkvind.dk) 

Ørsted har lige nu 4,465 GW under opførelse, og projekteret yderligere 2,750 GW for de næste tre år. De 

1,378 GW, som er projekteret i Danmark, er til sammenligning på samme niveau som et enkelt Ørsted 

projekt, Hornsea 2 (Storbritanniens østkyst) på 1,386 GW og er under opførelse. Det er derfor nogle store 

projekter, Ørsted har under opførelse i Europa, hvorfor det også kunne tyde på at Storbritannien, Holland 

og Tyskland er fokusområderne i den nærmeste fremtid. 

5.2.5.2 Konkurrenceintensiteten Bioenergy & Thermal Power 

Konkurrenceintensiteten ved Bioenergy & Thermal Power vurderes som lav. 

Ørsted har kun et fungerende kraftværk udenfor Danmark, dette er placeret i Holland og hedder Enecogen. 

På baggrund af dette udføres denne analyse alene på baggrund af markedet i Danmark, da hovedparten 

befinder sig her.  

I 2013 og 2014 måtte omkring 250 af de mindre decentrale kraftværker lukke ned i Danmark 

(Ingeniøren.dk, 2013). Grunden til dette var, at et særligt tilskud til elproduktion blev fjernet frem mod 

2018. En stor del af de decentrale værker fyrede med naturgas, som efter afskaffelsen af tillægget blev 

dyrere end sort kul. Beslutningen blev truffet i 2012, før Danmarks energipolitik om at reducere brugen af 

kul var blevet besluttet. Men det betød, at konkurrencen på markedet blev en del mindre. 
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Tabel 5.2.5.1.6 - Den samlede produktion af energi i Danmark (alle tal i GWh): 

År 

Brutto- Eget  Netto- Centrale 

Decentrale- 

samt 

erhvervsværker 

Vindkraft Vand+Sol 

Netto- Indenlandsk elforsyning 

produktion forbrug produktion værker   eksport I alt Vest Øst 

2017 30.426 973 29.453 9.515 4.357 14.777 804 -4.563 34.015 20.620 13.396 

(Energinet.dk, 2018) 

Ørsted producerede i 2017 8.200 GWh i forretningsområdet på deres kraftværker, det svarer til 86% af den 

samlede energi produceret på centralværkerne i Danmark. De 8.200 GWh svarer til 24% af de samlede 

34.015 GWh, som bliver produceret i Danmark. 

Decentrale- og erhvervsværkerne står samlet for 12% af den samlede produktion i Danmark.  

Porter nævner forbrugerloyalitet som et vigtigt element (Porter, 2004), og her viser tal fra samme 

undersøgelse fra Energinets DataHub, at kun 4,2% kunder i 2017 skiftede fra Ørsteds Radius. 

Gennemsnittet det år var 5,1% leverandørskift (DataHub, 2018).    

I henhold til de høje adgangsbarrierer for forretningsområdet og på baggrund af de store andele af 

forbrugere Ørsted har på markedet, vurderes det derfor, at konkurrenceintensiteten i B&TP 

forretningsområdet er lav. 

5.2.5.3 Konkurrenceintensiteten Distribution & Customer Solutions 

Konkurrenceintensiteten ved Distribution & Customer Solutions vurderes som middel-høj. 

I markedet omkring distributionen af gas og el er adgangsbarriererne på markedet lave, og et stort antal 

udbydere er kommet til i hele Europa. Dette har haft en stor effekt på konkurrenceintensiteten, som nu 

vurderes at være høj.  

På det danske marked skiftede Dong Energy Eldistribution i 2016 navn til Radius, som forsyner hele det 

nordøstsjællandske område med strøm. I Danmark findes der omkring 65 forskellige netområder 

(Energinet.dk, 2018). Tal fra Energinet.dk viser, at Radius i december 2017 havde 1,016 mio. målepunkter i 

Danmark ud af et samlet antal på 3,371 mio. Det svarer til forsyning til omkring 30% af alle målepunkterne i 

Danmark. Nærmeste konkurrent er SEAS-NVE som har i alt 0,391 mio. målpunkter. Markedet i Danmark 

vurderedes derfor i første omgang som middel, men grundet den meget højere konkurrence i både 

Storbritannien, Holland og Tyskland vurderes den samlede konkurrenceintensitet i forretningsområdet at 

være middel-høj. 
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5.2.6 Porters Five Forces Oil & Gas 

En del af opgaven vil være en værdiansættelse af DONG Energy, da de fortsat havde forretningselementet 

Oil & Gas og stadig ikke var konverteret helt til den grønne energi. PESTEL analysen er derfor også lavet 

med dette udgangspunkt. For at kunne ende ud med en SWOT-analyse af begge virksomheder vil der herfor 

også blive foretaget en analyse af Porters Five Forces på forretningsområdet Oil & Gas. 

Adgangsbarrierer Oil & Gas: 

Adgangsbarrierne ved Oil & Gas vurderes som høje. 

Det er dyrt at opkøbe eller etablere nye olie og naturgasforsyninger, et eksempel på dette er, at DONG 

ifølge Fondsbørsen frasolgte aktieposten i DONG E&P (Exploration & Production) samt et separationsanlæg 

i Fredericia for 7 mia. DKK til Ineos (Nasdaq OMX Nordic, 2017). DONG havde før salget investeret omkring 

5,4 mia. DKK for regnskabsåret 2015 (Årsrapporten 2015, s.33) samt 2,7 mia. DKK for 2016. Det er ikke 

uvæsentlige investeringer, som bliver foretaget, når nye områder skal etableres, eller der skal udvindes nye 

felter. Ligeledes skal der ansøges og certificeres i forhold til at komme ind på markedet. Derfor vurderes de 

samlede adgangsbarrierer som høje. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke Oil & Gas: 

Leverandørernes forhandlingsstyrke ved Oil & Gas vurderes som middel-høj. 

Olie- og gasnettet, som DONG tidligere har ejet og som har været en del af forsyningskæden, blev frasolgt 

umiddelbart før børsnoteringen efter et krav fra den danske stat. 

 

”Som led i forberedelserne til børsnoteringen er vi blevet pålagt af den danske stat at frasælge vores danske 

olie- og gasinfrastrukturaktiver til Energinet.dk. Udskillelsen af virksomhederne og frasalgsprogrammet er i 

gang.” 

(Årsrapporten 2015, s. 31) 

Det betyder, at Energinet nu kontrollerer hele infrastrukturen fra de olie- og gasledninger, som før gav 

DONG en styrke overfor leverandørerne. 

Det er et område, som kræver stor ekspertise og kompleksitet. E&P anvendte underleverandører til 

reparationer, servicering og etablering af nye felter. Den store kompleksitet har resulteret i et lille antal 

leverandører af disse services, hvilket har givet dem en høj forhandlingsstyrke. Da DONG ikke har haft fuld 

kontrol over hele værdikæden, har de været tvunget til at lave samarbejde med disse underleverandører 

med høj forhandlingsstyrke, hvilket har måttet give udslag i den pris, som er blevet betalt. 

For at kunne supplere op i forhold til produktionen af olie og gas har DONG måttet ud og købe op hos andre 

leverandører indenfor samme branche. Men som på elmarkedet er det reguleret ved hjælp af udbud og 
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efterspørgsel i forhold til prisreguleringen, hvorfor det må antages, at disse leverandører har haft en middel 

forhandlingsstyrke.  

 

Substitutter Oil & Gas: 

Substitutter ved Oil & Gas vurderes som høj. 

I tilknytning til risikoen i de nuværende forretningsområder er risikoen på dette område ligeledes høj. 

Teknologien er den største risiko, da den vil kunne gøre hele grundlaget og måden at udvinde energi på 

nærmest overflødig. For at kunne opnå klimamål er dette område det helt store fokusområde. Det er 

fortsat usandsynligt at forestille sig en verden uden behov for energi, men måden den udvindes samt 

udnyttes på, vil man sagtens kunne forestille sig ændret inden for en overskuelig fremtid. Et eksempel på 

den direkte substitution i forhold til olie er, at flere og flere transportmidler går fra at være benzin og 

dieseldrevet til at blive elektriske. 

Kundernes forhandlingsstyrke Oil & Gas: 

Kundernes forandlingsstyrke ved Oil & Gas vurderes svag-middel. 

Markedet for f.eks. naturgas er som elektriciteten utroligt nemt at sammenligne, da man kan se 

sammenligning af alle leverandører i det område forbrugeren bor på gasprisguiden.dk. Det gør det derfor 

nemt for B2C forbrugeren at bestemme, hvilken udbyder man ønsker på en direkte sammenligning ud fra 

bedste pris. Men markedet er igen bestemt efter hvor stor efterspørgsel, der er, hvorfor den enkelte 

kundes forhandlingsstyrke overfor leverandørerne vurderes at være svag til middel. 

Salget af olie har foregået B2B, da man ikke har kunnet sælge direkte til forbrugeren, før det har været 

behandlet. Det har været svært at undersøge de helt konkrete vilkår, men da der ikke er mange udbydere 

af råolie i Danmark med etablerede net, formodes det, at kundernes forhandlingsstyrke overfor DONG har 

været svag. 

Konkurrenceintensiteten Oil & Gas: 

Konkurrenceintensiteten ved Oil & Gas vurderes høj. 

Som forlængelse af afsnittet om kundernes forhandlingsstyrke på olieområdet er konkurrenceintensiteten i 

Danmark lav. Olienettet skal forbinde platformene, hvor olien udvindes, med raffinaderierne på land. Da de 

høje adgangsbarrierer er med til at sætte et naturligt loft på nye udbydere, er konkurrenceintensiteten lav i 

Danmark. Men det er alligevel nødvendigt at se på verden, da oliepriserne er styret af udbud, og at langt 

størstedelen af det, som bliver produceret, ligger i USA, Rusland og Mellemøsten, kan dette være med til at 

presse priserne ned og øge konkurrenceintensiteten, da indtjeningen kan falde. Der ser ud til at have været 

en reel priskrig, da man igennem en periode, ud fra politiske synspunkter, har produceret langt mere olie, 
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end der har været brug for. Det betyder, at mange tønder ryger på lager og derved også presser prisen ned 

(Energi Danmark, 2018). Når fortjenesten forsvinder, vil mange selskaber muligvis lukke, og det er samlet 

med til at øge konkurrenceintensiteten.  

Salget af upstream-gas foretages af mange forskellige leverandører ud til forbrugeren. Prisen på gas er 

bestemt efter forbrug, så selvom DONG ejede dele af første led i forsyningskæderne, har de været presset 

af, at der er mange leverandører, som sælger i sidste led af forsyningskæden og ud til forbrugerne. Derfor 

er konkurrenceintensiteten i dette forretningsområde højt.   

5.2.7 Opsummering Porters Five 

Forces 

De fleste af Ørsteds 

forretningsområder er præget af høje 

adgangsbarrierer, selvom 

liberaliseringen af energimarkedet i 

Europa har åbnet op for, at der kan 

komme flere konkurrenter på 

markedet, vil de høje adgangsbarrierer 

i vigtige forretningsområder i en vis 

grad neutraliserer noget af den risiko. 

(Kilde: egen fortolkning efter Porters Five Forces)  

Ørsted er den virksomhed, som investerer mest i vedvarende energi i Europa. Den markedsposition kan 

skabe mange fordele i fremtiden, særligt i forhold til den ekspertise og knowhow der skabes, men også den 

goodwill det giver i et samfund med store ambitioner og politikker på området. Danmark indtager 

duksepositionen i forhold til energiskabelse gennem vedvarende energi, dette må siges at være drevet af 

den strategi, Ørsted har lagt omkring brugen af vedvarende energi kontra de fossile brændsler.  

Det forholdsvis lille antal leverandører, som kan levere de modeller af havvindmøller, som Ørsted skal 

bruge, burde gøre at deres forhandlingsstyrke høj, men det viser sig dog ikke at være tilfældet. Selvom 

Siemens og Vestas også samarbejder med Ørsteds konkurrenter Vattenfall m.fl., er markedet for 

produktion af vindmøller et marked med stor konkurrence. Derfor bliver priserne presset ned, hvilket er til 

Ørsteds fordel. Leverandørerne af biomasse synes ikke at have den store forhandlingsstyrke, og Ørsteds 

leverandører vurderes generelt til at have en lav forhandlingsstyrke.  

Adgangsbarrierer

Leverandørernes
forhandlingsstyrke

Substitutter
Kundernes

forhandlingsstyrke

Konkurrence-
intensiteten

Porters Five Forces
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Den høje trussel i forhold til substituerende produkter er muligvis lidt hård, hvis man tænker el generelt. 

Men produktionen af el er et emne, som interesserer mange, specielt politikere og forskere. Nye tiltag og 

forskning, som tager højde for naturen og miljøet, er intens på området. Det kan være svært lige nu at se 

den direkte substitut for el, specielt når produktionen af elbiler er i fremgang og muligvis vil erstatte de 

benzin- og dieselbiler i nær fremtid. Argumentationen i forhold til den høje intensitet er indenfor de 

enkelte forretningsområder, hvor vi ser, at konkurrencen for de helt traditionelle kraftværker og muligvis 

også havvindmøllerne bliver erstattet af helt nye teknologier. Teknologier, som er endnu mere effektive og 

som tager langt højere hensyn til miljøet. Men truslen for kraftværkerne er også kannibalisering fra eget 

forretningsområde i Wind Power.   

Ørsted beretter, at man allerede er i gang med forskning i vandenergi, solceller og andre måder at udvinde 

energi på. Det er vigtigt at være på forkant med disse ting for bedre at kunne modstå truslen for de 

substituerende produkter. 

Kundernes forhandlingsstyrke vurderes som moderat i forhold til Wind Power og B&TP. Ørsted er en 

dominerende virksomhed på markedet og har en enorm viden indenfor begge områder. Dette gør, at 

kundernes forhandlingsstyrke svækkes en smule. Det viser sig ligeledes, når man i Wind Power har været i 

stand til at give tilbud på projekter uden nogen kalkuleret tilskud fra kunden. Det gør, at positionen i 

forhold til kunden øges markant, og man kan være med til selv at bestemme dagsordenen. På sidste 

forretningsområde har el-kunderne en større forhandlingsstyrke, da de nemt kan gennemskue priserne på 

markedet, via det data som lovmæssigt skal indgives til energinet.dk. Herefter kan de sammenligne de 

forskellige produkter, og omkostningerne ved at skifte udbyder er ikke høje, hvorfor deres 

forhandlingsstyrke er stor. Dette skal betragtes i forhold til en generel forhandlingsstyrke overfor Ørsted og 

ikke hver enkelt kunde. 

Markedet for produktion af el er samlet set stort i Europa og for den sags skyld hele verden. 

Prisfastsættelsen sker ud fra udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen er stor, vil der ligeledes produceres 

meget el, hvilket giver incitament til mange nye udbydere at komme til markedet. De høje adgangsbarrierer 

sætter en vis begrænsning, men der viser sig stadig at være en del mindre og mellemstore virksomheder, 

som etablerer sig. Ørsted er markedsandelsledende indenfor havvind i hele Europa. Den position er gunstig, 

for det giver stordriftsfordele, når der skal produceres nye parker. Særligt i forhold til priserne som skal 

indhentes hos de forskellige leverandører, men også den knowhow, som indhentes efter hvert projekt, vil 

kunne udnyttes. På det danske marked er Ørsted meget dominerende godt hjulpet på vej af de 

monopollignende forhold, der har været på markedet før liberaliseringen. Det konkluderes derfor, at 

selvom konkurrenceintensiteten er hård, vil de tunge investeringer i vedvarende energi hjælpe Ørsted med 
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at bevare deres ledende position på det Europæiske marked. Der er allerede nye projekter i udsigten på 

nye markeder i USA og Taiwan, men ikke meget information om dette endnu. 

Samlet vurderes rentabiliteten på markedet til at være god for Ørsted. Faktorer som høje adgangsbarrierer, 

markedsledende positioner og lav forhandlingsstyrke hos leverandørerne neutraliserer den høje 

konkurrenceintensitet og truslen om substituerende produkter for Ørsted.  

DONG Energy har med deres forretningsområde Oil & Gas været hårdt pressede af svære vilkår at arbejde 

under. En politisk priskrig på olie har bragt oliepriserne i historiske fald, og i 2016 ramte prisen på crude oil 

brent ned under 30 USD. Til sammenligning var den to år før oppe over 110 USD (NASDAQ, 2018). Det gav 

udslag på DONG Energys årsregnskab i 2015, hvor man måtte nedskrive med 15,8 mia. DKK som følge af de 

faldende oliepriser. Lav indtjening kombineret med svage positioner overfor leverandører, substituerende 

produkter og kunder er ikke en ønskværdig sammensætning. Derfor har forretningsområdet også været 

historisk svingende, da det er hårdt bundet på et meget følsomt marked i forhold til priserne. Dyre 

forretningsanlæg, investeringsomkostninger og etablering vil derfor kunne have store konsekvenser for det 

fremtidige forretningsgrundlag.  

Samme prisfald har gjort sig gældende for gas, der i samme periode som olie i 2016 havde historisk lave 

priser. Priserne var i 2014 over 6.000, men faldt i 2016 til under 2.000 (NASDAQ, 2018). Dette var ligeledes 

med til, at DONG Energy samlet for forretningsområdet måtte nedskrive med de førnævnte 15,8 mia. DKK. i 

2015. Priserne er dog steget en smule siden, men stadig langt fra det niveau man oplevede i 2014.  

Forretningsområdet Oil & Gas vurderes historisk at have været nogenlunde, men udsving på prisen og de 

usikkerheder, der kan være, har givet hårde økonomiske slag. I forhold til konkurrenceintensiteten har det 

samlet betydet, at der har været store udsving og tvungne nedskrivninger i perioder med lave priser. 

Priserne på olie og gas vurderes, ud fra historisk data, at være stærkt korrelerede, hvorfor det ene ikke kan 

holde det andet oppe, men at de falder og stiger samtidigt. Dette kan være en stor risiko for DONG Energy. 

5.3 VRIO analyse  

Som en del af den interne analyse benyttes VRIO-modellen til at definere, om virksomheden på langt sigt vil 

kunne klare sig indenfor forretningsområderne. Analysen beskriver de forskellige ressourcer, virksomheden 

har indenfor områderne finansielle, materielle, ikke-materielle og humane ressourcer (Barsley & Hestely, 

2015). Det ressourcebaserede syn på virksomheden er et alternativ til den mere strategiske gennemgang. 

Barslet & Hestely mener derfor, at virksomheden bør analysere de ressourcer, som virksomheden 

indeholder, for at undersøge om nogen af dem skulle give dem komparative fordele på markedet. Med 

andre ord vil dette give et indblik i de interne styrker og svagheder, der kan analyseres. 
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Tabel 5.3.1 – VRIO-modellen beskrevet: 

Valuable Rare Inimitable Organized   

Nej       Competitive disable 

Ja Nej     Competitive parity 

Ja Ja Nej   Temporary competitive advantage 

Ja Ja Ja Nej Unused competitive advantage 

Ja Ja Ja Ja Sustainable competitive advantage 

(Barsley & Hestely, 2015) 

Ovenstående tabel giver et indblik i de kriterier, der for VRIO-modellen skal være opfyldt, samt hvad det 

betyder for virksomhedens fordele på markedet. 

5.3.1 Ressourcer i VRIN analysen 

I følgende afsnit vil DONG og Ørsteds interne ressourcer blive analyseret emne for emne for at undersøge, 

hvilken effekt det kan have for virksomheden.  

Finansielle ressourcer: 

DONG gennemførte en kapitaludvidelse, og herefter blev Ørsted yderligere børsnoteret. Det har tilført 

kapital til at kunne investere. Ressourcen er værdifuld, men ikke sjælden på den måde. 

Havvindmølleparker: 

Stort og vigtigt aktiv for virksomheden, det har stor værdi, da de tjener penge på at opføre, drifte og 

frasælge. Men det er som sådan ikke aktivet, der skaber værdien, da det ikke er sjældent. 

Produktionsanlæg: 

Disse anlæg er blevet omdannet til at producere på biomasse og er meget værdifuldt for virksomheden. 

Men de er ikke sjældne i sig selv, da der findes en del andre værker. 

CSR-politik og clean-tech: 

Virksomheden er med til at gå forrest i kampen mod CO2-udviklingen og arbejder på at opfylde Danmarks 

miljøpolitik langt før kravet om at ville være kulfri. Det styrker Ørsteds brand at være forgangsbillede og 

skaber værdi for virksomheden. Det er for nu sjældent, da mange andre virksomheder er længere tid om at 

omstille sig. Ørsted bruger kun fem til seks år på at blive kulfri og have skåret markant i udledningen af CO2. 

Det er dog ikke meget omkostningstungt at efterligne. Derfor må det antages, at ressourcen kun er en 

midlertidig fordel. Men der er muligheder for at satse hårdt på dette område i forhold til clean-tech og i 

samarbejde med teknologien gøre dette meget mere vedvarende. 
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Brand og omdømme: 

CSR-politikken er, som tidligere nævnt, med til at styrke virksomhedens brand og derved også omdømme i 

Europa, såvel som resten af verden. Ørsted opfører nye havvindmølleparker i Europa og har projekter i 

andre lande i verden også. Det tager tid, koster penge og er en svær egenskab at opbygge omdømme og 

brand indenfor energibranchen. Derfor vil det være en ressource virksomheden kan profitere af længe. 

Teknologi: 

Med teknologi kommer virksomheden langt i de forskellige forretningsområder. Det er helt fra de 

elektroniske el-tavler, som er blevet opsat af Radius hos el-kunderne, som gør det muligt at indhente meget 

data i realtid. Men det er også den teknologi, som bruges i forhold til udvinding af energi både nu, men 

også i fremtiden. Det kunne være nye teknologier inden for lagring af elektricitet, men også nye områder 

hvor der kan udvikles for at kunne producere energi. Som nævnt i PESTEL analysen er dette et vigtigt 

element, som spænder bredt over mange former for teknologier, hvor der er behov for at være på forkant 

med disse. Ressourcen er dog umiddelbart ikke omkostningstung at efterligne, hvorfor det kun er en 

midlertidig fordel. 

Menneskelige ressourcer og viden: 

Den viden, som indhentes gennem den teknologi, der er behandlet ovenfor samt i produktionsanlæg og i 

havvindmølleparkerne, er meget værdifuld og sjælden. Som tidligere nævnt er adgangsbarriererne høje, og 

det tager tid at etablere, hvorfor det også er dyrt at tilegne sig den enorme viden indenfor vedvarende 

energi. Et eksempel på hvor værdifuldt det er for virksomheden, er de omkostningsreduceringer, der sker 

indenfor etableringen af havvindmølleparker. Det gør, at udviklingen i priserne har udviklet sig til, at de 

seneste bud på kontrakter er givet uden nogen form for tilskud. Man forventer ligeledes, at udviklingen gør, 

at man i 2020 har priser på vedvarende energi, der er billigere end de fossile brændsler (CarbonBrief, 

2017). Ørsted er en af de førende virksomheder indenfor dette, og det forventes derfor at fortsætte denne 

udvikling, da der er mange flere projekter i pipelinen, hvorfor det også allerede er organiseret i 

virksomheden og er blevet en vedvarende fordel. 

Olie og gas forretningen (E&P): 

Forretningsområdet har i seneste periode fra 2011-2015 været en god indtjeningskilde for virksomheden 

med et gennemsnitligt EBITDA omkring 8,4 mia. DKK (Årsrapporten 2015, s. 32). Derfor har segmentet 

været værdifuldt for virksomheden, men har også måtte tage nogle store nedskrivninger. Virksomhedens 

markedsandele var ikke dominerende på området, hvor der var store konkurrenter som b.la. Mærsk. Derfor 

er ressourcen ikke sjælden.  

Markedsdominerende vedvarende energi: 
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Denne ressource er i grænselandet mellem det materielle og ikke-materielle og lægger sig kraftigt op ad 

”Humane ressourcer og viden”. Det henvender sig til den markedsdominerende rolle, virksomheden har, da 

de er den virksomhed, som lige nu har investeret mest i nye projekter om vedvarende energi (Wind Europe, 

2018). Men der kan argumenteres for, at dette er en ressource, som virksomheden kan udnytte helt 

optimalt. Det er yderst værdifuldt og meget sjælden, da der kun kan være en virksomhed i denne kategori. 

Dog menes der ikke, at denne ressource er omkostningstung med det målestoksforhold, der findes i 

branchen. Det er meget dyrt at skulle efterligne, men med de summer som hvert år bliver investeret, falder 

den inde for denne parameter. Derfor giver det virksomheden en midlertidig fordel, som de skal udnytte 

både på markedet, men også som politisk indflydelse til EU. 

