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Statens selskaber 2013 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som sta
ten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2012 ejede staten aktier i 18 aktieselskaber, tre 
selvstendige offentlige virksomheder og tre interessentselskaber. I år er der desuden valgt at 
medtage tre offentlige institutioner – DR, Eksport Kredit Fonden og Vækstfonden – der på 
mange måder drives som selskaber. 

2012 var et år, hvor den økonomiske krise fortsat prægede billedet. Især SAS AB, DONG 
Energy A/S og Vestjysk Bank A/S er blevet udfordret af de økonomiske konjunkturer og 
strukturelle forandringer på markederne. For SAS blev der fundet en løsning, hvor staten 
sammen med den svenske og den norske stat, én privat investor og syv banker stillede en 
kreditfacilitet på 3,5 mia. SEK til rådighed for selskabet. I DONG Energy arbejdes der for at 
skabe grundlaget for en kapitaludvidelse i størrelsesordenen mindst 6-8 mia. kr., der forven
tes tegnet af nye og/eller eksisterende investorer. Endelig var Vestjysk Bank i 2012 nødt til at 
konvertere statslig hybrid kernekapital til aktier, hvilket blev efterfulgt af en fusion og en kapi
taludvidelse.  

Parallelt med styrkelsen af kapitalstrukturen har de tre selskaber også iværksat omfattende 
planer, der har til formål at nedbringe deres omkostningsniveau og genskabe deres indtje
ningsevne.  

Blandt andet erfaringerne fra den økonomiske krise har givet anledning til at reflektere over, 
hvilken rolle staten spiller i forhold til selskaber med statslig deltagelse. I løbet af efteråret vil 
regeringen fremlægge opdaterede retningslinjer og anbefalinger i forhold til udøvelsen af det 
statslige ejerskab. 

 

Bjarne Corydon 
Finansminister 
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1. Statens aktieposter mv. 

1.1 Statens aktieposter mv. 
Den 31. december 2012 ejede staten aktier i 18 aktieselskaber, jf. tabel 1.1. Dertil kommer de 

seks selvstændige offentlige virksomheder mv., som fungerer på aktieselskabslignende vil

kår, samt tre interessentskaber, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S og 

Aarhus Letbane I/S.  

Elleve af de 18 aktieselskaber er statslige aktieselskaber, hvilket er ensbetydende med, at 

staten ejer mere end 50 pct. af aktierne. DR, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet.dk, Na

viair og Vækstfonden er fuldt ud ejet af staten. I de resterende syv aktieselskaber samt de tre 

interessentselskaber ejer staten mellem under 1 pct. og op til 50 pct. af kapitalen.  

Tre af selskaberne var børsnoterede pr. 31. december 2012. Det drejer sig om Københavns 

Lufthavne A/S, SAS AB og Vestjysk Bank A/S.  
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Tabel 1.1 

Statens aktieposter mv. pr. 31. december 2012 

Selskab Ressortministerium Ejerandel 

Statslige aktieselskaber 

Bornholmstrafikken Holding A/S Transport 100 pct. 

Dansk Jagtforsikring A/S Miljø
1)  51 pct. 

Danske Spil A/S Finans 80 pct. 

Det Danske Klasselotteri A/S Finans 100 pct. 

DONG Energy A/S Finans 80 pct. 

Finansiel Stabilitet A/S Erhvervs- og Vækst 100 pct. 

Statens Ejendomssalg A/S Finans 100 pct. 

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Finans
2) 55 pct. 

Sund & Bælt Holding A/S Transport 100 pct. 

TV 2|DANMARK A/S Kultur 100 pct. 

Vestjysk Bank A/S * Finans 52 pct. 

Selvstændige offentlige virksomheder mv. 

DR Kultur 100 pct. 

DSB Transport 100 pct. 

Eksport Kredit Fonden Erhvervs- og Vækst 100 pct. 

Energinet.dk Klima-, Energi- og Bygning 100 pct. 

Naviair Transport 100 pct. 

Vækstfonden Erhvervs- og Vækst 100 pct. 

Øvrige selskaber med statslig ejerandel 

AFT 2005 A/S Finans < 1 pct. 

Air Greenland A/S Finans 25 pct. 

Dansk Bibliotekscenter A/S Kultur 38 pct. 

Københavns Lufthavne A/S * Finans 39 pct. 

Metroselskabet I/S Transport 42 pct. 

NORDUnet A/S Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 24 pct.  

PostNord AB Transport 40 pct. 

SAS AB * Finans 14 pct. 

Udviklingsselskabet By og Havn I/S Transport 45 pct. 

Aarhus Letbane I/S Transport 47 pct. 

Anm.: * Børsnoterede selskaber.  
1) Naturstyrelsen. 
2) 
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1.2 Ændringer i statens aktieposter mv. 
Ved Kreditpakken fik penge- og realkreditinstitutter mulighed for at få et statsligt kapitalind

skud (hybrid kernekapital). På denne baggrund indgik staten i august 2009 en aftale med 

Vestjysk Bank A/S om et statsligt indskud af hybrid kernekapital. Banken benyttede i starten 

af 2012 muligheden for at konvertere den hybride kernekapital til aktier. Således modtog sta

ten den 20. februar 2012 aktier i Vestjysk Bank A/S svarende til en ejerandel på 53,1 pct.  

I slutningen af marts 2012 fusionerede Vestjysk Bank A/S med Aarhus Lokalbank A/S, hvori 

staten havde en ejerandel på 45,2 pct. I den fusionerede bank, Vestjysk Bank A/S, er staten 

nu majoritetsaktionær med 52,2 pct. af aktierne. Dertil kommer statens indirekte ejerandel på 

2,1 pct. gennem Finansiel Stabilitet A/S.  

I forbindelse med fusionen af DONG Energy i foråret 2006 blev der indgået en aktionærover

enskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kan sælge deres aktier helt 

eller delvist til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter. I juni 2012 

udnyttede SYD ENERGI Net put optionen og solgte halvdelen af sine aktier til staten for 

1.247,8 mio. kr. Staten ejer herefter 80 pct. af DONG Energy. 

I maj 2012 blev oprettelsen af Aarhus Letbane I/S besluttet i Folketinget, og selskabet blev 

efterfølgende formelt stiftet af staten, Aarhus Kommune samt Region Midtjylland den 31. au

gust 2012. Staten ejer 47 pct. af selskabet.  

I november 2012 blev Aktieselskabet Stekua i likvidation likvideret. Likvidationen fandt sted 

på baggrund af, at de to retssager, som selskabet havde været part i, blev afsluttet i 2012. 

Ved likvidationen oppebar staten en indtægt på 29,4 mio. kr., hvilket gav en gevinst i forhold 

til den bogførte værdi på 6,1 mio. kr.  

1.3 Hovedtal for 2012 
I 2012 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. en net

toomsætning på 105,9 mia. kr., hvoraf 63,5 pct. kan tilskrives DONG Energy, jf. tabel 1.2. 

DSB og Energinet.dk stod for 19,7 pct. af den samlede nettoomsætning. I forhold til 2011 er 

nettoomsætningen i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder ste

get med 15,7 pct., jf. figur 1.1. Dette kan primært henføres til en stigning hos DONG Energy 

på 10,4 mia. kr.  

Selskabernes samlede driftsresultat faldt i 2012 betydeligt sammenlignet med 2011, jf. figur 

1.2. Hertil bidrager særligt DONG Energy, hvor driftsresultatet faldt fra et overskud på 6,1 

mia. kr. i 2011 til et underskud på 3,5 mia. kr. i 2012. I modsat retning trak særligt DSB og Fi

nansiel Stabilitet.  

Resultatet efter skat for 2012 i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virk

somheder mv. udgjorde i alt -1,7 mia. kr. mod 1,6 mia. i 2011. Til det samlede underskud i 

2012 bidrog især DONG Energy og Vestjysk Bank med underskud på henholdsvis 4,0 mia. 

kr. og 1,4 mia. kr., mens Danske Spils resultat udgjorde et overskud på 1,9 mia. kr. Finansiel 

Stabilitet og Eksport Kredit Fonden præsterede tilsvarende overskud på henholdsvis 611 mio. 

kr. og 473 mio. kr.  
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Tabel 1.2 

Hovedtal for statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. 

Netto-
omsætning 

Resultat  
efter skat 

Samlede  
aktiver 

Egen-
kapital 

Medar-
bejdere 

Mio. kr. Antal 

Selskab 

Bornholmstrafikken Holding 0 15 353 349 0 

Dansk Jagtforsikring 5
1)

 5 42 35 1 

Danske Spil 3.795
2)

 1.854 1.732 689 299 

Det Danske Klasselotteri
3)

 663 101 357 187 42 

DONG Energy 67.243 -4.021 159.594 40.478
4)

 6.735 

Finansiel Stabilitet 575
5)

 611 50.030 9.590 453 

Statens Ejendomssalg 113 75 1.707 1.660 16 

Statens og Kommunernes Indkøbs Service 79 -11 39 15 81 

Sund & Bælt Holding 3.530 124 46.863 -6.847 213 

TV 2|DANMARK  2.455 193 1.890 1.264 1.027 

Vestjysk Bank  1.171
5)

 -1.448 32.765 992 621 

Statslige aktieselskaber i alt 79.629 -2.497 295.372 48.412 9.488 

DR 3.960 54 7.673 452 3.061 

DSB 11.100 50 24.500 5.050 8.818 

Eksport Kredit Fonden 440
1)

 473 8.898 5.622 87 

Energinet.dk 9.805
6)

 261 32.320 5.961 618 

Naviair 959 43 1.724 792 688 

Vækstfonden 19
7)

 -40 3.965 2.717 63 

I alt 105.912 -1.656 374.452 69.006 22.823 

Anm: Koncerntal.  

1)  Præmieindtægter for egen regning. 

2)  Bruttospilleindtægter fratrukket statsafgift. 

3)  Tal for regnskabsåret 1. april 2011 til 31. marts 2012. 

4)  Korrigeret for hybridkapital. 

5)  Nettorente- og gebyrindtægter. 

6)  Bruttoomsætning. 

7)  Finansielle poster i alt. 

Kilde: Årsrapporter.

De samlede aktiver udgjorde i alt 374,5 mia. kr., hvoraf 42,6 pct. kan henføres til DONG 

Energy, mens Finansiel Stabilitet, Sund & Bælt Holding, Vestjysk Bank, DSB og Energinet.dk 

tilsammen tegner sig for halvdelen af de samlede aktiver. 
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Den samlede egenkapital udgjorde i alt 69 mia. kr., der dog er påvirket af en negativ egenka

pital på 6,8 mia. kr. i Sund & Bælt Holding. Ses der bort fra dette selskab, tegner DONG 

Energy sig for 53,4 pct. af selskabernes samlede egenkapital, mens Finansiel Stabilitet, DSB, 

Eksport Kredit Fonden og Energinet.dk tilsammen står for yderligere 34,6 pct. 

Figur 1.1 
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Figur 1.2 
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Anm.: For Vestjysk Bank A/S erstatter nettorente- og gebyrindtægter nettoomsætning, og for Energinet.dk 

anvendes bruttoomsætning.  

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Antallet af medarbejdere i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomhe

der mv. var i alt 22.823. Det største selskab, målt på medarbejdere, var DSB med 38,6 pct. af 

det samlede antal. Derefter følger DONG Energy, DR, TV 2|Danmark og Naviair, der tilsam

men stod for yderligere 50,4 pct. af det samlede antal medarbejdere. 

De øvrige selskaber med statslige ejerandel har en samlet nettoomsætning på 77,3 mia. kr., 

jf. tabel 1.3. Heraf tegner SAS og PostNord sig til sammen for 91,8 pct.  

De øvrige selskaber har i alt 57.814 medarbejdere. Selskabet med flest medarbejdere er 

PostNord, der beskæftiger 39.713 personer, svarende til 68,7 pct. af det samlede antal med

arbejdere. Dernæst følger SAS med 25,8 pct.  
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Tabel 1.3 

Hovedtal for øvrige selskaber med statslig ejerandel 2012 

Netto-
omsætning 

Resultat 
efter skat 

Samlede 
aktiver 

Egenkapital Medarbejdere 

Mio. kr. Antal 

Selskab 

AFT 2005 0 0 42 39 1 

Air Greenland 1.167 71 1.318 698 651 

Dansk Bibliotekscenter 155 5 62 31 160 

Københavns Lufthavne 3.516 1.615 10.012 3.602 2.073 

Metroselskabet 1.100 1.335 10.077 1.637 171 

NORDUnet
1)

 111 1 68 14 37 

PostNord
2)

 33.915 224 25.670 10.073 39.713 

SAS
2) 3)

 36.964 -2.623 32.027 9.721 14.897 

Udviklingsselskabet By og Havn 322 -922 13.181 -4.169 110 

Aarhus Letbane - -6 196 168 1 

I alt 77.250 -300 92.653 21.814 57.814 

Anm.:  Koncerntal. 
1)  Omregnet fra EURO til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs den 28. december 

 2012. 
2)  Omregnet fra SEK til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs den 28. december 2012. 
3)  Tal for regnskabsåret 1. november 2011 til 31. oktober 2012. 

Kilde:  Årsrapporter.

1.4 Udbytteindtægter 
Statens udbytteindtægter besluttes på generalforsamlingen efter indstilling fra selskabets be

styrelse. I 2013 er der indtil videre realiseret udbytteindtægter på 850 mio. kr., hvilket er en 

markant nedgang i forhold til 2012, jf. tabel 1.4. Nedgangen skyldes især, at Finansiel Stabili

tet i 2012 udbetalte et udbytte på 4,6 mia. kr. til staten, samt at DONG Energy ikke udbetaler 

udbytte i 2013.  
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Tabel 1.4 

Statens udbytteindtægter
 

Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 

Air Greenland - - - 8 - 

Dansk Jagtforsikring -
1)

 0 - 0 0 

Danske Spil 0 0 0 0 0 

Det Danske Klasselotteri
2)

 98 104 96 100 95 

DONG Energy 1.406 357 1.685 1.114 - 

DSB 364 158 300 300 56 

Finansiel Stabilitet - - - 4.600 - 

Københavns Lufthavne 204 276 357 324 478 

PostNord
3)

  - 436 331 123 36 

Statens Ejendomssalg 75 25 25 25 50 

TV2|DANMARK - - - - 135 

Udbytteindtægter i alt 2.147 1.356 2.794 6.593 850 

Anm:  Kun selskaber, der inden for de seneste fem år har udbetalt udbytte, er medtaget. Udbytteindtægter

ne i de enkelte år vedrører selskabernes regnskab i året før. ”0” angiver, at udbyttet er mindre end 

0,5 mio. kr., mens ”-” angiver, at der ikke er udbetalt udbytte. 

1)  Manglende oplysning. 

2)  Bestyrelsen i Det Danske Klasselotteri har indstillet, at selskabet udbetaler 95 mio. kr. i udbytte for 

regnskabsåret 2012/2013. Beløbet er med forbehold for generalforsamlingens godkendelse. 

3)  Tallene for 2009 er udtryk for udbyttebetalinger fra Post Danmark. For 2010-13 er tallene omregnet 

fra SEK til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs den 28. december 2012. 

Kilde: Årsrapporter.

TV2|Danmark har i 2013 for første gang i flere år udloddet udbytte til staten, og udbyttet fra 

Statens Ejendomssalg er fordoblet.  

I modsat retning trækker PostNord og DSB, hvor udbyttebetalingerne til staten er faldet med 

henholdsvis 70,9 pct. og 81,3 pct. Endvidere er Air Greenland i år gået tilbage til tidligere 

praksis med ikke at udbetale udbytte.  

Den samlede udbyttebetaling i 2013 kan blive højere. Københavns Lufthavne har således si

den 2007 udloddet udbytte to gange om året. Det vides ikke, om dette også vil blive tilfældet i 

2013.  

1.5 Konkurrenceforhold 
En effektiv konkurrence tilskynder virksomhederne til at bruge deres ressourcer så effektivt 

som muligt og udvikle bedre måder at producere på. Konkurrence tilskynder også virksom

hederne til at udvikle nye varer og tjenesteydelser. 
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Statslige aktieselskaber er underlagt EU’s konkurrenceregler og de danske konkurrencereg

ler på lige fod med privatejede selskaber, herunder også reglerne om fusionskontrol. I det 

følgende gengives de væsentligste konkurrencesager, der involverede statslige selskaber. 

1.5.1 Post Danmark 
Højesteret har underkendt Konkurrencerådets afgørelse om, at Post Danmark, som er en del 

af PostNord AB, har misbrugt sin dominerende stilling. 

Sagen stammer fra 2004, hvor Konkurrencerådet fastslog, at Post Danmark havde misbrugt 

sin dominerende stilling på markedet for distribution af adresseløse forsendelser i Danmark 

ved i 2003 og 2004 at anvende forskellige priser over for Post Danmarks egne kunder og vis

se af Forbruger-Kontakt A/S’ tidligere kunder, herunder Coop. Post Danmark indbragte en del 

af afgørelsen for Konkurrenceankenævnet og sidenhen Østre Landsret, som begge stadfæ

stede Konkurrencerådets afgørelse. I februar 2008 indbragte Post Danmark sagen til Høje

steret. I 2009 introducerede Kommissionen et såkaldt guidance paper om misbrug af domine

rende stilling gennem ekskluderende adfærd, som blandt andet indeholdt nogle nye bereg

ningsmetoder i misbrugssager. I 2010 besluttede Højesteret at forelægge to præjudicielle 

spørgsmål for EU-Domstolen. 

I dom af 27. marts 2012 udtalte EU-Domstolen blandt andet, at en dominerende virksomheds 

politik med lave priser, som anvendes i forhold til visse af en konkurrents tidligere kunder, ik

ke kan anses for at udgøre et ekskluderende misbrug alene med den begrundelse, at den 

pris, som virksomheden anvender over for en af sine kunder, ligger på et niveau lavere end 

de gennemsnitlige samlede omkostninger, der henføres til den pågældende aktivitet, men 

over de gennemsnitlige inkrementelle omkostninger i forbindelse hermed. Hvis en domine

rende virksomheds priser dækker de væsentligste omkostninger, der kan henføres til afsæt

ningen af den pågældende vare eller tjenesteydelse, vil en konkurrent, der er lige så effektiv i 

princippet have mulighed for at konkurrere på disse priser uden at lide uholdbare tab på langt 

sigt. Med henblik på at vurdere, om der foreligger konkurrencebegrænsende virkninger, skal 

det undersøges, om denne prispolitik uden objektiv begrundelse medfører, at denne konkur

rent faktisk eller sandsynligvis elimineres til skade for konkurrencen og følgelig for forbruger

nes interesser. 