5.3.2 Opsummering VRIN analysen 

Tabel 5.3.2.1 – Opsummering VRIN analysen: 

Ressource Valuable Rare 
Costly to 

imitate 

Organised 

properly 

Competitive 

implications 

Implications to 

profitability 

Finansielle ressourcer Ja Nej     Parity Normale 

Havvindmølleparker Ja Nej     Parity Normale 

Produktionsanlæg Ja Nej     Parity Normale 

CSR-politik og clean-tech Ja Ja Nej   Temporary 

Midlertidig over 

normal 

Brand og omdømme Ja Ja Ja Ja 

Sustainable 

advantage 

Vedvarende over 

normal 

Teknologi Ja Ja Nej   Temporary 

Midlertidig over 

normal 

Humane ressourcer og 

viden Ja Ja Ja Ja 

Sustainable 

advantage 

Vedvarende over 

normal 

Olie- og gasforretningen Ja Nej     Parity Normale 

Markedsdominerende 

vedvarende energi Ja Ja Nej   Temporary 

Midlertidig over 

normal 

(Kilde: egen opstilling på baggrund af analysen, med afsæt i teori fra Barsley & Hestely, 2015) 

Denne analyse har givet indblik i de interne muligheder, der ligger til virksomheden. Det giver styrke at 

have vedvarende fordele som know-how og brand, da det styrker virksomheden i mange henseender. Både 

i forhold til nye markeder, omkostningsoptimeringer, men også til politisk slagkraft og måske kunne være 
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med til at påvirke nye love og krav i fordelagtig retning. Andre ressourcer er midlertidige, men kan dermed 

stadig skabe store fordele på den kortere bane. 

Analysens delelementer vil blive brugt som de interne styrker og svagheder i en senere SWOT analyse. 

5.4 Analyse af fossile brændsler vs. vedvarende energi (DONG vs. Ørsted) 

De foregående analyser har taget afsæt i de eksterne og interne forhold samt analyseret den branche, 

Ørsted befinder sig i. Dette vil danne grundlag for den værdiansættelse og budgettering, som vil blive 

fortaget i opgaven. 

Da opgavens overordnede problemformulering har et aspekt omhandlende den strategiændring, som er 

sket i forhold til overgangen fra konventionel energiudledning til en mere vedvarende strategi om 

miljøhensyn i måden, energien udvindes på, vil de næste analyser omhandle dette aspekt. De næste 

analyser vil dog stadig tage afsæt i elementer fra de forudgående analyser, særligt i PESTEL analysen. De 

næste analyser vil danne grundlag for den samlede strategiske beslutning, for i værdiansættelsen at kunne 

underbygge den strategiske ændring i fra DONG til Ørsted. 

5.4.1 Miljømæssig statsstøtte 

I Danmark har PSO-afgiften været med til at finansiere investeringen og statsstøtten til at fordre 

energiproducenterne til investeringer i vedvarende energi. Ligeledes blev der i Danmark fjernet nogle 

miljøafgifter og CO2-afgifter på brugen af biomasse til opvarmning og produktion af el. Det gjorde det mere 

fordelagtigt at skifte de gamle kraftværkers anlæg ud til nye anlæg, som kører på biomasse. 

Danmark har en energipolitik om at være fri for fossile brændsler i 2050.  

I Storbritannien indførte man i 2002 såkaldte RO-ordninger (Renewable Obligations), som også skulle støtte 

incitamentet til at investere i vedvarende energi. Disse RO-ordninger blev i 2013 erstattet af CfD-ordningen 

(Contracts-of-difference), hvor Ørsteds parker Burbo Bank Extension og Walney 1 i 2013 var de første til at 

modtage den ordning i Ørsted-regi.  

CfD går ind i loven om en minimumspris, som udbyderne kan få for deres elektricitet i en kontraktperiode 

på mellem 15-30 år, der er med til at gøre det nemmere at indregne omkostningerne med en meget 

svingende pris på el.  

Figur 5.4.1.1 – Tilskud til CfD-kontrakterne op til markedsprisen på el: 
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(Årsrapporten 2017, s. 86) 

Det gråskraverede område er det tilskud, som Ørsted med CfD-kontrakterne modtager som kompensation 

for den forskel, som er fra markedsprisen på el og op til den aftalte pris. 

Dette er endnu en nødvendighed, da prisen på vedvarende energi endnu er højere end prisen på de fossile 

brændsler (IRENA, 2018). Derfor er disse tilskud stadig en nødvendighed i etableringen af nye 

havvindmølleparker. 

 

”Vores havvindmølleparker er i vid udstrækning underlagt offentligt regulerede priser, hvor vi har stor 

sikkerhed om indtægterne... ROC-elementet forventes at udgøre 60% af de samlede indtægter fra disse 

parker i 2018. De offentligt regulerede priser og tilskud i 2018 forventes i alt at udgøre 78% af indtægterne 

fra vores producerende havvindmølleparker.” 

(Årsrapporten 2017, s. 14) 

CfD-kontrakterne bliver tegnet og forhandlet samlet fra BEIS (Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy) Storbritannien alt efter de projekter, som er i pipelinen (CarbonBrief, 2017).  

5.4.2 Politisk kamp om den fremtidige energi 

Spørgsmålet om den vedvarende energi er et varmt politisk emne. Som tidligere nævnt i PESTEL analysen er 

der mange forskellige politiske spørgsmål i forhold til vedvarende energi. På de forskellige klimatopmøder 

forsøger man at nå til enighed i forhold til det samlede mål for verden; at begrænse CO2-udledningen, at 

tænke på miljøet og holde temperaturændringerne på et minimum. Men det er et faktum, at lande, som 

har stor eksport af kul og andre fossile brændsler, ikke altid deler den samme entusiasme og vilje til at ville 

forhandle. Det blev senest tydeliggjort, da USA’s præsident Trump trak sig ud af forhandlingerne ved 

topmødet i Paris i 2017. Verdens lande forhandler om en aftale om samlet at begrænse 

temperaturstigningerne til en to graders grænse. Der er i skrivende stund endnu ingen aftaler, og 

forhandlingerne om dette punkt har været omkring to år undervejs. 



Side 77 af 145 
 

Det helt centrale politiske mål er, at de fleste lande er enige om at investere i den vedvarende energi. Tal 

fra Wind Europe viser, at der bliver investeret tungt i havvind i hele Europa, og lande som Storbritannien, 

Tyskland, Holland og Danmark er foregangslandene på den front. Kapaciteten på havvindmøller var for 

2017 18,7 GW, det forventes, at kapaciteten i 2020 er 25 GW. 

I 2017 udgjorde produktionen af el med havvind i Europa omkring 2% af det samlede forbrug, kul udgjorde 

21%. I 2030 forventes kul dog kun at udgøre 5% af det samlede forbrug, her vil energien fra havvindmøller 

udgøre 7%. Den overvejende grund til, at det ikke er mere, er, at ganske få lande endnu må bære den 

samlede kapacitet af havvindmøller. Lande med kyststrækninger som Storbritannien, Tyskland, Holland, 

Frankrig og Danmark er den bærende kapacitet, men lande uden kyst forsker og installerer mere solar, 

landmøller og hydro energi.  

Figur 5.4.2.1 - Europæiske landes fremtidige projekter i opførsel af havvindmøller: 

 

(Wind Europe, 2018) 

Da Ørsted 2008 fremlagde de første forslag om en mere grøn profil for senere i 2017 at starte aftrapningen 

af kul, var målet om reduceringerne af fossile brændsler og CO2 meget mere radikale end Danmarks 

samlede mål. Aftrapningen skulle ske over en ganske kort periode fra 2017-2023 og derfor noget mere 

ambitiøs end den overordnede danske strategi om at være kulfri i 2030. Den danske aktiemajoritet i Ørsted 

kan have haft en signifikant indflydelse på denne beslutning for at vise omverdenen et godt eksempel. 

Beslutningen har ligeledes sendt et klart signal til Ørsteds investorer om, at strategien om den vedvarende 

energi skal tages seriøst.  

5.4.3 Interesse for fremtidige investeringer 

En rapport fra IRENA (International Renewable Energy Agency) viser, at vedvarende energi bliver billigere at 

udvikle, hvorfor priserne og investeringerne i etableringen også falder. Man forventer, at der i 2020 er nået 

en break-even på priserne fra de fossile brændsler. 

“Electricity from renewables will soon be consistently cheaper than from most fossil fuels. By 2020, all the 
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renewable power generation technologies that are now in commercial use are expected to fall within the 

fossil fuel-fired cost range, with most at the lower end or undercutting fossil fuels.” 

(IRENA, 2018) 

IRENA forventer derfor, at omkostningerne til fremstilling af den vedvarende energi krydser og overhaler 

de fossile brændsler i 2020. Årsagen til dette er iflg. IRENA tre forskellige faktorer; omkostningsreducering, 

politisk opbakning og teknologiske forbedringer. Den politiske opbakning kan være Energiaftaler, som 

fremmer vedvarende energi, afgiftslettelser som på biomasse og subsidier som ved vindmøllekontrakterne. 

Når disse faktorer er opfyldt, vil omkostningskurven derfor være nedadgående. Omkostningerne for fossile 

brændsler har derimod historisk været mere konstant. Denne form for energifremstilling er afhængig af 

råvarer som f.eks. kul, olie og gas. Priserne for disse reguleres separat på andre markeder og kan variere en 

del, hvorfor tidligere har tegnet kontrakter på disse for at have stabile priser. 

Tabel 5.4.3.1 – Illustration af historiske og fremtidige priser på offshore energi kontra fossile brændsler: 

  

(IRENA, 2018) 

Ovenstående tabel viser den udvikling, man forventer, vil ske i prisen på fremstilling gennem forskellige 

europæiske havvindmølleparker i forhold til niveauet for fossile brændsler. Dette understøtter den 

udvikling, der er sket i prisen for CfD-kontrakterne beskrevet i afsnit 5.4.1.  

Det altoverskyggende mål for en børsnoteret virksomhed er at skabe værdi til aktionærerne. Ørsted er lige 

nu de markedsdominerende indenfor havvindmølle energi i Europa og investerer fortsat tungt i 

etableringen af nye parker i Europa. Markedsstrategien er at opføre parkerne, drive dem en årrække for 
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afsluttende at frasælge dem igen. Denne strategi har gjort at Ørsted i 2017 har skabt sig et fornuftigt 

resultat, dermed også for aktionærerne.  

2017 blev et rekordår for havvindmølleinvesteringer i forhold til nye kapaciteter med 2,5 GW i nye 

havvindmøller. Selvom investeringerne beløbsmæssigt kun er steget fra 2012 frem til 2016, blev 2017 

beløbsmæssigt (7,5 mia. Euro) omkring 19% lavere end 2016 for vindenergi i Europa. Årsagen til dette fald 

er omkostningsbesparelser for etableringen. Det har med andre ord givet investorerne mere kapacitet for 

færre penge end 2016.   

 

”Omkostningerne er reduceret på tværs af branchen ved hjælp af en øget grad af industrialisering, 

skaleringsfordele og innovation.”  

(Årsrapporten 2017, s. 38) 

Med udsigten til omkostningsbesparelser på etableringen, konkurrencedygtige priser på den strøm som 

produceres i forhold til fossile brændsler og politisk fokus på udviklingen af vedvarende energi, tegner der 

sig derfor også en lys fremtid for investorerne. Derfor forventer Wind Energy og IRENA derfor også store 

stigninger i interessen for investeringer i virksomheder, som udvikler og etablerer vedvarende energi. 

Det viser sig nemlig, at flere og flere af de investeringer, som bliver foretaget i offshore vindenergi, er 

finansieret af den finansielle sektor. En skildring af fordelingen af kapaciteten for investeringerne er 

følgende for 2017: 

Figur 5.4.3.2 – Fordelingen af investeringerne i Havvind: 

 

(Wind Europe, 2018) 

Investeringerne fra den finansielle sektor som pensionsselskaber og banker stiger 8% i forhold til 2016. 

Disse stigninger forventes ligeledes at stige, da interessen i vedvarende energi også er stigende. Det er en 
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måde pensionsselskaberne bruger for at balancere deres varighed, da investeringer i havvindmølleparker 

typisk sker i lange kontrakter, som bringer varigheden ned. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.4.3.1 – oversigt over historiske milepæle: 

År Begivenhed 

1972 Ørsted stiftet (dengang Dansk Naturgas) 

1991 DONG opfører Danmarks første havvindmøllepark 

1999 Beslutning om liberalisering af energimarkedet i EU 

2006 Fusion af flere selskaber bliver til DONG Energy (Ørsted) 

2007 Det Europæiske Råd beslutter energipolitik om CO2 

2008 Ørsted udmelder strategi om grøn energi 

2015 62% af Ørsteds indtægt stammer fra subsidier 

2015 Beslutning om miljø og krav til landene (COP21 topmøde) 

2015 Der gives tilskud til etableringen af biomasse anlæg 

2016 Ørsted børsnoteres 

2017 Ørsted frasælger Oil&Gas 

2017 Ørsted aftrapper kul og vil reducere CO2 frem til 2023 

2017 Ørsteds andel af vedvarende energi er 64% 

(Kilde: egen opstilling ud fra data i Årsrapporter samt orsted.dk) 

For at danne et overblik over de vigtigste milepæle er ovenstående tabel blevet opstillet. Det giver et 

billede af at klima og vedvarende energi har været i fokus siden 2015 og særligt efter børsnoteringen i 

2016. For at kunne sammenholde disse milepæle fra den sorte energi mod den grønne er der ligeledes 

fremstillet en tabel, som viser de økonomiske effekter: 

Tabel 5.4.3.2 – oversigt over udviklingen i kapcitet, kontraktpriser og årets resultat: 

År Begivenhed 
Beslutttet 
havvind 

(GW) 

Vindenergi 
af den 

samlede 
prod. 

Årets 
resultat 
(mio.) 

EBITDA 
WP 

(mio.) 

EBITDA 
B&TP 
(mio.) 

EBITDA 
D&CS 
(mio.) 

2012 
Prisen på havmølleenergi er 160 EUR/MWh 

2,8 29% -4,0 2,5 1,0 -1,5 
Målet er i 2020 af handle til 100 EUR/MWh 
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2013 

CfD-kontrakter i UK erstatter RO-ordningerne 

3,6 28% -0,9 4,3 0,7 2,3 
Burbo BE og Walney 1 bliver de første på CfD 

Kul er væsentligt billigere end vedvarende energi 

Ørsted nedskriver 6,6 mia. grundet lave oliepriser 

2014 

Ørsted investerer 4 mia. i ombygning til biomasse 

3,8 36% -5,3 6,1 0,4 1,4 
28% af energien i Ørsted fremstilles af biomasse 

Ørsted nedskriver 1 mia. på Enecogen værket i 
Holland 

Dette skyldes lave kul- og derved elpriser 

2015 

Kul er meget billigt, særligt i forhold til biomasse 
Ørsted nedskrev 15,8 mia. på Olie&Gas 

5,1 45% -12,1 6,2 0,3 2,2 Regeringen giver tilskud til brugen af biomasse 

Barssele 1+2 får kontrakt på 72,7 EUR/MWh 

Ingen betydelige nedskrivninger på anlæg 

2016 

Ørsted nedskriver 0,5 mia. på Wind Power-projekt 

7,4 42% 13,2 11,9 0,1 7,1 

64% energi hos Ørsted er produceret på grøn 
energi 

Kapaciteten på havvind steg med 25% siden 2016 

CfD-kontrakter i UK til 50% af prisen i 2015 
(Hornsea 2) 

2017 

CfD-kontrakt i UK handles til 57,5 EUR/MWh 

8,9 51% 20,2 20,6 0,6 2,1 
3 projekter er afgivet uden nogen støtte 

Vindenergi forventes at dække 30% af Europa i 
2030 
Ørsted frasælger Olie&Gas 

(Kilde: Egen opstilling fra Wind Europe, 2017; Orsted.dk; IRENA, 2018; Carbon Brief, 2017) 
*Historiske økonomiske nøgletal er indregnet med Ørsteds business performance princip fra 5-års 
oversigterne. 

Priserne på offshore vindmølle energi var i 2012 160 EUR/MWh, og fossile brændsler var massivt billigere. 

På daværende tidspunkt var det derfor meget billigere for Ørsted at producere med kul. Forventningen var 

dengang, at prisen i 2020 ville være omkring 100 EUR/MWh, det viste sig dog, at bare fem år senere i 2017 

var prisen omkring 57,5 EUR/MWh, altså ca. halvdelen af hvad forventningerne var dengang. I 2020 

forventer EU at være under niveau af de fossile brændsler. Det betyder derfor, at udviklingen går betydeligt 

hurtigere, end man førhen havde forventet. Som tabel 5.4.3.2 viser, har Ørsted haft forholdsvis store 

nedskrivninger på olie og gas grundet et meget følsomt og volatilt marked. Som fremhævet i PESTEL 

analysen afsnit 5.1.2, så er elpriserne ligeledes meget svingende. Men her virker det til at være nemmere at 

fastholde og budgettere priserne, hjulpet godt på vej af lange CfD-kontrakter. Ørsted frasolgte i 50% af 

rettighederne til en projekteret havvindmøllepark (Walney Extension) i Storbritannien til de danske 

pensionsselskaber PKA og PFA, og det indbragte gode indtjeninger i 2017. 

Salget af Olie & Gas indbragte Ørsted omkring 2,1 mia. på bundlinjen i 2017 og har nedbragt risikoen 

overfor fremtidige fald i oliepriserne betydeligt. 
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Tabel 5.4.3.2 viser, at EBITDA i Wind Power er steget hvert år siden 2012, i takt med at energien produceret 

i forretningsområdet, samt den besluttede kapacitet ligeledes er steget. Det kan give en god indikation på 

Ørsteds strategi om netop at satse på den vedvarende energi, herunder specielt opførelsen, drift og frasalg 

af havvindmølleparker. 

5.4.4 Gas og olies fremtid i Danmark 

Danmark har været nettoeksportør af olie og gas siden 1997, det vil sige, at der er udvundet mere, end vi 

selv har kunnet bruge og derfor eksporteret begge til udlandet (Energistyrelsen, 2017, juli). Men det 

forventes, at kilderne i Danmark og Norge, hvor der er etableret platforme, vil være på et niveau, som gør, 

at Danmark ikke længere kan være nettoeksportør på olie og gas i hhv. 2026 og 2032. Energistyrelsen 

forventer, at der skal investeres tungt i nye teknologiske projekter og vedligeholdelse for at bevare en 

effektiv olie- og gasforretning. DONGs Oil&Gas har i de seneste fem år haft faldende indtjening samtidig 

med, at olie og gaspriserne har været presset helt ned. Oil&Gas var en værdifuld forretning for DONG 

Energy, men den var ikke rare og derfor ikke en komparativ fordel, jf. VRIO analysen. En kombination af 

dette kan have været anledningen til, at virksomheden i 2015 besluttede, at forretningsområdet skulle 

frasælges. Det må alt andet lige forventes, at indtjeningen realistisk vil falde frem mod de skæringsdatoer, 

Energistyrelsen har fremsat. 

Det er af regeringen i Danmark bestemt, at man i 2050 vil være helt fri for brugen af fossile brændsler til 

fremstillingen af energi (Energistyrelsen, 2018). 

Historisk har indtjeningen for Oil & Gas været svingende. Iflg. Energistyrelsen vil udvindingen af gas og olie 

blive sværere, i takt med at kilderne udtømmes. Det kræver derfor teknologiske udvikling of investeringer i 

nuværende platforme for at opretholde produktionen. Energistyrelsen har i 2017 forecastet på produktion 

af olie og gas. Udviklingen på kort sigt forventes at se ud som nedenstående tabel. 

Tabel 5.4.4.1 – forecast på olie- og gas produktionen i Danmark. 

 

(Kilde: egen opstilling ud fra (Energistyrelsen, 2017)) 

På længere sigt er forecasten mindre specifik, men er aflæst til at være et opsving på omkring 50% i 2022 i 

forhold til året før, og antaget at være faldende med ca. -1% om året herefter. Faldet på ca. 1% er et skøn, 

da den er tæt på konstant en periode hvorefter den begynder at falde. 

Produktion i DK 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Olie 8,7 8,4 8,2 7,5 6 6

Gas 3,9 3,8 3,5 2,5 1 0,9

Sum 12,6 12,2 11,7 10 7 6,9

Vækst -3,28% -4,27% -17,00% -42,86% -1,45%
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Figur 5.4.4.1 – forecast på olie- og gasproduktion. 

 

(Kilde: (Energistyrelsen, 2017)) 

5.4.5 Vedvarende energi i fremtiden 

DONG Energy forventer iflg. årsrapporten 2016, at de vil have en kapacitet på 11-12 GW i 2025. DONG 

Energys Wind Power omsætning alt andet lige bør være identisk med Ørsteds Wind Power omsætning. 

Ørsted havde ultimo 2017 en kapacitet på 3,9 GW. For at Ørsted kan nå en kapacitet på 9 GW i 2025, må de 

have en årlig vækst i omsætningen på Wind Power på: 

9

3,9

1
8
− 1 = 11,02% 

Væksten i omsætningen på et forretningsområde som Wind Power sker ikke som en løbende tilskrivning 

som beregningerne ovenfor. Væksten sker i stedet i større spring i takt med, at parkerne færdiggøres. Da 

omsætningsvæksten skal bruges til en budgettering af fremtidig indtjening, er det dog mere 

hensigtsmæssigt at budgettere med løbende tilskrivning. 

5.4.6 Opsummering af fossile brændsler vs. vedvarende energi 

Fremstilling af energi er et emne, som er blevet inddraget i den politiske debat omkring fremtidens 

miljømæssige problemer og mulige løsninger. Det har været en industri, hvor der historisk er blevet 

udvundet meget CO2, NOX og andet miljøskadeligt, derfor er det også meget naturligt. Det må antages, at 

energi som el og varme ikke i nærmeste fremtid kan erstattes, hvorfor man i stedet ser på hvordan 

fremstillingen kan gøres grønnere.  

Den danske stat har aktiemajoriteten i virksomheden, og man kan derfor med god grund forvente, at 

virksomhedens CSR og miljøpolitikker skal afspejle statens. Da man valgte at frasælge Oil & Gas, var det for 

at blive endnu mere grøn og satse på den vedvarende energi. Virksomheden er derfor præget af et vist 

politisk pres i forhold til deres strategi.  
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At gøre en virksomhed attraktiv for investorer kan være en balance for nogle gange kan etik og afkast være 

meget langt fra hinanden. Men ved at satse på den grønne fremtid og vedvarende energi er Ørsted 

umiddelbart blevet meget mere attraktiv rent etisk. Denne opgave vil belyse, om det samme er sket rent 

afkastningsmæssigt og i tråd med det politiske pres, der har været for at skifte retning. 

Såfremt virksomheden ønsker at beholde sin position som markedsdominerende indenfor vindenergi, er 

det en nødvendighed at være attraktiv for investorer og dermed også investeringer. Ørsted er ulig DONG 

Energy derfor i højere grad blevet afhængig af interessen, da man har valgt at frasælge et 

forretningsområde og indtægtskilde for at satse på Wind Power. Som afsnit 5.2 understreger, kræver det 

tunge investeringer for at opretholde positionen på at marked, hvor der er potentiale for indtjening. 

5.5 SWOT analyse 

Som en opsummering på opgavens analyseafsnit bliver de forskellige delelementer i analyserne samlet i en 

SWOT-analyse. En SWOT-analyse indeholder både de interne og eksterne forhold, som i dette tilfælde gør 

sig gældende for Ørsted.  

SWOT-analysen vil derfor danne et overblik over, hvordan Ørsted står i forhold til de interne og eksterne 

forhold, som kan påvirke dem.  

SWOT-analysen er delt op i to forskellige elementer med afsæt i opgavens problemformulering. Den vil 

derfor blive behandlet ud fra det perspektiv, som DONG Energy ville have, såfremt den sorte energi var 

fortsat, samt for Ørsted i forhold til mulighederne ved den grønne energi. 

5.5.1 SWOT-analyse – Ørsted 

Tabel 5.5.1.1 – SWOT Ørsted: 

Strenghts Weaknesses 

1. Markedsledende inden for havvind i Europa 1. Få leverandører af havvindmøller 
2. Erfaring og know-how indenfor vedvarende energi 2. Høj konkurrenceintensitet på vedvarende energi i EU 
3. Procesoptimeringer og besparelser på vedvarende 
energi 

3. Energisektorerne er udsat for udviklingen af ny og          
mindre ressourcekrævende teknologi 

4. Høje adgangsbarrierer for havvind 4. Høj konkurrenceintensitet på el-distributør markedet  
5. Frasalg af Oli&Gas giver mindre ustabilitet  
6. Stærk grøn profil overfor CSR og CleanTech  
7. Ny strategi lever op til DK’s energipolitik  
8. Goodwill og stærkt brand i Europa  
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Opportunities Threats 

1. Stor politisk bevågenhed på vedvarende energi 1. Lovændringer på energiområdet i EU 
2. Faldende priser på vedvarende energi 2. Ændringer vedrørende støtteordninger på el 
3. Vækst i, og investeringer i UK, DE & NL 3. Elpriserne er konjunkturfølsomme 
4. Viden indenfor vedvarende energi kan skabe nye 
produkter 

4. Valutastigninger på GBP/EUR 

5. Stigende interesse for investeringer i vedvarende 
energi 

5. BREXIT – det indre marked 

 6. Substituerende produkter 
 7. Uforudsigelige vejrforhold – nedbør, vind og sol 

(Kilde: egen opstilling) 

5.5.2 TOWS-analyse – Ørsted 

Som en forlængelse af SWOT-analysen foretages der en TOWS-analyse, som er en analyse, der identificerer 

den strategi og de tiltag, som må foretages på baggrund af SWOT-analysen.  

Figur 5.5.2.1 – TOWS Ørsted: 

 Interne forhold 
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 Strengths 
1. Markedsledende 
2. Erfaring og know-how 
3. Optimeringer og besparelse 
4. Høje adgangsbarriere 
5. Frasalg af Oil&Gas 
6. Grøn profil 
7. Energi politik 
8. Goodwill og brand 

Weaknesses 
1. Få leverandører 
2. Konkurrenceintens vind 
3. Teknologiske udviklinger 
4. Konkurrenceintens el-dist. 

Opportunities 
1. Politisk bevågenhed 
2. Faldende priser 
3. Vækst i forretningslande 
4. Viden i vedvarende energi 
5. Investeringer i grøn energi 

Strategi i forhold til Strenghts 
og Opportunities: 
Bruge deres erfaring og 
markedsposition til at 
udbygge denne og udnytte 
den politiske og 
investeringsmæssige interesse 
til at få etableret endnu flere 
havvindmølleparker gennem 
tunge investeringer. 

Strategi i forhold til 
Weaknesses og Opportunities: 
Udnytte kapital fra investeringer 
og faldende priser i etableringen 
af nye parker til eventuelle 
opkøb af leverandører og 
udvikle nye teknologier i tæt 
samarbejde med disse. 
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Threats 
1. Lovændringer fra EU 
2. Ændringer statsstøtte 
3. Følsomme elpriser 
4. Valutastigninger 
5. BREXIT 
6. Substituerende produkter 
7. Vejrforhold 

Strategi i forhold til Strenghts 
og Threats: 
Udnytte markedspositionen til 
lobbyisme i EU i forhold til 
lovgivning og statsstøtte samt 
presse UK i forhold til fortsat 
handel vedr. BREXIT. Erfaring i 
forhold til diversificering af 
risikoen for vejr og valuta.  
 

Strategi i forhold til 
Weaknesses og Threats: 
Lovændringer og mindre 
statsstøtte kunne have 
indflydelse på 
konkurrenceintensiteten. 
BREXIT kan have indflydelse på 
farten af den teknologiske 
udvikling til Ørsteds fordel. 
 

(Kilde: egen opstilling) 

5.5.3 Opsummering SWOT og TOWS – Ørsted 

Ørsted har en god position i forhold til vindenergi i Europa, de er som sagt indehaver af de fleste 

markedsandele på havvind. De fortsætter med at foretage investeringer indenfor området og ser derfor ud 

til at udbygge deres position. Det virker som en god disputation, da der er opsving i markedet, både fra 

politisk side hvor der er stor bevågenhed men også fra investorer. Investorerne er den finansielle sektor, 

men også private, som gerne vil forrente deres personlige formue i vedvarende energitiltag.  

Priserne på etableringsomkostningerne er faldende. Det betyder, at man forventer, at de i 2020 vil være på 

højde med priserne på fossile brændsler. Det betyder også, at en tendens er begyndt i forhold til de nye 

projekter, hvor tilbud er afgivet uden nogen former for subsidier. Det betyder derfor også, at Ørsted uden 

subsidier vil blive mindre afhængig af ændringer i disse, men mere afhængig af interessen fra investorer og 

prisen på elmarkedet. Den grønne profil vil alt andet lige gøre denne interesse mere langtidsholdbar i 

forhold til den retning, politikere og miljølovgivningerne bevæger sig. Uden subsidier vil de dog også være 

mere eksponeret overfor prisændringer i elpriserne og i forhold til valutakurserne fra Storbritannien. Det 

kræver, at man fortsat afdækker noget af den risiko ved hjælp af finansielle instrumenter. Risikoen for 

valutakursændringer er ikke ny, men er skærpet efter BREXIT, og Ørsted må derfor udnytte den erfaring, de 

har på området. 

BREXIT og et svækket Storbritannien vil kunne få en negativ effekt på den fremgang, der er i markedet for 

vedvarende energi i Europa, da store dele af Ørsteds investeringer ligger i landet. Men det vil ligeledes 

kunne svække konkurrenter til Ørsted, som måske ikke har fået diversificeret deres forretningsområde så 

meget ud. Ørsted har trods alt lovende projekter i lande som Tyskland og Holland, som alt andet lige vil 

kunne holde dem inde på markedet.  
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Truslen overfor nye teknologiske produkter indenfor vedvarende energi samt overfor substituerende 

produkter vil kunne mindskes, hvis Ørsted fortsat holder sig i selen i forhold til deres R&D. 

Investorinteressen vil kunne udnyttes ved at skabe kapital til muligvis at udvide og opkøbe leverandører for 

bedre at kunne styre priserne på havmøllerne, men også for at udnytte deres know-how på vedvarende 

energi og mulige nye produkter. Metoden i forhold denne strategi synes at være gennem den organiske 

vækst internt, men det kunne også give muligheder for opkøb i retning af solceller eller vandkraft, hvor 

Ørsted endnu ikke har produkter (Sørensen, 2017). Det ville styrke deres portefølje og sprede lidt risiko ud i 

forhold til den eksisterende portefølje af produkter indenfor vedvarende energi. 

5.5.4 SWOT – DONG 

I dette afsnit vil der blive fortaget en SWOT-analyse på baggrund af strategien om sort energi i form af 

energiudvinding gennem fossile brændsler, biomasse samt gennem gas og olie. 

Tabel 5.5.4.1 – SWOT DONG Energy: 

Strenghts Weaknesses 

1. Stor forhandlingsstyrke overfor leverandører 1. Stor konkurrence fra vedvarende energi 

2. Erfaring og know-how indenfor kraftværker 2. Olie, gas og el er konjunkturfølsomme 

3. Mange leverandører 3. Kan få svært ved at leve op til DK’s energipolitik 

4. Mulig vækst op opkøb i Oil&Gas 4. Svækket CSR overfor aktionærer 

5. USA kæmper fortsat for fossile brændsler 5. Store afskrivninger kan bekymre aktionærer 

6. Uafhængighed i forhold til el kontrakter  

7. Diversificeret portefølje   

  

 

Opportunities Threats 

1. BREXIT kan gøre det svært at handle med UK 1. EU’s miljøkrav om CO2-udledninger 

2. Kan opkøbe flere oliefelter og udvide forretningen 2. Stor konkurrence fra vedvarende energi 

3. Lav pris på energifremstilling ved gas og biomasse 3. Afgiftsbesparelser 

4. Stærk markedsposition i Europa 4. Substituerende produkter 

 5. Vejrændringer påvirker elpriserne 

 6. DK vil være kulfri i 2030 

(Kilde: egen opstilling) 
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5.5.5 TOWS-analyse – DONG 

For at binde de interne og eksterne forhold på den sorte energi fra SWOT-analysen sammen i konkrete 

strategier vil der blive foretaget en TOWS analyse. 

Tabel 5.5.5.1 – TOWS DONG Energy 
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 Strengths 
1. Stor forhandlingsstyrke 
2. Erfaring og know-how 
3. Mange leverandører 
4. Mulig vækst Oil&Gas 
5. USA støtter kulenergien 
6. Uafhængighed 
7. Diversificeret portefølje 
 

Weaknesses 
1. Høj konkurrence vedvarende 
2. Konjunkturfølsomme prod. 
3. DK’s energipolitik 
4. Svækket CSR 
5. Afskrækkende afskrivninger 

Opportunities 
1. BREXIT besværliggør 
2. Opkøb af oliefelter 
3. Lave priser på fossile 
4. Stærk markedsposition 

Strategi i forhold til Strenghts 
og Opportunities: 
Der findes mange mulige 
leverandører på markedet. 
Politisk er der ingen klare 
retningslinjer endnu, det kan 
give mulighed for opkøb af 
mere gas og olie. 
Produktionen gennem gas, 
olie, fossil- og biomasse er 
billig. 

Strategi i forhold til 
Weaknesses og Opportunities: 
Porteføljen indeholder gas, olie, 
vedvarende energi og 
kraftværker, det styrker 
markedspositionen og kan give 
mulighed for flere opkøb. 
BREXIT kan forhindre ny 
udvikling af andet end 
ovenstående portefølje. 

Threats 
1. Miljøkrav fra EU 
2. Vedvarende energi 
3. Afgiftsbesparelser 
4. Substituerende produkter 
5. Vejrændringer 
6. DK kulfri i 2030 
 

Strategi i forhold til Strenghts 
og Threats: 
En stærk markedsposition kan 
styrke forholdet til EU og DK 
og evt. kommende 
lovgivninger. Priserne er lave, 
og det kan tilsikre lave priser 
for forbrugerne i Europa hvis 
dette kan fortsætte.  

Strategi i forhold til 
Weaknesses og Threats: 
Konjunkturfølsomme 
energiprodukter kan påvirke EU 
i deres lovgivning, som må 
forventes at ville tilsikre de 
bedste priser til forbrugerne. 

 

5.5.6 Opsummering SWOT og TOWS – DONG 

Ved at have en stor portefølje af energifremstillende produkter både inden for gas, olie, kraftværker og 

vindenergi har DONG en stærk baggrund for at kunne modstå eventuelle nye lovgivninger. Dette giver 
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styrket forhandlingskraft både overfor leverandører, men også overfor dansk lovgivning på energiområdet. 

DONG er en utrolig stærk spiller på det danske marked, hvor aktiemajoriteten til regeringen kun er et 

endnu stærkere kort. Efter oliekrisen i 70’erne har det været Danmarks mål at være mindre afhængig af 

olien fra Mellemøsten. Derfor må det vurderes at være et område, som man stadig ønsker at holde fast i. 

Dog er der fortaget store afskrivninger i forretningsområdet i forbindelse med prisfald på olien, hvilket vil 

kunne have en afskrækkende effekt på aktionærerne i selskabet.  

USA og dets præsident Donald Trump holder igen med de politiske miljømæssige lovgivninger og kæmper 

fortsat for olie og fossile brændsler i energisektorerne. Det kan være til fordel, da det derved er godt at 

have muligheder for at kunne intensivere investeringen i områder, som fra verdenspolitiks side besluttes at 

være fremtiden. Uroen kan dog give store prisændringer, som vil kunne betyde afskrivninger, da olien har 

vist sig at være meget følsom.  

Priserne på de fossile brændsler som olie, gas og kul er fortsat billigere end priserne på etableringen af 

vedvarende energi. Dog er omlægningen på kraftværkerne til biomasse blevet afgiftsfritaget, og det kan 

være med til allerede at spare penge på dette område trods investeringen på knap fire mia.  

Dong skal fortsat anvende finansielle instrumenter til diversificeringen af risiko på hele energiporteføljen, 

særligt gas, olie og valutakurser, da ændrede elpriser samtidigt kan føre til store tab for virksomheden. 

6 Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at analysere DONG Energys og Ørsteds historiske økonomiske situation 

for at undersøge, hvilke faktorer der ligger til grund for disse. Sammen med den strategiske analyse vil 

denne regnskabsanalyse danne grundlag for budgetteringen af de to selskaber.  

Opgaven behandler begge selskaber som separate, men begge regnskabsanalyser for overblikkets skyld 

behandles samtidigt i dette afsnit i stedet for at have to separate afsnit om regnskabsanalyser. 

Før regnskabsanalyserne kan foretages, er det nødvendigt at lede efter væsentlige ændringer og forskelle i 

regnskabspraksis i årsrapporterne. Dette skyldes, at sådanne ændringer vil gøre det vanskeligt at vurdere 

udviklingen i den økonomiske situation i selskaberne. 

Regnskabsanalyserne danner sammen med den strategiske analyse grundlag for budgetteringen af både 

DONG Energys og Ørsteds regnskaber. Det er nødvendigt at se, hvor selskaberne skaber deres værdi. Derfor 

opdeles aktiver og forpligtelser i to kategorier; drift eller finansielle (Petersen & Plenborg, 2012). Aktiviteter 

i resultatopgørelserne og pengestrømsopgørelserne vil opdeles efter samme princip. 

Ud fra de reformulerede regnskaber analyseres der på både DONG Energys og Ørsteds økonomiske nøgletal 

for den aktuelle periode. For at kunne lave disse analyser benyttes den udvidede DuPont pyramide, hvor 
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egenkapitalforrentningen (ROE) dekomponeres, og de individuelle komponenter analyseres (PwC, 2016). 

Der analyseres ligeledes på væksten i perioden ved at se på residualindkomsterne korrigeret for eventuelle 

usædvanlige poster. Afslutningsvis vil der blive analyseret på, hvilke risici de to selskaber er eksponeret for. 

6.1 Revisorpåtegning 

DONG Energy og senere Ørsted har siden 2010 haft tilknyttet PwC som revisionsselskab (Årsrapporten 

2017, s. 167). Denne rapport tager ikke udgangspunkt i historisk data, som ligger før denne periode. Derfor 

er det ikke nødvendigt at undersøge tidligere forhold end dette. PwC har i alle år udfyldt ”den uafhængige 

revisors revisionspåtegning”, som betyder at de står til ansvar for de krav, der i Danmark er angivet for et 

gældende regnskab. Det antages derfor, at DONG Energy og Ørsteds regnskaber kan anses som retvisende 

og pålidelige i forhold til at være i overensstemmelse med krav til IFRS.  

6.2 Anvendt regnskabspraksis 

DONG Energy og Ørsted har i samme periode ligeledes aflagt deres koncernregnskab i overensstemmelse 

med samme retningslinjer omhandlende IFRS. Selskabet befandt sig også før børsnoteringen i 

regnskabsklasse D, grundet den statslige aktiemajoritet. Denne regnskabsklasse er på nationalt plan den 

med de skrappeste regler at overholde.  

Da virksomheden i 2016 valgte at ville frasælge Oil & Gas-forretningen, valgte selskabet for 2016 og 2017 at 

føre disse aktiviteter i begge årsrapporter som ophørende aktiviteter.  

Selskabet måler i hele koncernregnskabet efter det historiske kostprincip bortset fra derivater, finansielle 

instrumenter i både handelsbeholdningen og disse klassificeret som disponible for salg samt CO2-kvoter. 

Disse måles i stedet til markedsværdi (Årsrapporten 2017, s. 73). 

Siden 2011 har selskabet benyttet et alternativt resultatmål kaldet business performance. Business 

performance anvendes til intern styring af risici og opdeler resultaterne i aktuelle perioder. I business 

performance udskydes værdien på sikringskontrakten til indregning i samme periode, som den sikrede 

risiko indtræffer (Årsrapporten 2017, s. 75). Performance princippet tager derfor højde for midlertidige 

udsving på markedsværdien i kontrakter, som vedrører andre perioder.  

I årsrapporterne er der angivet tal både som business performance, IFRS og en kolonne med justeringen i 

forhold til disse.  

For at kunne sammenligne værdier og data vil denne analyse udelukkende tage udgangspunkt i tal opgjort 

efter IFRS retningslinjerne.  
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6.3 Kapitalstruktur 

For at tilsikre en attraktiv profil og finansiel styrke har virksomheden fastsat klare mål for dets 

kapitalstruktur og kreditværdighed. Målet er en kreditvurdering på Baa1/BBB+ samt FFO/justeret 

nettogæld på omkring 30%.   

6.3.1 Finansieringspolitik 

For at tilsikre de bedst mulige lånevilkår, samtidig med at låneomkostningerne holdes lave, har 

virksomheden spredt låneaktiviteterne på flere forskellige finansieringskilder med forskellige løbetider. Der 

udstedes og handles løbende senior- og hybridobligationer. Ligeledes har de et solidt likviditetsberedskab. 

Alle låneaktiviteterne er samlet i moderselskabet. 

6.3.2 Hybridkapital 

Virksomheden har siden 2005 udstedt hybridobligationer, som løbende bliver indfriet og handlet igen. 

Formålet med dette har været at styrke kapitalstrukturen og for at kunne finansiere flere investeringer. 

Virksomheden har pr. 31/12-17 udstedt hybridobligationer for nominelt 17.125 mio. DKK. Disse 

obligationer har forfald hhv. år 3013, 3015 og 3017, fordelingen ser således ud: 

Tabel 6.3.2.1 – Hybridkapital i Ørsted 

 

(Kilde: Årsrapporten 2017, s. 124) 

Særlige vilkår gør sig gældende for disse, hvorfor de er klassificeret som egenkapital, så kuponrenterne 

ligeledes indregnes i egenkapitalen (IAS 32 retningslinjer). Men da resultatet af amortiseringsbeløbet først 

påvirkes ved obligationernes forfald, indregnes gældsforpligtigelsen at være nul.  

En del af værdiansættelsen indbefatter at opdele hybridkapitalen som egenkapital eller en 

gældsforpligtelse. Herefter bestemmes det, om virksomhedens aktiver er finansieret ved hjælp af 

fremmedkapital eller egenkapital. I virksomhedens koncernregnskab behandles denne hybridkapital som 

egenkapital, men i denne analyse behandles hybridkapitalen som fremmedkapital. Den bliver derfor 

klassificeret som fremmedkapital og derfor i stedet en gældsforpligtelse under den rentebærende gæld.  
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6.3.3 Låneforpligtelser 

Udover hybridkapitalen er der ligeledes låneforpligtelser til f.eks. kreditinstitutter og almindelige 

obligationer. Virksomheden har pr. 31/12-17 låneforpligtelser for i alt 2.069 mio. DKK (2016: 4.064), og det 

er primært over for den Europæiske Investeringsbank og den Nordiske Investeringsbank. Disse lån figurerer 

i balancen under bankgæld. Aftalerne med bankerne er favorable i forhold til de almindelige lån, som kan 

indhentes på markedet, da det indbefatter lån til medfinansiering af infrastruktur- og energiprojekter. 

Bankerne kan kræve lånene tilbagebetalt, hvis staten overtager mere end 50% af aktierne, eller hvis 

virksomhedens kreditvurdering hos Moody’s eller Standard & Poor’s nedjusteres til hhv. Baa3 eller BBB- og 

under (Årsrapporten 2017, s. 121).  

Figur 6.3.3.1 - udviklingen af Moody’s og S&P’s historiske kreditvurderinger: 

 

(Kilde: Årsrapporten 2017, s. 128) 

Rating af obligationerne til Baa1 kategoriseres ifølge Moody’s som: “Obligations rated Baa are judged to be 

medium-grade and subject to moderate credit risk and as such may possess certain speculative 

characteristics.” Og defineres yderligere som: “Issuers or issues rated Baa.n represent average 

creditworthiness relative to other domestic issuers.”  (Moody's, Jul 2017). 

Ved S&P-rating er virksomheden tildelt BBB+ med stable outlook, hvilket udløser en K-1, som er den 

højeste, og definitionen for alle de nordiske lande og betyder: ”An obligor rated 'K-1' is regarded as having 

a strong capacity to meet its financial commitments.” (Standard & Poor, 2018). 

Tabel 6.3.3.1 - Ørsted har ultimo 2017 fordelt modparterne således: 

  

(Kilde Årsrapporten 2017, s. 138) 

Endvidere har virksomheden uopsigelige kreditfaciliteter på 10.424 mio. DKK til flere skandinaviske og 

internationale banker. Her er der ligeledes krav om annullering og tilbagebetaling, såfremt den danske stat 
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besidder flere eller færre aktier i intervallet udover 50-20%.  

Hele låneporteføljen havde ultimo 2017 en gennemsnitlig tid til udløb på 9,8 år. 

6.4 Reformulering af balancen 

Den klassiske officielle opstilling af balancen er ikke specielt brugbar til en analyse, hvor formålet er at 

identificere rentabiliteten af en virksomhed. Ved denne type af analyse er det nødvendigt med en 

reformulering af balancen, så balancen er opdelt efter drift og finansiering – altså driftsaktiver og 

driftsforpligtelser samt finansielle aktiver og finansielle forpligtelser (Sørensen, 2017, s. 204). 

Nedenstående tabel er en oversigt over de reformulerede balancer. 

Tabel 6.4.1 – reformulerede balancer:

 

  

(Kilde: egne udregninger og opstilling ud fra årsrapporter). 

DONG Energy A/S - reformuleret balance (i DKKm)

Aktiver 2012 2013 2014 2015 2016

Langfristede driftsaktiver 105.403 97.304 90.995 84.832 86.308

Kortfristede driftsaktiver 34.809 30.439 29.014 37.555 30.942

Driftsaktiver i alt 140.212 127.743 120.009 122.387 117.250

Finansielle aktiver 17.277 17.929 29.905 25.070 19.239

Aktiver i alt 157.489 145.672 149.914 147.457 136.489

Passiver 2012 2013 2014 2015 2016

Langfristede driftsforpligtelser 22.625 22.345 24.277 25.313 26.557

Kortfristede driftsforpligtelser 32.103 25.628 28.047 34.007 28.249

Driftsforpligtelser i alt (DF) 54.728 47.973 52.324 59.320 54.806

Finansielle forpligtelser 62.283 59.392 49.293 49.649 37.431

Minoritetsinteresser 7.057 6.708 6.561 6.398 5.146

DONG Energy A/S andel af egenkapital 33.421 31.599 41.736 32.090 39.106

Passiver i alt 157.489 145.672 149.914 147.457 136.489

Ørsted A/S - reformuleret balance (i DKKm)

Aktiver 2016 2017

Langfristede driftsaktiver 73.584 81.871

Kortfristede driftsaktiver 44.302 36.063

Driftsaktiver i alt 117.886 117.934

Finansielle aktiver 18.603 28.587

Aktiver i alt 136.489 146.521

Passiver 2016 2017

Langfristede driftsforpligtelser 17.144 18.682

Kortfristede driftsforpligtelser 37.662 26.366

Driftsforpligtelser i alt 54.806 45.048

Finansielle forpligtelser 37.431 42.875

Minoritetsinteresser 5.146 3.807

DONG Energy A/S andel af egenkapital 39.106 54.791

Passiver i alt 136.489 146.521
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Se bilag 1 og 2 for mere udspecificerede reformulerede balancer. 

Forskelle i 2016 imellem DONG Energy og Ørsted skyldes, at aktiver bestemt for salg (Oil & Gas) er blevet 

udspecificeret tilbage på de forskellige balanceposter, da DONG Energy i denne opgave ikke sælger Oil & 

Gas-segmentet. Det samme gør sig gældende for forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg. 

Selskabernes likvide beholdninger er delt op i både drifts- og finansielle poster. Driftslikviditeten er i denne 

opgave opgjort som 1,5% af omsætningen, mens den resterende del af de likvide beholdninger er 

finansielle (Sørensen, 2017, s. 207). De resterende poster er opdelt ud på drift og finansiering, efter 

klarificeringer af disse. 

Ved denne opdeling bliver det simpelt at finde forskellige centrale økonomiske nøgletal. Dette kunne f.eks. 

være investeret kapital (NDA), som er defineret som driftsaktiver fratrukket driftsforpligtelser. Den 

investerede kapital bruges f.eks. til at estimere ROIC og er dermed et vigtigt nøgletal, når det kommer til at 

analysere på virksomhedens rentabilitet. Nettorentebærende gæld er ligeledes et meget brugbart til f.eks. 

at beregne virksomhedens kapitalstruktur. Nettorentebærende gæld er også et godt udgangspunkt i 

budgetteringen, når der skal budgetteres finansielle omkostninger.  

Tabel 6.4.2 – nettorentebærende gæld, anlægskapital, arbejdskapital og investeret kapital: 

 

 

(Kilde: egen opstilling) 

6.5 Reformulering af resultatopgørelsen 

Formålet med reformuleringen af resultatopgørelsen er at spore selskabernes kilde til det samlede 

overskud. I princippet laves en resultatopgørelse om til en totalindkomstopgørelse ved at inkludere de 

poster, som er tilskrevet direkte på egenkapitalen, altså at få ændret resultatopgørelsen fra dirty surplus 

accounting til clean surplus accounting (Sørensen, 2017, s. 2018). 

DONG Energy 2012 2013 2014 2015 2016

Netto rentebærende gæld -45.006 -41.463 -19.388 -24.579 -18.192

Anlægskapital 82.778 74.959 66.718 59.519 59.751

Arbejdskapital 2.706 4.811 967 3.548 2.693

Investeret kapital 85.484 79.770 67.685 63.067 62.444

Ørsted 2016 2017

Netto rentebærende gæld -18.828 -14.288

Anlægskapital 56.440 63.189

Arbejdskapital 6.640 9.697

Investeret kapital 63.080 72.886
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Denne reformulering er vigtig for at opnå en korrekt analyse af den historiske rentabilitet. Ved at bruge 

denne totalopgørelse, hvor transitoriske poster (usædvanlige poster) optræder, kan vi se bort fra denne 

type post og dermed kun tage højde for relevant værdiskabelse. 

Tabel 6.5.1 – reformulerede resultatopgørelser. 

 

 

(kilde: Egne beregninger og opstilling ud fra DONG Energy/Ørsted årsrapporter). 

For en mere udspecificeret reformuleret resultatopgørelse se bilag 3 og 4. 