Højesteret afsagde dom den 15. februar 2013. Om spørgsmålet om misbrug konstaterede 

Højesteret, at Konkurrencerådets afgørelse og Konkurrenceankenævnets stadfæstelse heraf 

ikke var baseret på en sammenligning af Post Danmarks pris til Coop med Post Danmarks 

omkostninger ved distribution af adresseløse forsendelser, men på en undersøgelse og vur

dering af, om Post Danmarks pris til Coop var egnet til at eliminere Coop fra markedet. Høje

steret fandt ikke, at denne undersøgelse og vurdering af spørgsmålet om ekskluderende 

misbrug svarede til, hvad der er påkrævet efter EU-Domstolens dom. Dermed forelå der en 

retlig mangel ved disse afgørelser, medmindre Konkurrencerådet – efter de kriterier, der 

fremgår af EU-Domstolens dom – kunne godtgøre, at afgørelsen alligevel var rigtig. Højeste

ret fandt efter en samlet vurdering, at Konkurrencerådet ikke havde godtgjort, at Forbruger-

Kontakt sandsynligvis ville være blevet elimineret fra markedet. Højesteret ophævede heref

ter Konkurrencerådets afgørelse. 
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1.5.2 TV 2 Sport A/S 
Den 19. december 2012 godkendte Konkurrencerådet, at Modern Times Group A/S (”MTG”) 

købte samtlige af TV 2|DANMARK A/S’ aktier i TV 2 Sport A/S. Dermed opnåede MTG fuldt 

ejerskab og enekontrol over TV 2 Sport, som MTG og TV 2|Danmark hidtil havde ejet og kon

trolleret i fællesskab. 

TV 2 Sport blev stiftet i 2007 som et joint venture mellem MTG og TV 2|DANMARK. I forbin

delse med Konkurrencerådets godkendelse af joint venturet afgav MTG og TV 2|DANMARK 

tilsagn, som begrænsede deres indflydelse og handlemuligheder over for TV 2 Sport væsent

ligt. Tilsagnene indebar blandt andet, at 

 Bestyrelsen og direktionen for TV 2 Sport skulle være uafhængig af moderselskaberne 

bortset fra en kort opstartsperiode. 

 Bestyrelsen og direktionen skulle selv stå for indkøb af rettigheder, programlægning og 

salg af tv-kanaler og af reklame. 

 Moderselskaberne måtte kun modtage ganske bestemte oplysninger fra TV 2 Sport, 

som var nødvendige for, at de kunne varetage deres ejerinteresser. 

 Moderselskaberne og TV 2 Sport måtte ikke gøre priser eller salg af TV 2 Sports kanaler 

eller tv-reklamer betinget af, at forbrugere, distributører eller annoncører aftog ydelser 

fra moderselskaberne. 

I forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af MTG’s køb af TV 2 Sport i 2012 afgav 

MTG tilsagn, der skulle sikre, at MTG ikke udnytter, at virksomheden har de vigtigste fodbold

rettigheder på markedet frem til 2015. Tilsagnene blev gjort til vilkår for godkendelsen. Sam

tidig ophævede Konkurrencerådet de tilsagn, som MTG havde afgivet i 2007. Hvad angår de 

tilsagn, som TV 2|DANMARK afgav i 2007, følger det af afgørelsen fra 2007, at tilsagnene 

automatisk ville ophøre ved et fuldstændigt salg til et ikke-koncernforbundet selskab. TV 

2|Danmark er hermed ikke længere bundet af tilsagn i forbindelse med TV 2 Sport. 
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2. Selskaber med statslig 
deltagelse1 

1 Der er generelt benyttet koncerntal, når disse findes. Regnskabstal og øvrige nøgletal stammer fra selskabernes 
årsrapporter. Definitioner af de finansielle nøgletal, der anvendes, findes bagerst i publikationen. 

2.1 AFT 2005 A/S  

Selskabsdata 

Ejerandel: < 1 pct. 

Hjemmeside: - 

Adresse: c/o Jørn Brandt  
Johannes V Jensens 

Allé 50 1. tv.  
2000 Frederiksberg 

Tlf.: - 

Formål: 

AFT 2005 A/S er tidligere moderselskab for TAR
CO-koncernen og har siden 2005 været under af
vikling.  Endelig afvikling afventer afslutning af en 
række udestående forhold. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Claus Hansen 

Medlem  Bo Libergren 

Medlem Jørn Terndrup 

Medlem Finn Cajus Aaberg 

Direktør Jørn Brandt 

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning 0 0 1 0 0 

Driftsresultat (EBIT) 2 -1 0 -1 0 

Årets resultat 3 0 1 0 0 

Samlede aktiver 44 43 43 42 42 

Egenkapital 38 38 39 39 39 

Pct. 

Afkastningsgrad 5 -2 0 -2 0 

Egenkapitalens forrentning 8 0 2 -1 1 

Soliditetsgrad 86 88 90 91 94 
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2.2  Air Greenland A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 25 pct. 

Hjemmeside: www.airgreenland.dk 

Adresse: Postboks 1012 
3900 Nuuk 

Grønland 

Tlf.: +299 34 34 34 

Selskabets formål er at udføre luftbefordring og 
transportvirksomhed samt anden relateret virk
somhed. Selskabet har tillige til formål at foretage 
investeringer i fast ejendom. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Jens Wittrup Willumsen 

Medlem Bjarne Eklund 

Medlem * Claus Motzfeldt 

Medlem Julia Pars 

Medlem Leif Rasmussen 

Medlem * Camilla Siezing 

Medlem * Henrik Steinbacher 

Medlem Lars Tybjerg 

Medlem Benny Zakrisson 

Adm. direktør Michael Højgaard 
(fra 1. august) 

* Medarbejdervalgt 

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning        1.152         1.113         1.135            1.175         1.167  

Driftsresultat (EBIT)             75              50              60                 76            113  

Årets resultat             57              37              41                 51              71  

Samlede aktiver        1.011         1.044         1.071            1.314         1.318  

Egenkapital           515            552            593               654            698  

Pct. 

Overskudsgrad
 

              6                4                5                  6              10  

Afkastningsgrad               8                5                6                  6                9  

Egenkapitalens forrentning             12                7                7                  8              11  

Soliditetsgrad             51              53              55                 50              53  

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere  695   694   664   655   651  

Antal befløjne byer             21              21              21                 21              22  

Flyvetimer i luften, i alt       24.056        22.583        22.453          24.542        22.655  

Antal passagerer (1.000)           421            399            393               390            390  
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2.2.1 Selskabet 
Air Greenlands aktiviteter består hovedsagligt af indenrigs luftfartsvirksomhed i Grønland 

samt atlantflyvning mellem Grønland og København. Derudover driver koncernen hotelvirk

somhed, et rejsebureau og har andel i et rederi.  

Staten ejer 25 pct. af Air Greenland A/S, mens de resterende aktier er fordelt ligeligt mellem 

det grønlandske selvstyre og SAS AB.  

2.2.2 Resultater 
Air Greenland havde i 2012 en nettoomsætning på 1,2 mia. kr., hvilket er et beskedent fald 

på 0,7 pct. i forhold til 2011, jf. figur 2.1. Omsætningen i 2012 har bl.a. været påvirket af fal

dende charterflyvninger som konsekvens af, at aktivitetsniveauet i mineral- og oliesektoren 

var lavere i 2012 end i 2011. Faldet kunne ikke modsvares af en stigning i omsætningen fra 

ruteflyvninger. I 2012 lå selskabets øvrige aktiviteter inden for bl.a. fragt, post, offentlige ser

vicekontrakter og hotelvirksomhed på niveau med 2011. 

Figur 2.1 
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Figur 2.2 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

De samlede omkostninger faldt i 2012 med 4,2 pct. til 1,0 mia. kr. Faldet skyldes til dels den 

lavere aktivitet på charterområdet. Desuden gav en række engangsudgifter til udskiftning af 

materiel og omskoling af personale i 2011 afkast i form af generelt lavere enhedsomkostnin

ger i 2012. Omlægningen fra operationel til finansiel lease af selskabets A330 i september 

2011 medførte også et lavere omkostningsniveau i 2012.  

Årets resultat var på 71,4 mio. kr., hvilket er ca. 40 pct. højere end sidste år og det bedste re

sultat i selskabets historie, jf. figur 2.2. Det gode resultat har ført til, at egenkapitalen er øget i 

forhold til 2011,jf. figur 2.3. Den samlede egenkapital er dermed 697,6 mio. kr. ved udgangen 

af 2012. Forrentningen af egenkapitalen er ligeledes steget til 10,6 pct., hvilket er en stigning 

på 2,4 procentpoint i forhold til 2011.  
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Figur 2.3 
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Figur 2.4 

Flyvetimer i luften og antal passagerer 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Det er foreslået ikke at udbetale udbytte til aktionærerne i Air Greenland A/S for regnskabs

året 2012.  

Air Greenland forventer et overskud på ca. 75 mio. kr. før skat i 2013. 

2.2.3 Forretningsmæssig udvikling 
Der opleves generelt et fald i antal passagerer men en stigning i antal flyvetimer i rutetrafik

ken, jf. figur 2.4. Dette henføres til en omlægning af flyflåden og en tilpasning af fartplanen 

der har medført færre mellemlandinger og flere direkte ruter.  

Den femårige strategiplan Qarsoq 2012 udløb i 2012 og blev erstattet af Qarsoq 2015. 

Qarsoq 2012 medførte større strukturelle ændringer i flåden, fokus på reduktion af enheds

omkostningerne samt modernisering af bookingsystemet for at forbedre tilgængeligheden og 

kundeoplevelsen. Med Qarsoq 2015 sigter Air Greenland bl.a. mod at øge omsætningen med 

115 mio. kr. i charter- og ruteområdet og nedbringe enhedsomkostningerne med 5 pct. i for

hold til 2012.  

I 2012 blev der indgået en aftale med Island om liberaliseret adgang til de to landes luftrum, 

hvilket kan medføre en større konkurrence fremover. Air Grenland forventer, at der vil være 

en større gevinst for islandske aktører end for selskabet selv, da adgangen til mindre island

ske destinationer ikke er relevant for Air Greenland.  

Air Greenland indgik i 2012 en aftale med den danske stat om en Search and Rescue-aftale 

(SAR) for 2013 og 2014, og servicekontrakterne med det grønlandske selvstyre blev forlæn

get med to år. Tidligere lå SAR-aftalen som en del af servicekontrakterne, hvilket nu er ad

skilt. I SAR-aftalen indgår en S-61 helikopter placeret i Kangerlussuaq, der er i beredskab 

24/7, og en B212 helikopter placeret i Qaqortoq, der er i beredskab otte timer om dagen seks 

dage om ugen. Denne B212 betjener derudover en servicekontrakt med Selvstyret. De fleste 

af servicekontrakterne beflyves i dag med B212-helikoptere, der er mere vejrfølsomme og 
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har mindre kapacitet end de tidligere anvendte S-61 helikoptere, hvilket medfører flere flyv

ninger. Fremadrettet vurderes muligheden for at påbegynde udskiftning af B212, som er over 

30 år gamle, da det forventes at kunne reducere omkostningerne og skabe en bedre regulari

tet.  

Air Greenland forventer, at der i 2013 igen vil være en lav efterspørgsel fra olie- og mineral

sektoren efter charterflyvninger, samtidig med at konkurrencen på markedet er øget, hvilket 

vil påvirke omsætningen. Air Greenland forventer, at der i 2014 igen vil komme gang i olie- og 

mineralefterforskningen på den grønlandske sokkel. Vækstmulighederne afhænger dog af, 

hvorvidt tidshorisonten for projekterne afklares tids nok til at fortage nødvendige tilpasninger 

af og investeringer i materiel, som vil skulle foretages allerede i 2013.  
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2.3 Bornholmstrafikken Holding A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.bhtholding.dk 

Adresse: Dampskibskajen 3-5 
3700 Rønne 

Tlf.: 70 23 90 30 

Formål: 

Selskabets formål er at drive rederivirksomhed og 
anden virksomhed, som har forretningsmæssig 
sammenhæng med rederivirksomhed. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Steen E. Christensen 

Næstformand Orla Grøn Pedersen 

Medlem  Karen Bladt 

Adm. direktør John Steen-Mikkelsen 

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning - - 0 0 0 

Resultat før skat - - -49 -27 15 

Årets resultat - - -49 -27 15 

Samlede aktiver - - 395 361 353 

Egenkapital - - 379 355 349 

Pct. 

Egenkapitalens forrentning - - -14 -7 4 

Soliditetsgrad - - 96 98 99 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere  - - 0 0 0 
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2.3.1 Selskabet 
Bornholmstrafikken Holding A/S har som eneste aktivitet en ejerandel på 50 pct. i den asso

cierede virksomhed Danske Færger A/S. Bornholmstrafikken Holding A/S blev stiftet den 22. 

december 2010. 

Bornholmstrafikken A/S blev sammen med Sydfynske A/S i 2011 fusioneret med Danske 

Færger A/S med virkning fra 1. januar 2010, hvorved Bornholmstrafikken A/S og Sydfynske 

A/S blev opløst. Danske Færger A/S ejes efter fusionen af staten ved Bornholmstrafikken 

Holding A/S (50 pct.) og Clipper Group A/S (50 pct.).  

2.3.2 Resultater 
Bornholmstrafikken Holding havde ved udgangen af 2012 en egenkapital på 349 mio. kr., en 

nettoomsætning på 0 kr. og et overskud på 15 mio. kr. Overskuddet modsvarer resultatet i 

den associerede virksomhed Danske Færger A/S, hvis udvikling beskrives i det følgende.  

Danske Færger havde i 2012 en nettoomsætning på 928 mio. kr., jf. figur 2.5. Omsætningen 

steg i 2012 som følge af øget omsætning fra biltrafik, større salg af catering- og shopvarer og 

højere kontraktvederlag for besejlinger.  

Figur 2.5 
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Figur 2.6 
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Kilde: Årsrapporter for Danske Færger A/S samt egne beregninger.

Danske Færgers omkostninger var i 2012 852 mio. kr. Omkostningerne er bl.a. påvirket af 

faldende personaleomkostninger som følge af færre ansatte, øgede afskrivninger som følge 

af nye færger og anlæg samt nedskrivninger på havneanlæg. Derudover er udgifterne til bun

kerolie fortsat med at stige, da olieprisen gennemsnitlig har været ca. 8 pct. højere i 2012 end 

i 2011. 

Årets resultat for Danske Færger var i 2012 et overskud på 30 mio. kr. mod et underskud på 

60 mio. kr. i 2011, jf. figur 2.6. Forbedringen skyldes primært en omsætningsfremgang, her
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under især en positiv udvikling i aktiviteterne på Bornholm og Langeland, samt lavere om

kostninger til drift og administration. 

Egenkapitalen i Danske Færger er i 2012 påvirket negativt med 42 mio. kr., jf. figur 2.7., som 

følge af værdiregulering af kontrakter til sikring af prisen på fremtidigt køb af bunkerolie og til 

sikring af fast rente på langfristet gæld.  

Figur 2.7 
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Figur 2.8 
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Kilde: Årsrapporter for Danske Færger A/S samt egne beregninger.  

Der er ikke udbetalt udbytte for 2012.  

Bornholmstrafikken Holding forventer en fortsat resultatforbedring i 2013 som følge af en 

øget omsætning fra transport af passagerer, personbiler og gods.  

2.3.3 Forretningsmæssig udvikling 
I maj 2012 startede Danske Færgers nye kontraktperiode for besejling af ruten Spodsbjerg-

Tårs. Der blev indsat to nye double-ender færger, der med en kapacitetsforøgelse på bildæk

ket med 140 pct. har bidraget til et trafikspring for både biler og lastbiler i løbet af 2012. 

Sommeren 2012 blev der på hurtigfærgen Leonora Christina etableret en ny minishop, grun

det for lille kapacitet i den eksisterende shop. Minishoppen har bidraget til en total omsæt

ningsfremgang i salget pr. passager.  

Danske Færger har leveret et tilbud på ruten Bøjden-Fynshav og modtog kort før årsskiftet 

besked fra Transportministeriet om, at Transportministeriet forventer at indgå aftale om be

sejling af ruten med Danske Færger fra maj 2014. 
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2.4 Dansk Bibliotekscenter A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 38 pct. 

Hjemmeside: www.dbc.dk 

Adresse: Tempovej 7-11 
2750 Ballerup 

Tlf.: 44 86 77 77 

Formål: 

Selskabets formål er at levere informationsservice 
til den samlede bibliotekssektor omfattende såvel 
forsknings- som folke- og skolebiblioteker. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Jørn Lehmann Petersen 

Næstformand Ivan Sørensen 

Medlem Christian Boesgaard 

Medlem  Poul Nødgaard 

Medlem Jørn Rye Rasmussen 

Medlem * Hans Erik Sørensen 

Medlem * Hanne L. Thomsen 

Medlem Ib Valsborg 

Adm. direktør Mogens Brabrand Jensen 

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning 124 131 138 146 155 

Driftsresultat (EBIT) -1 1 1 4 7 

Årets resultat 0 1 1 3 5 

Samlede aktiver 77 84 82 60 62 

Egenkapital 37 38 39 25 31 

Pct. 

Overskudsgrad
 

-1 1 1 3 4 

Afkastningsgrad -2 1 1 5 11 

Egenkapitalens forrentning 0 3 2 8 18 

Soliditetsgrad 48 45 48 42 49 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 160 159 159 158 160 
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2.5 Dansk Jagtforsikring A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 51 pct. 

Hjemmeside: - 

Adresse: Frederiksberggade 16 
1459 København K 

c/o Nielsen og Nørager 
advokatfirma 

Tlf.: 33 11 07 47 

Formål: 

Selskabets formål er at drive ansvarsforsikring i 
henhold til lov om jagt- og vildtforvaltning (§ 44) 
og Miljøministeriet fastsatte retningslinjer. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Henrik Frost Rasmussen 

Medlem Leif Brandi Bach 

Medlem Ivan T. S. Sørensen 

Adm. direktør Michael Steen Wiisbye 

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning
1) 4 4 4 4 5 

Driftsresultat (EBIT)
 2) 2 2 -4 0 5 

Årets resultat 3 3 -2 1 5 

Samlede aktiver 39 41 45 44 42 

Egenkapital 29 31 29 31 35 

Pct. 

Overskudsgrad
3) 40 39 -81 -7 81 

Afkastningsgrad 5 5 -10 -1 11 

Egenkapitalens forrentning 11 10 -7 4 14 

Soliditetsgrad 74 76 65 70 85 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere
 

1 1 1 1 1 

Erstatningsprocent
4)

 8 -23 -156 -86 27 

1) Præmieindtægter for egen regning.  

2) Forsikringsteknisk resultat. 

3) Forsikringsteknisk resultat i procent af bruttopræmieindtægter. 

4) Erstatningsudgifter for egen regning i procent af præmieindtægter for egen regning.
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2.6 Danske Spil A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 80 pct. 

Hjemmeside: www.danskespil.dk 

Adresse: Korsdalsvej 135 
Postboks 847 
2605 Brøndby 

Tlf.: 36 72 00 11 

Formål: 

Selskabets formål er at foranstalte lotterier, væd
demål og øvrige spil samt anden virksomhed i 
forbindelse hermed. 

Bestyrelse 

Formand Peter Gæmelke 

Næstformand Søren Møller 

Medlem * Stig Andersen 

Medlem * Janika Gilbert 

Medlem Fie Hansen-Hoeck 

Medlem Ronnie Job 

Medlem * Karen Minke 

Medlem Niels Nygaard 

Medlem  Majken Schultz 

Adm. direktør H.C. Madsen 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

BSI (bruttospilleindtægter)
1)

 3.923 3.633 3.761 3.904 4.117 

Statsafgifter        1.125         1.052  1.086 1.126 322 

Nettoomsætning
2)

         2.798          2.581        2.675        2.778       3.795  

Driftsresultat (EBIT) 1.465 1.374 1.438 1.589 2.429 

Årets resultat 1.543 1.429 1.481 1.629 1.854 

Samlede aktiver        1.068         1.027  984 1.219 1.732 

Egenkapital           197            197  195 248 689 

Pct. 