Dong Energy - reformuleret resultatopgørelse (i DKKm) 2012 2013 2014 2015 2016

Core omsætning 65.860 72.199 71.829 74.387 63.328

Core driftsomkostninger -59.297 -58.280 -51.462 -55.001 -44.818

Core EBITDA 6.563 13.919 20.367 19.386 18.510

Af- og  nedskrivninger samt amortiseringer -11.963 -12.963 -17.566 -25.734 -6.657

Core driftsoverskud før skat (EBIT) -5.400 956 2.801 -6.348 11.853

Skat på core driftsoverskud -643 -1.398 -4.375 -3.426 -4.037

Core NOPAT (ordinært salg) -6.043 -442 -1.574 -9.774 7.816

Andre driftsindtægter, netto -235 -171 -391 1.540 260

Core NOPAT (andre driftsindtægter) -6.278 -613 -1.965 -8.234 8.075

Usædvanlige driftsposter 2.339 2.238 1.260 1.188 -281

NOPAT -3.939 1.625 -705 -7.045 7.794

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -1.566 -3.605 -1.879 -2.340 -1.732

Totalindkomst før minoriteter -5.505 -1.980 -2.584 -9.385 6.062

Minoritetsinteressernes andel af totalindkomst 249 181 -426 -386 848

DONG Energy A/S's aktionærers andel af totalindkomst -5.256 -1.799 -3.010 -9.771 6.910

Ørsted - reformuleret resultatopgørelse (i DKKm) 2016 2017

Core omsætning 57.393 59.709

Core driftsomkostninger -41.407 -37.109

Core EBITDA 15.986 22.600

Af- og  nedskrivninger samt amortiseringer -5.232 -6.284

Core driftsoverskud før skat (EBIT) 10.754 16.316

Skat på core driftsoverskud -1.401 -2.046

Core NOPAT (ordinært salg) 9.353 14.270

Andre driftsindtægter, netto 737 -28

Core NOPAT (andre driftsindtægter) 10.090 14.242

Usædvanlige driftsposter -399 -730

NOPAT 9.691 13.512

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -1.097 -1.529

Resultat af ophørende aktiviteter -2.532 6.104

Totalindkomst før minoriteter 6.062 18.087

Minoritetsinteressernes andel af totalindkomst 848 169

Ørsted A/S's aktionærers andel af totalindkomst 6.910 18.256
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Posterne andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger er flyttet ned under andre driftsindtægter. Dog 

er disse poster opdelt, så salg af andele af havvindmølleparker indgår under ordinært salg og øvrige 

avancer på salg af aktiver er flyttet ned under usædvanlige poster, da de antages at være transitoriske 

poster (Sørensen, 2017, s. 219).  

Grunden til, at salg af andele af havvindmølleparker ikke er antaget at være en transitorisk post, skyldes at 

en del af deres forretningsmodel er, at de under/efter konstruktionsfasen frasælger en andel (typisk 50%) 

af parken for at frigøre likviditet (Årsrapport 2016, s. 88). 

Core NOPAT (ordinært salg) omhandler selskabernes kerneaktiviteter, som produktion og salg af el og 

varme, frasalg af havvindmølleparker, resultatandele fra associerede og fælleskontrollerede virksomheder, 

som anses som at være en del af kerneaktiviteterne, årets skat korrigeret for skatteskjold og skat allokeret 

til andre driftsindtægter og usædvanlige poster. 

Core NOPAT (andre driftsindtægter) indeholder andre poster, som omhandler driften og ikke forventes at 

være transitoriske. Herunder findes andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger samt resultatandele 

fra associerede og fælleskontrollerede virksomheder, som menes ikke at være en del af kerneaktiviteterne 

samt skat af disse poster. 

Usædvanlige poster er alle poster fra totalindkomsten, som har med driften at gøre, men som anses for at 

være transitoriske, altså ikke tilbagevendende. Herunder findes blandt andet alle dirty surplus poster, som 

typisk består af valutakursreguleringer, sikringsinstrumenter samt skat af disse (Sørensen, 2017, s. 190). 

Herudover består usædvanlige poster af resultater af salg af virksomheder, avance ved salg af aktiver (på 

nær frasalg af havvindmølleparkandele), samt skat af disse poster. 

6.6 Reformulering af pengestrømsopgørelsen 

Formålet med en reformulering af pengestrømsopgørelsen er, at den egner sig bedre til analyse af hvor 

værdien skabes i begge virksomheder. Pengestrømsopgørelserne i årsrapporterne er ikke nødvendigvis delt 

op, som teorien siger, altså at free cash flow (FCF) er forskellen mellem pengestrømmene fra driften og 

pengestrømmene fra investeringer på totalindkomstbasis. Ved at opstille pengestrømsopgørelsen i hhv. 

drifts- og finansielle aktiviteter er det muligt at se hvor værdien skabes. 

Free cash flow (FCF) kan dermed beskrives som følgende formel (Sørensen, 2017, s. 141): 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐶 − 𝐼 = 𝐷𝑂 − ΔNDA 

Intuitivt er denne relation logisk. DO er driftsoverskuddet efter skat. Er der sket en stigning 

nettodriftsaktiver, så vil der være bundet mere likviditet i aktiver og vice versa. 
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Ud fra denne relation kan de beregnede FCF opstilles således: 

Tabel 6.6.1 – DONG Energys FCF fra 2012-2016:

 

 

(kilde: Egne beregninger og opstilling med data fra årsrapporter). 

Forskellene i driftsoverskuddet i 2016 skyldes igen, at vi har tilbageført Olie & Gas poster fra ophørende 

aktiviteter til resultatopgørelsen og balanceposterne. Dette giver små ændringer både i årets resultat og 

den investerede kapital. 

De reformulerede officielle pengestrømsopgørelser fra årsrapporterne fås ved at opdele efter om posterne 

er drifts- eller finansieringsrelaterede. 

Tabel 6.6.2 – reformulerede pengestrømsopgørelser: 

  

 

(Kilde: Egen opstilling ud fra årsrapporter). 

DONG Energys FCF (DKKm) 2012 2013 2014 2015 2016

NOPAT (DO) -3.939 1.625 -705 -7.045 7.794

Ændring i investeret kapital (ΔNDA) -1.104 -5.714 -12.085 -4.619 -623

Free Cash Flow (C - I = DO - ΔNDA) -2.835 7.339 11.380 -2.427 8.417

Ørsteds FCF (i DKKm). 2016 2017

NOPAT (DO) 9.691 13.512

Ændring i investeret kapital (ΔNDA) 13 9.806

Free Cash Flow (C - I = DO - ΔNDA) 9.678 3.706

DONG Energy - reformuleret pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse ud fra driftsaktivitet 2012 2013 2014 2015 2016

Pengestrøm fra driftsaktivitet (fra årsrapport) 7.891 9.729 14.958 13.571 11.272

Pengestrømme fra Oil & Gas fra driftsaktiviteter 0 0 0 0 4.138

- Netto rentebetalinger efter skat 643 2.154 804 504 672

Pengestrøm fra driftsaktivitet 8.534 11.883 15.762 14.075 16.082

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter (fra årsrapport) -19.202 -6.483 -14.796 -12.799 -1.060

Pengestrømme fra Oil & Gas fra investeringsaktiviteter 0 0 0 0 -3.032

- Køb af værdipapirer 10.184 13.569 22.983 8.119 8.278

- Salg af værdipapirer -5.184 -12.365 -12.653 -11.356 -12.842

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter -14.202 -5.279 -4.466 -16.036 -8.656

Free Cash Flow (C-I) -5.668 6.604 11.296 -1.961 7.426

Ørsted - reformuleret pengestrømsopgørelse 2016 2017

Pengestrøm fra driftsaktivitet (fra årsrapport) 11.272 1.023

- Netto rentebetalinger efter skat 672 -28

Pengestrøm fra driftsaktivitet 11.944 995

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter (fra årsrapport) -1.060 -10.054

- Køb af værdipapirer 8.278 21.162

- Salg af værdipapirer -12.842 -11.965

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter -5.624 -857

FCF (C-I) eksklusiv ophørende aktiviteter 6.320 138

Pengestrømme fra ophørende drifts- og investeringsaktiviteter 1.106 9.025

FCF (C-I) inklusiv ophørende aktiviter 7.426 9.163
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Der er en stor differens mellem det beregnede FCF, og det der kan aflæses ud fra den reformulerede 

pengestrømsopgørelse. 

Tabel 6.6.3 – differens i beregnede FCF og FCF fra reformuleret pengestrømsopgørelse: 

 

   

(kilde: egen opstilling). 

Det er ikke ualmindeligt, at der er forskelle, da dette kan skyldes forskel i klassificeringer og lignende 

(Sørensen, 2017, s. 271). De store forskelle for Ørsted skyldes primært de ophørende aktiviteter. En løsning 

kunne være at udspecificere de ophørende aktiviteter i resultatopgørelsen og balancen og opstille 

pengestrømsopgørelsen ud fra dette. Det er valgt ikke at gøre brug af denne metode, da resultatet ikke ville 

være relevant for Ørsted, da aktiviteterne er ophørende, og rentabiliteten af aktiviteterne er ikke længere 

relevante.  

Beregningerne viser, at DONG Energy kun genererer et positivt driftsoverskud i år 2013 og 2016, og at den 

investerede kapital er faldende hvert år fra 2012 til 2016. DONG Energy er dog kun i stand til at generere et 

positivt FCF i år 2013 og 2016. 2012 til og med 2015 er dog alle påvirket af nedskrivninger, som er stigende 

fra år til år, og topper på over 17 mia. i nedskrivninger i 2015 hovedsageligt grundet Oil & Gas. 

Ørsted derimod har formået at skabe et positivt driftsoverskud i begge historiske perioder, som indgår i 

denne opgave. De har dog øget deres investerede kapital markant fra år 2016 til 2017, hvilket reducerer 

FCF markant i 2017. Den øgede investering er helt i tråd med de udmeldinger, de løbende har lavet i 

forhold til deres grønne strategi, samt at de ville bruge indtjeningen fra frasalget af Oil & Gas til yderligere 

tunge investeringer i vedvarende energi. Som beskrevet i analyseafsnittet er Ørsted markedsdominerende 

indenfor havvind, og er den virksomhed, som har investeret mest over den næste periode, det må alt andet 

lige påvirke FCF. 

6.7 Rentabilitetsanalyse 

Formålet med dette afsnit er at analysere på, hvor gode begge selskaber har været til at skabe værdi i 

perioderne, der bruges som grundlag her i opgaven. Analysen vil tage udgangspunkt i den udvidede DuPont 

pyramide. Den udvidede DuPont pyramide dekomponerer egenkapitalforrentningen (ROE) i dens 

DONG Energy - FCF differens 2012 2013 2014 2015 2016

Beregnet FCF -2.835 7.339 11.380 -2.427 8.417

FCF fra reformuleret pengestrømsopgørelse (inkl. Ophørende aktiviteter) -5.668 6.604 11.296 -1.961 7.426

Differens 2.833 735 84 -466 991

Ørsted - FCF differens 2016 2017

Beregnet FCF 9.678 3.706

FCF fra reformuleret pengestrømsopgørelse (inkl. Ophørende aktiviteter) 7.426 9.163

Differens 2.253 -5.457
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underliggende drivere. Denne analyse af ROE er særligt interessant, da det der værdiansættes med 

residualindkomstmodellen, hvor ROE er et centralt nøgletal.  

Den udvidede DuPont model analyserer komponenterne i tre niveauer.  

1. Første niveau er relationen mellem ROE, ROIC og den finansielle gearing. 

2. Andet niveau er relationen mellem ROIC, Overskudsgraden (OG) og aktivernes 

omsætningshastighed (AOH). 

3. Tredje og sidste niveau er en analyse af underliggende marginer og omsætningshastigheder. 

Figur 6.7.1 – Illustration af DuPont pyramidens niveauer.

 

(Kilde: Egen opstilling med inspiration primært fra (Sørensen, 2017, s. 280). 

6.7.1 Niveau 1 

Egenkapitalforrentningen (ROE) kan udtrykkes som: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑡𝑖𝑙 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛æ𝑟𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠. 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

ROE kan dog også beskrives som følgende: 

𝑅𝑂𝐸 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 + [
𝐺𝑛𝑠. 𝑁𝐹𝐹

𝐺𝑛𝑠. 𝐸𝐾 + 𝐺𝑛𝑠.𝑀𝐼𝑁
∗ (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑟)]) ∗ 𝑀𝐼𝐴 

Hvor Gns. NFF er den periodens gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser, 

Gns. EK er periodens gennemsnitlige egenkapital, 

Gns. MIN er periodens gennemsnitlige minoritetsinteresser, 

ROIC er afkastet på driftsaktiverne 
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r er  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝐺𝑛𝑠.𝑁𝐹𝐹
 

Og MIA er et udtryk for minoritetsaktionærernes andel. 

Før ovenstående ROE formel kan bruges, skal minoritetsinteressernes andel (MIA) beregnes. Dette gøres 

med følgende formel (Sørensen, 2017, s. 282): 

𝑀𝐼𝐴 =
(
𝑇𝑜𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛æ𝑟𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑓ø𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟
)

(
𝐺𝑛𝑠. 𝐸𝐾

𝐺𝑛𝑠. 𝐸𝐾 + 𝐺𝑛𝑠.𝑀𝐼𝑁
)

 

Dette giver følgende ROE komponenter: 

Tabel 6.7.1.1 – DONG Energys ROE komponenter:

 

 

(Kilde: egne udregninger og opstilling ud fra nøgletal i årsrapporter). 

Forskelle i 2016 tallene mellem DONG Energy og Ørsted skyldes, at alle Ørsteds tal er for fortsættende 

aktiviteter. Poster fra ophørende aktiviteter i 2016 er blevet ført tilbage til de passende poster i DONG 

Energys regnskaber. 

Generelt har DONG Energy haft en negativ forrentning af deres egenkapital, hvilket har givet fald i 

egenkapitalen hvert eneste år på nær 2014, hvor de modtog en kapitalindsprøjtning på over 13 mia. kr. 

DONG Energy har også med undtagelse af 2016 haft negative spreads, hvilket betyder, at hvis gearingen 

stiger, så falder ROE og omvendt. DONG Energy har dog haft et markant fald i deres finansielle gearing, og 

Ørsted fortsatte denne trend og var ultimo 2017 helt nede på en gearingsgrad på 0,322. 

DONG Energy - ROE komponenter 2012 2013 2014 2015 2016

ROIC -4,58% 1,97% -0,96% -10,78% 12,42%

r (netto låneomkostninger) 3,76% 8,34% 6,18% 10,64% 8,10%

Spread -8,33% -6,37% -7,13% -21,42% 4,32%

Finansiel gearing 0,9404 1,0975 0,7026 0,5066 0,5169

Minoritetsinteressernes andel (MIA) 1,1493 1,1009 1,3756 1,2239 1,3247

ROE før minioriteter -12,42% -5,03% -5,97% -21,63% 14,65%

ROE -14,27% -5,53% -8,21% -26,47% 19,41%

Ørsted - ROE komponenter 2016 2017

ROIC 15,37% 19,88%

r (netto låneomkostninger) 5,06% 9,23%

Spread 10,31% 10,64%

Finansiel gearing 0,5246 0,3220

Minoritetsinteressernes andel (MIA) 1,2768 1,1108

ROE før minoriteter 20,77% 23,30%

ROE 26,52% 25,88%
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Ørsted har derimod haft positiv egenkapitalforretning og positiv spreads (grundet den højere ROIC), hvilket 

betyder, at hvis den finansielle gearing stiger, så stiger ejernes egenkapitalforrentning også. Som nævnt 

ovenover har Ørsted dog en faldende finansiel gearingsgrad. 

6.7.2 Niveau 2 

Dette niveau af analysen omhandler de faktorer, som driver ROIC – en dekomponering af ROIC. 

ROIC kan overordnet beregnes på følgende to måder (Sørensen, 2017, p. 286): 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝑁𝐷𝐴
 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝐺 ∗ 𝐴𝑂𝐻 

Overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed findes på følgende måder (Sørensen, 2017, s. 286): 

𝑂𝐺 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

𝐴𝑂𝐻 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑠. 𝑁𝐷𝐴
 

Begge selskabers OG og AOH er opsummeret i nedenstående tabel. 

Tabel 6.7.2.1 – dekomponering af ROIC fra 2012-2016:   

 

(Kilde: Egne beregninger og opstilling). 

OG viser overskuddet pr. omsætningskrone, og AOH viser, hvor meget der omsættes for pr. investeret 

krone. 

DONG Energys overskudsgrad har generelt været lav over den historiske periode, som indgår i denne 

opgave. Som det også blev påpeget af Rigsrevisionen i 2013 (Rigsrevisionen, 2013, jan). Det vil blive påvist 

senere i dette afsnit, er overskudsgraden dog stærkt negativt påvirket af nedskrivninger i flere af 

perioderne. 

DONG Energy - dekomponering af ROIC 2012 2013 2014 2015 2016

Overskudsgrad (OG) -5,98% 2,25% -0,98% -9,47% 12,31%

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 0,7655 0,8738 0,9742 1,1378 1,0091

ROIC -4,58% 1,97% -0,96% -10,78% 12,42%

Ørsted - dekomponering af ROIC 2016 2017

Overskudsgrad (OG) 16,89% 22,63%

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 0,9099 0,8783

ROIC 15,37% 19,88%
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Det fremgår af tabel 6.7.2.1, at omsætningshastigheden er på et nogenlunde stabilt leje. Overskudsgraden 

er mere svingende. Dette er forventeligt, da omsætningshastigheden er langt sværere at påvirke for denne 

type virksomhed. Jo tungere investeringer en virksomhedstype kræver, desto sværere er det generelt at 

påvirke den, da investeringer ofte har en lang tidshorisont. Ønsker denne type virksomhed en højere ROIC – 

og dermed ROE (alt andet lige) – så er det overskudsgraden, der skal forsøges forbedret. 

ROIC kan beskrives med relationen 𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝐺 ∗ 𝐴𝑂𝐻. I en virksomhed, hvor overskudsgraden var en 

mere stabile faktor, f.eks. grundet en branche præget af fuldkommen konkurrence, ville det være 

omsætningshastigheden, som i stedet var stærkt korreleret med ROIC. 

6.7.3 Niveau 3 

På dette niveau dekomponeres overskudsgraden. På den måde er det muligt at se, hvor værdien skabes, og 

hvor virksomhedens omkostninger typisk er. Det giver et overblik over historisk rentabilitet og er dermed et 

godt udgangspunkt for budgetteringen.  

Tabel 6.7.3.1 – dekomponering af OG (Sørensen, 2017, s. 293):

 

Marginer 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Driftsomkostninger -90,03% -80,72% -74,68% -73,94% -76,07%

Salg af havvindmølleparkandele 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 5,30%

EBITDA 9,97% 19,28% 28,35% 26,06% 29,23%

Afskrivninger -13,93% -11,02% -12,87% -11,70% -10,51%

Nedskrivninger -4,24% -6,94% -11,59% -22,90% 0,00%

EBIT core (salg) -8,20% 1,32% 3,90% -8,53% 18,72%

Skat på EBIT core -0,98% -1,94% -6,09% -4,61% -6,38%

NOPAT core (salg) -9,18% -0,61% -2,19% -13,14% 12,34%

NOPAT core (andet driftsoverskud) -0,36% -0,24% -0,54% 2,07% 0,41%

Usædvanlige poster, efter skat 3,55% 3,10% 1,75% 1,60% -0,44%

Overskudsgrad (OG) -5,98% 2,25% -0,98% -9,47% 12,31%
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(Kilde: egen opstilling). 

Hvis der ikke tages højde for usædvanlige poster og nedskrivninger, så kan resten siges at være permanent 

– altså at de ikke er transitoriske. DONG Energys resultater i den historiske periode er generelt stærkt 

påvirket af nedskrivninger på Olie & Gas forretningsområdet. Såfremt disse ikke medtages, har DONG 

Energy faktisk en positiv overskudsgrad i alle årene på nær 2012. 

Et supplement til denne dekomponering er at analysere den permanente driftsmæssige rentabilitet. Den 

udregnes ved at rense ROIC for transitoriske poster, så vi er i stand til at se rentabiliteten uden usædvanlige 

poster, nedskrivninger ol. (Sørensen, 2017, s. 297) 

Tabel 6.7.3.2 – permanent vækst: 

 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Marginer 2016 2017

Nettoomsætning 100,00% 100,00%

Driftsomkostninger -77,99% -80,81%

Salg af havvindmølleparkandele 5,85% 18,66%

EBITDA 27,85% 37,85%

Afskrivninger -9,12% -9,61%

Nedskrivninger 0,00% -0,91%

EBIT core 18,74% 27,33%

Skat på EBIT core -2,44% -3,43%

NOPAT core (salg) 16,30% 23,90%

NOPAT core (andet driftsoverskud) 1,28% -0,05%

NOPAT usædvanlige poster -0,70% -1,22%

Overskudsgrad (OG) 16,89% 22,63%

DONG Energy - Permanent vækst  (ROIC core) 2012 2013 2014 2015 2016

ROIC Core (salg) -4,59% 4,01% 6,39% 4,98% 12,45%

ROIC Core (andet driftsoverskud) -0,27% -0,21% -0,53% 2,36% 0,41%

ROIC usædvanlige driftsposter 2,72% 2,71% 1,71% 1,82% -0,45%

ROIC nedskrivninger -2,43% -4,55% -8,52% -19,93% 0,00%

ROIC total -4,58% 1,97% -0,96% -10,78% 12,42%

ROIC Core -4,86% 3,80% 5,86% 7,34% 12,87%

Ørsted - Permanent vækst  (ROIC core) 2016 2017

ROIC Core (salg) 14,83% 21,62%

ROIC Core (andet driftsoverskud) 1,17% -0,04%

ROIC usædvanlige driftsposter -0,63% -1,07%

ROIC nedskrivninger efter skat 0,00% -0,63%

ROIC 15,37% 19,88%

ROIC Core 16,00% 21,57%
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Det fremgår af tabellen, at ROIC Core for DONG Energy især i 2015 er markant forbedret, men også at 

tendensen er en stigende ROIC. At ROIC Core er så meget højere skyldes primært, at de store 

nedskrivninger i perioden ikke længere reflekteres i ROIC. Da der ikke skal spekuleres i nedskrivninger o.l. i 

en budgettering, er denne ROIC derfor et meget mere retvisende pejlemærke for budgetteringen end den 

aktuelle ROIC, da den reflekterer den permanente værdiskabelse langt bedre. Forskellen i spreadet mellem 

hhv. r og ROIC og r og ROIC Core, er den negative effekt på ROE fra den finansielle gearing også markant 

højere på ROIC end ROIC Core. 

Figur 6.7.3.3 – DONG Energys spreads beregnet ud fra ROIC og ROIC Core:

 

(Kilde: egen opstilling) 

Vigtigheden af at der tages højde for især nedskrivninger i budgetteringen, er tydeligt illustreret i figur 

6.7.3.3. Som det fremgår af grafen, så er spread for især 2015 og 2014 markant forbedret, primært grundet 

de er renset for nedskrivninger. Der er dog også korrigeret for andre transitoriske poster i ROIC Core. 

7 Budgettering 

Formålet med følgende afsnit er at budgettere fremtidig økonomiske poster, som vil danne baggrund for 

værdiansættelsen. Baggrunden for budgetteringen er den strategiske analyse og regnskabsanalysen. 

7.1 Budgetteringsperiode 

Længden af budgetteringshorisonten afhænger af virksomhedens situation. Både Ørsted og DONG Energy 

er (i denne opgave) i en periode, hvor de fortsat udvider deres havvindskapacitet. Jf. afsnit 5.2 er der 

fortsat store muligheder for vækst i branchen. Budgethorisonten bør vare i hvert fald frem til 2025, hvor 

målet er at have 11-12 GW kapacitet i Wind Power, da der er data frem til dette punkt. Grundet den store 

usikkerhed der er omkring især Oil & Gas, da dette forretningsområde ikke længere eksisterer, er det valgt 
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at bruge en budgethorisont på fem år, da usikkerheden stiger, jo længere horisonten er. Da det ønskes at 

holde horisonterne lige lange, er der ligeledes brugt en horisont på fem år for Ørsted. Usikkerheden 

understreges ligeledes af følsomheden de politiske og teknologiske forhold, jf. PESTEL analysen. 

7.2 Budgettering af driftsaktiviteten 

Dette afsnit omhandler budgetteringen af driftsaktiviteten. Herunder vækst i omsætning, investeret kapital, 

aktivernes omsætningshastighed, driftsoverskud og skat af driften. De efterfølgende underafsnit vil være en 

budgettering af den samlede driftsaktivitet. 

7.2.1 Budgettering af omsætningsvæksten 

Historisk data viser, at væksten mellem de forskellige forretningsområder ikke er ens. Væksten er derfor 

delt op på de forskellige forretningsområder: Oil & Gas, Wind Power, Thermal Power og Distribution & 

Customer Solutions. Vækstraterne er primært udarbejdet gennem den strategiske analyse, undtagelsen er 

dog Andre aktiviteter, da dette som regel omhandler handel internt i selskaberne. Disse er derfor beregnet 

som et glidende gennemsnit af andre aktiviteter i procent af omsætningen fra regnskaberne 2012-2017 for 

DONG Energy.  

Samme fremgangsmåde er benyttet for Ørsted, på trods af, at der kun forelægger to perioders historisk 

data. Den samlede omsætningsvækst er opgivet i procent af den samlede omsætning fra perioden før.  

Væksten i terminalperioden er som sat til 1,50%. Udgangspunktet for denne sats, 1,5%, er den beregnede 

vækst i elproduktionen fra 2023-2050 på 0,64% ud fra EU-Kommissionens forecast (se bilag 9). Som nævnt i 

afsnit 5.1.2 så er både el- og oliepriserne konjunkturfølsomme, hvorfor det må formodes, at de i hvert fald i 

nogen grad er positivt korrelerede med BNP. Iflg. IMF’s forecast af BNP forventes denne at stige med ca. 

1,5%, i de lande, virksomheden opererer i 2022. Der findes ingen forecasts for senere end 2022, hvorfor vi 

antager, at denne vækst fortsætter. Da der er en del usikkerhed forbundet med forecasts i BNP, den 

formodede korrelation mellem BNP og el- og oliepriser samt usikkerheden i den forecastede elproduktion, 

skønnes terminalvæksten til at være 1,5%. Denne vækst vurderes at være moderat.  

Denne vækst korrigeres for DONG Energy, grundet den faldende omsætning i Oil & Gas som er estimeret til 

at være -1%. Det giver en terminalvækst for DONG Energy på 1,3730%, den øvrige omsætning holdes på 

1,5%. 

Nedenstående tabel viser oversigten over både DONG Energys og Ørsteds omsætningsvækst samt den 

samlede omsætningsvækst. 
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Tabel 7.2.1.1 – oversigt over omsætningsvækst:  

 

 

(Kilde: egen opstilling) 

7.2.2 Budgetting af AOH og investeret kapital 

Der budgetteres på aktivernes omsætningshastighed (AOH) for at kunne estimere fremtidig investeret 

kapital. Denne bruges blandt andet til at estimere fremtidig nettorentebærende gæld og dermed finansielle 

omkostninger. Omsætningshastigheden for denne type selskab er, som tidligere beskrevet, ofte meget 

stabil, hvorfor AOH fra sidste historiske periode holdes konstant. 

Tabel 7.2.2.1 – oversigt over budgetterede AOH: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Der budgetteres AOH for at kunne estimere primo investeret kapital via nedenstående formel (Sørensen, 

2017, s. 326): 

𝑁𝐷𝐴𝑡−1 = 𝑠𝑎𝑙𝑔𝑡 ∗
1

𝐴𝑂𝐻𝑡
 

Den budgetterede investerede kapital ses i tabellen herunder. 

Tabel 7.2.2.2 – oversigt over budgetteret investeret kapital: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

DONG Energy - omsætningsvækst 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

Oil & Gas -4,27% -17,00% -42,86% -1,45% 50,00%

Wind Power 11,02% 11,02% 11,02% 11,02% 11,02%

Thermal Power -0,27% -0,27% 0,47% 0,47% 0,47%

Distribution & Customer solutions -0,27% -0,27% 0,47% 0,47% 0,47%

Andre aktiviteter i pct af øvrig omsætning -11,34% -11,02% -10,66% -9,69% -10,39%

Omsætningsvækst 0,25% 2,24% 1,74% 5,11% 5,06% 1,37%

Ørsted - omsætningsvækst 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

Wind Power 11,02% 11,02% 11,02% 11,02% 11,02%

Thermal Power -0,27% -0,27% 0,47% 0,47% 0,47%

Distribution & Customer solutions -0,27% -0,27% 0,47% 0,47% 0,47%

Andre aktiviteter i pct af øvrig omsætning -16,07% 3,33% 4,03% 4,26% 8,12%

Omsætningsvækst 4,85% 3,33% 4,03% 4,26% 4,14% 1,50%

AOH DONG Energy Ørsted

Anlægskapitalens omsætningshastighed 1,0640 1,0579

Arbejdskapitalens omsætningshastighed 17,8499 8,9925

Driftsaktivernes omsætningshastighed 1,0041 0,9466

Investeret kapital, primo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

DONG Energy A/S 62.444 65.340 66.839 68.025 71.685 75.504 76.540

Ørsted A/S 72.886 68.579 71.462 74.641 77.865 79.033



Side 107 af 145 
 

7.2.3 Budgettering af EBIT og NOPAT 

Udgangspunktet for budgetteringen af EBIT-marginerne er den historiske EBIT, hvor eventuelle 

nedskrivninger er tilbageført. Herefter behandles de to selskaber lidt forskelligt, grundet den forskellige 

mængde data der har været tilgængelig. 

Budgetteringen af DONG Energys EBIT er beregnet ud fra et glidende gennemsnit fra de seneste fem 

perioder. Dette er gjort, da det må formodes, at desto ældre data er, desto mindre indflydelse har det på 

nuværende periode. Dog er EBIT-marginen fra 2012 udeladt, da den er meget lav, og anses for at være en 

outlier. 

Budgetteringen af Ørsteds EBIT-margin er sat til 16%. Dette skyldes, at 2016 marginen er udregnet til 

18,74%, men det forventes ikke, at der sker så store årlige salg af havvindmølleparkandele hvert år. Da der 

kun er data fra to årsrapporter, måtte satsen derfor manipuleres en smule frem for et helt rent 

gennemsnit. Ørsted forventer at frasælge 50% af Hornsea 1 i 2018 eller 2019, hvilket vil give store 

indtægter. Den lidt lavere margin er dog valgt for at kompensere for perioder uden salg af sådan andele. 

EBIT-marginen i 2017 var meget høj grundet en høj indtjening i forbindelse med salg af andele af 

havvindmølleparker, som var markant højere end tidligere år. Det er skønnet, at indtjening i denne 

størrelsesorden ikke var repræsentativ for fremtidig indtjening, hvorfor den justerede EBIT-margin fra 2016 

er foretrukket. 

Herunder ses en opsummering af budgetterede marginer for begge selskaber. 

Tabel 7.2.3.1 – oversigt over EBIT-marginer: 

 

(Kilde: Egen opstilling) 

At EBIT-marginerne er lavere i DONG Energy end i Ørsted, kan skyldes, at der er en lavere indtjening ved 

Olie & Gas end i Wind Power de seneste år. Det kan dog også skyldes, at manglende historiske data for 

Ørsted har ledt til at marginen er sat for højt. Alt andet lige forventes EBIT-margin for Ørsted at være 

højere, da der i opgavens analyseafsnit beskrives, hvordan investeringer i vedvarende energi skal løfte 

virksomhedens indtjening. Ørsted forventer at opføre, drive og frasælge havvindmølleparker i fremtiden 

(DONG Energy, 2017, s. 88). Omkostningerne i Wind Power vil være faldende grundet en kombination af 

know-how og teknologisk udvikling, hvilket også understøtter de faldende kontraktpriser. En af Ørsteds 

komparative fordele er de menneskelige ressourcer og viden, dette forventes at bidrage positivt til 

faldende omkostninger, hvorfor den højere EBIT-margin anses som værende retvisende. 

Budgetterede EBIT-marginer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

DONG Energy A/S 14,21% 14,21% 15,40% 15,38% 15,58% 14,95% 15,10%

Ørsted A/S 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
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EBIT-margin i DONG Energy er lavere, da udvindingen af olie og gas vil være faldende. Det forventes at 

kilderne i nær fremtid vil være tømte. Men for fortsat at kunne udvinde kræver det ifølge Energistyrelsen, 

at der foretages investeringer i nye teknologier og vedligeholdelse af aldrene platforme (Energistyrelsen, 

2018). En kombination af faldende omsætning og nye investeringer vil give en lavere EBIT-margin. 

Selskabsskattesatsen i Danmark på 22% er angivet som den budgetterede effektive skattesats. 

Nedenstående tabel viser driftsoverskuddet både før og efter skat. 

Tabel 7.2.3.2 – oversigt over core driftsoverskud af salg: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Det kan være svært at estimere størrelsen på driftsoverskuddet af andre driftsindtægter. Det er derfor i 

denne opgave valgt at bruge gennemsnittet i pct af omsætningen af de historiske perioder (2012-2017 for 

DONG Energy, og 2016-2017 for Ørsted). Det giver følgende NOPATs. 

Tabel 7.2.3.3 – oversigt over core driftsoverskud af andre driftsindtægter: 

 

(Kilde: Egen opstilling) 

Sammenlignes overskudsgraderne med historiske overskudgrader (se afsnit 6.7.3), kan der argumenteres 

for, at resultatet ikke er usandsynligt, efter de historiske år er renset for nedskrivninger og usædvanlige 

poster. Her giver årene 2015 og 2016 en OG for DONG Energy til hhv. 11,83% og 12,75%. Ørsted giver i 

stedet 17,58% i 2016 og 24,77% i 2017.  

Budgettering af finansieringsaktiviteten: 

Core driftsoverskud (salg) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

DONG Energy A/S:

Før skat 9.299 9.322 10.334 10.505 11.216 11.338 11.608

Skat -2.046 -2.051 -2.273 -2.311 -2.467 -2.494 -2.554

Efter skat 7.253 7.271 8.060 8.194 8.748 8.843 9.054

Ørsted A/S

Før skat 10.040 10.386 10.823 11.304 11.793 11.969

Skat -2.209 -2.285 -2.381 -2.487 -2.594 -2.633

Efter skat 7.831 8.101 8.442 8.817 9.198 9.336

Core driftsoverskud - andre driftsindtægter 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

DONG Energy A/S

Andre driftsindtægter efter skat 176 176 180 183 193 204 206

NOPAT  i alt 7.429 7.447 8.240 8.377 8.942 9.047 9.261

Overskudsgrad 11,35% 11,35% 12,28% 12,26% 12,42% 11,93% 12,05%

Ørsted A/S

Andre driftsindtægter efter skat 388 402 418 437 456 463

NOPAT  i alt 8.219 8.503 8.860 9.255 9.654 9.799

Overskudsgrad 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10% 13,10%
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Dette afsnit omhandler budgetteringen af finansieringsaktiviteten. Herunder vil der blive budgetteret på 

kapitalstruktur, netto finansielle forpligtelser, nettolånerente, finansielle omkostninger, nettooverskuddet, 

dividender og egenkapitalen. 

7.2.4 Budgettering af kapitalstruktur og netto finansielle forpligtelser 

Det er valgt, at kapitalstrukturen holdes fast fra sidste historiske periode (2016 for DONG Energy og 2017 

for Ørsted). Kapitalstrukturerne er beregnet via nedenstående formel: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 =
𝑁𝐹𝐹

𝑁𝐷𝐴
 

Primo netto finansielle forpligtelser kan beregnes ud fra kapitalstrukturen og primo investeret kapital med 

relationen (Sørensen, 2017, s. 328): 

𝑁𝐹𝐹𝑡−1 = 𝑁𝐷𝐴𝑡−1 ∗
𝑁𝐹𝐹𝑡

𝑁𝐷𝐴𝑡
 

Tabel 7.2.4.1 – budgetterede netto finansielle forpligtelser: 

 

(Kilde: egen opstilling ud fra budgetterede tal) 

Kapitalstrukturen og netto finansielle forpligtelser er begge uden hybridkapital. Hybridkapitalen 

budgetteres for sig selv og fratrækkes særskilt i resultatopgørelserne. Hybridkapitalen holdes konstant fra 

den sidste historiske periode (2016 for DONG Energy og 2017 for Ørsted) og er dermed -499 og -716 for 

hhv. DONG Energy og Ørsted. Det antages i opgaven, at den holdes konstant, fordi der ikke kan optages 

yderligere hybridlån og at renten på disse er konstant 

7.2.5 Budgettering af nettolånerente og netto finansielle omkostninger 

Før at de finansielle omkostninger kan beregnes, er det nødvendigt at estimere efter-skat lånerenter. Denne 

bliver estimeret ved at tage forholdet mellem de historiske nettofinansielle omkostninger, og 

nettofinansielle forpligtelser. Der bruges, som med hybridkapitalen, renten fra sidste historiske periode, da 

den fremtidige rente bør afhænge af denne og ikke en fem år gammel rente. Dette er ikke en helt korrekt 

Netto rentebærende gæld 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

DONG Energy A/S

Kapitalstruktur 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92% 7,92%

NDA, primo 62.444 65.340 66.839 68.025 71.685 75.504 76.540

NFF, primo -4.944 -5.173 -5.292 -5.386 -5.676 -5.978 -6.060

Ørsted A/S

Kapitalstruktur 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44%

NDA, primo 72.886 68.579 71.462 74.641 77.865 79.033

NFF, primo -1.049 -987 -1.028 -1.074 -1.120 -1.137
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lånerente, da der er andre finansielle omkostninger end blot almindelige lånerenter herunder. Disse 

forsøges dog også estimeret vha. denne metode. De nettofinansielle omkostninger findes ved 

nedenstående formel (Sørensen, 2017, s. 328) og opsummeres i tabel 7.2.5.1. 

𝑁𝐹𝑂𝑡 = 𝑁𝐿𝑅𝑡 ∗ 𝑁𝐹𝐹𝑡−1 

Tabel 7.2.5.1 – Nettolånerenter og nettofinansielle omkostninger inklusive hybridrenter: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

7.2.6 Budgetterede nettooverskud 

Nettooverskuddet kan nu beregnes som NOPAT fratrukket de finansielle omkostninger.  

Tabel 7.2.6.1 – budgetterede NOPATs for DONG Energy og Ørsted: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

7.2.7 Budgettering af minoritetsinteressernes andel af resultatet 

Det er i denne opgave valgt kun at værdiansætte de ordinære aktionærers andel af egenkapitalen. Det er 

valgt at budgettere minoritetsinteressernes andel af DONG Energys overskud ved at bruge et glidende 

gennemsnit af minoritetsinteressernes andel af overskuddet i pct. af overskuddet for de seneste fem 

perioder. Samme fremgangsmåde er benyttet for Ørsted, blot over seneste to perioder. 

7.2.8 Overskud til selskabernes aktionærer og egenkapitals bevægelser 

Med alle de ovenstående estimater på plads kan resultaterne til de ordinære aktionærer samt periodens 

egenkapitals bevægelser estimeres. Egenkapitalens bevægelser er blot resultatet på de ordinære 

Netto lånerente og netto finansielle omkostninger 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

DONG Energy A/S

Netto lånerente 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88% 10,88%

Netto finansielle omkostninger med hybridkapital -1.037 -1.062 -1.075 -1.085 -1.117 -1.150 -1.159

Ørsted A/S

Netto lånerente 14,57% 14,57% 14,57% 14,57% 14,57% 14,57%

Netto finansielle omkostninger med hybridkapital -869 -860 -866 -872 -879 -882

Årets resultat efter skat 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

DONG Energy A/S

NOPAT 7.429 7.447 8.240 8.377 8.942 9.047 9.261

Netto finansielle omkostninger med hybridkapital -1.037 -1.062 -1.075 -1.085 -1.117 -1.150 -1.159

Årets resultat efter skat 6.392 6.385 7.166 7.292 7.825 7.897 8.102

Ørsted A/S

NOPAT 8.219 8.503 8.860 9.255 9.654 9.799

Netto finansielle omkostninger med hybridkapital -869 -860 -866 -872 -879 -882

Årets resultat efter skat 7.351 7.643 7.995 8.382 8.775 8.917
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aktionærer fratrukket udbytte til aktionærerne. Nedenstående tabel viser estimeret resultat til 

minoritetsinteresser og ordinære aktionærer samt egenkapitalens bevægelser. 

Tabel 7.2.8.1 – resultater til aktionærer, minoritetsinteresser, og egenkapitals bevægelser: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Udbytte til aktionærerne er beregnet som hhv. 10% (DONG Energy) og 13,94% (Ørsted) af overskuddet til 

ordinære aktionærer i 2017 for DONG Energy. De 10% for DONG Energy er et skøn, mens de 13,94% for 

Ørsted svarer til 2.522 mio. kr. som blev udbetalt i 2017. Begge bliver herefter fremskrevet med 5% om 

året, hvilket er et skøn ud fra hvad de oplyser i årsrapporterne, om en høj etcifret procentbeløb i vækst om 

året. 

8 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i resultaterne fra de to femårige perioder samt terminalperioderne. 

Som nævnt i afsnit 2.3 så benyttes residualindkomstmodellen i denne opgave. Før selskaberne kan 

værdiansættes, skal der findes et udtryk for cost of capital. Da RI modellen benyttes, er det ikke nødvendigt 

at finde en WACC. I stedet bruges Capital Asset Pricing Model (CAPM) til at estimere investors afkastkrav 

(Petersen & Plenborg, Financial Statement Analysis, 2012, s. 249) 

8.1 CAPM 

Formålet med dette afsnit er at finde investors afkastkrav. I RI modellen er residualindkomsten defineret 

som forskellen mellem årets resultat, og det afkast som investor ville kræve til en given risiko.  

𝑅𝐼 = å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 − 𝑟𝑒 ∗ 𝐸𝐾𝑡−1 

For at estimere investors afkastkrav benyttes CAPM, som er en videreudvikling af Markowitz 

porteføljeteori. CAPM bygger på en idé om, at der er en lineær relation mellem afkast og risiko målt i beta. 

Beta er et udtryk for samvariation mellem et aktiv og markedet. En betaværdi på 1 betyder, at aktivets 

Resultat til aktionærer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

DONG Energy A/S

Årets resultat efter skat 6.392 6.385 7.166 7.292 7.825 7.897 8.102

Minortetsinteressernes andel -55 37 70 42 48 30 51

Årets resultat til ordinære aktionærer 6.337 6.421 7.236 7.334 7.873 7.927 8.153

Udbytte til aktionære -634 -674 -798 -849 -957 -1.012 -1.093

Ændring i egenkapital 5.703 5.747 6.438 6.485 6.916 6.916 7.060

Ørsted A/S

Årets resultat efter skat 7.351 7.643 7.995 8.382 8.775 8.917

Minortetsinteressernes andel 69 38 58 51 58 57

Årets resultat til ordinære aktionærer 7.420 7.681 8.052 8.433 8.833 8.974

Udbytte til aktionære -1.086 -1.181 -1.300 -1.429 -1.572 -1.677

Ændring i egenkapital 6.334 6.501 6.753 7.004 7.261 7.297
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afkast følger markedets afkast. En betaværdi på under 1 betyder, at et aktiv er mindre volatilt end 

markedet, og derfor har et lavere forventet afkast. En betaværdi på over 1 betyder, at aktivet er mere 

volatilt end markedet og dermed har et højere forventet afkast end markedet. En negativ betaværdi er et 

udtryk for, at aktivet reelt er negativt korelleret med markedet. 

Et aktivs afkast måles på den såkaldte Security Market Line (SML) som udtrykkes (Petersen & Plenborg, 

Financial Statement Analysis, 2012, s. 249): 

𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒(𝐸[𝑟𝑚] − 𝑟𝑓) 

Hvor 

𝑟𝑒 er aktivets forventede afkast 

𝑟𝑓 er det risikofrie aktiv 

𝐸[𝑟𝑚] er det forventede markedsafkast 

𝛽𝑒 er aktivets systematiske risiko 

8.1.1 Risikofrit aktiv 

Et risikofrit aktiv er et aktiv helt uden risiko. Det kan måske diskuteres, hvorvidt et sådan aktiv reelt findes 

uden for teoribøger. Men man kommer meget tæt på noget risikofrit med statsobligationer i stabile lande 

herunder danske statsobligationer. I praksis bruges ofte den effektive rente på tiårige danske 

statsobligationer. Det er i denne opgave valgt at bruge den effektive årlige rente på en tiårig 

statsobligation, som i februar 2018 er oplyst til at være 0,72% (Danmarks Statistik, 2018). 

8.1.2 Markedsrisikopræmie 

Der er stor usikkerhed forbundet med markedsafkastet, hvorfor det ikke giver meget mening at begynde at 

beregne et forventet markedsafkast. I 2016 brugte analytikere iflg. PwC typisk en markedsrisikopræmie på 

5%-6% (PwC, 2016, s. 3). Det er derfor valgt i denne opgave at bruge en markedsrisikopræmie på 6%. 

8.1.3 Betaværdier 

Det risikofrie aktiv og MRP er begge værdier, som er uafhængige af, hvilken virksomhed som 

værdiansættes. Betaværdien afgør derimod afkastkravet for den enkelte virksomhed. Betaværdierne er i 

denne opgave udregnet ud fra både lineær regression samt nedenstående formel (Parum, s. 153) 

𝛽𝑒 =
𝐶𝑜𝑣(𝜎𝑒 , 𝜎𝑚)

𝜎𝑚
 

Det data som har været tilgængelig, har været begrænset, hvilket kan give en del usikkerheder i estimatet. 

DONG Energy var blot børsnoteret under dette navn fra juni 2016 til og med oktober 2017. Grundet den 
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lille mængde data er det valgt at bruge daglige historiske afkast, i stedet for ugentlige. Det havde været at 

foretrække at bruge tre til fem års ugentlige afkast. 

Samme problematik var der med Ørsted, da det kun har været muligt at få historisk afkast fra primo januar 

til og med midt i april. Det er ligeledes valgt at bruge daglige afkast grundet den lille mængde data, som var 

tilgængelig. 

Dette giver naturligvis en del usikkerhed i estimaterne. Det antages dog i opgaven, at de estimerede 

betaværdier er korrekte, og værdiansættelsen foretages under disse antagelser.  

Data er yderligere heller ikke fra samme periode, da selskaberne ikke eksisterede på samme tid. OMXCOP 

PI er derfor også to forskellige perioder, hvorfor de heller ikke har helt samme estimeret varians. Forskellen 

ser dog ud til at være lille. 

Som indeks er det valgt at bruge OMXCOP PI. Alternativt kunne OMX C20 have været brugt, men da PI er et 

større indeks, er valget faldet på dette for at fange så meget af samvariationen som muligt. 

8.1.3.1 Betaestimering 

De daglige afkast er beregnet på baggrund af de daglige justerede lukkepriser, for både OMXCOP PI og 

DONG Energy og Ørsted-aktien med nedenstående formel. 

𝑟 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡
 

Herfra er den risikofrie rente fratrukket for at finde risikopræmierne. Den daglige risikofrie rente er fundet 

med formlen herunder. 

𝑟𝑓𝑑𝑎𝑔
= (1 + 𝑟å𝑟)

1
365 − 1 

Kovarianser og varianser er udregnet med Excels formler. Nedenstående tabel viser kovarianser, varianser 

og estimerede betaværdier for begge selskaber. 

Tabel 8.1.3.1.1 – betaestimater: 

 

(Kilde: Egen opstilling ud fra egne beregninger) 

Betaerne er ligeledes beregnet via lineær regression med samme resultater (se bilag 12 og 13). 

DONG Ørsted

Kovarians 0,000047 0,000050

Varians PI 0,000071 0,000070

Beta estimat 0,6631 0,7194
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8.1.4 Investors afkastkrav 

Som nævnt tidligere i afsnittet så estimeres investors afkastkrav via CAPM. Nedenstående tabel viser 

beregning af begge afkastkrav. 

Tabel 8.1.4.1 – investors afkastkrav: 

 

8.2 Værdiansættelse 

På baggrund af budgetteringerne og de beregnede afkastkrav er følgende værdiansættelser opstillet med 

udgangspunkt i formlen: 

𝑀𝑉 𝐸𝐾0 = 𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡𝑒 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓  𝐸𝐾0 + ∑
𝑅𝐼𝑡

(1 + 𝑟𝑒)
𝑡
+

𝑅𝐼𝑛+1

𝑟𝑒 − 𝑔
∗

1

(1 + 𝑟𝑒)
𝑛

𝑛

𝑡=1

 

Tabel 8.2.1 – værdiansættelse af DONG Energy: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Det fremgår af tabel 8.2.1 at markedsværdien af DONG Energy d. 01-02-2018, bør have været 173,703 mia. 

kr. Aktiekursen estimeres til at skulle have været 413,43 kr. 

DONG Ørsted

Risikofri 0,72% 0,72%

Risikopræmie 6,00% 6,00%

Beta 0,6631 0,7194

Afkastkrav 4,70% 5,04%

Nøgletal (i DKKm) 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

ROE 16,20% 14,31% 12,87% 12,40% 11,26% 10,55%

Investors afkastkrav 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70%

Spread 11,51% 9,61% 8,17% 7,70% 6,56% 5,85%

År fra dato for værdiansættelse 0,92 1,92 2,92 3,92 4,92

Diskonteringsfaktor 0,9589 0,9158 0,8747 0,8355 0,7980

Residualindkomst 4.316 4.860 4.656 4.891 4.620 4.520

Værdi af estimeret bogført egenkapital (2017) 44.809

PV af budgetperiode 20.434

PV af terminalperiode 108.459

Værdi af DONG Energy A/S 173.703

Antal udestående aktier 420.155.176

Pris per aktie d. 01-02-2018 413,43
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Tabel 8.2.2 – værdiansættelse af Ørsted: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Det fremgår af tabel 8.2.2 at markedsværdien af Ørsted d. 01-02-2018, bør have været 175,221 mia. kr. og 

en aktiekurs estimeret til 417,04 kr. 

Det er interessant at bemærke, hvor værdien i selskaberne bliver skabt. Nedenstående figurer er en grafisk 

illustration over fordelingen af værdiskabelse ud på de tre andele i RI-modellen bogført primo egenkapital, 

budgetperioden og terminalperioden. 