Overskudsgrad
 

            52              53            54            57            64  

Afkastningsgrad           133            131          143          144          165  

Egenkapitalens forrentning           783            725          756          735          396  

Soliditetsgrad             18              19            20            20            40  

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 259 261 252 240 299 

1) Samlede spilleindtægter fratrukket præmier. 

2) Bruttospilleindtægter fratrukket statsafgift.
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2.6.1 Selskabet 
Danske Spil udbyder spil i henhold til en bevilling udstedt af Spillemyndigheden. Forretnings

områderne omfatter talspil, sportsspil, skrabespil, spil på heste- og hundevæddeløb samt 

spilleautomater. Fra 1. januar 2012 udbyder Danske Spil også en række spil i konkurrence 

med andre spiludbydere med licens i henhold til den nye danske spillovgivning.  

Den danske stat har en ejerandel svarende til 80 pct., mens DIF og DGI ejer hver 10 pct. 

2.6.2 Resultater 
Danske Spil havde i 2012 bruttospilleindtægter på 4,1 mia. kr. hvilket er 5,5 pct. mere end i 

2011. Efter statsafgifter var nettoomsætningen på 3,8 mia. kr., jf. figur 2.9. Udviklingen i net

toomsætningen skal ses i lyset af afgifts- og skatteomlægninger i medfør af den delvise libe

ralisering af spillemarkedet, avance fra salg af associeret selskab samt en gunstig udvikling i 

de konkurrenceudsatte dele af koncernen. 

Figur 2.9 
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Figur 2.10 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Anm.: Omkostninger indeholder forhandlerprovision, andre spilrelaterede omkostninger, administration 

samt af- og nedskrivninger. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Danske Spils omkostninger steg med knap 0,3 mia. kr. fra 2011 til 2012, hvilket svarer til en 

stigning på 23 pct., jf. figur 2.9. Stigningen i omkostningerne skyldes dels stigende forhand

lerprovision bl.a. som følge af, at forhandlerprovisionerne fra 2012 er momspligtige, dels sti

gende administrationsomkostninger, herunder større markedsførings-, it- og fremstillingsom

kostninger mv. samt større personaleomkostninger. Udviklingen skal ses i lyset af den delvi

se liberalisering af spillemarkedet og lanceringen af nye spil på dette marked. 

Årets resultat udgjorde 1,9 mia. kr., hvilket var højere end forventet og svarer til en fremgang 

på 13,8 pct. i forhold til året før, jf. figur 2.10.  

Selskabets egenkapital er steget med godt 0,4 mia. kr. fra 2011 til 2012, jf. figur 2.11. Stig

ningen kan primært henføres til avance på kapitalandele i Elite Gaming A/S samt overskud i 

 

Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse 

 

-

 

 

-

-

 
 

 

 

 

-

-

-

-

 

 

-



Danske Licens Spil A/S. Udviklingen i egenkapitalen indebærer samtidig en betydelig stigning 

i selskabets soliditet. 

Figur 2.11 
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Figur 2.12 
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Anm.: Præmier opgjort ekskl. Poker og Casino. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

Godt 2/3 af Danske Spils bruttospilleindtægter, svarende til knap 3 mia. kr., kom i 2012 fra 

offline salgskanaler, herunder automatspil i regi af Elite Gaming, mens de resterende knap 

1/3 af bruttospilleindtægterne kom fra online spil, jf. figur 2.12.  

Der er fra og med 2012 gennemført en delvis liberalisering af spillemarkedet. Som følge heraf 

er der indført nye regler for udlodning af overskud fra Danske Spil. De nye regler indebærer, 

at det kun er overskuddet i Danmark fra eneretsaktiviteterne i Danske Lotteri Spil A/S, der ud

loddes til overskudsmodtagerne. Overskud i øvrige datterselskaber samt overskud fra spil 

uden for landet skal enten gå til konsolidering af datterselskabet eller udloddes til staten. 

Danske Spils udlodning til overskudsmodtagerne udgør 1,4 mia. kr. i 2012. Det svarer til et 

fald på 0,2 mia. kr. i forhold til 2011. Ændringen i udlodningen skal dels ses i lyset af regel

ændringer i medfør af den delvise liberalisering af spillemarkedet, dels i lyset af, at resultatet i 

2011 var kraftigt påvirket af et ekstraordinært superpuljeforløb på Onsdagslotto. 

Der udloddes direkte fra datterselskaberne til staten 27 mio. kr., som vedrører overskud fra 

spil uden for landet. 

Danske Spil forventer på baggrund af de opnåede resultater i 2012, at bruttospilleindtægter

ne i 2013 vil være i størrelsesordenen 4,5 mia. kr., og forventer et resultat i niveauet 1,6-1,7 

mia. kr. 

2.6.3 Forretningsmæssig udvikling 
Med den delvise liberalisering af spillemarkedet, der trådte i kraft den 1. januar 2012, fasthol

des Danske Spils monopol på lotterier og væddemål på heste- og hundevæddeløb, mens 
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sportsspil samt internetkasino og -poker er liberaliseret. Med den delvise liberalisering kan 

andre udbydere end Danske Spil med en tilladelse også udbyde de liberaliserede spil mod 

betaling af lovpligtige afgifter til staten. Samtidig har Danske Spil som følge af liberaliseringen 

fået bedre mulighed for at tilbyde sine kunder nye produkter som online poker og kasino. 

Den nye spillelovgivning er kommet godt fra start, og det liberaliserede spillemarked kan ka

rakteriseres som velfungerende. Bruttospilleindtægterne på det liberaliserede marked var i 

2012 således på 2,0 mia. kr. og dermed større end forventet ved indførelsen af den nye lov

givning. Bruttospilleindtægterne på det samlede spillemarked var på ca. 7,5 mia. kr. i 2012. 

Ved en opdeling af Danske Spil koncernen på forretningsmæssige segmenter fremgår det, at 

monopolspillene, der udbydes af Danske Lotteri Spil A/S, i 2012 havde bruttospilleindtægter 

på 2,8 mia. kr. og dermed størstedelen af koncernens samlede bruttospilleindtægter på 4,1 

mia. kr. i 2012, jf. tabel 2.1. Danske Licens Spil A/S, der udbyder spil på det liberaliserede 

spillemarked, havde i 2012 bruttospilleindtægter på 1,2 mia. kr. og udgjorde dermed en væ

sentlig andel af det liberaliserede spillemarked i 2012.  

Tabel 2.1 

Segmentoplysninger for Danske Spil koncernen, 2012 

Mio. kr. Danske Lotteri Spil A/S Danske Licens Spil A/S Elite Gaming A/S 

Bruttospilleindtægter 2.778 1.214 125 

Driftsresultat (EBIT) 1.872 368 10 

Årets resultat 1.406 265 7 

 Anm.: De segmentfordelte oplysninger summer ikke til koncerntotalen, da regnskabstekniske elimineringer 

er udeladt i tabellen. 

Kilde: Danske Spil, årsrapport 2012.

Danske Spil har i 2012 erhvervet de resterende 50,1 pct. af aktierne i Elite Gaming A/S, der 

derved er blevet et 100 pct. ejet datterselskab. Erhvervelsen er sket efter, at Danske Spils 

datterselskab Danske Automat Spil A/S i 2011 blev fusioneret med det privatejede Elite Ga

ming A/S. 
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2.7 Det Danske Klasselotteri A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.klasselotteriet.dk 

Adresse: Rådhuspladsen 2 
1550 København V 

Tlf.: 33 14 09 00 

Formål: 

Selskabets formål er at drive klasselotteri. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Per Christian Møller 

Medlem Henrik Cederholm 

Medlem * Jette Hougaard 

Medlem * Jytte Kofoed 

Medlem  Linda Nielsen 

Medlem Jutta af Rosenborg 

Adm. direktør Elisabeth Rask Jørgensen 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal
 

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Mio. kr. 

Indtægter 612 668 674 694         705  

Statsafgifter 37 40 40 42 42 

Nettoomsætning          576           628           633               652          663  

Driftsresultat (EBIT)          107           115           125               125          121  

Årets resultat            90           100           104  97         101  

Samlede aktiver          334           350           360               348          357  

Egenkapital          173           183           189               182          187  

Pct. 

Overskudsgrad
 

19 18 20 19 18 

Afkastningsgrad 33 34 35 35 34 

Egenkapitalens forrentning 54 56 56 52 55 

Soliditetsgrad 52 52 52 52 52 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 56 53 49 44 42 
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2.7.1 Selskabet 
Det Danske Klasselotteri A/S udbyder klasselotteri efter bevilling fra spillemyndigheden.  

2.7.2 Resultater 
Det Danske Klasselotteri havde i regnskabsåret 2011-12 en nettoomsætning efter betaling af 

statsafgift på 663 mio. kr., hvilket i forhold til året før er en fremgang på 1,6 pct., jf. figur 2.13. 

Figur 2.13 
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Figur 2.14 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Omkostningerne inkl. afskrivninger var i regnskabsåret 2011-12 på 541 mio. kr., hvilket er en 

stigning på 2,8 pct. i forhold til året før. Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af, at gevinstudbeta

lingen har været større end fastlagt i gevinstplanen. Der er således blevet udbetalt gevinster 

for 468 mio. kr. i 2011-12. Modsat er forhandlerprovisionen faldet, som følge af at salgskana

lerne gradvist omlægges fra salg af fysiske lodder til salg af elektroniske lodder, jf. figur 2.16. 

Selskabet fik et resultat efter skat på 101 mio. kr. Sammenholdt med det foregående regn

skabsår var det en stigning på 4,0 pct., jf. figur 2.14. Udviklingen skal ses i lyset af, at rente

indtægterne var højere i 2011-12 end i 2010-11. 

Selskabets egenkapital steg med 2,6 pct. i regnskabsåret 2011-12, og soliditetsgraden for

blev uændret på 52,2 pct., jf. figur 2.15. 
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Figur 2.15 

Kapitalstruktur 
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Figur 2.16 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Selskabet udbetalte i 2012 100 mio. kr. i udbytte svarende til 99,4 pct. af årets resultat.  

Selskabet forventer for regnskabsåret 2012-13 et resultat før skat på ca. 125 mio. kr., hvilket 

vil være på niveau med resultatet i regnskabsåret 2011-12.  

2.7.3 Forretningsmæssig udvikling 
Den 1. januar 2012 trådte den delvise liberalisering af spillemarkedet i kraft, hvilket indebærer 

en større grad af konkurrence om spillemarkedet i Danmark.  

Selskabets regnskab for 2011-12 er første regnskab, som er påvirket af den delvise liberali

sering af spillemarkedet. Klasselotteriet har på trods af den øgede konkurrence formået at 

fastholde selskabets driftsresultat på niveau med foregående år. 

Selskabet forventer i lyset af den delvise liberalisering af spillemarkedet, at der i de kommen

de år vil være behov for såvel nyudvikling som videreudvikling på både it- og marketingområ

det, og at dette vil afstedkomme øgede omkostninger inden for disse områder. 

Som følge af den nye lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb 

indgår udbyttet fra Det Danske Klasselotteri i udlodningen til modtagerne af de fremtidige 

spillemidler. 
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2.8 DONG Energy A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel:  80 pct. 

Hjemmeside: www.dongenergy.com 

Adresse: Kraftværksvej 53 
Skærbæk 

7000 Fredericia 

Tlf.: 99 55 11 11 

Formål: 

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for 
energisektoren og dermed beslægtede formål. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Fritz H. Schur 

Næstformand Jakob Brogaard 

Medlem * Hanne Sten Andersen 

Medlem  Pia Gjellerup 

Medlem * Benny Gøbel 

Medlem  Jørn Peter Jensen 

Medlem Benny D. Loft 

Medlem * Jytte Koed Madsen 

Medlem Poul Arne Nielsen 

Medlem * Jens Nybo Stilling Sørensen 

Medlem Mogens Vinther 

 
 Adm. direktør  Henrik Poulsen 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning 60.642 49.569 54.616 56.842 67.243 

Driftsresultat (EBIT) 7.809 4.228 8.120 6.100 -3.481 

Årets resultat 4.669 1.492 4.499 2.882 -4.021 

Samlede aktiver 106.085 120.552 137.339 154.073 159.594 

Egenkapital
1) 

38.102 36.720 43.220 48.202 40.478 

Pct. 

Overskudsgrad
 

13 9 15 11 -5 

Afkastningsgrad 8 4 6 4 -2 

Egenkapitalens forrentning
1)

  13 4 11 6 -9 

Soliditetsgrad
1)

 36 30 31 31 25 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere  5.347   5.820   5.800  5.966  6.735  

Oliepris (kr./tdr.)
 2) 

495 332 450 595 646 

1) Der er korrigeret for hybridkapital, således at hybridkapital behandles som gæld. 

2)      Omregnet til DKK ved den gennemsnitlige dollarkurs for de pågældende år.
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2.8.1 Selskabet 
DONG Energy er en energivirksomhed. De primære forretningsområder er efterforskning og 

produktion af olie og naturgas, elproduktion, transport mv. af el og naturgas samt handel med 

energiprodukter. Aktiviteterne udøves i Danmark og det øvrige Nordvesteuropa. 

Statens ejerandel i DONG Energy A/S udgør i dag 80,0 pct. De øvrige aktier er ejet af tidlige

re aktionærer i henholdsvis det daværende Energi E2 A/S og det daværende Elsam A/S. 

2.8.2 Resultater 
DONG Energy omsatte i 2012 for 67,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 18 pct. i forhold til 

2011, jf. figur 2.17. Stigningen skyldes primært højere gaspriser, højere elsalg samt indtægter 

fra entreprisekontrakter ved opførelse af havvindmølleparker for medinvestorer.  

Figur 2.17 
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Figur 2.18 
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.

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Omkostningerne steg 39 pct. i 2012. Stigningen skyldes i overvejende grad en ugunstig ud

vikling på det europæiske gasmarked, som er præget af overkapacitet, lave kul- og CO2-

priser og negativ udvikling i centrale marginer. Som følge heraf har DONG Energy måttet 

indarbejde store hensættelser på tabsgivende kontrakter på gaslager- og LNG-kapacitet samt 

nedskrive deres gasfyrede kraftværker i Storbritannien og Holland. Herudover har DONG 

Energy fortsat måtte afholde betydelige omkostninger til reparation af et af selskabets pro

duktionsplatforme.  

DONG Energy har gennem en årrække leveret fornuftige resultater, trods udsving i energipri

serne. Årets resultat efter skat i 2012 udgør imidlertid et underskud på 4,0 mia. kr., jf. figur 

2.18. Underskuddet kan primært henføres til den ugunstige udvikling på det europæiske 

gasmarked. 

Resultatet for 2012 medfører betydelige fald i både overskudsgraden og forrentningen af 

egenkapitalen. Begge nøgletal er således negative i 2012. 
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DONG Energy har fem forretningsområder, hvoraf Exploration & Production tegner sig for det 

største positive driftsresultat, jf. tabel 2.2. Driftsresultatet for Exploration & Production faldt en 

smule i forhold til 2011, da øget produktion samt højere gas- og oliepriser blev modsvaret af 

højere efterforskningsomkostninger, højere omkostninger til reparation af Siri-platformen, 

som i 2012 udgjorde 1,2 mia. kr., samt øgede afskrivninger.  

Tabel 2.2 

Regnskab opdelt på forretningsområder
 

Nettoomsætning
1)

 Driftsresultat (EBIT) 

Mio. kr. 2011 2012 2011 2012 

Exploration & Production 10.469 11.871 3.204 3.091 

Wind Power 4.312 7.774 856 700 

Thermal Power 10.665 8.980 752 -2.814 

Energy Markets 33.689 41.416 778 -5.298 

Sales & Distribution 13.009 17.061 566 950 

I alt
1)

 72.144 87.102 6.156 -3.371 

1) Den samlede nettoomsætning i tabellen adskiller sig fra resultatopgørelsen i årsrapporten, da denne 

også indregner ”andre aktiviteter” og ”elimineringer”. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

For forretningsområdet Wind Power steg omsætningen ligeledes. Dette skyldes bl.a. øget 

indtjening fra entreprisekontrakter ved opførelsen af havvindmølleparker for medinvestorer. 

Højere omkostninger som følge øget driftsaktivitet samt højere af- og nedskrivninger gjorde 

imidlertid, at driftsresultatet for Wind Power samlet set faldt en anelse i forhold til 2011. 

Forretningsområdet Thermal Power er, ligesom Energy Markets, påvirket af de vanskelige 

forhold på gasmarkedet. Nettoomsætningen faldt således i 2012, og driftsresultatet blev et 

underskud for 2012. Det negative resultat kan særligt henføres til de ovennævnte nedskriv

ninger på de gasfyrede kraftværker i Storbritannien og Holland.  Samtidigt påvirkes driftsre

sultatet af lavere elproduktion, højere input-priser samt frasalget af Oil Terminals i januar 

2012, som betød lavere indtjening.  

Forretningsområdet Energy Markets tegner for den største fremgang i omsætningen som føl

ge af stigende gaspriser og øget elsalg. Trods den øgede omsætning faldt driftsresultatet for 

Energy Markets markant i 2012 og udgjorde et underskud på 5,3 mia. kr. Dette skyldes, at 

forretningsområdet i særlig grad har været negativt påvirket af udviklingen på gasmarkedet, 

herunder de ovennævnte hensættelser på tabsgivende kontrakter på gaslager- og LNG-

kapacitet. 

Forretningsområdet Sales & Distribution udgør til stadighed en stabil indtjeningskilde for 

DONG Energy. Nettoomsætningen steg i forhold til 2011, hvilket primært skyldes opkøbet af 

det britiske gashandelsselskab Shell Gas Direct. Driftsresultatet steg primært, fordi der i 2011 

indgik en nedskrivning på goodwill.  
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Koncernens nettoinvesteringer udgjorde i 2012 14,6 mia. kr., hvilket er en stigning på 12 pct. i 

forhold til 2011. Nettoinvesteringerne var sammensat af bruttoinvesteringerne på 19,1 mia. 

kr. og frasalg mv. for 4,4 mia. kr. Investeringerne var primært relateret til udbygning af vindak

tiviteter, herunder fire britiske havmølleparker og den danske Anholt havmøllepark, samt ud

bygning af olie- og gasfelter og infrastruktur. Det væsentligste frasalg i 2012 var virksomhe

den Oil Terminals til 2,6 mia. kr. Det forsat høje investeringsniveau og den lavere indtjening 

fra driften har samlet set ført til, at DONG Energy's rentebærende nettogæld steg med 9,9 

mia. kr. i 2012 til 33,5 mia. kr. 

Ved udgangen af 2012 var den samlede balancesum 159,6 mia. kr. mod 154,1 mia. kr. i 

2011, jf. figur 2.19. Stigningen skyldes hovedsageligt de fortsatte investeringsaktiviteter. 