Figur 8.2.1 – illustration over distribution af værdien i DONG Energy: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

62,44% (108,459 mia. kr.) af DONG Energys værdi er altså i terminalperioden, mens kun 11,76% (20,434 

mia. kr.) er i budgetperioden. 

Nøgletal (i DKKm) 2018 2019 2020 2021 2022 2023-

ROE 13,54% 12,57% 11,91% 11,34% 10,85% 10,12%

Investors afkastkrav 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04%

Spread 8,51% 7,53% 6,87% 6,30% 5,82% 5,09%

År fra dato for værdiansættelse 0,92 1,92 2,92 3,92 4,92

Diskonteringsfaktor 0,9560 0,9102 0,8666 0,8250 0,7854

Residualindkomst 4.661 4.603 4.647 4.687 4.735 4.510

Værdi af bogført egenkapital (2017) 54.791

PV af budgetperiode 20.258

PV af terminalperiode 100.173

Værdi af Ørsted A/S 175.221

Antal udestående aktier 420.155.176

Pris per aktie d. 01-02-2018 417,04

25,80%

11,76%

62,44%

DONG - FORDELING AF VÆRDIEN.

Bogført EK Budgetperiode Terminalperiode
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Figur 8.2.2 – illustration over distribution af værdien I Ørsted: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Ørsteds fordeling er meget lig DONG Energys. 57,17% (100,221 mia. kr.) af Ørsteds værdi er i 

terminalperioden, mens blot 11,56% (20.258 mia. kr.) er i budgetperioden. 

Der er en væsentlig forskel på værdien af den estimerede bogførte værdi af egenkapitalen i 2017 hos DONG 

Energy, og den bogførte værdi af Ørsteds egenkapital i 2017. Var værdien af DONG Energys bogførte værdi 

af egenkapitalen i 2017 på størrelse med Ørsteds, så ville DONG Energys værdi overgå Ørsteds værdi, alt 

andet lige. 

Tabel 8.2.3 – Forskel på markedsværdi og aktiekurs af DONG Energy og Ørsted: 

 

(Kilde: Egen opstilling) 

Som det fremgår af tabel 8.2.3, så er det estimeret ud fra opgavens antagelser, at markedsværdien af 

Ørsted A/S d. 01-02-2018, var 1,519 mia. kr. højere end DONG Energys værdi, og Ørsteds aktiekurs er 3,61 

kr. højere end DONG Energys aktiekurs.  

9 Følsomhedsanalyse 

Formålet med følsomhedsanalysen er at analysere, hvilken effekt ændringer i de vigtigste value drivers har 

på værdien. Tabel 9.1 viser, hvilken effekt ændringer på hhv. EBIT marginen i terminalperioden og beta har 

31,27%

11,56%

57,17%

ØRSTED - FORDELING AF VÆRDIEN.

Bogført EK Budgetperiode Terminalperiode

DONG Energy Ørsted Differens

Værdi af selskab 173.703 175.221 1.519

Aktiekurs 413,43 417,04 3,61



Side 117 af 145 
 

på DONGs aktiekurs. Valget er faldet på netop disse, da værdien af terminalperioden er meget 

udslagsgivende for værdierne af selskaberne. Ydermere er der foretaget nogle skøn i opgaven omkring EBIT 

marginerne, hvorfor det er interessant at se på, hvordan værdierne kunne have set ud, såfremt skønnene 

var anderledes. Det er valgt at måle på betaværdier, grundet den usikkerhed der er omkring disse, pga. de 

meget korte perioder med aktiekurser, hvilket kan have haft en relativt stor effekt på de endelige 

betaværdier. Med i følsomhedsanalysen er også forskellen på hhv. EBIT marginen for de to selskaber, samt 

forskellen i beta. Det er valgt at gøre det på denne måde, da der i denne opgave er en unik mulighed for, at 

sammenligne to næsten ens selskaber, og se hvordan kurserne ændre sig, hvis udvalgte value drivers 

ændres så de er ens for begge selskaber. 

Tabel 9.1 – følsomhedsanalyse med ændring i EBIT margin i terminalperioden og beta for DONG Energy: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

Det fremgår i matricen, at med ens beta og ens EBIT margin i terminalperiode, så er DONG Energys 

aktiekurs 397,81 kr. – altså stadig under Ørsteds værdi. Stigningen i EBIT marginen er ikke effektfuld nok til, 

at overkomme betas effekt på aktiekursen, hvilket medfører, at aktiekursen falder på trods af at EBIT 

marginen stiger. Følsomhedsanalysen viser, at ved en uændret EBIT margin i terminalperioden har det en 

negativ effekt på kursen, når beta stiger. Denne effekt er forholdsvist større ved et fald i beta end ved en 

tilsvarende stigning. Som ventet så har en ændring i EBIT marginen i terminalperioden en større effekt ved 

en lavere beta ved en højere beta. Dette skyldes flere effekter. Ved en lavere beta stiger 

residualindkomsten alt andet lige, da investors afkastkrav er lavere, samtidig med at diskonteringsfaktoren 

stiger. Derudover stiger residualindkomsten, når EBIT i terminalperioden stiger. De store ændringer skyldes, 

at værdien af terminalperioden er den dominerede del af DONG Energys værdi. Så når der sker ændringer i 

denne periode, har det en forholdsvis stor effekt på aktiekursen. 

ΔEBIT/Δbeta 0,20 0,10 0,0563 0,00 -0,10 -0,20

2,00% 337,30 398,58 431,79 482,32 603,41 793,47

1,50% 325,34 384,39 416,40 465,10 581,79 764,95

1,00% 313,37 370,20 401,00 447,87 560,17 736,43

0,90% 310,89 367,26 397,81 444,30 555,69 730,52

0,50% 301,40 356,01 385,61 430,65 538,55 707,91

0,00% 289,43 341,82 370,22 413,43 516,94 679,39

-0,50% 277,46 327,64 354,83 396,20 495,32 650,88

-1,00% 265,50 313,45 339,44 378,98 473,70 622,36

-1,50% 253,53 299,26 324,05 361,75 452,08 593,84

-2,00% 241,56 285,07 308,65 344,53 430,46 565,32
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Tabel 9.2 – følsomhedsanalyse med ændring i terminalvækst og beta for Ørsted: 

 

(Kilde: egen opstilling) 

De samme principper gør sig gældende for Ørsted som for DONG Energy. Dog er kursen mindre følsom 

overfor ændringerne i både beta og EBIT marginen. På trods af at udgangspunktet for aktiekursen er højere 

for Ørsted end for DONG Energy, så fremgår det af følsomhedsanalysen, at ved en stigning i EBIT marginen 

på 2%, ville give en højere aktiekurs for DONG Energy end for Ørsted. Denne effekt forstærkes af ændringer 

i beta. Volatiliteten i denne følsomhedsanalyse er generelt bare højere for DONG Energy end Ørsted. 

Sættes EBIT margin og betaværdi ned til DONG Energys værdier, så er aktiekursen stadig højere end DONG 

Energy. Den lavere EBIT margin er ikke nok til at overkomme et fald i betaværdien, og Ørsteds aktiekurs 

stiger. 

Ses der isoleret på EBIT-marginen i terminalperioden, og hvilken effekt denne har på aktiekursen, så 

understøtter dette ovenstående konklusion om, at DONG Energy generelt er mere følsom overfor 

ændringer i terminalperioden. Dette er illustreret i tabellen herunder. 

Tabel 9.3 – følsomhedsanalyse af EBIT-margin i terminalperioden 

 

(Kilde: egen opstilling) 

ΔEBIT/Δbeta 0,20 0,10 0,00 -0,0563 -0,10 -0,20

2,00% 341,53 400,20 479,13 536,72 590,73 760,20

1,50% 330,57 387,30 463,61 519,28 571,50 735,34

1,00% 319,61 374,40 448,08 501,85 552,27 710,48

0,50% 308,65 361,49 432,56 484,41 533,05 685,62

0,00% 297,69 348,59 417,04 466,98 513,82 660,76

-0,50% 286,73 335,68 401,52 449,55 494,59 635,90

-0,90% 278,04 325,45 389,21 435,73 479,35 616,20

-1,00% 275,77 322,78 386,00 432,11 475,36 611,04

-1,50% 264,81 309,88 370,47 414,68 456,13 586,18

-2,00% 253,85 296,97 354,95 397,25 436,91 561,32

ΔEBIT DONG ΔKurs ΔEBIT Ørsted ΔKurs

2,00% 482,32 68,90 2,00% 479,13 62,09

1,50% 465,10 51,67 1,50% 463,61 46,57

1,00% 447,87 34,45 1,00% 448,08 31,04

0,90% 444,30 30,88 0,50% 432,56 15,52

0,50% 430,65 17,22 0,00% 417,04 0,00

0,00% 413,43 0,00 -0,50% 401,52 -15,52

-0,50% 396,20 -17,22 -0,90% 389,21 -27,83

-1,00% 378,98 -34,45 -1,00% 386,00 -31,04

-1,50% 361,75 -51,67 -1,50% 370,47 -46,57

-2,00% 344,53 -68,90 -2,00% 354,95 -62,09
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Ved en uændret betaværdi, så vil DONG Energy, alt andet lige, have en højere værdi end Ørsted.  

Matrice med terminalvækst og beta findes i bilag 14 og 15. Ens terminalvækst, samt følsomhed på EBIT og 

beta findes i bilag 16. 

10 Konklusion 

Energimarkedet i Danmark har udviklet sig fra at udfylde markedets behov for energi og en strategi om i 

Danmark at være selvforsynende bedst muligt til nu at opfylde det samme behov, men på den bedst mulige 

miljømæssige måde. Det er et forholdsvist hurtigt skifte fra DONG i 2008 opbrugte deres CO2-kvote og 

måtte opkøbe mere, til at de nu som Ørsted nærmest indtager førstepladsen som miljødukse.  

Energibranchen har gode muligheder for fremtidig indtjening på den energi, som produceres, på trods af 

mange elementer som burde forringe mulighederne. Kunder og leverandørernes forhandlingsstyrke er en 

mulig trussel for virksomheden, men dette dog ikke vurderet at være tilfældet i praksis grundet 

virksomhedens brand og markedsdominans i store dele af forsyningskæden.  

Det gennemgående tema er ordet miljø. En realisering af, at verdens råstoffer ikke er en uudtømmelig 

kilde, har skabt en konsensus om, at vi skal værne om planeten. Dette pres skabes gennem kulturelle 

forhold, der omdannes til en politisk debat, som i sidste ende udmønter sig i reguleringer og miljømæssige 

krav. Både DONG og Ørsted er statsejede virksomheder, som alt andet lige må forventes at tilpasse sig 

statens overordnede miljøpolitik. 

Energipriserne er yderst følsomme og meget svingende. Elpriserne på havvindmølleprojekterne har været 

fastsatte gennem kontrakter, som har mindsket risikoen ved prisfald gennem subsidier. Markedet for gas 

og olie har ikke haft den samme prissikring, hvorfor et frasalg af Oil & Gas har medført, at Ørsted ikke 

længere er eksponeret overfor de svingende olie og gaspriser. Men samtidigt også afskåret dem for en 

fremtidig indtægtskilde.   

Begge virksomheder vurderes til at kunne drage stor nytte af det brand, de har skabt sig, ved at være de 

førende indenfor energi i Danmark. Det har ligeledes forankret sig i stærke menneskelige ressourcer i form 

af den viden og knowhow, som findes i virksomhederne. Dette er både indenfor udvindingen af gas, olie, el 

og varme, men særligt også måden og metoderne dette bliver gjort på.  

DONG har mulighed for at gøre sig selv endnu stærkere på energimarkedet ved at opkøbe olie og gas 

platforme samtidigt, mens de udvikler nye havvindmølleparker. Ørsted satser benhårdt på at opføre, drive 

og frasælge nye havvindmølleparker og udbygge den allerede markedsdominerende position på området. 

Begge virksomheder er nået dertil gennem den knowhow, de har indenfor fremstilling af energi. Ved at 
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blive en endnu større energivirksomhed og bedre kunne præge fremtidig lovgivning på energiområdet til 

egen fordel. 

For at værdiansætte virksomhederne ud fra ovenstående har vi valgt, at RI modellen har været bedst. Både 

RI- og EVA-modellerne opfylder begge fundamentale krav om at være præcis og have realistiske 

forudsætninger. Modsat de øvrige modeller så opfylder RI- og EVA-modellerne i højere grad også det ene af 

de kosmetiske krav om, at de er lettere at forstå. RI-modellen er valgt over EVA, da vi mener at den er mere 

intuitiv end EVA-modellen. At vi har mere erfaring med RI-modellen har også været udslagsgivende for 

valget imellem de to sidstnævnte modeller. 

På baggrund af ovenstående er værdien af DONG Energy d. 01.02.2018 estimeret til 173,703 mia. kr., 

hvilket giver en aktiekurs på 413,43 kr. 

Værdien af Ørsted er pr. 01/02 2018 estimeret til 175,221 mia. kr., hvilket giver en aktiekurs på 417,04 kr. 

Den aktuelle aktiekurs for Ørsted var pr. 01/02 2018 371,30 kr. Under opgavens antagelser var aktien 

derfor undervurderet. Det essentielle i denne opgave er dog ikke, hvorvidt aktien var over- eller 

undervurderet, men forskellen på selskaberne DONG og Ørsteds værdi.  

Overgangen fra DONG Energys strategi til Ørsteds grønne strategi har dermed haft en positiv effekt på 

selskabets værdi på 1,519 mia. kr. 

Den store forskel i værdierne skyldes primært Ørsteds højere EBIT-margin. Da denne margin for Ørsted er 

estimeret ud fra skøn, og da der ikke var meget historisk data til rådighed, er denne som tidligere nævnt 

også forbundet med stor usikkerhed. Den estimerede faldende omsætning i Oil & Gas må formodes at 

resultere i en lavere EBIT-margin, såfremt afskrivningerne er uændrede. Energistyrelsen påpeger, at 

fremtidig udvinding af olie og gas vil kræve store investeringer i teknologi og vedligeholdelse af 

eksisterende platforme. Da omsætningen er et produkt af omsætningen i de forskellige 

forretningsområder, må den samlede EBIT-margin ligeledes være et produkt af EBIT på 

forretningsområderne. Ørsteds EBIT-margin må derfor forventes at være højere end DONGs grundet 

frasalget af Oil & Gas. 

11 Perspektivering 

Som tidligere behandlet i opgaven er der politiske klimamål og politikker på hele energiområdet. Efter 

denne afhandlings afslutning er regeringen kommet med et energiudspil, som beskriver, hvordan disse mål 

skal opnås. Som bekendt har Danmark enormt høje afgifter på strømmen, som trods den billige grundpris 

ender med at få tillagt en del afgifter. Skatteminister Karsten Lauritzen fremlagde første brudstykke, før det 
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endelige udspil var offentliggjort. Forslaget er at sænke elvarmeafgiften på el til opvarmning for at gøre det 

mere fordelagtigt med grønnere energiformer i stedet for at varme op med fossile brændsler som 

eksempelvis olie (Altinget, 2018). Denne strategi harmonerer godt med Ørsteds strategi og satsning på den 

grønne omstilling, men udmeldingen fra Skatteministeren harmoniserer ikke med profilen i DONG og 

særligt forretningsområdet Oil & Gas. Da staten har aktiemajoriteten i selskabet, vil spørgsmålet være om 

de ville have fremlagt dette forslag, hvis en del af forretningen stadig var baseret på olie.  

Regeringen har efterfølgende fremlagt resten af energiudspillet, hvor konkrete mål om, hvordan man vil 

opnå at mindst 50% vedvarende energi i 2030, kan realiseres (Ingeniøren, 2018). Det samlede udspil 

indeholder afgiftslettelser på både elvarme og almindelig el for omkring 15 mia. frem mod 2025. Ligeledes 

udloddes der en pulje på fire mia. til udbygning af mere biogas over 20 år. Afslutningsvis fremsættes der 

forslag om at lade en etablering af 700-800 MW havvindmøllepark i udbud i 2021. Alle forslag er 

umiddelbart punkter, som vil kunne understøtte og give Ørsted mulighed for udnytte det til egen 

økonomisk fordel.  

Den kortsigtede økonomiske effekt kan være svær at definere, da virksomheden ikke får en direkte 

økonomisk gevinst af afgiftslettelsen, da denne betales af regeringen. Det ville kunne få en indvirkning på 

priserne på el, men som tidligere beskrevet er Danmark kun i 10% af tilfældet prisfastsættere. Såfremt 

virksomheden vinder kontakten på den nye havvindmøllepark, vil det styrke deres position i Danmark og 

give udslag på deres værdiansættelse. Men det vigtigste element vil være at politikken, og de fremlagte 

punkter understreger og forstærker den strategi, som Ørsted har udstukket om at styrke den vedvarende 

energi gennem hurtig udskiftning og frasalg af fossile brændsler. 

Politiske tiltag som dette vil, såfremt det bliver en tendens fremadrettet, derfor have en langsigtet effekt på 

Ørsted, da de fremmer deres interesser. Ved at foretage ændringer som fremmer den vedvarende energi, 

kan det have stor økonomisk betydning. 
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13 Bilag 

13.1 Bilag 1 Reformulerede balance (DONG) 

 

 

 

 

 

Investeret kapital: (DKKm). 2011 2012 2013 2014 2.015 2.016

Immaterielle aktiver: 2.729 2.425 2.167 1.369 1.134 960

Goodwill 373 490 491 281 125 125

CO2-kvoter 1221 938 747 396 290 247

Andre rettigheder 834 738 688 511 392 190

Færdiggjorte udviklingsprojekter 279 175 137 70 68 317

Udviklingsprojekter under udførelse 22 84 104 111 259 76

Materielle aktiver 94.510 93.920 91.522 85.906 80.229 82.901

Grunde og bygninger 4.142 3.806 1.979 1.656 1.490 1.505

Produktionsanlæg 65.438 70.266 67.758 65.517 61.107 53.708

Efterforskningsaktiver 1.611 1.401 1.192 388 14 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 282 266 296 291 474 438

Materielle aktiver under opførelse 23.037 18.181 20.297 18.054 17.144 14.531

Andre langfristede materielle aktiver 7.139 9.058 3.615 3.720 3.469 2.447

Kapitalandele i associerede virksomheder 3.226 4.459 2.013 1.315 1.421 1.060

Tilgodehavender hos associered virksomheder 0 1.645 933 1.018 832 626

Andre kapitalandele 418 382 261 242 191 158

Udskrudt skat 181 265 130 632 274 88

Andre tilgodehavender 3.314 2.266 278 513 751 515

Periodisering 0 41 0 0 0 0

Langfristede driftsaktiver i alt 104.378 105.403 97.304 90.995 84.832 86.308

Kortfristede driftsaktiver i alt 38.316 34.809 30.439 29.014 37.555 30.942

Driftslikviditet, driftdel af  likvider 877 988 1.083 1.077 1.116 950

Varebeholdninger 4.244 3.765 3.560 2.938 3.567 3.458

Afledte finansielle instrumenter 16.060 12.582 9.147 11.193 15.642 8.689

Enterprisekontrakter 0 853 1.890 1.811 3.864 6.453

Tilgodehavender fra salg 16.432 7.873 8.875 8.346 7.739 7.478

Andre tilgodehavender 0 4.087 4.929 3.357 2.657 2.849

Tilgodehavender hos associered virksomheder 0 849 506 100 56 49

Aktiver bestemt for salg 684 3.631 280 0 2.585 0

Selskabsskat 19 181 169 192 329 1.016

Driftsaktiver i alt 142.694 140.212 127.743 120.009 122.387 117.250

Langfristede driftsforpligtelser 23.616 22.625 22.345 24.277 25.313 26.557

Udskudt skat 9.336 6.917 5.496 4.281 1.646 3.242

Hensatte forpligtelser, langfristede 11.951 12.408 12.891 15.397 17.754 16.693

Periodeafgrænsning, langfristede 0 1.748 0 0 0 0

Andre gælds forpligtelser, kortfristede 2.329 1.552 3.958 4.599 5.913 6.622

Kortfristede driftsforpligtelser 32.490 32.103 25.628 28.047 34.007 28.249

Andre gældsforpligtelser, kortsigtet 8.353 6.105 7.658 5.905 7.908 7.756

Hensatte forpligtelser, kortfristede 517 567 719 537 1.434 702

Afledte finansielle instrumenter 13.095 12.541 8.519 8.323 9.531 6.930

Enterprisekontrakter 0 68 415 1.667 671 171

Leverandørgæld 9.377 9.531 7.329 9.031 10.673 10.849

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 385 181 2 0 1.133 0

Periodeafgrænsning, kortfristede 0 1.285 0 0 0 0

Selskabsskat 763 1.825 986 2.584 2.657 1.841

Driftsforpligtelser i alt 56.106 54.728 47.973 52.324 59.320 54.806

Anlægskapital 80.762 82.778 74.959 66.718 59.519 59.751

Arbejdskapital 5.826 2.706 4.811 967 3.548 2.693

Investeret kapital 86.588 85.484 79.770 67.685 63.067 62.444
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13.2 Bilag 2 Reformuleret balance (Ørsted) 

 

Balancen - reformuleret

Investeret kapital: (DKKm). 2016 2017

Immaterielle aktiver: 955 689

Goodwill 125 125

CO2-kvoter 247 180

Andre rettigheder 190 33

Færdiggjorte udviklingsprojekter 317 321

Udviklingsprojekter under udførelse 76 30

Materielle aktiver 70.182 75.845

Grunde og bygninger 1.505 1.501

Produktionsanlæg 53.708 60.603

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 438 413

Materielle aktiver under opførelse 14.531 13.328

Andre langfristede materielle aktiver 2.447 5.337

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.060 339

Tilgodehavender hos associered virksomheder 626 48

Andre kapitalandele 158 130

Udskrudt skat 88 2.865

Andre tilgodehavender 515 1.955

Langfristede driftsaktiver i alt 73.584 81.871

Kortfristede driftsaktiver i alt 44.302 36.063

Driftslikviditet, driftdel af  likvider 861 896

Varebeholdninger 3.451 3.853

Afledte finansielle instrumenter 8.689 4.870

Enterprisekontrakter 6.453 10.817

Tilgodehavender fra salg 7.286 9.170

Andre tilgodehavender 1.710 3.519

Tilgodehavender hos associered virksomheder 49 0

Aktiver bestemt for salg 15.373 2.642

Selskabsskat 430 296

Driftsaktiver i alt 117.886 117.934

Langfristede driftsforpligtelser 17.144 18.682

Udskudt skat 2.185 2.128

Hensatte forpligtelser, langfristede 8.337 10.840

Andre gælds forpligtelser 6.622 5.714

Kortfristede driftsforpligtelser 37.662 26.366

Andre gældsforpligtelser 6.277 6.368

Hensatte forpligtelser 702 680

Afledte finansielle instrumenter 6.930 4.374

Enterprisekontrakter 171 1.317

Leverandørgæld 10.024 11.499

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 13.504 630

Selskabsskat 54 1.498

Driftsforpligtelser i alt 54.806 45.048

Anlægskapital 56.440 63.189

Arbejdskapital 6.640 9.697

Investeret kapital 63.080 72.886
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13.3 Bilag 3 Reformuleret resultatopgørelse (DONG) 

 

  

Resultatopgørelse - reformuleret

Oil & Gas 10.469 11.871 12.664 18.206 15.051 5.935

Wind Power 4.312 7.737 11.664 9.724 17.096 22.473

Thermal Power 10.665 9.063 9.886 6.642 5.224 4.699

Distribution & Customer solutions 46.698 46.569 48.694 47.849 50.675 34.370

Andre aktiviteter -15.302 -8.061 -10.709 -10.592 -13.659 -4.149

Korrektion fra Business performance til IFRS 1.595 -1.319

Omsætning (IFRS) 58.437 65.860 72.199 71.829 74.387 63.328

Vareforbrug -31.375 -47.514 -47.123 -43.063 -45.072 -38.642

Andre eksterne omkostninger -7.884 -8.142 -6.955 -7.147 -6.237 -5.669

Personaleomkostninger -3.593 -3.638 -3.491 -3.336 -3.804 -3.888

Resultatandele i ass. Virksomheder 0 -3 -711 -93 112 25

Salg af vindmølleparkandele 0 0 0 2.177 0 3.356

EBITDA 15.585 6.563 13.919 20.367 19.386 18.510

Afskrivninger af aktiver -6.852 -9.172 -7.955 -9.242 -8.701 -6.657

Nedskrivninger af aktiver, netto -818 -2.791 -5.008 -8.324 -17.033 0

EBIT af kerneaktiviteter 7.915 -5.400 956 2.801 -6.348 11.853

Skat af EBIT af kerneaktiviteter -3.654 -949 -1.015 -4.136 -3.524 -4.071

Skat af andet driftoverskud (allokeret) -30 -78 -57 -127 473 73

Skatteskjold -71 -339 -950 -419 -499 -348

Skat af salg af virksomheder (allokeret) 98 723 624 307 125 308

Samlet skat af EBIT af kerneaktiviteter -3.657 -643 -1.398 -4.375 -3.426 -4.037

Core NOPAT (salg) 4.258 -6.043 -442 -1.574 -9.774 7.816

Andre poster NOPAT margin efter skat

Resultat i associerede og fælleskontrollerede virksomheder 36 -699 -57 -484 -8 -8

Andre driftsindtægter 115 631 254 289 2.418 899

- Andre driftsomkostninger -270 -245 -425 -323 -397 -558

Skat af andet driftoverskud 30 78 57 127 -473 -73

NOPAT core andre driftsindtæger -89 -235 -171 -391 1.540 260

Sikringsinstrumenter -912 -225 1.292 322 198 1.041

Valutakursreguleringer 247 215 -435 -91 658 -2.286

Ørvrige reguleringer 359 -60

Skat af anden totalindkomst 169 180 -431 83 -74 -129

Resultat ved salg af virksomheder 225 2.675 2.045 1.253 16 1.401

Salg af andre aktiver end vindmølleparker 165 217 451 0 515 0

Skat af salg usædvanlige poster (pånær dirty surplus) -98 -723 -624 -307 -125 -308

NOPAT særlige poster 156 2.339 2.238 1.260 1.188 -281

NOPAT i alt 4.325 -3.939 1.625 -705 -7.045 7.794

Finansielle indtægter 5.811 3.667 3.099 5.261 9.275 8.179

Finansielle omkostninger -6.093 -5.023 -6.899 -6.971 -11.400 -8.946

Netto finansielle poster -282 -1.356 -3.800 -1.710 -2.125 -1.581

Skatteskold af netto finansielle poster 71 339 950 419 499 348

Netto finansielle poster efter skat (uden hybridrenter) -212 -1.017 -2.850 -1.291 -1.626 -1.233

Betalte hybridrenter og omkostninger efter skat -269 -549 -755 -588 -714 -499

Årets resultat (efter hybridkapital) 3.844 -5.505 -1.980 -2.584 -9.385 6.062

Fordeling af resultat:

Minoritetsinteresser -422 249 181 -426 -386 848

Aktionærer i Ørsted A/S 3.422 -5.256 -1.799 -3.010 -9.771 6.910

Transaktioner med ejerne -2.877 -1.573 -23 13.147 125 106

Overført til DONG Energy A/S's aktionærer 545 -6.829 -1.822 10.137 -9.646 7.016
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13.4 Bilag 4 Reformuleret resultatopgørelse (Ørsted) 

 

2016 2017

Reformuleret resultatopgørelse (DKKm)

Wind Power 22.473 20.345

Thermal Power 4.699 5.959

Distribution & Customer solutions 34.370 40.086

Andre aktiviteter -4.149 -6.681

Korrektion fra Business performance til IFRS

Omsætning (IFRS) 57.393 59.709

Vareforbrug -37.622 -40.694

Andre eksterne omkostninger -4.078 -4.241

Personaleomkostninger -3.088 -3.197

Resultatandele i ass. Virksomheder 25 -119

Salg af vindmølleparkandele 3.356 11.142

EBITDA 15.986 22.600

Afskrivninger af aktiver -5.232 -5.739

Nedskrivninger af aktiver, netto 0 -545

EBIT af kerneaktiviteter 10.754 16.316

Skat af EBIT af kerneaktiviteter -1.715 -1.778

Skat af core andre driftsindtæger (allokeret) 208 -8

Skat af usædvanlige poster (allokeret) 275 -31

Skatteskjold -169 -229

Samlet skat af EBIT af kerneaktiviteter -1.401 -2.046

NOPAT core salg 9.353 14.270

Resultat i associerede og fælleskontrollerede virksomheder -8 -10

Andre driftsindtægter 1.511 523

- Andre driftsomkostninger -558 -549

Skat af andet driftoverskud -208 8

NOPAT core andre driftsindtægter 737 -28

Sikringsinstrumenter 1.041 -821

Valutakursreguleringer -2.286 -56

Skat af anden totalindkomst -129 255

Resultat ved salg af virksomheder 1.250 -139

Skat af usædvanlige poster udover dirty surplus -275 31

NOPAT af usædvanlige poster -399 -730

NOPAT i alt 9.691 13.512

Finansielle indtægter 8.179 4.253

Finansielle omkostninger -8.946 -5.295

Netto finansielle poster -767 -1.042

Skatteskold af netto finansielle poster 169 229

Netto finansielle poster efter skat -598 -813

Betalte hybridrenter og omkostninger efter skat -499 -716

Årets resultat før ophørende aktiviteter 8.594 11.983

Årets resultat af ophørende aktiviteter -2.532 6.104

Årets resultat 6.062 18.087

18.803

Minoritetsinteresser 848 169

Aktionærer i Ørsted A/S 6.910 18.256

Transaktioner med ejerne 106 -2.571

Overført til DONG Energy A/S's aktionærer 7.016 15.685

Minoriteternes andel 111 10
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13.5 Bilag 5 Reformuleret pengestrømsopgørelse (DONG) 

 

 

13.6 Bilag 6 Alternativ udregning af pengestrømsopgørese (DONG) 

 

  

DONG Energy - reformuleret pengestrømsopgørelse 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pengestrøm fra driftsaktivitet (fra årsrapport) 12.624 7.891 9.729 14.958 13.571 11.272

Pengestrømme fra Oil & Gas fra driftsaktiviteter 0 0 0 0 0 4.138

- Netto rentebetalinger efter skat 622 643 2.154 804 504 672

Pengestrøm fra driftsaktivitet 13.246 8.534 11.883 15.762 14.075 16.082

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter (fra årsrapport) -19.338 -19.202 -6.483 -14.796 -12.799 -1.060

Pengestrømme fra Oil & Gas fra investeringsaktiviteter 0 0 0 0 0 -3.032

- Køb af værdipapirer 8.124 10.184 13.569 22.983 8.119 8.278

- Salg af værdipapirer -6.061 -5.184 -12.365 -12.653 -11.356 -12.842

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter -17.275 -14.202 -5.279 -4.466 -16.036 -8.656

Free Cash Flow -4.029 -5.668 6.604 11.296 -1.961 7.426

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter (fra årsrapport) 4.918 11.850 -3.832 2.903 -1.895 -12.289

Pengestrømme fra Oil & Gas fra finansieringsaktiviteter 0 0 0 0 0 360

+ Køb af værdipapirer -8.124 -10.184 -13.569 -22.983 -8.119 -8.278

+ Salg af værdipapirer 6.061 5.184 12.365 12.653 11.356 12.842

+ Netto rentebetalinger efter skat -622 -643 -2.154 -804 -504 -672

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter 2.233 6.207 -7.190 -8.231 838 -8.037

Årets likviditetsforskydning -1.796 539 -586 3.065 -1.123 -611

DONG Energy - reformuleret pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse ud fra driftsaktivitet 2012 2013 2014 2015 2016

Pengestrøm fra driftsaktivitet (fra årsrapport) 7.891 9.729 14.958 13.571 11.272

Pengestrømme fra Oil & Gas fra driftsaktiviteter 0 0 0 0 4.138

- Netto rentebetalinger efter skat 643 2.154 804 504 672

Pengestrøm fra driftsaktivitet 8.534 11.883 15.762 14.075 16.082

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter (fra årsrapport) -19.202 -6.483 -14.796 -12.799 -1.060

Pengestrømme fra Oil & Gas fra investeringsaktiviteter 0 0 0 0 -3.032

- Køb af værdipapirer 10.184 13.569 22.983 8.119 8.278

- Salg af værdipapirer -5.184 -12.365 -12.653 -11.356 -12.842

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter -14.202 -5.279 -4.466 -16.036 -8.656

Free Cash Flow (C-I) -5.668 6.604 11.296 -1.961 7.426

Pengestrømsopgørelse ud fra finansieringsaktiviteter 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Udbytte til ejerne 1.457 0 0 0 53

Minoriteter -2.373 474 621 621 527

Nettoudbetalinger til ejerne (d) -916 474 621 621 580

Netto renteudbetalinger efter skat 643 2.154 804 504 672

Hybridkapital 648 -2.724 10.092 874 640

Andre lån -11.602 6.435 -13.527 442 11.097

Køb af værdipapirer 10.184 13.569 22.983 8.119 8.278

Salg af værdipapirer -5.184 -12.365 -12.653 -11.356 -12.842

Ændringer i øvrige langfristede gældsforpligtelser 20 -353 -89 -42 -28

Pengestrømme fra Oil & Gas fra finansieringsaktiviteter 0 0 0 0 -360

Likvide beholdninger ultimo 539 -586 3.065 -1.123 -611

Nettoudbetalinger til obligationsindehavere og udstedere (F) -4.752 6.130 10.675 -2.582 6.846

Free Cash Flow (d+F) -5.668 6.604 11.296 -1.961 7.426

Differens 0 0 0 0 0



Side 132 af 145 
 

13.7 Bilag 7 Reformuleret pengestrømsopgørelse (Ørsted) 

 

13.8 Bilag 8 Alternativ udregning af pengestrømsopgørelse (Ørsted) 

 

Ørsted - reformuleret pengestrømsopgørelse 2016 2017

Pengestrøm fra driftsaktivitet (fra årsrapport) 11.272 1.023

Tilbageførsel af resultat ved salg af aktiver 2.939 10.835

- Netto rentebetalinger efter skat 672 -28

Pengestrøm fra driftsaktivitet 14.883 11.830

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter (fra årsrapport) -1.060 -10.054

Tilbageførsel af resultat ved salg af aktiver -2.939 -10.835

- Køb af værdipapirer 8.278 21.162

- Salg af værdipapirer -12.842 -11.965

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter -8.563 -11.692

Free Cash Flow 6.320 138

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter (fra årsrapport) -12.289 1.464

+ Køb af værdipapirer -8.278 -21.162

+ Salg af værdipapirer 12.842 11.965

+ Netto rentebetalinger efter skat -672 28

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter -8.397 -7.705

Pengestrømme fra ophørende aktiviteter 1.466 9.025

Årets likviditetsforskydning -611 1.458

Ørsted - reformuleret pengestrømsopgørelse 2016 2017

Pengestrøm fra driftsaktivitet (fra årsrapport) 11.272 1.023

- Netto rentebetalinger efter skat 672 -28

Pengestrøm fra driftsaktivitet 11.944 995

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter (fra årsrapport) -1.060 -10.054

- Køb af værdipapirer 8.278 21.162

- Salg af værdipapirer -12.842 -11.965

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter -5.624 -857

FCF (C-I) eksklusiv ophørende aktiviteter 6.320 138

Pengestrømme fra ophørende drifts- og investeringsaktiviteter 1.106 9.025

FCF (C-I) inklusiv ophørende aktiviter 7.426 9.163

Pengestrømsopgørelse ud fra finansieringsaktiviteter 2016 2017

Udbytte til ejerne 0 2.521

Køb af egne aktier 53 0

Minoriteter 527 431

Nettoudbetalinger til ejerne (d) 580 2.952

Netto renteudbetalinger efter skat 672 -28

Hybridkapital 640 -3.028

Andre lån 11.097 -1.399

Køb af værdipapirer 8.278 21.162

Salg af værdipapirer -12.842 -11.965

Ændringer i øvrige langfristede gældsforpligtelser -28 11

Likvide beholdninger ultimo -611 1.458

Nettoudbetalinger til obligationsindehavere og udstedere (F) 7.206 6.211

Pengestrømme fra ophørende finansieringsaktiviteter -360 0

Free Cash Flow (d+F) inklusiv ophørende asktiviteter 7.426 9.163

Differens 0 0
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13.9 Bilag 9 Forecast af elproduktion i Europa 
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1.291.897,34
1.345.524,23
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13.10 Bilag 10 Data til betaestimation (DONG) 

Dong A/S OMX COP PI 
Dato Seneste Return Date Closing price return 

30-10-2017 357,8 0,11% 30-10-2017 864,38 0,48% 

27-10-2017 357,4 -2,55% 27-10-2017 860,23 0,73% 

26-10-2017 366,5 0,44% 26-10-2017 853,98 0,02% 

25-10-2017 364,9 -1,59% 25-10-2017 853,83 0,17% 

24-10-2017 370,7 -1,05% 24-10-2017 852,36 -0,68% 

23-10-2017 374,6 0,43% 23-10-2017 858,17 0,12% 

20-10-2017 373 -0,43% 20-10-2017 857,16 -0,33% 

18-10-2017 374,6 0,61% 18-10-2017 860,01 0,93% 

17-10-2017 372,3 0,27% 17-10-2017 852,01 -0,32% 

16-10-2017 371,3 -0,59% 16-10-2017 854,75 0,72% 

13-10-2017 373,5 0,67% 13-10-2017 848,63 -1,02% 

12-10-2017 371 -4,58% 12-10-2017 857,29 -0,26% 

11-10-2017 388 2,37% 11-10-2017 859,54 0,63% 

10-10-2017 378,8 0,40% 10-10-2017 854,11 -0,02% 

09-10-2017 377,3 2,17% 09-10-2017 854,24 0,14% 

06-10-2017 369,1 -0,14% 06-10-2017 853,05 -0,20% 

05-10-2017 369,6 1,16% 05-10-2017 854,74 0,01% 

04-10-2017 365,3 0,22% 04-10-2017 854,68 0,42% 

03-10-2017 364,5 -0,49% 03-10-2017 851,13 -0,14% 

02-10-2017 366,3 1,61% 02-10-2017 852,31 1,10% 

29-09-2017 360,4 0,47% 29-09-2017 842,97 -0,25% 

28-09-2017 358,7 0,06% 28-09-2017 845,08 0,45% 

27-09-2017 358,5 1,09% 27-09-2017 841,29 0,12% 

26-09-2017 354,6 0,51% 26-09-2017 840,30 -0,88% 

25-09-2017 352,8 2,10% 25-09-2017 847,71 0,79% 

22-09-2017 345,4 0,49% 22-09-2017 840,98 0,29% 

21-09-2017 343,7 0,41% 21-09-2017 838,55 0,32% 

20-09-2017 342,3 0,61% 20-09-2017 835,83 0,31% 

19-09-2017 340,2 2,38% 19-09-2017 833,25 0,17% 

18-09-2017 332,1 -0,03% 18-09-2017 831,84 0,60% 

15-09-2017 332,2 0,66% 15-09-2017 826,88 -1,53% 

14-09-2017 330 -0,55% 14-09-2017 839,53 0,22% 

13-09-2017 331,8 -0,66% 13-09-2017 837,65 -0,06% 

12-09-2017 334 0,78% 12-09-2017 838,19 -0,04% 

11-09-2017 331,4 -0,18% 11-09-2017 838,51 0,60% 

08-09-2017 332 0,21% 08-09-2017 833,46 -0,03% 

07-09-2017 331,3 1,18% 07-09-2017 833,74 0,52% 

06-09-2017 327,4 0,43% 06-09-2017 829,40 -0,53% 

05-09-2017 326 0,25% 05-09-2017 833,77 -0,55% 

04-09-2017 325,2 0,25% 04-09-2017 838,32 -0,48% 

01-09-2017 324,4 -0,25% 01-09-2017 842,35 0,43% 
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31-08-2017 325,2 -1,17% 31-08-2017 838,75 1,00% 

30-08-2017 329 -0,21% 30-08-2017 830,36 0,59% 

29-08-2017 329,7 0,03% 29-08-2017 825,45 -0,89% 

28-08-2017 329,6 0,52% 28-08-2017 832,78 -0,18% 

25-08-2017 327,9 0,18% 25-08-2017 834,26 -0,09% 

24-08-2017 327,3 -0,15% 24-08-2017 835,01 0,58% 

23-08-2017 327,8 -0,18% 23-08-2017 830,16 -0,43% 

22-08-2017 328,4 1,77% 22-08-2017 833,77 1,34% 

21-08-2017 322,6 0,43% 21-08-2017 822,58 0,26% 

18-08-2017 321,2 0,31% 18-08-2017 820,41 -0,45% 

17-08-2017 320,2 -0,03% 17-08-2017 824,14 -0,48% 

16-08-2017 320,3 0,81% 16-08-2017 828,13 -0,07% 

15-08-2017 317,7 0,57% 15-08-2017 828,70 0,03% 

14-08-2017 315,9 1,08% 14-08-2017 828,49 0,42% 

11-08-2017 312,5 -0,22% 11-08-2017 825,05 0,31% 

10-08-2017 313,2 0,26% 10-08-2017 822,52 -0,81% 

09-08-2017 312,4 0,99% 09-08-2017 829,15 1,12% 

08-08-2017 309,3 1,39% 08-08-2017 819,88 -0,39% 

07-08-2017 305 -0,16% 07-08-2017 823,05 -0,02% 

04-08-2017 305,5 0,82% 04-08-2017 823,19 0,59% 

03-08-2017 303 -0,43% 03-08-2017 818,34 -0,35% 

02-08-2017 304,3 -0,72% 02-08-2017 821,24 -0,42% 

01-08-2017 306,5 1,17% 01-08-2017 824,70 0,10% 

31-07-2017 302,9 1,82% 31-07-2017 823,91 0,57% 

28-07-2017 297,4 -2,42% 28-07-2017 819,21 -0,60% 

27-07-2017 304,6 0,62% 27-07-2017 824,10 0,19% 

26-07-2017 302,7 1,39% 26-07-2017 822,50 0,28% 

25-07-2017 298,5 -0,37% 25-07-2017 820,21 0,53% 

24-07-2017 299,6 -1,57% 24-07-2017 815,87 -1,08% 

21-07-2017 304,3 -0,10% 21-07-2017 824,71 -0,85% 

20-07-2017 304,6 0,26% 20-07-2017 831,74 -0,02% 

19-07-2017 303,8 1,55% 19-07-2017 831,88 0,20% 

18-07-2017 299,1 -0,47% 18-07-2017 830,21 -0,26% 

17-07-2017 300,5 0,43% 17-07-2017 832,41 0,50% 

14-07-2017 299,2 0,23% 14-07-2017 828,22 0,48% 

13-07-2017 298,5 -0,07% 13-07-2017 824,26 -0,19% 

12-07-2017 298,7 1,34% 12-07-2017 825,79 0,86% 

11-07-2017 294,7 0,58% 11-07-2017 818,72 -0,21% 

10-07-2017 293 0,00% 10-07-2017 820,40 0,77% 

07-07-2017 293 1,09% 07-07-2017 814,12 0,11% 

06-07-2017 289,8 0,07% 06-07-2017 813,19 -0,78% 

05-07-2017 289,6 -0,35% 05-07-2017 819,55 0,33% 

04-07-2017 290,6 -0,34% 04-07-2017 816,83 -0,30% 

03-07-2017 291,6 -0,79% 03-07-2017 819,27 0,71% 
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30-06-2017 293,9 1,26% 30-06-2017 813,42 0,69% 

29-06-2017 290,2 -1,27% 29-06-2017 807,83 -1,30% 

28-06-2017 293,9 -1,12% 28-06-2017 818,31 -0,41% 

27-06-2017 297,2 -1,85% 27-06-2017 821,63 -1,30% 

26-06-2017 302,7 0,50% 26-06-2017 832,32 0,02% 

23-06-2017 301,2 -0,63% 23-06-2017 832,12 -0,11% 

22-06-2017 303,1 -1,39% 22-06-2017 833,02 -0,08% 

21-06-2017 307,3 -0,16% 21-06-2017 833,67 -0,17% 

20-06-2017 307,8 -0,10% 20-06-2017 835,12 -0,32% 

19-06-2017 308,1 0,16% 19-06-2017 837,80 1,43% 

16-06-2017 307,6 1,92% 16-06-2017 825,78 0,64% 

15-06-2017 301,7 0,03% 15-06-2017 820,50 -1,15% 

14-06-2017 301,6 2,16% 14-06-2017 829,91 0,36% 

13-06-2017 295,1 0,91% 13-06-2017 826,92 0,90% 

12-06-2017 292,4 -1,23% 12-06-2017 819,51 -0,50% 

09-06-2017 296 -0,41% 09-06-2017 823,58 0,68% 

08-06-2017 297,2 -0,34% 08-06-2017 818,02 -0,36% 

07-06-2017 298,2 0,60% 07-06-2017 820,93 -0,52% 

06-06-2017 296,4 1,42% 06-06-2017 825,17 -0,33% 

02-06-2017 292,2 -0,07% 02-06-2017 827,92 1,01% 

01-06-2017 292,4 1,13% 01-06-2017 819,58 0,45% 

31-05-2017 289,1 0,24% 31-05-2017 815,91 0,72% 

30-05-2017 288,4 1,56% 30-05-2017 810,01 0,49% 

29-05-2017 283,9 0,39% 29-05-2017 806,08 -0,40% 

24-05-2017 282,8 0,35% 24-05-2017 809,34 0,20% 

23-05-2017 281,8 0,64% 23-05-2017 807,76 0,17% 

22-05-2017 280 0,75% 22-05-2017 806,38 0,55% 

19-05-2017 277,9 1,04% 19-05-2017 801,97 0,71% 

18-05-2017 275 -0,36% 18-05-2017 796,30 0,24% 

17-05-2017 276 -1,96% 17-05-2017 794,42 -2,05% 

16-05-2017 281,4 -0,82% 16-05-2017 810,70 -0,33% 

15-05-2017 283,7 0,88% 15-05-2017 813,38 0,48% 

11-05-2017 281,2 -0,18% 11-05-2017 809,46 0,06% 

10-05-2017 281,7 1,77% 10-05-2017 808,99 0,70% 

09-05-2017 276,7 0,61% 09-05-2017 803,34 -0,37% 

08-05-2017 275 0,69% 08-05-2017 806,35 -0,08% 

05-05-2017 273,1 1,35% 05-05-2017 807,00 0,54% 

04-05-2017 269,4 0,15% 04-05-2017 802,66 0,22% 

03-05-2017 269 -0,37% 03-05-2017 800,88 0,59% 

02-05-2017 270 -0,19% 02-05-2017 796,12 0,49% 

01-05-2017 270,5 0,55% 01-05-2017 792,20 -0,30% 

28-04-2017 269 0,37% 28-04-2017 794,58 0,39% 

27-04-2017 268 -1,83% 27-04-2017 791,52 0,65% 

26-04-2017 272,9 1,58% 26-04-2017 786,38 0,78% 
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25-04-2017 268,6 -0,07% 25-04-2017 780,25 0,53% 