Egenkapitalen faldt med 7,7 mia. kr. til 50,0 mia. kr. i 2012, hvilket svarer til et fald på 13 pct. 

Faldet skyldes primært årets negative resultat. Endvidere påvirkes egenkapitalen negativt af 

betalt udbytte vedrørende 2011 og renter til ejerne af hybridkapital. Selskabets soliditet er i 

forhold til 2011 faldet med knap 6 procentpoint til 25 pct.  

Figur 2.19 

Kapitalstruktur 

Figur 2.20 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Der blev på baggrund af resultatet for 2012 ikke udbetalt udbytte. 

DONG Energy forventer en forbedring i 2013. Driftsresultatet, eksklusiv af- og nedskrivninger, 

forventes således at udgøre 11,5-12,5 mia. kr. Nettoinvesteringerne for perioden 2013-14 

forventes at udgøre 25-30 mia. kr. 

2.8.3 Forretningsmæssig udvikling 
DONG Energy er i gang med en langsigtet omstilling af sin forretning. Målet er at udvikle sel

skabet fra en dansk forsyningsvirksomhed til en nordeuropæisk energikoncern med kompe

tencer og kapacitet til at udvikle energisystemet i en grøn retning og fortsat bidrage til forsy

ningssikkerhed og et konkurrencedygtigt afkast på den investerede kapital. 
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Der er tale om en investeringstung omstilling, og mange af selskabets investeringer er endnu 

ikke sat i drift. Den uventede negative udvikling i 2012 har derfor ført til, at DONG Energys fi

nansielle fundament er blevet svækket. Selskabet har derfor præsenteret en ny strategi i for

bindelse med årsrapporten for 2012. Målet med strategien er at understøtte DONG Energys 

fortsatte omstilling og sikre selskabet finansiel kapacitet hertil. Den nye strategi indeholder 

derfor en omfattende finansiel handlingsplan, der skal genetablere et solidt økonomisk fun

dament for koncernen. Den finansielle handlingsplan for 2013 og 2014 indeholder fem punk

ter: 

 Frasalg af ikke-kerneaktiver for 10 mia. kr. 

 Reduktion af ejerandele i kerneaktiviteter 

 Reduktion af omkostninger med effekt på 1,2 mia. kr. i 2013  

 Restrukturering af den tabsgivende gasforretning 

 Tilførsel af yderligere egenkapital på minimum 6-8 mia. kr.  

Som led i den nye strategi for selskabet har DONG Energy sat øget fokus på finansiel værdi

skabelse. Selskabet har derfor indført målsætninger for afkastet af den investerede kapital 

(ROCE). Senest fra 2016 skal afkastet på den investerede kapital ligge på mindst 10 pct. 

DONG Energys strategi indebærer et forsat fokus på de to forretningsområder Wind Power 

og Exploration & Production, som skal stå for størstedelen af selskabets fremadrettede 

vækst.  

DONG Energy har som målsætning, at den installerede kapacitet inden for offshore vind i 

Nordvesteuropa skal nå op på 6,5 GW i 2020. Størstedelen af denne udbygning vil ske uden 

for danske grænser. I 2013 vil tre nye havmølleparker - Anholt i Danmark samt London Array 

1 og Lincs i Storbritannien - være i fuld produktion med en samlet kapacitet på 1,3 GW. I 

slutningen 2012 blev opførelsen af parkerne Duddon Sands i Storbritannien og Borkum Riff

grund 1 i Tyskland endeligt besluttet. Idriftsættelsen af parkerne forventes i 2014 og 2015 

med en samlet kapacitet på 0,7 GW. Det indgår i DONG Energys investeringsstrategi, at del

vise frasalg af havmølleparker skal være med til at finansiere nye investeringer, hvorfor sel

skabet også fokuserer på at videreudvikle disse partnerskabsmodeller.  

Produktion fra selskabets kraftværker vil forsat udgøre en vigtig del af selskabets energipro

duktion. Kraftværkerne skal understøtte og muliggøre udbygningen af vedvarende havvind. 

Samtidigt fortsættes omlægningen af el- og varmeproduktion fra kul til biomasse. 

Udover en forøgelse af offshore vindaktiviteter indeholder DONG Energys strategi også fokus 

på at styrke selskabets regionale markedspositioner inden for efterforskning og produktion af 

olie og gas. Ved udgangen af 2012 havde DONG Energy i alt 69 licenser til efterforskning og 

indvinding af kulbrinter i Nordeuropa, hvoraf 14 var i Danmark, 21 i Storbritannien (West of 

Shetlands), 31 i Norge, 1 i Grønland og 2 på Færøerne, jf. figur 2.20. Et højt investeringsni

veau på området gør, at olie- og gasproduktionen i 2016 forventes at være markant højere 

end i 2012. 
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2.9 DR 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.dr.dk 

Adresse: DR Byen 
Emil Holms Kanal 20 

0999 København C 

Tlf.: 35 20 30 40 

Formål: 

Institutionen har til formål at udøve radio- og 
fjernsynsvirksomhed, samt online-virksomhed. 
Selskabet skal drive public service-virksomhed 
over for hele befolkningen i henhold til public ser
vicekontrakt med kulturministeren. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Michael Christiansen 

Næstformand Ole Hyltoft 

Medlem Aage Frandsen 

Medlem Trine Gregorius 

Medlem Katrine Winkel Holm  

Medlem Torben Dalby Larsen 

Medlem Lars L. Nielsen 

Medlem * Stig Paulsen 

Medlem Finn Poulsen 

Medlem * Mogens Rubinstein 

Medlem John Wagner 

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Omsætning 3.640 3.762 3.861 3.866 3.960 

Driftsresultat (EBIT) -62 32 135 225 101 

Årets resultat -99 -123 62 20 54 

Samlede aktiver 9.304 7.753 7.729 7.718 7.673 

Egenkapital 450 316 380 399 452 

Pct. 

Overskudsgrad
 

-2 1 4 6 3 

Afkastningsgrad -1 0 2 3 1 

Egenkapitalens forrentning -19 -32 18 5 13 

Soliditetsgrad 5 4 5 5 6 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere  3.030 3.153 3.147 3.021 3.061 
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2.9.1 Virksomheden 
DR er en selvstændig offentlig institution. DR’s økonomi baserer sig primært på licensindtæg

ter, hvor DR’s andel af licensindtægterne fastsættes af kulturministeren. I praksis sker det på 

grundlag af mediepolitiske aftaler.  

DR skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen. Public service-

forpligtelserne fastsættes i kontrakter mellem kulturministeren og DR.  

DR har seks tv-kanaler. Hovedkanalen DR1 samt fem specialiserede kanaler – DR2, DR3, 

DR Ramasjang, DR Ultra og DR K. Dertil har DR elleve radiokanaler, hvoraf syv alene distri

bueres digitalt. 

2.9.2 Resultater 
DR havde i 2012 en omsætning på ca. 4 mia. kr., hvilket er en stigning på 2,4 pct. i forhold til 

2011, jf. figur 2.21. Stigningen skyldes primært en stigning i licensindtægterne på 1,5 pct. 

samt øgede indtægter fra Nordvisionsfonden i forhold til 2011. 

Figur 2.21 
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Figur 2.22 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Omkostningerne var i 2012 3,9 mia. kr., hvilket er en stigning på 6 pct. i forhold til 2011. Stig

ningen skyldes bl.a. øgede personaleomkostninger til fratrædelsesordninger i forbindelse 

med en reorganisering. Dertil kommer en stigning i DR’s honorarbetalinger, samt at 2012 var 

et stort produktionsår i DR Fiktion.  

Årets resultat var på 53,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 34 mio. kr. i forhold til 2011, jf. fi

gur 2.22. Resultatudviklingen skyldes bl.a. en tilbagebetaling fra SKAT vedrørende for meget 

betalt mødemoms.  

Som følge af årets resultat steg egenkapitalen fra 399 mio. kr. til 452 mio. kr. Soliditeten steg 

fra 5 pct. i 2011 til 6 pct. i 2012, jf. figur 2.23. Det bemærkes, at DR styrer efter et nul-resultat 

set over årene. DR har således ikke til formål at genere et overskud.   
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Figur 2.23 

Kapitalstruktur 
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Figur 2.24 

Seerandele og lytterandele af befolkningen 

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012

90

96

102

108

114

120

Seerandel af befolkning, DR-tv

Lytterandel af befolkning, DR-radio

Egenproduktion, faste priser (h. akse)

Pct. 2008=100

.

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

2.9.3 Forretningsmæssig udvikling 
DR vedtog i 2011 strategiplanen ”Et skarpere DR”, der bl.a. skal realiseres gennem en klar 

arbejdsdeling mellem DR’s tv-kanaler med mere fokuserede kanalprofiler, færre og bedre ra

diokanaler og en reformatering af dr.dk. 

DR har ved udgangen af 2012 omsat de væsentligste dele af strategiplanen i konkrete initia

tiver og beslutninger. DR begyndte i 2012 en relancering af hovedkanalen DR1 med fokus på 

en styrket nyhedsformidling. DR1 har dertil fået en ny aftenflade, hvor TV Avisen er flyttet til 

21.30, hvilket har betydet, at prime time er blevet længere. Dette har sammen med stor seer

succes under OL medført en lille stigning i seerandel i forhold til 2011, jf. figur 2.24.  

En større omlægning af DR’s fem specialiserede kanaler startede i 2012, og processen er 

fortsat i 2013. For at styrke DR’s tilbud til børn har kanalen DR Ramasjang fået en mere fo

kuseret profil, og i marts 2013 blev en yderligere børnekanal for større børn lanceret - DR 

Ultra. For gruppen af yngre har DR lanceret kanalen DR3 som erstatning for den tidligere 

satsning DR MAMA på kanalen DR HD. DR2 blev relanceret den 4. marts 2013 som en 24-

timers samfundskanal. Dette medfører, at en del programmer flyttes fra DR2 til DR K, som 

dermed styrkes med nye indholdsområder 

Et yderligere led i DR’s strategi er, at DR fremover skal have færre og bedre radiokanaler 

med mere formidling. DR lukkede i 2011 en række DAB kanaler som led i denne radioplan og 

er derfor gået fra ca. 30 radiokanaler til 11 kanaler i 2012. Herunder er kanalerne P1 og P2 

på FM-båndet blevet lagt sammen som følge af, at DR fra november 2011 ikke længere kun

ne benytte den 4. landsdækkende FM-kanal. Sammenlægningen har medført et fald i DR’s 

lytterandel, der samlet er faldet med 2 procentpoint til 76 pct.  
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Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik 

den 9. oktober 2012 en ny mediepolitisk aftale for perioden 2012-14. Aftalen skal følges op af 

en ny public service-kontrakt, der skal give DR en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af pro

gramvirksomheden og dermed forbedrede muligheder for at følge med medieudviklingen og 

brugernes mediebrug og udbyde indhold af høj kvalitet til alle målgrupper.  
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2.10 DSB 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.dsb.dk 

Adresse: DSB 
Telegade 2 

2630 Høje Taastrup 

Tlf.: 70 13 14 15 

Formål: 

Virksomhedens formål er at drive jernbanevirk
somhed i medfør af lov om jernbane samt anden 
virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse her
af. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Peter Schütze 

Næstformand Annette Sadolin 

Medlem  Lars Andersen  

Medlem Carsten Gerner 

Medlem * Andreas Hasle 

Medlem Helge Israelsen 

Medlem* Hans C Kirketerp-Møller 

Medlem Lilian Merete Mogensen 

Medlem* Preben S Petersen 

Adm. direktør Jesper Lok 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning 9.753 9.768 9.972 11.048 11.100 

Driftsresultat (EBIT) 1.282 844 -105 -321 655 

Årets resultat efter skat 555 338 -577 -698 50 

Samlede aktiver 24.584 25.692 25.907 24.703 24.500 

Egenkapital 7.320 7.332 6.584 5.083 5.050 

Pct. 

Overskudsgrad
 

13 9 -1 -3 6 

Afkastningsgrad 5 5 -8 -12 1 

Egenkapitalens forrentning 7 5 -8 -12 1 

Soliditetsgrad 30 29 25 21 21 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere
 

9.229 9.308 9.449 10.040          8.818  

Passagerindt. (mio. kr.) 4.541 4.223 4.329 4.469          4.773  

Kontraktbetalinger (mio. kr.) 4.130 4.453 4.550 5.363          4.956  

Kontraktbetalinger som andel 
af passagerindt. (pct.) 91 105 105 120 104 

Togkilometer (1.000)   58.777        70.013  74.140 88.372        73.930  
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2.10.1 Virksomheden 
DSB’s forretningsområde er persontransport på skinner samt anden virksomhed, der ligger i 

naturlig forlængelse heraf i Danmark og på udenlandske markeder. Trafikken i Danmark kø

res som offentlig servicetrafik på forhandlet kontrakt for den danske stat og som udbudt trafik. 

Størstedelen af trafikken foregår under de forhandlede 10-årige kontrakter, som DSB i marts 

2004 indgik med Transportministeriet for perioden 2005-14 om levering af personbefordring 

på fjern- og regionaltogstrafikken samt S-togstrafikken. 

2.10.2 Resultater 
DSB havde i 2012 en nettoomsætning på 11,1 mia. kr. Omsætningen lå dermed på niveau 

med 2011, jf. figur 2.25. Passagerindtægterne er steget med 6,8 pct. sammenlignet med 

2011, mens trafikkontraktbetalingen er faldet med 7,6 pct. Stigningen i passagerindtægter 

skyldes kundevækst i både Fjern- og Regionaltog og S-tog samt højere gennemsnitspriser. 

Årsagen til faldet i indtægter fra kontraktbetalinger findes i overdragelsen af den svenske del 

af Øresundstrafikken i december 2011 og overdragelsen af trafikken drevet af DSB Väst AB i 

maj 2012. Desuden påvirkes kontraktbetalingen af de løbende forudsætninger om effektivise

ringer, der er indarbejdet i de danske trafikkontrakter.  

Figur 2.25 
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Figur 2.26 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

De samlede omkostninger ekskl. af- og nedskrivninger faldt i 2012 med 6,0 pct. til 9,8 mia. kr. 

Dette kan bl.a. henføres til et fald i personaleomkostninger på 7,2 pct. til 4,6 mio. kr. Faldet 

skyldes primært lavere lønomkostninger i den danske del af DSB, hvor antallet af ansatte er 

reduceret som led i de gennemførte effektiviseringsindsatser. Desuden har stram omkost

ningsstyring og nedgangen i de udenlandske aktiviteter bidraget til et lavere omkostningsni

veau. Disse forhold modvirkes af omkostninger forbundet med udfordringerne med leverin

gen af IC4-togsættene samt omkostninger til erstatningstransport som følge af lukningen af 

Limfjordsbroen. 
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Resultatet efter skat var et overskud på 50 mio. kr. Resultat kan henføres til en stigning i 

passagerindtægter samt de økonomiske resultater af de gennemførte effektiviseringsindsat

ser, som indgår i strategien ”Sundt DSB” fra efteråret 2011. Fremgangen er i forhold til resul

tatet for året før markant, jf. figur 2.26. 

DSB’s egenkapital var ved udgangen af 2012 5 mia. kr. og dermed på samme niveau som for 

året før. Soliditetsgraden for selskabet lå for 2012 på 20,6 pct., hvilket ligeledes er på niveau 

med 2011, jf. figur 2.27.  

Figur 2.27 

Kapitalstruktur 

Figur 2.28 
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Anm.: I figur 2.28 er der ikke korrigeret for ”eliminering”, dvs. at kunder, der rejser på tværs af lande

grænser, indgår i antal kunder i hvert land. Estimerede elimineringer var i 2011 10.267 kunder. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Der er for 2012 udbetalt et udbytte på 56 mio. kr. til Transportministeriet. DSB’s bestyrelse 

har fra 2013 besluttet ikke at indstille udlodning af udbytte, før soliditetsgraden er kommet 

over 30 pct. 

Resultat før skat og poster af engangskarakter forventes i 2013 at vise en forbedring. Resul

tatet vil dog fortsat være påvirket af de afledte konsekvenser af genopretningsplanen, herun

der omkostninger til omstruktureringer og afskedigelser. Forventningen til resultatet er påvir

ket positivt af de effektiviseringstiltag, der er gennemført i 2012, samt de effektiviseringer og 

besparelser, der planlagt i 2013. Desuden forventes en positiv kundeudvikling i Danmark, 

både i S-tog og i Fjern- og Regionaltog. Stigende energiomkostninger, sporarbejder samt 

omkostninger i forbindelse med indførelsen af rejsekortet forventes at påvirke resultatet for 

2013 negativt. 

2.10.3 Forretningsmæssig udvikling 
DSB’s antal af kunder i 2012 faldt 6 pct. sammenlignet med 2011 til i alt 207 mio. kunder. 

Faldet skyldes reduktionen i omfanget af selskabets aktiviteter i Sverige. På de danske 

strækninger steg antallet af kunder i forhold til 2011 med 2 pct. til i alt 182 mio. kunder. Stig
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ningen kan særligt tilskrives et voksende kundeantal i S-tog, jf. figur 2.28. Antallet af interna

tionale kunder faldt med 54 pct., hvilket kan henføres til overdragelsen af den svenske del af 

Øresundstrafikken ved udgangen af 2011 samt DSB Väst AB i maj 2012. 

DSB har i de senere år gennemført en række tiltag for at forbedre rettidigheden. Rettidighe

den var i 2012 på det højeste niveau siden 1999. For fjern- og regionaltog udgjorde andelen 

af forsinkelser 5,7 pct. i 2012 sammenlignet med 9,4 pct. i 2011. For S-tog var andelen af for

sinkelser i 2012 3,9 pct. i forhold til 5,2 pct. i 2011. Andelen af forsinkelser på Øresundsfor

bindelsen faldt til 9,8 pct. i 2012 fra 16,9 pct. i 2011. Den positive udvikling i rettidigheden af

spejler bl.a. en mere robust køre- og materielplan, et større fokus på afgangsprocedurer og 

en hurtigere og mere effektiv genopretning ved uregelmæssigheder i trafikken. 

DSB igangsatte i efteråret 2011 en omfattende effektiviseringsindsats med henblik på at re

ducere omkostningerne og skabe en robust og bæredygtig økonomi i DSB. Effektiviserings

planen skal medføre, at DSB ved udgangen af 2014 skal have forbedret resultatet med 1 

mia. kr. Som led i effektiviseringsindsatsen sælges DSB’s hovedsæde i Sølvgade, og selska

bets administration samles i løbet af 2013 i ét domicil i Høje Taastrup. Der er desuden opnået 

enighed om aftaler med flere af de faglige organisationer i DSB, der medvirker til at skabe et 

mere fleksibelt DSB med bedre økonomi og færre medarbejdere.  