24-04-2017 268,8 0,67% 24-04-2017 776,12 1,24% 

21-04-2017 267 -0,75% 21-04-2017 766,50 -0,74% 

20-04-2017 269 -2,27% 20-04-2017 772,21 0,50% 

19-04-2017 275,1 1,13% 19-04-2017 768,35 0,62% 

18-04-2017 272 -3,13% 18-04-2017 763,59 -1,12% 

12-04-2017 280,5 2,07% 12-04-2017 772,15 0,76% 

11-04-2017 274,7 0,04% 11-04-2017 766,27 -0,06% 

10-04-2017 274,6 0,22% 10-04-2017 766,72 0,76% 

07-04-2017 274 -0,36% 07-04-2017 760,89 -0,28% 

06-04-2017 275 1,45% 06-04-2017 763,05 -0,29% 

05-04-2017 271 1,07% 05-04-2017 765,27 0,37% 

04-04-2017 268,1 0,04% 04-04-2017 762,44 1,31% 

03-04-2017 268 -0,34% 03-04-2017 752,47 -0,56% 

31-03-2017 268,9 2,34% 31-03-2017 756,67 0,36% 

30-03-2017 262,6 0,38% 30-03-2017 753,92 0,53% 

29-03-2017 261,6 -0,08% 29-03-2017 749,89 -0,01% 

28-03-2017 261,8 0,31% 28-03-2017 749,93 0,53% 

27-03-2017 261 -1,53% 27-03-2017 745,92 -0,38% 

24-03-2017 265 2,26% 24-03-2017 748,73 0,18% 

23-03-2017 259 0,89% 23-03-2017 747,39 0,81% 

22-03-2017 256,7 -0,19% 22-03-2017 741,37 -0,68% 

21-03-2017 257,2 -0,39% 21-03-2017 746,43 -1,22% 

20-03-2017 258,2 0,12% 20-03-2017 755,56 0,12% 

17-03-2017 257,9 -0,43% 17-03-2017 754,65 -0,11% 

16-03-2017 259 0,97% 16-03-2017 755,49 0,42% 

15-03-2017 256,5 0,19% 15-03-2017 752,29 0,16% 

14-03-2017 256 1,13% 14-03-2017 751,09 0,17% 

13-03-2017 253,1 0,43% 13-03-2017 749,80 0,48% 

10-03-2017 252 0,08% 10-03-2017 746,21 0,87% 

09-03-2017 251,8 -0,08% 09-03-2017 739,71 -0,11% 

08-03-2017 252 0,91% 08-03-2017 740,50 0,06% 

07-03-2017 249,7 -0,52% 07-03-2017 740,09 -0,54% 

06-03-2017 251 -0,60% 06-03-2017 744,10 -0,51% 

03-03-2017 252,5 -1,98% 03-03-2017 747,91 -0,63% 

02-03-2017 257,5 0,04% 02-03-2017 752,64 0,01% 

01-03-2017 257,4 -0,35% 01-03-2017 752,58 1,01% 

28-02-2017 258,3 0,93% 28-02-2017 745,01 -0,05% 

27-02-2017 255,9 1,29% 27-02-2017 745,36 -0,03% 

24-02-2017 252,6 -1,43% 24-02-2017 745,57 -0,99% 

23-02-2017 256,2 0,23% 23-02-2017 752,92 -0,24% 

22-02-2017 255,6 1,21% 22-02-2017 754,74 -0,17% 

21-02-2017 252,5 -0,12% 21-02-2017 756,02 0,82% 

20-02-2017 252,8 -1,78% 20-02-2017 749,84 -0,41% 



Side 138 af 145 
 

17-02-2017 257,3 -0,86% 17-02-2017 752,88 -0,38% 

16-02-2017 259,5 -0,42% 16-02-2017 755,76 0,35% 

15-02-2017 260,6 0,81% 15-02-2017 753,12 0,35% 

14-02-2017 258,5 -1,35% 14-02-2017 750,50 -0,07% 

13-02-2017 262 0,95% 13-02-2017 751,06 0,47% 

10-02-2017 259,5 -0,92% 10-02-2017 747,53 0,39% 

09-02-2017 261,9 1,30% 09-02-2017 744,65 1,57% 

08-02-2017 258,5 -0,15% 08-02-2017 732,93 -0,76% 

07-02-2017 258,9 1,43% 07-02-2017 738,49 0,25% 

06-02-2017 255,2 1,25% 06-02-2017 736,68 -0,44% 

03-02-2017 252 -1,03% 03-02-2017 739,95 0,41% 

02-02-2017 254,6 -2,36% 02-02-2017 736,89 -1,45% 

01-02-2017 260,6 -0,04% 01-02-2017 747,56 1,00% 

31-01-2017 260,7 0,27% 31-01-2017 740,08 0,04% 

30-01-2017 260 0,19% 30-01-2017 739,75 -0,42% 

27-01-2017 259,5 0,15% 27-01-2017 742,88 0,55% 

26-01-2017 259,1 1,16% 26-01-2017 738,79 0,66% 

25-01-2017 256,1 -1,33% 25-01-2017 733,94 1,23% 

24-01-2017 259,5 -0,35% 24-01-2017 724,93 -0,33% 

23-01-2017 260,4 -0,04% 23-01-2017 727,33 -0,89% 

20-01-2017 260,5 0,08% 20-01-2017 733,83 -0,17% 

19-01-2017 260,3 0,38% 19-01-2017 735,09 0,31% 

18-01-2017 259,3 -2,58% 18-01-2017 732,82 -0,37% 

17-01-2017 266 1,28% 17-01-2017 735,52 -0,45% 

16-01-2017 262,6 0,04% 16-01-2017 738,85 -0,07% 

13-01-2017 262,5 1,18% 13-01-2017 739,34 1,29% 

12-01-2017 259,4 0,19% 12-01-2017 729,80 -0,99% 

11-01-2017 258,9 1,12% 11-01-2017 737,00 0,73% 

10-01-2017 256 -1,84% 10-01-2017 731,65 -0,53% 

09-01-2017 260,7 -2,03% 09-01-2017 735,55 -0,60% 

06-01-2017 266 0,23% 06-01-2017 739,95 0,24% 

05-01-2017 265,4 1,73% 05-01-2017 738,15 0,97% 

04-01-2017 260,8 -2,80% 04-01-2017 730,99 -0,47% 

03-01-2017 268,1 -0,63% 03-01-2017 734,45 -0,14% 

02-01-2017 269,8 0,82% 02-01-2017 735,49 1,64% 

30-12-2016 267,6 0,00% 30-12-2016 723,46 -0,18% 

29-12-2016 267,6 0,67% 29-12-2016 724,79 0,42% 

28-12-2016 265,8 0,68% 28-12-2016 721,76 0,12% 

27-12-2016 264 -0,91% 27-12-2016 720,92 0,27% 

23-12-2016 266,4 0,30% 23-12-2016 718,95 0,21% 

22-12-2016 265,6 1,73% 22-12-2016 717,46 0,28% 

21-12-2016 261 4,71% 21-12-2016 715,45 0,24% 

20-12-2016 248,7 1,77% 20-12-2016 713,70 0,32% 

19-12-2016 244,3 -0,70% 19-12-2016 711,42 -0,16% 
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16-12-2016 246 2,56% 16-12-2016 712,58 0,64% 

15-12-2016 239,7 -0,79% 15-12-2016 708,05 1,37% 

14-12-2016 241,6 -0,70% 14-12-2016 698,33 -0,22% 

13-12-2016 243,3 0,21% 13-12-2016 699,85 0,91% 

12-12-2016 242,8 0,29% 12-12-2016 693,46 -0,52% 

09-12-2016 242,1 3,55% 09-12-2016 697,06 1,94% 

08-12-2016 233,5 -4,28% 08-12-2016 683,53 0,63% 

07-12-2016 243,5 0,62% 07-12-2016 679,25 0,27% 

06-12-2016 242 3,18% 06-12-2016 677,44 0,14% 

05-12-2016 234,3 0,13% 05-12-2016 676,50 0,43% 

02-12-2016 234 1,50% 02-12-2016 673,62 -0,09% 

01-12-2016 230,5 -3,90% 01-12-2016 674,21 -0,72% 

30-11-2016 239,5 -1,54% 30-11-2016 679,06 0,46% 

29-11-2016 243,2 1,52% 29-11-2016 675,92 0,32% 

28-11-2016 239,5 -1,54% 28-11-2016 673,78 0,02% 

25-11-2016 243,2 -0,37% 25-11-2016 673,62 0,83% 

24-11-2016 244,1 0,37% 24-11-2016 668,03 0,00% 

23-11-2016 243,2 -0,74% 23-11-2016 668,01 -0,50% 

22-11-2016 245 -1,63% 22-11-2016 671,35 -0,28% 

21-11-2016 249 -0,48% 21-11-2016 673,25 -0,11% 

18-11-2016 250,2 -2,12% 18-11-2016 673,97 0,07% 

17-11-2016 255,5 3,48% 17-11-2016 673,50 0,43% 

16-11-2016 246,6 -0,61% 16-11-2016 670,60 0,05% 

15-11-2016 248,1 0,08% 15-11-2016 670,24 0,74% 

14-11-2016 247,9 1,05% 14-11-2016 665,27 0,08% 

11-11-2016 245,3 2,00% 11-11-2016 664,76 -0,43% 

10-11-2016 240,4 -3,79% 10-11-2016 667,60 -0,96% 

09-11-2016 249,5 -2,61% 09-11-2016 674,03 0,19% 

08-11-2016 256 0,78% 08-11-2016 672,74 -1,04% 

07-11-2016 254 0,79% 07-11-2016 679,76 1,24% 

04-11-2016 252 -1,27% 04-11-2016 671,33 -1,56% 

03-11-2016 255,2 -0,24% 03-11-2016 681,77 0,27% 

02-11-2016 255,8 -2,54% 02-11-2016 679,95 -2,25% 

01-11-2016 262,3 -2,44% 01-11-2016 695,24 -1,77% 

31-10-2016 268,7 0,63% 31-10-2016 707,53 0,45% 

28-10-2016 267 -0,41% 28-10-2016 704,32 -4,13% 

27-10-2016 268,1 -0,07% 27-10-2016 733,38 0,50% 

26-10-2016 268,3 -0,07% 26-10-2016 729,72 -0,73% 

25-10-2016 268,5 -0,56% 25-10-2016 735,08 -0,95% 

24-10-2016 270 0,26% 24-10-2016 742,10 -0,08% 

21-10-2016 269,3 0,48% 21-10-2016 742,71 0,86% 

20-10-2016 268 -0,75% 20-10-2016 736,35 0,36% 

19-10-2016 270 0,81% 19-10-2016 733,67 0,93% 

18-10-2016 267,8 0,93% 18-10-2016 726,82 1,12% 
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17-10-2016 265,3 -0,64% 17-10-2016 718,71 -0,11% 

14-10-2016 267 1,87% 14-10-2016 719,48 1,63% 

13-10-2016 262 -0,19% 13-10-2016 707,75 -0,99% 

12-10-2016 262,5 -0,50% 12-10-2016 714,79 -0,18% 

11-10-2016 263,8 -0,64% 11-10-2016 716,09 -0,53% 

10-10-2016 265,5 0,19% 10-10-2016 719,88 0,39% 

07-10-2016 265 -3,55% 07-10-2016 717,10 -1,17% 

06-10-2016 274,4 -1,20% 06-10-2016 725,51 -0,40% 

05-10-2016 277,7 -0,43% 05-10-2016 728,43 0,45% 

04-10-2016 278,9 1,76% 04-10-2016 725,17 0,38% 

03-10-2016 274 -0,36% 03-10-2016 722,45 -0,17% 

30-09-2016 275 0,58% 30-09-2016 723,69 -0,38% 

29-09-2016 273,4 2,23% 29-09-2016 726,47 -0,77% 

28-09-2016 267,3 -0,41% 28-09-2016 732,05 0,68% 

27-09-2016 268,4 -0,07% 27-09-2016 727,05 -1,13% 

26-09-2016 268,6 0,22% 26-09-2016 735,28 -0,68% 

23-09-2016 268 -0,75% 23-09-2016 740,30 -1,68% 

22-09-2016 270 0,74% 22-09-2016 752,74 0,30% 

21-09-2016 268 -0,37% 21-09-2016 750,49 0,08% 

20-09-2016 269 -0,19% 20-09-2016 749,92 0,16% 

19-09-2016 269,5 0,19% 19-09-2016 748,72 0,54% 

16-09-2016 269 0,15% 16-09-2016 744,67 0,04% 

15-09-2016 268,6 0,52% 15-09-2016 744,36 0,23% 

14-09-2016 267,2 0,07% 14-09-2016 742,68 0,45% 

13-09-2016 267 -0,71% 13-09-2016 739,34 0,61% 

12-09-2016 268,9 -0,93% 12-09-2016 734,82 -0,41% 

09-09-2016 271,4 -0,66% 09-09-2016 737,84 -1,56% 

08-09-2016 273,2 0,07% 08-09-2016 749,32 -0,28% 

07-09-2016 273 -1,83% 07-09-2016 751,44 0,26% 

06-09-2016 278 1,44% 06-09-2016 749,49 -0,89% 

05-09-2016 274 1,64% 05-09-2016 756,16 0,67% 

02-09-2016 269,5 1,67% 02-09-2016 751,11 0,33% 

01-09-2016 265 0,11% 01-09-2016 748,60 -0,37% 

31-08-2016 264,7 -1,96% 31-08-2016 751,34 -0,36% 

30-08-2016 269,9 -0,04% 30-08-2016 754,08 0,52% 

29-08-2016 270 -1,70% 29-08-2016 750,15 0,02% 

26-08-2016 274,6 0,36% 26-08-2016 749,98 0,19% 

25-08-2016 273,6 -1,02% 25-08-2016 748,53 -0,64% 

24-08-2016 276,4 1,85% 24-08-2016 753,31 0,49% 

23-08-2016 271,3 0,26% 23-08-2016 749,65 0,17% 

22-08-2016 270,6 0,81% 22-08-2016 748,35 1,10% 

19-08-2016 268,4 1,30% 19-08-2016 740,10 0,46% 

18-08-2016 264,9 0,34% 18-08-2016 736,73 0,97% 

17-08-2016 264 -1,25% 17-08-2016 729,62 -0,85% 
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16-08-2016 267,3 -0,64% 16-08-2016 735,79 -0,80% 

15-08-2016 269 -0,41% 15-08-2016 741,68 0,52% 

12-08-2016 270,1 -0,78% 12-08-2016 737,79 -0,20% 

11-08-2016 272,2 -0,29% 11-08-2016 739,27 -0,23% 

10-08-2016 273 -1,83% 10-08-2016 740,97 -1,27% 

09-08-2016 278 -0,36% 09-08-2016 750,39 1,41% 

08-08-2016 279 1,08% 08-08-2016 739,82 -1,11% 

05-08-2016 276 -1,23% 05-08-2016 748,03 -2,53% 

04-08-2016 279,4 -0,89% 04-08-2016 766,98 0,65% 

03-08-2016 281,9 3,51% 03-08-2016 761,97 -0,29% 

02-08-2016 272 0,07% 02-08-2016 764,17 -1,51% 

01-08-2016 271,8 0,29% 01-08-2016 775,71 0,07% 

29-07-2016 271 -0,15% 29-07-2016 775,14 0,20% 

28-07-2016 271,4 0,11% 28-07-2016 773,62 0,32% 

27-07-2016 271,1 0,04% 27-07-2016 771,12 -0,25% 

26-07-2016 271 2,21% 26-07-2016 773,06 1,57% 

25-07-2016 265 0,04% 25-07-2016 760,89 -0,69% 

22-07-2016 264,9 1,85% 22-07-2016 766,14 0,35% 

21-07-2016 260 -2,08% 21-07-2016 763,44 -0,20% 

20-07-2016 265,4 4,33% 20-07-2016 764,97 1,28% 

19-07-2016 253,9 -0,24% 19-07-2016 755,21 -0,04% 

18-07-2016 254,5 0,31% 18-07-2016 755,53 0,15% 

15-07-2016 253,7 0,08% 15-07-2016 754,36 -0,40% 

14-07-2016 253,5 0,59% 14-07-2016 757,41 -0,10% 

13-07-2016 252 1,19% 13-07-2016 758,16 -0,17% 

12-07-2016 249 -0,60% 12-07-2016 759,44 0,24% 

11-07-2016 250,5 -1,00% 11-07-2016 757,62 1,28% 

08-07-2016 253 2,41% 08-07-2016 747,90 1,02% 

07-07-2016 246,9 3,00% 07-07-2016 740,28 1,94% 

06-07-2016 239,5 -1,04% 06-07-2016 725,90 -2,06% 

05-07-2016 242 0,83% 05-07-2016 740,83 -1,51% 

04-07-2016 240 -0,42% 04-07-2016 752,04 -0,12% 

01-07-2016 241 0,29% 01-07-2016 752,92 1,34% 

30-06-2016 240,3 -0,50% 30-06-2016 742,85 1,10% 

29-06-2016 241,5 0,62% 29-06-2016 734,65 2,40% 

28-06-2016 240 1,67% 28-06-2016 717,05 2,24% 

27-06-2016 236 -1,69% 27-06-2016 700,96 -3,35% 

24-06-2016 240 -6,92% 24-06-2016 724,47 -3,32% 

23-06-2016 256,6 -0,74% 23-06-2016 748,50 1,51% 

22-06-2016 258,5 0,46% 22-06-2016 737,18 0,69% 

21-06-2016 257,3 -0,47% 21-06-2016 732,09 0,43% 

20-06-2016 258,5 0,77% 20-06-2016 728,92 1,91% 

17-06-2016 256,5 2,22% 17-06-2016 715,02 0,94% 

16-06-2016 250,8 -1,08% 16-06-2016 708,27 -1,89% 
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15-06-2016 253,5 1,62% 15-06-2016 721,64 0,84% 

14-06-2016 249,4 2,17% 14-06-2016 715,61 -3,16% 

13-06-2016 244 -3,28% 13-06-2016 738,24 -1,24% 

10-06-2016 252 -2,38% 10-06-2016 747,40 -2,81% 

09-06-2016 258 
 09-06-2016 768,38  

 

 

13.11 Bilag 11 Data til betaestimation (Ørsted) 

Ørsted OMX COP PI 

Date Adj Close  Date Closing price  

13-04-2018 392,80 1,60% 13-04-2018 807,57 -0,40% 

12-04-2018 386,50 0,33% 12-04-2018 810,82 0,32% 

11-04-2018 385,20 -1,46% 11-04-2018 808,21 -1,10% 

10-04-2018 390,80 -0,33% 10-04-2018 817,11 0,51% 

09-04-2018 392,10 0,48% 09-04-2018 812,95 0,43% 

06-04-2018 390,20 -0,41% 06-04-2018 809,47 -0,17% 

05-04-2018 391,80 -0,03% 05-04-2018 810,83 1,65% 

04-04-2018 391,90 -0,28% 04-04-2018 797,4 -1,50% 

03-04-2018 393,00 0,25% 03-04-2018 809,36 -0,31% 

28-03-2018 392,00 2,29% 28-03-2018 811,86 0,74% 

27-03-2018 383,00 1,43% 27-03-2018 805,84 0,23% 

26-03-2018 377,50 -0,66% 26-03-2018 803,97 -0,37% 

23-03-2018 380,00 -0,08% 23-03-2018 806,92 -0,17% 

22-03-2018 380,30 -1,50% 22-03-2018 808,24 -1,41% 

21-03-2018 386,00 0,10% 21-03-2018 819,66 0,02% 

20-03-2018 385,60 0,93% 20-03-2018 819,45 -0,01% 

19-03-2018 382,00 -1,89% 19-03-2018 819,54 -0,50% 

16-03-2018 389,20 0,92% 16-03-2018 823,62 -0,27% 

15-03-2018 385,60 -0,16% 15-03-2018 825,85 0,40% 

14-03-2018 386,20 1,06% 14-03-2018 822,5 -0,27% 

13-03-2018 382,10 -2,57% 13-03-2018 824,68 -0,62% 

12-03-2018 391,90 1,76% 12-03-2018 829,75 0,26% 

09-03-2018 385,00 1,56% 09-03-2018 827,61 0,05% 

08-03-2018 379,00 2,76% 08-03-2018 827,21 1,03% 

07-03-2018 368,55 1,80% 07-03-2018 818,65 0,24% 

06-03-2018 361,91 1,54% 06-03-2018 816,65 0,27% 

05-03-2018 356,34 -0,77% 05-03-2018 814,4 0,31% 

02-03-2018 359,07 -3,38% 02-03-2018 811,88 -1,53% 

01-03-2018 371,19 -0,24% 01-03-2018 824,32 -1,23% 

28-02-2018 372,06 -0,40% 28-02-2018 834,42 -0,50% 

27-02-2018 373,53 0,18% 27-02-2018 838,56 -1,06% 

26-02-2018 372,85 0,55% 26-02-2018 847,41 0,81% 

23-02-2018 370,79 0,50% 23-02-2018 840,57 0,74% 
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22-02-2018 368,94 0,71% 22-02-2018 834,31 0,85% 

21-02-2018 366,30 2,37% 21-02-2018 827,23 0,25% 

20-02-2018 357,61 0,71% 20-02-2018 825,18 0,16% 

19-02-2018 355,07 -1,52% 19-02-2018 823,81 -0,99% 

16-02-2018 360,44 0,81% 16-02-2018 831,97 1,79% 

15-02-2018 357,51 0,54% 15-02-2018 817,02 0,51% 

14-02-2018 355,56 0,33% 14-02-2018 812,81 0,88% 

13-02-2018 354,38 0,91% 13-02-2018 805,68 -0,66% 

12-02-2018 351,16 3,20% 12-02-2018 810,98 2,02% 

09-02-2018 339,93 0,92% 09-02-2018 794,59 -0,16% 

08-02-2018 336,80 -0,29% 08-02-2018 795,81 -0,75% 

07-02-2018 337,78 0,40% 07-02-2018 801,8 1,54% 

06-02-2018 336,41 -1,34% 06-02-2018 789,44 -1,59% 

05-02-2018 340,90 -1,18% 05-02-2018 802,01 -0,29% 

02-02-2018 344,91 -5,16% 02-02-2018 804,31 -1,84% 

01-02-2018 362,69 1,96% 01-02-2018 819,13 -2,20% 

31-01-2018 355,56 1,45% 31-01-2018 837,11 -0,55% 

30-01-2018 350,38 2,42% 30-01-2018 841,67 -0,98% 

29-01-2018 341,88 0,00% 29-01-2018 849,92 -0,23% 

26-01-2018 341,88 0,43% 26-01-2018 851,82 0,68% 

25-01-2018 340,42 -0,55% 25-01-2018 846,03 -1,17% 

24-01-2018 342,27 -0,32% 24-01-2018 855,9 -0,37% 

23-01-2018 343,35 0,14% 23-01-2018 859,04 0,32% 

22-01-2018 342,86 0,28% 22-01-2018 856,27 0,18% 

19-01-2018 341,88 -0,32% 19-01-2018 854,7 0,84% 

18-01-2018 342,96 -0,69% 18-01-2018 847,5 -0,18% 

17-01-2018 345,30 0,37% 17-01-2018 849,04 0,30% 

16-01-2018 344,03 0,48% 16-01-2018 846,48 0,29% 

15-01-2018 342,37 1,00% 15-01-2018 844,05 -0,09% 

12-01-2018 338,95 -0,69% 12-01-2018 844,81 -0,63% 

11-01-2018 341,30 0,97% 11-01-2018 850,08 -0,52% 

10-01-2018 337,97 1,44% 10-01-2018 854,52 -0,38% 

09-01-2018 333,09 0,53% 09-01-2018 857,76 0,22% 

08-01-2018 331,33 -0,47% 08-01-2018 855,82 0,74% 

05-01-2018 332,89 -0,09% 05-01-2018 849,46 0,64% 

04-01-2018 333,19 2,14% 04-01-2018 843,99 0,32% 

03-01-2018 326,06 -1,26% 03-01-2018 841,27 0,41% 

02-01-2018 330,16  02-01-2018 837,79  
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13.12 Bilag 12 Betaestimation vha. lineær regression (DONG) 

 

 

13.13 Bilag 13 Betaestimation vha. lineær regression (Ørsted) 

 

  

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,416591

R-kvadreret0,173548

Justeret R-kvadreret0,171194

Standardfejl 0,01224

Observationer 353

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,011042 0,011042 73,70725 2,99E-16

Residual 351 0,052585 0,00015

I alt 352 0,063627

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,000639 0,000652 0,979524 0,327996 -0,00064 0,001921 -0,00064 0,001921

X-variabel 10,663111 0,077238 8,585292 2,99E-16 0,511204 0,815019 0,511204 0,815019

RESUMEOUTPUT

Regressionsstatistik

Multipel R 0,437733

R-kvadreret 0,19161

Justeret R-kvadreret0,179722

Standardfejl0,012555

Observationer 70

ANAVA

fg SK MK F Signifikans F

Regression 1 0,002541 0,002541 16,11786 0,000151

Residual 68 0,010719 0,000158

I alt 69 0,013259

KoefficienterStandardfejl t-stat P-værdi Nedre 95% Øvre 95%Nedre 95,0%Øvre 95,0%

Skæring 0,002782 0,001504 1,849366 0,068752 -0,00022 0,005783 -0,00022 0,005783

X-variabel 10,719373 0,179184 4,014705 0,000151 0,361816 1,07693 0,361816 1,07693
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13.14 Bilag 14 Følsomhedsmatrice for DONG Energy med terminalvækst og betaværdi 

 

 

13.15 Bilag 15 Følsomhedsmatrice for Ørsted med terminalvækst og betaværdi 

 

 

13.16 Bilag 16 Følsomhedsmatrice for DONG Energy med EBIT margin og beta, med samme 

terminalvækst som Ørsted (1,5%) 

 

 

ΔVækst/Δbeta 0,2 0,1 0,0563 0 -0,1 -0,2

1,50% 367,70 469,57 532,00 638,84 974,53 1955,45

1,00% 334,21 412,43 457,83 531,39 733,61 1152,24

0,50% 309,04 371,98 407,10 461,97 600,93 843,11

0,13% 293,99 348,73 378,60 424,32 535,21 713,23

0,00% 289,43 341,82 370,22 413,43 516,94 679,39

-0,50% 273,73 318,49 342,20 377,57 458,98 578,03

-1,00% 260,86 299,89 320,19 350,00 416,57 509,10

-1,50% 250,13 284,71 302,44 328,15 384,21 459,18

ΔVækst/Δbeta 0,2 0,1 0 -0,0563 -0,1 -0,2

1,50% 365,14 457,94 605,82 735,15 877,82 1541,14

1,00% 336,64 409,87 518,08 605,11 693,82 1028,07

0,50% 314,86 375,01 459,24 523,25 585,35 794,41

0,00% 297,69 348,59 417,04 466,98 513,82 660,76

-0,13% 293,88 342,86 408,15 455,38 499,36 635,45

-0,50% 283,79 327,86 385,29 425,93 463,10 574,24

-1,00% 272,32 311,17 360,55 394,65 425,27 513,65

-1,50% 262,68 297,44 340,71 370,03 395,97 468,85

ΔEBIT/Δbeta 0,20 0,10 0,0563 0,00 -0,10 -0,20

2,00% 343,31 407,46 442,46 496,05 626,03 834,71

1,50% 330,98 392,78 426,50 478,11 603,32 804,34

1,00% 318,65 378,09 410,53 460,18 580,62 773,97

0,90% 316,09 375,05 407,22 456,47 575,91 767,67

0,50% 306,32 363,41 394,57 442,25 557,92 743,60

0,00% 293,99 348,73 378,60 424,32 535,21 713,23

-0,50% 281,66 334,05 362,64 406,39 512,51 682,86

-1,00% 269,33 319,37 346,67 388,46 489,81 652,49

-1,50% 257,01 304,69 330,71 370,53 467,10 622,12

-2,00% 244,68 290,01 314,74 352,60 444,40 591,75