I februar 2012 fik DSB Trafikstyrelsens tilladelse til at køre driftssimulering med IC4 uden 

passagerer. Det skete, idet DTU’s undersøgelser af togsættets bremsesystem kunne konsta

tere, at det fungerede korrekt. Trafikstyrelsen udstedte i juli tilladelse til at IC4-togene igen 

kunne køre med passagerer, og IC4 blev indsat i regionaltrafikken i Jylland. IC2 kørte første 

gang med kunder i november 2012 på strækningen mellem Vejle og Kolding. Den gradvise 

idriftsættelse af IC2/IC4 forventes dog endnu at tage tid. 
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2.11 Eksport Kredit Fonden 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.ekf.dk 

Adresse: Lautrupgade 11 
2100 København Ø 

Tlf.: 35 46 26 00 

Formål: 

Selskabets formål er at forsikre danske virksom
heder mod de økonomiske og politiske risici, der 
kan være ved at handle med andre lande. Herved 
hjælper selskabet virksomhederne med at gøre 
det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra 
Danmark. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Bent Pedersen 

Næstformand Christian Ølgaard 

Medlem  Peter Brixen 

Medlem  Morten Rahbek Hansen 

Medlem Vibeke R. Lauritzen 

Medlem  Karen Nielsen 

Medlem Karen Lykke Sørensen 

Medlem Søren Ø. Sørensen 

Adm. direktør Anette Eberhart 

Regnskabstal 

2008
1)

 2009
1)

 2010
1)

 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning
2)

 152 298 396 498 440 

Driftsresultat (EBIT) 146 230 329 331 330 

Årets resultat 247 326 560 497 473 

Samlede aktiver 3.763 5.176 6.102 7.512 8.898 

Egenkapital 3.004 3.729 4.386 5.150 5.622 

Pct. 

Egenkapitalens forrentning 9 10 14 10 9 

Soliditetsgrad 80 72 72 69 63 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 62 67 76 80 87 

Engagement 30.981 44.425 55.674 68.904 77.436 

1) Sammenligningstal er ikke tilpasset ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende diskontering af 

præmier og tilhørende garantihensættelser. 

2)      Præmieindtægter for egen regning.
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2.11.1 Selskabet 
Eksport Kredit Fonden forsikrer danske virksomheder mod de økonomiske og politiske risici, 

der kan være forbundet ved at handle med andre lande. Dermed hjælper selskabet virksom

hederne med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark. 

2.11.2 Resultater 
Eksport Kredit Fonden havde i 2012 bruttopræmieindtægter på i alt 1,3 mia. Dette repræsen

terer en stigning på 15,3 pct. sammenlignet med 2011. Årets præmieindtægter for egen reg

ning – dvs. bruttopræmieindtægter fraregnet garantihensættelser vedrørende fremtidige risici 

- udgjorde i alt 440 mio. kr., hvilket til trods for de højere bruttopræmieindtægter er et fald i 

forhold til 2011, hvor indtægten var 498 mio. kr., jf. figur 2.29. Faldet skyldes en relativt større 

stigning i garantihensættelser dels vedrørende nyudstedte garantier, dels som følge af den 

løbende risikovurdering af eksisterende engagementer. 

Figur 2.29 
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Figur 2.30 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

Efter forsikringsteknisk rente, omkostninger til administration, erstatninger mv. samt finansiel

le poster opnåede Eksport Kredit Fonden et samlet resultat for 2012 på 472 mio. kr, hvilket er 

et mindre fald på 24 mio. kr. sammenlignet med 2011, jf. figur 2.30. 

Det positive årsresultat øgede Eksport Kredit Fondens egenkapital med 9,2 pct. og bidrager 

dermed til selskabets fremtidige kapacitet til garantiudstedelse. Egenkapitalen var ved ud

gangen af 2012 5,6 mia. kr., og soliditeten på 63 pct., jf. figur 2.31. Dette repræsenterer et 

lettere fald i forhold til 2011, hvilket kan henføres til et relativt større omfang af hensættelser. 
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Figur 2.31 

Kapitalstruktur

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011 2012

0

20

40

60

80

100

Egenkapital Fremmedkapital
Soliditet (h.akse)

Mia. kr. Pct.

Figur 2.32 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

2.11.3 Forretningsmæssig udvikling 
I 2012 understøttede Eksport Kredit Fonden 461 danske eksportvirksomheders internationale 

forretninger, hvilket er en stigning på 20 pct. i forhold til 2011. Fremgangen skyldes i særlig 

grad tilgangen af små- og mellemstore virksomheder (SMV’er). Eksport Kredit Fonden har i 

2012 styrket sin indsats over for netop SMV’er, bl.a. gennem en større informationskampag

ne i medierne. Med nyudstedte garantier på i alt 16,4 mia. kr. er det økonomiske omfang af 

nye engagementer steget med ca. 18 pct., jf. figur 2.32.  

Eksport Kredit Fondens samlede engagement udgjorde ved udgangen af 2012 ca. 77 mia. kr. 

I summen indgår 9 mia. kr., som vedrører ordninger administreret for staten, 21 mia. kr. ved

rørende betingede tilbud og 47 mia. i garantiansvar for egne forretninger. Det samlede enga

gement steg ca. 8 mia. kr. i forhold til 2011, hvilket i sin helhed kan henføres til en stigning i 

Eksport Kredit Fondens eget garantiansvar. Dette afspejler en fortsat høj efterspørgsel på ri

sikodækning, hvilket kan tilskrives den globale økonomiske situation. 

Eksport Kredit Fondens eget garantiansvar vedrører primært forretninger i Vesteuropa, som 

ved udgangen af 2012 stod for 38 pct. af garantiansvaret. Forretningerne i Vesteuropa er ho

vedsageligt inden for vindsektoren. Forretninger i Nord- og Sydamerika stod for 23 pct. af ga

rantiansvaret ved udgangen af 2012, mens garantier vedrørende aktiviteter i Asien og Ocea

nien udgjorde 21 pct. Østeuropa og SNG (10 pct.), Mellemøsten (7 pct.) og Afrika (1 pct.) ud

gjorde en mindre del af garantiansvaret i 2012. 

EKF’s aktivitetsniveau er bestemt af størrelsen af den fri egenkapital, som skal ligge inden for 

et fastsat kapitalbånd på mellem 8 og12 pct. Med aftalerne om regeringens Vækstplan DK 

sænkes dette bånd fra 2013-18 til 5-9 pct., hvorved EKF’s garantikapacitet forøges med 15 

mia. kr. Dette sikrer bedre muligheder for at hjælpe danske eksportvirksomheder. Fra 2018 

øges kapitalbåndets grænser med en halv pct. om året, indtil det tidligere kapitalbånd er re

etableret. 

 

Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse 

 

Statens selskaber 2013 ∙ Juni 2013 49 

 

  

 

-

  

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

 



2.12 Energinet.dk 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.energinet.dk 

Adresse: Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

Tlf.: 70 10 22 44 

Formål: 

Virksomhedens formål er, at opretholde og ud
bygge den danske infrastruktur på el- og gasom
rådet og derved sikre forsyningssikkerheden. Sel
skabet skal desuden overvåge og skabe vilkår for 
konkurrencen på energimarkederne, samt under
støtte en effektiv indpasning af vedvarende ener
gi. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Niels Fog 

Medlem Birgitte Kiær Ahring 

Medlem * Jess Bernt Jensen  

Medlem * Carl Erik Madsen  

Medlem  Poul Erik Morthorst  

Medlem Charlotte Møller 

Medlem Peter Møllgaard 

Medlem * Berit Schilling 

Medlem  Hans Simonsen 

Medlem Hanne Søndergaard 

Medlem Per Sørensen 

Adm. direktør Peder Østermark Andreasen 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011
2)

 2012
2)

 

Mio. kr. 

Bruttoomsætning
1) 

8.360 9.145 8.480 7.369 9.805 

Driftsresultat (EBIT) 866 577 1.086 749 620 

Årets resultat 455 165 695 128 261 

Samlede aktiver 19.809 19.629 20.337 22.227 32.320 

Egenkapital 4.864 5.050 5.569 5.669 5.961 

Pct. 

Overskudsgrad
 

10 6 13 10 6 

Afkastningsgrad
 

4 3 5 4 2 

Egenkapitalens forrentning
 

10 3 13 2 4 

Soliditetsgrad 25 26 27 26 18 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 488 505 544 572 618 

1) Bruttoomsætning indeholder tilskud til miljøvenlig elproduktion mv. 

2) Regnskabspraksis er ændret fra 2011.
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2.12.1 Virksomheden 
Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Bygningsmini

steriet.  

Energinet.dk’s hovedopgaver er at opretholde den kort- og langsigtede forsyningssikkerhed 

på el- og naturgasområdet og udbygge den overordnede danske energiinfrastruktur. Virk

somheden skal desuden skabe objektive og gennemsigtige betingelser for konkurrence på 

energimarkederne, samt overvåge konkurrencen. Endvidere har virksomheden til opgave at 

støtte udviklingen af miljøvenlig energiproduktion og administrere PSO-systemet. 

Energinet.dk ejer og driver det overordnede el- og naturgastransmissionsnet, inklusiv andele i 

de elektriske forbindelser til udlandet, de regionale elnet og gasbørsen Nord Pool Gas A/S.  

Energinet.dk ejer desuden Danmarks største naturgaslager i Ll.Torup. 

Energinet.dk’s økonomi er baseret på et økonomisk hvile-i-sig-selv-princip for de fleste for

retningsområder, idet selskabet i tarifferne alene kan indregne nødvendige omkostninger ved 

effektiv drift tillagt en forrentning af grundkapital.  

2.12.2 Resultater 
Energinet.dk havde i 2012 en omsætning på 9,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 33,1 pct. i 

forhold til 2011, jf. figur 2.33. Stigningen kan primært henføres til en stigning i PSO-

indtægterne på ca. 2,5 mia. kr. i forhold til 2011, jf. figur 2.36. Tarifindtægterne for el var på 

niveau med 2011, mens gas-tarifindtægterne faldt. 

Figur 2.33 
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Figur 2.34 
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Anm.: For 2008 og 2009 er omkostninger beregnet som ”Omkostninger i alt” plus ”Omkostninger til mil

jøvenlig elproduktion mv.” 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Omkostningerne inkl. afskrivninger var i 2012 8,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 13,5 pct. i 

forhold til 2011. Dette dækker primært over højere PSO-omkostninger, som kommer af øge

de tilskud til produktion af vedvarende energi. Stigningen i tilskuddene følger primært af lave

re markedspriser på el. 
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Årets resultat efter skat var på 261 mio. kr., hvilket er 133 mio. kr. højere end resultatet for 

2011, jf. figur 2.34. Resultatet skyldes hovedsageligt modtagne tilskud fra EU's Genopret

ningsfond på i alt 238 mio. kr. Årets resultat i 2012 er modsat negativt påvirket af et fald i 

årets henlæggelser fra de såkaldte flaskehalsindtægter til fremtidige investeringer. 

Egenkapitalen udgjorde 6 mia. kr. ved udgangen af 2012, hvilket er en stigning på 5,2 pct. i 

forhold til 2011. Soliditeten var i 2012 18 pct., jf. figur 2.36. Faldet i soliditeten skyldes pri

mært en stigning i Energinet.dk’s materielle anlægsaktiver. 

Figur 2.35 
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Figur 2.36 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Energinet.dk forventer et stigende investeringsniveau i 2013 som følge af en række større 

anlægsinvesteringer i el- og gassystemet, mens omkostningerne forventes at blive på niveau 

med 2012. Energinet.dk's arbejde med fortsatte effektiviseringer er med til at holde omkost

ningsniveauet i ro, samtidig med at aktivitetsniveauet udvides. 

2.12.3 Forretningsmæssig udvikling 
Energinet.dk har flere store igangværende og fremtidige anlægsprojekter til opfyldelsen af 

deres strategimål om en handlekraftig sektor, der understøtter en omkostningseffektiv omstil

ling til et grønt energisystem i Danmark. Robuste eltransmissionsnet og stærke elforbindelser 

til udlandet er fundamentet for en effektiv omstilling til vedvarende energi. Samlet set er der 

foretaget investeringer i el- og gastransmissionsanlæg (ekskl. køb af virksomheder) for ca. 

2,8 mia. kr. i 2012. 

I august 2012 købte Energinet.dk ti regionale transmissionsnet og ejer nu hele det danske el

transmissionsnet. Samlingen af transmissionsnettene er forudsat at føre til mere effektiv drift. 

Energinet.dk har større opgaver i forhold til implementering af konkrete projekter på el- og 

gasområdet. Det gælder for eksempel arbejdet med at bygge ilandføringsanlæg til havmølle

parken ved Anholt. Anlægget blev tilsluttet i midten af juni 2012.  
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En udvidelse af eltransportkapaciteten i Jylland og videre til Norge er sat i gang. I Jylland er

statter Energinet.dk den jyske elforbindelse mellem Kassø og Tjele med en ny og stærkere 

forbindelse, som kan overføre tre gange så meget el som den eksisterende 400 kV-

forbindelse. På hovedparten af strækningen anlægges den nye forbindelse som en luftled

ning ophængt på nydesignede master. Byggeriet blev indledt i begyndelsen af 2012 og for

ventes afsluttet i 2014. 

I forlængelse heraf udbygger Energinet.dk forbindelsen videre fra Tjele til Kristiansand i Nor

ge i samarbejde med det norske Statnett. Der anlægges et ekstra kabel, Skagerrak 4, der vil 

øge transportkapaciteten mellem Danmark og Norge med 70 pct. Det nye kabel forventes 

klar til drift i 2014. Forbindelsen vil medvirke til en bedre udnyttelse af vindenergien i takt med 

udbygningen af vindkraften i Danmark og vil samtidig styrke forsyningssikkerheden og kon

kurrencen på elmarkederne. 

Transportkapaciteten mellem Jylland og Tyskland står også foran en udvidelse som et led i 

Energinet.dk’s arbejde for stærkere forbindelser til udlandet. Her vil en eksisterende 220 kV-

forbindelse blive opgraderet til 400 kV i 2016. Hertil kommer, at Energinet.dk og det tyske 

transmissionsselskab TSO 50Hertz Transmission GmbH i begyndelsen af 2013 indgik en af

tale om at anlægge en elforbindelse, som er kombineret med nettilslutningsanlæg til havmøl

leparker på Kriegers Flak i Østersøen. Projektet forventes i drift i slutningen af 2018. 

Energinet.dk samarbejder også med tre andre nabo-transmissonssystemoperatører (TSO) 

om mulig udbygning med nye elforbindelser. I samarbejde med den hollandske TSO TenneT 

planlægges at anlægge den første elektriske forbindelse direkte mellem Holland og Jylland – 

Cobra Cable. Forventningen er, at der kan træffes investeringsbeslutning i 2014, og forbin

delsen kan dermed tidligst sættes i drift i 2018.  

Energinet.dk har i foråret 2012 ligeledes besluttet, i samarbejde med den engelske TSO Na

tional Grid, at undersøge mulighederne for at etablere et elkabel mellem Danmark og Eng

land, bl.a. for at øge mulighederne for international handel med vedvarende energi samt 

eventuelt mulighed for at tilslutte kablet til et fremtidigt Super Grid i Nordsøen med nye store 

havmølleparker.  

Målet om at understøtte et grønt energisystem støttes endvidere af det ambitiøse Smart Grid-

projekt, EcoGrid EU, på Bornholm. Projektet, der indledtes i 2011, skal i fuld skala demon

strere funktionaliteten i et elsystem, hvor elkunderne får 50 pct. af deres strøm fra vedvaren

de energi. 

Energinet.dk udbygger desuden gastransmissionsnettet. I foråret 2011 indledte Energinet.dk 

byggeriet af en kompressorstation på virksomhedens arealer i Egtved. Stationen skal sam

men med en dublering af gasrørene fra Egtved til Ellund ved den dansk-tyske grænse mulig

gøre større import fra Tyskland. Udvidelsen forventes klar til drift i efteråret 2013. 

Som opfølgning på energiaftalen fra marts 2012 skal Energinet.dk iværksætte besparelser og 

effektiviseringer samt udbetale overskydende såkaldte flaskehalsindtægter hurtigere end hid

til forudsat. I 2020 skal dette medføre en sænkning af omkostningerne på i alt 1.085 mio. kr.  
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Som et led i solcelleaftalen fra november 2012 vil dele af kabelhandlingsplanen og ilandfø

ring af Kriegers Flak havmøllepark blive udskudt. Sammen med en forventet merbesparelse 

ved Energinet.dk’s køb af de regionale net vil dette i perioden 2013-20 medføre en sænkning 

af omkostningerne på i alt 656 mio. kr. Lavere omkostninger vil komme energiforbrugerne til 

gode gennem lavere tariffer for brug af Energinet.dk’s net. 
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2.13 Finansiel Stabilitet A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.finansielstabilitet.dk 

Adresse: Kalvebod Brygge 43 
1560  København V 

Tlf.: 70 27 87 47 

Formål: 

Selskabets formål er at medvirke til sikring af fi
nansiel stabilitet i Danmark, herunder afvikle nød
lidende pengeinstitutter, der vælger at lade sig af
vikle. Endvidere administrerer selskabet individu
elle statsgarantier udstedt til kreditinstitutter og 
Garantifonden for Indskydere og Investorer. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Jakob Brogaard 

Næstformand Bent Naur 

Medlem  Annette Eberhard 

Medlem Flemming Hansen 

Medlem  Birgitte Nielsen 

Medlem* Cecilia A. Andersson 

Medlem* Per F. Laursen 

Medlem* Else Strandgaard 

Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen 

Koncerndirektør Lars Jensen 

Koncerndirektør Niels Olsen 

* Medarbejdervalgt 

Regnskabstal 

2008 2009
1) 

2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettorente- og gebyrindtægter
2)

 - 10.241 6.286 768 575 

Nettodriftsomkostninger - 962 1.051 973 -271 

Driftsresultat - 9.279 5.235 -205 846 

Nedskrivninger, tab mv.
3)

 - 225 -151 -805 -235 

Årets resultat - 9.504 5.084 -1.010 611 

Samlede aktiver - 49.915 64.649 54.466 50.030 

Egenkapital - 9.505 14.589 13.579 9.590 

Lån via statens genudlånsordning - 29.920 25.981 14.567 13.991 

Øvrige nøgletal 

Antal medarbejdere - 848 619 853 453 

1) 31. oktober 2008 til 31. december 2009. 

2) Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab og nettorente- og gebyrindtægter mv.  

3) Nedskrivninger på udlån og garantier, tab ved overtagelse af dattervirksomheder og indtægter fra 

tabskautioner.
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2.13.1 Selskabet 
Finansiel Stabilitet A/S blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat 

og den finansielle sektor i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af finansiel stabilitet i 

Danmark.  

Finansiel Stabilitet har til formål at afvikle pengeinstitutter overtaget under henholdsvis Bank

pakken, Exitpakken og Konsolideringspakken samt administrere individuelle statsgarantier 

under Kreditpakken. Desuden afvikler Finansiel Stabilitet overtagne ejendomsengagementer 

fra FIH og deltager i Landbrugets FinansieringsBank (LFB) i medfør af Udviklingspakken. 

Finansiel Stabilitet administrerer derudover Garantifonden for Indskydere og Investorer.  

2.13.2 Resultater 
Finansiel Stabilitets netto rente- og gebyrindtægter faldt fra. 768 mio. kr. i 2011 til 575 mio. kr. 

i 2012, jf. figur 2.37. Faldet skyldes primært en ændret balancesammensætning. 

Figur 2.37 
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Figur 2.38 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

Driftsomkostninger udgjorde 1.053 mio. kr. i 2012, hvilket er et fald i forhold til 2011. Faldet 

kan henføres til effekten af koncerntilpasningen og engagementsafviklingen. Som følge af 

bl.a. gevinster ved afhændelse af engagementer samt en større tilbageførsel af hensættelser 

til retssager udgjorde nettodriftsomkostningerne i 2012 et positivt bidrag på 271 mio. kr. til re

sultatet. 

Efter nedskrivninger på udlån mv. endte selskabet året med et overskud på 611 mio. kr. mod 

et underskud på godt 1.010 mio. kr. året før, jf. figur 2.38. Årsresultatet er bedre end forventet 

og skyldes primært den betydelige tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger på udlån 

mv. under Bankpakken. jf. tabel 2.3.  
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Tabel 2.3 

Segmentoplysninger 2012 

Bank-
pakken 

Kredit-
pakken 

Øvrige  
pakker 

Eliminer-
inger 

Nedskrivninger på udlån og  
garantier. 

Tabskautioner - -20 448 - 428 

Årets resultat 611 0 31 -31 611 

Segmentaktiver 20.416 3.516 26.098 - 50.030 

 
Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Det er alene afviklingen af pengeinstitutter under Bankpakken, som påvirker Finansiel Stabili

tets nettoresultat, idet det kun er ved disse aktiviteter, at den økonomiske risiko og eventuelle 

gevinst ligger hos Finansiel Stabilitet. Nettoresultatet for Bankpakken svarer således til sel

skabets årsresultat. 

Finansiel Stabilitet har modtaget en garanti (tabskaution) fra Garantifonden for Indskydere og 

Investorer for afvikling af pengeinstitutter, som er overtaget under Exit- eller Konsoliderings

pakken. I 2012 udløste dette tabskautioner for 448 mio. kr.  

Finansiel Stabilitets balance blev i løbet af 2012 reduceret fra 54,5 mia. kr. til 50,0 mia. kr., jf. 

figur 2.40. Nettoreduktionen svarer til udlodning af kapital og indfriet tilgodehavende fra sta

ten vedrørende Roskilde Bank på i alt 4,6 mia. kr., men dækker over større bruttobevægel

ser. Balancen for Exit- og Konsolideringspakken er således reduceret med 14,7 mia. kr. som 

følge af engagementsafvikling, mens nye overtagne aktiviteter i medfør af Konsoliderings

pakken og Udviklingspakken har øget den samlede balance med et tilsvarende beløb.  

Figur 2.39 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
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Finansiel Stabilitet stiller som led i afviklingen af nødlidende pengeinstitutter kapital til rådig

hed for sine datterselskaber, der finansieres gennem den statslige genudlånsordning. I løbet 

af 2012 reduceredes Finansiel Stabilitets træk på genudlånsordningen fra 14,6 mia. kr. til 

14,0 mia. kr. ved årets udgang. 

Egenkapitalen i Finansiel Stabilitet udgjorde 9,6 mia. kr. ved udgangen af 2012, jf. figur 2.39. 

Fraregnet et tilgodehavende hos staten på 7,8 mia. kr. udgør værdien af egenkapitalen 1,8 

mia., svarende til et positivt bidrag til statsfinanserne. Egenkapitalen ved udgangen af 2012 

skal ses i forhold til udbyttebetalingen til den danske stat i 2012 på i alt 4,6 mia. Egenkapita

len er ligeledes påvirket af det positive årsresultat for 2012. Finansiel Stabilitets soliditet lå 

ved udgangen af 2012 på 19,2 pct. 

Finansiel Stabilitet udbetaler i 2013 ikke udbytte til staten. 

Resultatet i 2013 vil primært afhænge af afviklingen af aktiviteter under Bankpakken. Der for

ventes i 2013 et resultat tæt på nul. Forventningen er dog behæftet med usikkerhed, bl.a. 

som følge af konjunkturforhold og udfaldet af retssager og andre tvister.  

2.13.3 Forretningsmæssig udvikling 
Siden etableringen i oktober 2008 har Finansiel Stabilitet været involveret i afviklingen af ca. 

454.000 enkeltkunder i 12 pengeinstitutter i medfør af fem forskellige bankpakker, jf. boks 1. 

Under den første Bankpakke, som udløb den 30. september 2010, overtog Finansiel Stabilitet 

syv nødlidende pengeinstitutter. Desuden overtog Finansiel Stabilitet i august 2009 ansvaret 

for den fortsatte afvikling af Roskilde Bank fra Nationalbanken. I 2011 overtog Finansiel Sta

bilitet Amagerbanken og Fjordbank Mors i medfør af Exitpakken, mens Max Bank samme år 

blev overtaget under Konsolideringspakken.  

Finansiel Stabilitet overtog i april 2012 aktiviteterne fra Sparekassen Østjylland, herunder 

39.000 enkeltkunder og udlån og garantier for i alt 3 mia. kr. Størstedelen af instituttets aktivi

teter blev i umiddelbar forlængelse af overtagelsen solgt til Sparekassen Kronjylland. Afvik

lingen skete i medfør af Konsolideringspakken. 

I marts 2012 indgik Finansiel Stabilitet en aftale med FIH om overtagelse af en række ejen

domsengagementer og dertilhørende finansielle kontrakter for 17,6 mia. kr. I dag afvikler Fi

nansiel Stabilitet ejendomsporteføljen i datterselskabet FS Property Finance A/S. Initiativet, 

som er del af Udviklingspakken, blev taget for at styrke FIH's muligheder for at yde lån til især 

små- og mellemstore virksomheder. 

Med vedtagelsen af Udviklingspakken i marts 2012 blev der endvidere taget initiativ til at 

etablere et landbrugsfinansieringsinstitut med henblik på at forbedre landbrugets adgang til 

kredit. Landbrugets FinansieringsBank (LFB) åbnede i oktober 2012, og er et associeret sel

skab til Finansiel Stabilitet. Finansiel Stabilitet arbejder på at overdrage levedygtige og betin

get levedygtige landbrugsengagementer i de overtagne aktiviteter til Landbrugets Finansie

ringsBank. 
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Boks 1 

Bankpakkerne i Danmark 

Bankpakken (vedtaget oktober 2008) 

Staten stillede med Bankpakken en ubegrænset garanti for alle banker, der var omfattet af Det Private Be

redskab. Frem til udløbet af Bankpakken den 30. september 2010 blev Finansiel Stabilitet involveret i afvik

lingen af syv nødlidende pengeinstitutter.  

Kreditpakken (vedtaget februar 2009) 

Med Kreditpakken kunne Finansiel Stabilitet på vegne af staten indgå aftale med penge- og realkreditinsti

tutter om ydelse af individuel statsgaranti med en løbetid på op til 3 år. Ordningen udløb den 31. december 

2010. De sidste garantier under Kreditpakken udløber i november 2013. 

Exitpakken (vedtaget oktober 2010) 

Exitpakken trådte i kraft efter Bankpakkens udløb, og forpligter fortsat Finansiel Stabilitet til at overtage nød

lidende pengeinstitutter tilsluttet Det Private Beredskab. Indskydere og andre simple kreditorer i nødlidende 

pengeinstitutter er ikke sikret fuld dækning, som det var tilfældet under Bankpakken, men er stillet bedre 

end i en sædvanlig konkurs. Således er indskydergarantien hævet, og det sikres, at indskydere ikke umid

delbart vil opleve en forskel i den praktiske håndtering af deres bankforretninger.  

Konsolideringspakken (vedtaget august 2011) 

Konsolideringspakken sigter på at skabe et større incitament hos levedygtige pengeinstitutter til helt eller 

delvist at overtage engagementerne fra nødlidende pengeinstitutter, idet både Garantifonden for Indskydere 

og Investorer og Finansiel Stabilitet kan bidrage med en medgift. Konsolideringspakken har skabt bedre 

muligheder for at udækkede simple kreditorer i det nødlidende pengeinstitut ikke lider tab, når et pengeinsti

tut bliver nødlidende. 

Udviklingspakken (marts 2012) 

Udviklingspakken skal forbedre især små- og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Som led i 

pakken oprettedes et landbrugsfinansieringsinstitut, og Finansiel Stabilitet overtog en del af FIH's ejen

domsportefølje. 

Finansiel Stabilitet følger strategien ”Fra røde engagementer til kontanter”. I 2012 er kon

cernstrategien blevet udbygget ved at indføre en værdikæde for afviklingen af overtagne en

gagementer. Værdikæden består af en række led, som overtagne engagementer og aktivite

ter skal passere på vejen mod et kontant udbytte, og der er for de enkelte led opsat tidsfrister 

for at sikre tempo i afviklingen.  

Ud over afviklingen af nødlidende pengeinstitutter administrerer Finansiel Stabilitet de indivi

duelle statsgarantier, som er udstedt under Kreditpakken. Størrelsen af udstedte garantier 

var ved udgangen af 2012 på 66 mia. kr. mod 162 mia. kr. ultimo 2011. Eksponeringen mod 

kreditinstitutter uden for Finansiel Stabilitet var 60 mia. kr., idet statsgarantier for 6 mia. kr. 

var udstedt til Finansiel Stabilitets datterselskaber.  

Ved udgangen af 2012 var statens forventede tab på de individuelle statsgarantier udstedt til 

Amagerbanken, Fjordbank Mors, Max Bank og Sparekassen Østjylland 3,5 mia. kr. Tabet 

kan dog først opgøres, når de overtagne aktiviteter er endeligt afviklet.  
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2.14 Københavns Lufthavne A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 39 pct. 

Hjemmeside: www.cph.dk 

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6 
Postboks 74 

2770 Kastrup 

Tlf.: 32 31 32 31 

Formål: 

Selskabets hovedformål er at eje, drive og udbyg
ge flyvepladsen i Kastrup. Selskabet skal gen
nemføre den udbygning af flyvepladsen i Kastrup, 
som er nødvendig for at fremme og sikre afviklin
gen af lufttrafikken til og fra Danmark. Selskabets 
formål er tillige at eje, drive og udbygge flyveplad
sen i Roskilde. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Henrik Gürtler 

Næstformand Simon Geere 

Næstformand David Stanton 

Medlem  Cristopher Frost 

Medlem * Stig Gellert 

Medlem Christopher Ireland 

Medlem  Janis Kong 

Medlem * Jesper Bak Larsen 

Medlem * Ulla Thygesen 

 Adm. direktør Thomas Woldbye 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning       3.114        2.923  3.239 3.344 3.516 

Driftsresultat (EBIT)       1.228        1.047  1.472 1.263 2.109 

Årets resultat 755 614 909 756 1.615 

Samlede aktiver 8.069 8.630 9.283 8.946 10.012 

Egenkapital 3.196 3.191 3.480 2.916 3.602 

Pct. 

Overskudsgrad
 

39 36 45 38 60 

Afkastningsgrad 16 13 16 14 22 

Egenkapitalens forrentning 22 19 27 24 50 

Soliditetsgrad 40 37 37 33 36 

Øvrige nøgletal 

Antal medarbejdere       1.956        1.898        1.959  2.037 2.073 

Flyoperationer (1.000)         264          236          246               254  243 

Antal passagerer (mio.) 22 20 22 23 23 
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2.14.1 Selskabet 
Københavns Lufthavne A/S har til formål, at eje, drive og udbygge flyvepladserne i Kastrup 

og Roskilde. Koncernens virksomhed er koncentreret om drift af trafikfaciliteter og øvrige 

funktioner i de to lufthavne i Kastrup og Roskilde samt den kommercielle virksomhed fra kon

cessions- og lejeindtægter vedrørende shoppingcentre, parkering mv. Endvidere driver Kø

benhavns Lufthavne hotelvirksomhed.  

Aktiemajoriteten svarende til i alt 57,7 pct. er i dag kontrolleret i fællesskab af Ontario 

Teachers’ Pension Plan og Macquarie European Infrastructure Fund III gennem Copenhagen 

Airports Denmark ApS (CAD). Staten ejer 39,2 pct. af Københavns Lufthavne A/S. 

2.14.2 Resultater 
Omsætningen i København Lufthavne er i 2012 steget med 5,1 pct. i forhold til 2011 til i alt 

3,5 mia. kr., jf. figur 2.41. Den højere omsætning kan primært henføres til en stigning i antal

let af passagerer og effekten af et fuldt udlejet shoppingcenter samt et øget forbrug pr. pas

sager. 

Figur 2.41 
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Figur 2.42 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Selskabets driftsomkostninger er steget med godt 3 pct. i forhold til 2011. Dette dækker pri

mært over en stigning i omkostninger til personale grundet øget aktivitetsniveau, øgede myn

dighedskrav til sikkerhedsområdet samt en stigning i afskrivningerne som følge af et højt in

vesteringsniveau. Der er dog også indhentet effektiviseringsgevinster, hvilket har reduceret 

omkostningerne. Finansieringsomkostningerne er ligeledes faldet. 

Københavns Lufthavne opnåede i 2012 et resultat på 1.614,8 mio. kr., hvilket er en stigning 

på 114 pct. sammenlignet med 2011, jf. figur 2.42. Stigningen kan primært henføres til salget 

af CPHs ejerandel på 49 pct. af aktiekapitalen i NIAL Group Ldt., der driver Newcastle Inter

national Airport, hvilket gav en gevinst på 759 mio. kr. Forrentningen af egenkapitalen er ste

get med ca. 25 procentpoint til 49,5 pct. 
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Soliditeten er steget med ca. 3 procentpoint fra 32,6 pct. til 36,0 pct., hvilket primært skyldes 

en stigning i egenkapitalen som følge af et godt årsresultat, jf. figur 2.43.  

Figur 2.43 
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Figur 2.44 
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Kilde: Årsrapporter, www.cph.dk samt egne beregninger.

For regnskabsåret 2012 udbetaler Københavns Lufthavne A/S 1.614,8 mio. kr. i udbytte, sva

rede til 100 pct. af årets resultat. For første halvår af 2012 blev der udbetalt samlet 395,1 mio. 

kr. i udbytte. De resterende 1.219,7 blev udloddet efter andet halvår af 2012. Statens andel 

udgjorde i alt 632,6 mio. kr.  

I 2013 forventes det samlede passagerantal at stige, hvilket vil have en positiv effekt på om

sætningen. Der forventes tilsvarende højere driftsomkostninger, der dog delvist kan modgås 

af fokus på effektiviseringer. Det høje investeringsniveau fra 2012 fortsættes i 2013. Dette 

skal gøre lufthavnen i stand til at håndtere den forventede stigning i passagerantallet.  

2.14.3 Forretningsmæssig udvikling 
Det aeronautiske segment i Københavns Lufthavne har været påvirket af en stigning i både 

passagerantal og prisregulering af de passagerrelaterede afgifter. Med stigningen i passager

tallet i 2012 nås et samlet passagerantal på 23,3 mio., hvilket er rekord for Københavns Luft

havne. Den internationale trafik er steget til 21,4 mio. passagerer, svarende til en stigning på 

5,3 pct. i forhold til 2011, mens indenrigstrafikken er reduceret med 19,6 pct. i forhold til 2011, 

jf. figur 2.44. Især konkursen af Cimber Sterling var medvirkende til, at indenrigstrafikken 

faldt. 

I foråret 2012 blev Københavns Lufthavn kåret som den bedste lufthavn i Nordeuropa i en 

undersøgelse af passagertilfredshed. I kategorien af lufthavne med mellem 20 og 30 millioner 

passagerer årligt blev Københavns Lufthavn endvidere kåret som verdens næstbedste - kun 

overgået af Zürich, Schweiz. 

I 2012 lancerede Københavns Lufthavne en ny strategi for de kommende fem år, kaldet 

World Class Hub. Strategien skal sikre, at Københavns Lufthavn styrker sin position som den 

vigtigste indgang til Nordeuropa med fokus på verdens vækstmarkeder. Det indebærer bl.a., 
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at lufthavnen investerer i ny kapacitet til det stigende antal passagerer, der forventes at over

stige 30 mio. årligt i 2020. Strategien var medvirkende til, at antallet af transferpassagerer 

steg med 7,3 pct. i 2012.  

I 2012 har den nye strategi bl.a. resulteret i forbedringer for passager gennem udvikling af 

CPHs shoppingcenter og udvidelse af pas- og securityfaciliteterne. Der er desuden igangsat 

et arbejde med at øge check-in-kapaciteten og skabe mere plads til passagerflow i termina

lerne.   En udvidelse af Finger C samt bagageanlægget skal desuden sikre kapacitet til at 

håndtere op mod 30 mio. passager årligt.  

I henhold til takstaftalen er Københavns Lufthavne forpligtiget til at investere gennemsnitligt 

500 mio. kr. årligt. I 2012 udgjorde anlægsinvesteringerne over 1 mia. kr. I 2013 forventes der 

ligeledes et investeringsniveau, der er markant højere end forpligtigelsen, hvilket dog afhæn

ger af bl.a. væksten i passagerer.  

I 2013 vil Københavns Lufthavne have fokus på at øge kapaciteten yderligere. Der skal etab

leres nye standpladser og de eksisterende skal optimeres og effektiviseres. Det forventes at 

kunne bidrage til at reducere flyselskabernes omkostninger og øge deres produktivitet.  

2.14.4 Kursudvikling 
Gennem 2012 har der været en mindre stigning i aktiekursen for Københavns Lufthavne A/S. 

I første halvår af 2012 kan der ses et generelt fald i aktiekursen, hvilket dog opvejes af en 

stigning i andet halvår, jf. figur 2.45. Den 15. maj 2013 var kursen på aktierne i Københavns 

Lufthavne A/S 2.337 kr. pr. aktie, hvilket giver statens aktiepost en værdi på ca. 7,3 mia. kr. 

Det skal dog bemærkes, at kursudviklingen ikke nødvendigvis kan tages som udtryk for akti

ens reelle værdi på grund af den begrænsede handel med aktien. 
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Figur 2.45 

Kursudvikling for Københavns Lufthavne A/S 

Kilde: Københavns Fondsbørs samt egne beregninger.
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2.15 Metroselskabet I/S 
Selskabsdata 

Ejerandel:  42 pct. 

Hjemmeside: www.m.dk 

Adresse: Metrovej 5 
2300 København S 

Tlf.: 33 11 17 00 

Formål: 

Selskabets formål er at stå for anlæg af Cityringen 
samt driften af den eksisterende Metro. Selskabet 
kan drive anden virksomhed, der har en naturlig 
forretningsmæssig sammenhæng med metroakti
viteterne. Selskabet skal endvidere indgå i trafik
samarbejdet i hovedstaden. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Henning Christophersen 

Næstformand Jesper Christensen 

Næstformand Jørgen Glenthøj 

Medlem Birgit Aagaard-Svendsen  

Medlem  Hans Jensen 

Medlem  Klaus Mygind 

Medlem * Kåre Møller-Madsen 

Medlem * Bente G. Rønnebæk 

Medlem Birthe Skaarup 

Adm. direktør Henrik Plougmann Olsen 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning 670 722 864 980 1.100 

Driftsresultat (EBIT) -518 -530 -676 -5.498 2.007 

Årets resultat -277 -417 -274 -8.837 1.335 

Samlede aktiver 9.950 9.691 9.442 8.216 10.077 

Egenkapital 9.830 9.413 9.139 303 1.637 

Pct. 

Overskudsgrad
 

 -77 -73 -78 -561 182 

Afkastningsgrad -5 -5 -7 -62 22 

Egenkapitalens forrentning -3 -4 -3 -187 138 

Soliditetsgrad 99 97 97 4
 

16 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 68 78 102 133 171 

Passagerantal (mio.) 47 50 52 54 54 
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2.15.1 Selskabet 
Metroselskabet I/S blev stiftet i 2007 i henhold til Lov om Metroselskabet I/S og Arealudvik

lingsselskabet I/S. Hovedformålet for Metroselskabet I/S er at varetage projektering og anlæg 

af Cityringen og stå for drift og vedligehold af den samlede Metro. 

Staten ejer 41,7 pct. af Metroselskabet I/S, mens Københavns Kommune ejer 50,0 pct. og 

Frederiksberg Kommune 8,3 pct. Interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for sel

skabets forpligtelser. 

2.15.2 Resultater 
Metroselskabet omsatte i 2012 for 1.100 mio. kr., jf. figur 2.46. Takstindtægter udgjorde med 

62 pct. størstedelen af de samlede indtægter.  

Figur 2.46 
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Figur 2.47 
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Anm.: De negative omkostninger i 2012 skyldes tilbageførsel af nedskrivninger. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Omkostninger før af- og nedskrivninger var i 2012 865 mio. kr., hvilket er en stigning fra 

2011. I 2012 blev der foretaget en tilbageførsel af dele af nedskrivningerne af anlæg af City

ringen fra 2011 på 1.977 mio. kr. De samlede af- og nedskrivninger udgjorde derfor en ind

tægt på 1.772 mio. kr. Metroselskabets samlede omkostninger i 2012 var således negative 

og påvirker årets resultat positivt med 907 mio. kr.  

Resultatet i 2012 før af- og nedskrivninger var 235 mio. kr., hvilket er en stigning på 44 mio. 

kr. fra 2011. Det samlede resultat var i 2012 et overskud på 1.335 mio. kr., hvilket er en mar

kant forbedring fra 2011, jf. figur 2.47. Det store underskud i 2011 skyldtes, at der blev fore

taget en regnskabsmæssig nedskrivning på 5.406 mio. kr. som følge af kontraktindgåelse 

vedrørende anlæg af den nye Cityringen. Det positive resultat i 2012 er båret af tilbageførslen 

af dele af disse nedskrivninger og er derudover påvirket mindre negativt af markedsværdire

gulering end i 2011.  
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Selskabets egenkapital steg til 1.637 mio. kr. i 2012, jf. figur 2.48. Stigningen er en konse

kvens af årets resultat. Selskabets korrigerede egenkapital, hvor der er korrigeret for mar

kedsværdireguleringer, udgør 4.731 mio. kr. ultimo 2012 mod 2.847 mio. kr. i 2011. 

Metroselskabets soliditet er steget fra 4 pct. i 2011 til 16 pct. i 2012. Korrigeres egenkapitalen 

for markedsværdiregulering er den 47 pct. i 2012 mod 35 pct. i 2011. 

Figur 2.48 
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Figur 2.49 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

2.15.3 Forretningsmæssig udvikling 
I 2012 gik arbejdet med Cityringen for alvor i gang, og de sidste af de 21 byggepladser blev 

overdraget til entreprenøren CMT. Den samlede pris for Cityringen er 21,3 mia. kr. i 2010-

priser. Cityringen med de 17 nye stationer forventes at åbne i slutningen af 2018. 

I 2012 blev der indgået aftale godkendt af Folketinget og Økonomiudvalget i Københavns 

Kommune om etableringen af en metroforbindelse til Nordhavn fra Cityringen. Metroforbin

delsen består af to nye stop og vil koste ca. 2,9 mia. kr. Heraf skal 0,7 mia. kr. finansieres 

gennem offentligt indskud, mens det resterende skal finansieres af passagerindtægter og 

ejendomsbidrag, herunder Offentlig Privat Partnerskab (OPP). Ved at opføre Nordhavnsme

troen samtidig med opførslen af Cityringen forventes at kunne spares ca. 300 mio. kr.  

Københavns Kommune anmodede i 2011 Metroselskabet om at fremtidssikre Cityringens 

udformning, således at en afgrening mod Sydhavn ville være mulig. I juni 2012 indgik rege

ringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti en kollektivtrafikaftale, hvorefter Metroselskabets 

ejere besluttede at gennemføre en udredning om Metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen. Ud

redningsarbejdet blev påbegyndt i oktober 2012 og gennemføres af Metroselskabet i samar

bejde med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Transportministeriet. 

Passagertallet i Metroen faldt marginalt i 2012 til 54,3 mio., jf. figur 2.49, hvilket er svagere 

end selskabets forventning for 2012. Udviklingen skyldes hovedsageligt ombygningen af Nør

report Station.  
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I april 2012 blev der afsagt kendelse i voldgiftssagen med anlægsentreprenøren COMET 

vedrørende den idriftsatte Metro. COMET havde oprindeligt fremsat krav om ekstrabetaling 

på 4 mia. kr., men den mulige kompensation blev af Voldgiftsretten begrænset til ikke at kun

ne overstige 2 mia. kr. COMET fik med kendelsen tilkendt en samlet ekstrabetaling på 478 

mio. kr. (ekskl. renter). Beløbet forventes at blive modregnet i det lån på i alt 839 mio. kr. 

(ekskl. renter), som Metroselskabet i årene 1999 til 2002 stillede til rådighed for COMET 

med henblik på at sikre COMET tilstrækkelig likviditet til at gennemføre anlægsarbejdet inden 

for den aftalte tidsplan. Metroselskabets samlede tilgodehavende hos COMET vil med tillæg 

af renter forfalde til betaling, når voldgiftsretten i løbet af 2013 har afsagt kendelse i de opføl

gende spørgsmål om renter, valuta mv. Konsekvensen af Voldgiftsrettens kendelse er indar

bejdet i Metroselskabets regnskab for 2011. 
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2.16 Naviair 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.naviair.dk 

Adresse: Naviair Allé 1 
2770 Kastrup 

Tlf.: 32 47 80 00 

Formål: 

Naviairs formål er at udføre luftfartstjenester i 
Danmark og i udlandet. Naviair kan endvidere ud
føre opgaver, som ligger i naturlig forlængelse 
heraf. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Anne Birgitte Lundholt 

Næstformand Michael Fleischer 

Medlem * Karsten Baagø 

Medlem * Susanne P. Lorentzen 

Medlem  Helge Mortensen 

Medlem * Johan Ohrt 

Medlem  Birthe Høegh Rask 

Medlem  Kurt Thyregod 

Adm. direktør Morten Dambæk 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009
1)

 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning -  -           917               938  959 

Driftsresultat (EBIT) -  -             71                 89  102 

Årets resultat -  -             23                 38  43 

Samlede aktiver -       2.176        1.726             1.684        1.724  

Egenkapital -          688           711               749          792  

Pct. 

Overskudsgrad
 

- - 8 9 11 

Afkastningsgrad - - 4 5 6 

Egenkapitalens forrentning - - 3 5 6 

Soliditetsgrad
 

- 32 41 44 46 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere - - 710 706 688 

1) Tallene er opgjort på baggrund af åbningsbalancen, da selskabet regnskabsmæssigt blev omdannet til 
en selvstændig offentlig virksomhed med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2010.  
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2.16.1 Selskabet 
I oktober 2010 blev Naviair omdannet fra statsvirksomhed til selvstændig offentlig virksom

hed. Den regnskabsmæssige omdannelse skete med virkning fra 1. januar 2010. 

Naviairs største aktivitetsområder er ”En route Danmark”, der dækker over områdekontrol, 

indflyvningskontrol til Københavns Lufthavn, briefing, flyveinformation samt drift og vedlige

holdelse af teknisk udstyr og anlæg, og ”lokal flyvekontrol”, der dækker over tårnkontroltjene

ste til Københavns Lufthavn samt tårn- og indflyvningskontrol til andre danske lufthavne. Her

til kommer aktiviteter i forbindelse med ”en route Grønland” samt drifts og vedligeholdelse af 

luftfartsrelateret udstyr i Danmark.  

2.16.2 Resultater 
Naviair havde i 2012 en nettoomsætning på 959 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2 pct. i 

forhold til 2011, jf. figur 2.50. Væksten fordeler sig jævnt over på Naviairs aktivitetsområder, 

med undtagelse af lokal flyvekontrol, hvor omsætningen vedrørende tårnkontroltjeneste i Kø

benhavns Lufthavn faldt. Cimber Sterlings konkurs udgjorde en væsentlig årsag til den om

sætningsnedgang. Naviair gennemførte således 3,5 pct. færre en route operationer i dansk 

luftrum i 2012 i forhold til 2011, jf. figur 2.53. 

Figur 2.50 
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Figur 2.51 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Omkostningerne udgjorde i 2012 1,0 mia. kr., hvoraf personaleomkostninger udgjorde 563 

mio. kr. Dette er ca. 30 mio. kr. lavere end forventet ved årets start, da virksomheden har haft 

succes med delvis at kompensere faldet i trafikken med omkostningsreduktioner. De samlede 

omkostninger steg i 2012 med 16 pct., hvilket hovedsageligt skyldes en stigning i andre eks

terne omkostninger, som imidlertid modsvaredes af en stort set tilsvarende stigning i andre 

driftsindtægter (køb og salg af tjenester mellem Naviair og NUAC HB). 

Trods den lavere flytrafik blev resultatet efter skat 43 mio. kr. i 2012 mod 38 mio. kr. i 2011. 

Dermed steg forrentningen af egenkapitalen fra 5,2 pct. til 5,5 pct., jf. figur 2.51. 
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Naviairs balancesum udgjorde 1.724 mio. kr. ultimo 2012, hvilket svarer til en stigning på 

godt 2 pct. Egenkapitalen steg ligeledes fra 749 mio. kr. til 792 mio. kr. som følge af årets re

sultat. Således var selskabets soliditetsgrad 46 pct. ved udgangen af 2012, jf. figur 2.52. 

Figur 2.52 
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Figur 2.53 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Naviair forventer, at indtægterne i 2013 vil falde på baggrund af et fortsat faldende trafik-

niveau. 

2.16.3 Forretningsmæssig udvikling 
I starten af 2012 trådte EU’s præstationsordninger for luftfartstjeneste og netfunktioner for en 

route-området i kraft. De nye rammer stiller en række krav til selskabet om præstationsudvik

lingen indenfor både sikkerhed, kapacitet og omkostningseffektivitet. 

På sikkerhedsområdet arbejder selskabet, ud fra tidligere erfaringer fra sikkerhedshændelser, 

løbende mod at højne sikkerhedsniveauet. Det sker gennem justering af procedurer, efterud

dannelse af medarbejderne og opdatering af teknik.  

Resultaterne for selskabets kapacitetsudvikling er tilfredsstillende, og selskabet holder fokus 

på at holde de gennemsnitlige forsinkelser på det lavest mulige niveau. Det lykkedes i 2012 

at holde den gennemsnitlige forsinkelse på 0,06 minutter pr. operation for den dansk-svenske 

funktionelle luftrumsblok (FAB), hvilket er markant under målet på 0,2 minutter pr. operation. 

I juli 2012 overtog NUAC HB, som Naviair ejer sammen med svenske Luftfartsverket (LFV), 

driften af de tre kontrolcentraler i København, Malmø og Stockholm. NUAC beskæftiger ca. 

750 medarbejdere udlånt af Naviair og LFV. Gennem NUAC er Naviair og LFV i gang med at 

gennemføre effektiviseringsinitiativer, som i 2016 skal føre til en besparelse på mindst 13 

mio. euro årligt for de to selskaber. NUAC skal bl.a. være med til at nedbringe selskabernes 

udgifter til brændstof og bidrager derigennem også til et bedre miljø og klima. 

Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse 

 

Statens selskaber 2013 ∙ Juni 2013 71 

-

 
 

 
 

 

 

 

-

 

-

 

 

 



En strategisk målsætning for Naviair er et internationalt samarbejde på uddannelsesområdet. 

Selskabet ejer således sammen med LFV og norske Avinor flyvelederskolen Entry Point 

North, der både har ATM-uddannelser og træning af teknisk personale. 

Naviair har også fokus på et internationalt samarbejde inden for det tekniske område. Sel

skabet er en del af COOPANS-alliancen, som har til formål at opgradere og harmonisere 

partnernes lufttrafikstyringssystemer til ét fælles system. Gennem det fælles lufttrafikstyrings

system forventes partnerne at kunne reducere udviklingsomkostningerne med ca. 30 pct. i 

forhold til at skulle udvikle systemerne individuelt. 
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2.17 NORDUnet A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 24 pct. 

Hjemmeside: www.nordunet.dk 

Adresse: Kastruplundgade 22 
2770 Kastrup 

Tlf.: 32 46 25 00 

Formål: 

Selskabets formål er at forestå driften af NORDU

net-netværket, som er et samarbejde mellem de 

nordiske landes nationale netværk for forskning og 

uddannelse, der yder netværkstjenester til de nati

onale net, og til internationale net af interesse for 

selskabet og dets aktionærer. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Petter Konghaug  

Medlem Maria Häll 

Medlem  Sæthór L. Jónsson 

Medlem Janne A. Kanner 

Medlem  Steen Pedersen 

Adm. direktør René Buch 

Regnskabstal
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning 83 86 98 108 111 

Driftsresultat (EBIT) -1 -6 5 2 2 

Årets resultat -2 -5 3 1 1 

Samlede aktiver 80 100 82 64 68 

Egenkapital 15 10 13 13 14 

Pct. 

Overskudsgrad
 

-1 -6 5 2 2 

Afkastningsgrad -1 -6 6 2 3 

Egenkapitalens forrentning -10 -40 24 5 4 

Soliditetsgrad 19 10 15 21 20 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 20 27 27 37 37 

Anm.: Regnskabstal er omregnet fra Euro til DKK ved brug af Euro-kursen ultimo 2012.
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2.18 PostNord AB 

Selskabsdata 

Ejerandel: 40 pct. 

Hjemmeside: www.postnord.com 

Adresse: Terminalvägen 24, Solna  
SE-105 00 Stockholm 

Tlf.: +46 8 7811000 

Formål: 

Selskabet driver landsdækkende postvirksomhed 
i Sverige og Danmark gennem henholdsvis Po
sten AB og Post Danmark A/S. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Jens Moberg 

Medlem Mats Abrahamsson 

Medlem * Lars Chemnitz 

Medlem  Gunnel Duveblad  

Medlem  Christian Ellegaard 

Medlem  Sisse Fjeldsted Rasmussen 

Medlem* Ann-Christin Fällén 

Medlem  Jonas Iversen 

Medlem Torben Janholt 

Medlem * Alf Mellström 

Medlem  Anitra Steen 

Adm. direktør K.B. Pedersen (konstitueret) 

* Medarbejdervalgt 

Regnskabstal
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. SEK 

Nettoomsætning 45.810 44.633 41.669 39.466 38.920 

Driftsresultat (EBIT) 2.946 284 1.375 1.571 364 

Årets resultat 2.749 2.414 1.031 1.225 257 

Samlede aktiver 28.808 29.571 25.783 25.410 29.458 

Egenkapital 11.332 13.358 11.753 11.930 11.559 

Pct. 

Overskudsgrad
 

6 1 3 4 1 

Afkastningsgrad 10 1 5 6 1 

Egenkapitalens forrentning 24 20 8 10 2 

Soliditetsgrad 39 45 46 47 39 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 51.783 47.625 44.060 41.714 39.713 

Anm.: Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret pr. den 1. juli 2009. Oplysninger for kalen

deråret 2009 og 2008 er opgjort pro forma.
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2.18.1 Selskabet 
PostNord AB er resultatet af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB i 

2009.  

PostNord er en kommunikations- og logistikvirksomhed. Selskabets aktiviteter er opdelt i en 

brevforretning i Danmark, en brevforretning i Sverige, en nordisk logistikforretning samt en in

formationslogistikforretning.  

PostNord AB ejes for 60 pct. vedkommende af den svenske stat, mens den danske stat ejer 

40 pct. Stemmerne er fordelt i forholdet 50/50 mellem den danske og den svenske stat. 

2.18.2 Resultater 
PostNord omsatte for 38,9 mia. SEK i 2012, hvilket er et fald i forhold til omsætningen i 2011 

på 1,4 pct., jf. figur 2.54. Faldet i nettoomsætningen kan primært henføres til fald i brev

mængden som konsekvens af konkurrencen fra digitale alternativer til fysisk post. 

Figur 2.54 
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Figur 2.55 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

De samlede omkostninger steg til 38,8 mia. SEK i 2012, eller med 1,7 pct. i forhold til 2011. 

Driftsresultatet er faldet fra 1,6 mia. SEK i 2011 til 0,4 mia. SEK i 2012. Resultat efter skat 

blev i 2012 et overskud på 257 mio. SEK, jf. figur 2.55.  

Faldet i driftsresultat og de stigende omkostninger skal ses i lyset af betydelige omstrukture

ringsomkostninger i 2012, herunder som følge af personalereduktioner inden for produktion 

og administration samt omstruktureringsomkostninger af engangskarakter i medfør af kon

cernstrategien Roadmap PostNord 2015. 

Det gennemsnitlige antal ansatte er således reduceret med 5 pct. i 2012 samtidig med, at der 

er gennemført en række strukturelle tilpasninger i virksomheden med henblik på omkost

ningsreduktioner i lyset af den stigende brug af digital kommunikation og færre fysiske breve.  

 

Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse 

 

Statens selskaber 2013 ∙ Juni 2013 75 

 

-

 

 

-

 
 

 

 

 

 

-

-

 

-

 



Egenkapitalen i PostNord faldt med 3 pct. og udgjorde 11,6 mia. SEK ved udgangen af 2012, 

jf. figur 2.56. Soliditeten er samtidig reduceret fra 47 pct. i 2011 til 39 pct. i 2012. Faldet i soli

ditet kan hovedsageligt forklares ved en stigning i selskabets nettogæld. Stigningen skyldes 

primært etableringen af virksomhedscertifikater og obligationsprogrammer, der blev foretaget 

for at sikre koncernen en større fleksibilitet i finansieringen af omstruktureringer og opkøb. 

Figur 2.56 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

PostNord udbetalte udbytte på 103 mio. SEK for regnskabsåret 2012, hvoraf 41 mio. SEK til

faldt den danske stat, hvilket svarer til 35,7 mio. DKK. Udbyttet udgør 40 pct. af selskabets 

resultat og ligger dermed på linje med selskabets udbyttepolitik. 

Store omstruktureringsomkostninger af engangskarakter i medfør af koncernstrategien 

Roadmap PostNord 2015 belaster koncernens resultat for 2012 og vil ifølge selskabet bela

ste resultatet for 2013. 

2.18.3 Forretningsmæssig udvikling 
PostNords traditionelle postvirksomhed vedrørende breve, pakker og adresseløse forsendel

ser på forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige udgør tilsammen 59 

pct. af selskabets samlede omsætning, jf. figur 2.57. Logistik står for den næststørste andel 

af den samlede omsætning, med 34 pct.  

Udviklingen i 2012 har på linje med de senere års udvikling været præget af samfundsøko

nomisk lavkonjunktur samt strukturelle forandringer, som har ført til faldende brevmængder. I 

Danmark er brevmængden faldet med 12 pct. i 2012, primært som følge af konkurrencen fra 

alternative digitale kommunikationsløsninger. I Sverige faldt brevmængden med 5 pct. Sel

skabet forventer, at brevmængden vil falde med ca. 12 pct. i Danmark og ca. 6 pct. i Sverige i 

2013. Det forventede fald i brevmængden skal ses i lyset af det stigende udbud af kommuni

kationsformer samt den øgede digitalisering. 
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PostNord vedtog i 2011 koncernstrategien Roadmap PostNord 2015 for koncernens udvikling 

for perioden frem til 2015. Hovedelementerne i Roadmap PostNord 2015 er: 

1. Investering i en omstilling af brevforretningen i Sverige og Danmark – sikring af lønsomhe

den 

PostNord gennemfører indsatser for at omstille brevvirksomheden for at konsolidere lønsom

heden med basis i en mindre, men mere stabil efterspørgsel efter fysiske breve: 

 Reduktion af omkostningsmassen og en stigning i andelen af variable omkostninger ved 

at tilpasse personalestyrken til de lavere brevmængder.  

 Investeringer inden for rammerne af Post Nords produktionsstrategi. Produktionsstrate

gien omfatter reinvesteringer, primært i miljøeffektive køretøjer, maskiner og bygninger. 

Strategiarbejdet omfatter også etablering af en ny terminalstruktur i Sverige med tilhø

rende investering i maskiner. En lignende effektivisering er gennemført i den danske 

virksomhed.  

 Dialog med samfund og lovgivere om, hvordan morgendagens offentlige serviceforplig

telser og regler skal udformes i både Sverige og Danmark.  

2. Udvikling inden for logistik – en førende logistikvirksomhed i Norden 

PostNord udvikler logistikvirksomheden for at opnå en position som den markedsførende lo

gistikaktør i Norden. PostNord gennemfører indsatser og investeringer for at opfylde er

hvervslivets efterspørgsel efter helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet, hvilket 

indebærer en udvidelse af koncernens produktsortiment og markedsdækning i Norden. Væk

sten skal både ske organisk og gennem nye erhvervelser. 

3. Værditilvækst i Strålfors 

Tjenesteydelser inden for informationslogistik udgør en væsentlig del af koncernens udbud 

inden for digital og fysisk kommunikation til kunder med store kundebaser. Strålfors har i de 

seneste år gennemført indsatser med det formål at rendyrke aktiviteterne på en række nøg

leområder. Strålfors gennemfører tiltag, som inkluderer yderligere forbedring af lønsomheden 

og vækst gennem øget salg af tjenester inden for primært data management, markedskom

munikation og service fulfilment. 

4. Strategiske udviklingsområder 

PostNord driver aktiviteter på områder, som har potentiale for synergi med eksisterende tje

nester eller andre tjenester, som giver nye anvendelsesmuligheder til eksisterende produkti

onsressourcer. Disse områder omfatter en fortsat udvikling af tilbuddet til kunderne på e-

handelsmarkederne samt PostNords rolle som rådgiver inden for markedskommunikation. 

5. Realisering af koncernsynergier 

De løbende indsatser for at effektivisere og reducere omkostningerne er en naturlig del af 

PostNords eksistensgrundlag, og koncernen har i 2012 desuden iværksat og afsluttet et sær

ligt program, der har haft til formål at reducere omkostningerne til administration. PostNord vil 

fortsætte arbejdet med at nedbringe overheadomkostningerne ved løbende at effektivisere og 

koordinere aktiviteterne inden for IT, indkøb og andre administrative processer. 
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2.19 SAS AB 
Selskabsdata 

Ejerandel: 14 pct. 

Hjemmeside: www.sasgroup.net 

Adresse: SAS Huset 
Lufthavnsboulevarden 10 

Postboks 150 
2770 Kastrup 

Tlf.: 32 32 00 00 

Formål: 

Selskabet har til formål, direkte eller indirekte, at 
drive lufttrafik, anden transport- og rejserelateret 
virksomhed samt anden virksomhed forenelig 
hermed. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Fritz H. Schur 

Næstformand  Dag Mejdell 

Næstformand Jacob Wallenberg 

Medlem  Monica Caneman  

Medlem * Elisabeth Goffeng 

Medlem *  Ulla Gröntvedt  

Medlem * Anna-Lena Gustafsson 

Medlem Lars Johan Jarnheimer 

Medlem  Birger Magnus 

Medlem Sanna Suvanto-Harsaae 

Adm. direktør Rickard Gustafson 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2010-11 2011-12 

Mio. SEK 

Nettoomsætning 52.870 44.918 41.070 41.712 42.419 

Driftsresultat (EBIT) -696 -3.082 -1.939 253 -660 

Årets resultat -6.360 -2.947 -2.218 -147 -3.010 

Samlede aktiver 43.364 42.495 41.825 40.911 36.754 

Egenkapital 7.312 11.389 14.438 14.376 11.156 

Pct. 

Overskudsgrad -1 -7 -5 1 -2 

Afkastningsgrad -2 -7 -5 1 -2 

Egenkapitalens forrentning -52 -32 -17 -1 -24 

Soliditetsgrad 17 27 35 35 30 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 26.538 24.635 15.559 15.184 14.897 

Passagerer (mio.) 31 27 27 29 30 

RPK, ruteflyvninger
1)

 (mio.) 29.916 25.228 25.711 27.183 28.621 

Anm.:  I 2012 blev det besluttet at ændre regnskabsår, så det nu løber fra november til oktober.  

1)        ”Revenue Passenger Kilometers”. Beregnet ved antallet af betalende passagerer multipliceret med di
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2.19.1 Selskabet 
SAS’ aktiviteter består hovedsageligt af luftfartsvirksomhed i Norden og Europa, men også in

terkontinentalt. Derudover driver koncernen luftfartsrelaterede aktiviteter.  

De tre skandinaviske stater ejer tilsammen 50 pct. af aktierne i SAS AB, hvoraf den svenske 

stat ejer 21,4 pct. og den norske og den danske stat hver ejer 14,3 pct. 

2.19.2 Resultater 
SAS havde i 2011-12 en nettoomsætning på 42,4 mia. SEK, hvilket svarer til en stigning på 

1,7 pct. i forhold til 2010-11, jf. figur 2.58.2 Stigningen i omsætning skyldes primært stigende 

passagerindtægter som følge af større trafikvolumen. SAS’ enhedsindtægter har i 2012 fort

sat den nedadgående trend og faldt i regnskabsåret 2012 med 2,7 pct. i forhold til 2011, jf. fi

gur 2.61.  

Figur 2.58 
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Figur 2.59 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

De samlede omkostninger steg med 4,8 pct. i 2011-12. Stigningen skyldes især omstrukture

ringsomkostninger samt høje engangsomkostninger bl.a. som følge af konkursen i Spanair 

primo 2012. Spanairs konkurs indebar isoleret set et samlet tab på 1,7 mia. kr., der er regn

skabsført i slutningen af 2011. Personaleomkostningerne steg med 2,4 pct., men set bort fra 

omstruktureringsomkostninger på ca. 1 mia. SEK faldt de fra 2010-11 til 2011-12. Andre 

driftsomkostninger steg med 10,8 pct., hovedsageligt grundet en svagere effekt af risikoaf

dækning af brændstof.  

I perioden januar-oktober 2012 faldt SAS’ enhedsomkostninger med 5,8 pct., og omkostnin

gerne i forhold til indtægterne per enhed faldt således med 3 procentpoint. Det skal bemær

kes, at regnskabsåret 2012 ikke inkluderer november og december måned, hvilke normalt er 

2 SAS’ generalforsamling besluttede i 2012, at selskabets regnskabsår fremover skal gå fra 1. november til 31. ok
tober. Dermed vil regnskabssæsonen dække én sommer- og én vinterrejsesæson. For at muliggøre sammenligning 
af selskabets resultater i forskellige perioder er der her foretaget en sammenligning mellem 12-
månedersperioderne november 2011 til oktober 2012 og november 2010 til oktober 2011. 
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del af SAS’ svageste sæson. Korrigeres der for brændstof- og valutaomkostninger, faldt en

hedsomkostningerne med 4,6 pct. i forhold til samme periode i 2011. 

SAS havde i 2011-12 et negativt resultat efter skat på 3,0 mia. SEK mod et negativt resultat 

efter skat på 0,1 mia. SEK i 2010-11, jf. figur 2.59. Forværringen kan primært henføres til 

Spanairs konkurs samt engangsposter knyttet til implementeringen af selskabets plan 4XNG.  

Det negative resultat påvirker egenkapitalen, der samlet set reduceres med 3,2 mia. SEK, 

hvormed selskabets egenkapital ved udgangen af oktober 2012 i alt udgjorde 11,2 mia. SEK, 

jf. figur 2.60. Som følge heraf er soliditetsgraden faldet til 30 pct. ultimo oktober 2012.  

Figur 2.60 
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Figur 2.61 
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1)        2012 dækker over perioden januar – oktober. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Der er ikke udbetalt udbytte for regnskabsåret 2012. 

SAS forventer, at 4XNG planen, der blev lanceret i november 2012, vil have en positiv effekt 

på næste års indtjening på 1,5 mia. SEK. Endvidere forventes, at de valutakorrigerede en

hedsomkostninger og enhedsindtægter begge falder. Givet at brændstofpriserne holder sig 

stabile på nuværende niveau, og at der ikke forekommer store uventede hændelser, vurderer 

SAS, at der er potentiale for et positivt resultat før skat for regnskabsåret 2012-13. 

2.19.3 Forretningsmæssig udvikling 
Den økonomiske tilbagegang i Europa har trængt luftfartsindustrien, herunder også SAS. 

Kombinationen af forværrede konjunkturudsigter og fortsat kapacitetstilvækst på SAS’ ker

nemarkeder har presset selskabets indtjening.  

Til trods for forbedringer i selskabets enhedsomkostninger ligger SAS stadig højt i forhold til 

sine konkurrenter på hjemmemarkedet. I september 2011 lancerede SAS derfor en ny strate

gi, 4Excellence, der bl.a. fokuserede på, at selskabet skal bevare sin position som forret
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ningsrejsendes foretrukne flyselskab i Norden, og at selskabet samtidig skal styrke sin mar

kedsposition i forhold til fritidsrejsende. Endvidere var det målsætningen, at selskabets en

hedsomkostninger reduceres med 3-5 pct. årligt indtil 2015. Status på 4Excellence-planen 

ved udgangen af regnskabsåret 2012 var, at ca. halvdelen af tiltagene er blevet implemente

ret. Resultatet er en indtjeningseffekt svarende til 1,8 mia. SEK (ekskl. engangsposter), en 

stigning i valutakorrigeret passageromsætning på 5,6 pct. og et fald i enhedsomkostningerne 

på 4 pct. i perioden januar-oktober 2012.  

Det blev i løbet af foråret 2012 klart, at 4Excellence-planen ikke var tilstrækkelig. Selskabet 

lancerede derfor i efteråret en udvidet plan – 4Excellence Next Generation (4XNG). Planen 

indebærer omkostningsbesparelser på omkring 3 mia. SEK, som skal opnås gennem om

strukturering af administrationen (herunder centralisering i Stockholm samt en reduktion på 

ca. 800 medarbejdere), omlægning af pensionssystemet til defined contribution og outsour

cing af bl.a. Ground Handling. Derudover indebærer planen ændringer i overenskomstaftaler 

med selskabets flyvende medarbejdere, der vil gøre selskabet mere fleksibelt samt nedbringe 

lønudgifterne. Endelig indebærer planen et frasalg af datterselskabet Widerøe, SAS Ground 

Handling, ejendomme og andre aktiver, hvilket samlet forventes at bidrage med 3 mia. SEK i 

engangsindtægter.  

For at styrke SAS’ finansielle stilling under implementeringsperioden har selskabet opnået af

tale om en kreditfacilitet på 3,5 mia. SEK, der løber til 31. marts 2015. Kreditfaciliteten stilles 

til rådighed af syv banker, de tre skandinaviske stater og KAW, selskabets største private ak

tionær. 

2.19.4 Kursudvikling 
I 2012 nåede SAS AB-aktien sit lavpunkt den 15. november, under forhandlingerne med fag

foreningerne om nye overenskomster. Som følge af indgåelsen af nye overenskomster med 

selskabets flyvende personale, hvilket var et vigtigt skridt i implementeringen af selskabets 

4XNG-plan, begyndte aktien at stige fra ultimo november. Den 15. maj 2013 var aktien steget 

med 167 pct. siden lavpunktet 15. november 2012, jf. figur 2.62.  

Den 15. maj 2013 var kursen på aktierne i SAS AB 12,2 kr. pr. aktie, hvilket giver statens ak

tiepost en værdi på knap 0,6 mia. kr.  
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Figur 2.62 
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Kilde: Københavns Fondsbørs samt egne beregninger.
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2.20 Statens Ejendomssalg A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.freja.biz 

Adresse: Codanhus  
Gl. Kongevej 60, 6. sal 
1850 Frederiksberg C 

Tlf.: 33 73 08 00 

Formål: 

Selskabets formål er at overtage/erhverve faste 
ejendomme fra den danske stat og selskaber, 
hvori staten er medejer, med henblik på videre
salg til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive 
anden i forbindelse hermed beslægtet virksom
hed, herunder generel rådgivning, administration 
mv. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Søren Johansen 

Næstformand Karen-Elisabeth Seest Friis 

Medlem  John R. Frederiksen 

Medlem Ane Arnth Jensen 

Medlem  Lene Dammand Lund 

Adm. direktør Karen Mosbech 

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning
1) 

          84            49          130               124           113  

Driftsresultat (EBIT)           65            27          108               104             93  

Årets resultat           77            30            89                 85             75  

Samlede aktiver       1.229        1.135        1.339            1.578        1.707  

Egenkapital       1.112        1.094        1.283            1.518        1.660  

Pct. 

Overskudsgrad           78            55            83                 84             82  

Afkastningsgrad             5              2              9                  7              6  

Egenkapitalens forrentning             7              3              8                  6              5  

Soliditetsgrad           90            96            96                 96             97  

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 15 17 17 18 16 

Beholdning af ejendomme 55 55 79 90 91 

1)        Nettoomsætningen er salg af ejendomme og byggeretter fratrukket ejendommenes kostpris og tillagt 

avancer ved tidligere salg mv. 
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2.20.1 Selskabet 
Statens Ejendomssalg (Freja ejendomme) har til formål at videresælge statslige ejendomme 

til tredjepart med størst mulige samlet provenu.  

Ved at samordne og effektivisere salget af statslige ejendomme samt ved at specialisere sig i 

salg af udviklingsejendomme har Statens Ejendomssalg bedre muligheder for at skabe vær

diforøgelse end de enkelte statslige institutioner. 

2.20.2 Resultater 
Statens Ejendomssalg gennemførte i 2012 salg af ejendomme og byggeretter til en samlet 

værdi af 357 mio. kr. Fratrukket ejendommenes kostpris og tillagt avancer ved tidligere salg 

mv. gav det et resultat af ejendomsvirksomheden (nettoomsætning) på 113 mio. kr. mod 124 

mio. kr. i 2011, jf. figur 2.63. Resultatet er skabt ved 69 ejendomshandler, heraf 26 ejendom

me og 43 delsalg. I tillæg hertil er der indgået 7 handler, der er solgt på option og suspensive 

handler, hvorfor de endnu ikke indgår i regnskabet. Faldet i resultatet af ejendomsvirksomhe

den skal ses i lyset af, at ejendomsmarked fortsat er præget af et vanskeligt lånemarked og 

stor tilbageholdenhed hos købere. 

Figur 2.63 
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Figur 2.64 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Selskabets samlede administrationsomkostninger steg i forhold til 2011, mens driftsomkost

ningerne faldt en anelse til trods for, at antallet af ejendomme i porteføljen har ligget stabilt 

omkring 90 ejendomme.  

Selskabets resultat efter skat faldt fra 85 mio. kr. i 2011 til 75 mio. kr. i 2012, jf. figur 2.64. 

Egenkapitalforrentningen er som følge heraf faldet til 5 pct. i 2012.  

Egenkapitalen steg med 9,3 pct. og udgjorde 1,7 mia. kr. ved udgangen af 2012, jf. figur 

2.65.  
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Selskabet har en soliditetsgrad på 97 pct. Selskabets likvide beholdning er steget betydeligt 

fra 190 mio. kr. til 266 mio. kr. fra 2011 til 2012. 

Figur 2.65 
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Figur 2.66 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

På grundlag af årsrapporten for 2012 har selskabet udbetalt udbytte på 50 mio. kr., hvor ud

bytteudbetaling i 2011 udgjorde 25 mio. kr. 

Statens Ejendomssalg forventer for 2013 et resultat før skat i størrelsesordenen 100 mio. kr. 

baseret på nuværende viden, heriblandt omkring igangværende og påtænkte lokalplanpro

cessor. 

2.20.3 Forretningsmæssig udvikling 
Den forretningsmæssige udvikling i selskabet afhænger til stadighed af, hvilken type og antal

let af de ejendomme staten indskyder. Statens Ejendomssalg har i 2012 haft en tilgang på 27 

ejendomme fordelt på to indskud med værdier på henholdsvis 175,6 mio. kr. og 61,6 mio. kr. 

Selskabets samlede portefølje består derfor nu af 91 ejendomme til en regnskabsmæssig 

værdi af 966 mio. kr. Ejendommene har bl.a. fungeret som politistationer, laboratorier og 

ejendomme med administrative formål. Dermed har staten siden etableringen af Statens 

Ejendomssalg A/S i 1997 indskudt i alt 395 ejendomme til en samlet værdi af ca. 2,7 mia. kr., 

mens selskabet har opnået et salgsprovenu på ca. 4,8 mia. kr., jf. figur 2.66.  

I løbet af 2012 har der været overvejelser om, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at give  

mulighed for, at regionerne kan afhænde regionernes sygehusejendomme via Statens Ejen

domssalg. Statens Ejendomssalg har samarbejdet med udvalgte regioner om at finde en 

passende form for et evt. samarbejde. Såfremt regionerne får mulighed for at afhænde syge

husejendomme via Statens Ejendomssalg, vil det betyde en væsentlig udvidelse af forret

ningsgrundlaget for Statens Ejendomssalg. 
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2.21 Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 55 pct. 

Hjemmeside: www.ski.dk 

Adresse: Zeppelinerhallen 
Islands Brygge 55 

2300 København S 

Tlf.: 33 42 70 00 

Formål: 

Selskabets formål er at tilbyde indkøbsmæssig 
service til den offentlige sektor på kommercielle 
vilkår. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Jørgen Clausen 

Næstformand Steen S. Karstensen 

Medlem * Martin Møller Grønbæk 

Medlem * Niels Munch 

Medlem Jan Olsen 

Medlem  Jørgen Skaarup 

Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning 95 110 117 99 79 

Driftsresultat (EBIT) 9 7 -4 -15 -15 

Årets resultat 6 5 -3 -11 -11 

Samlede aktiver 55 63 63 52 39 

Egenkapital 35 40 37 27 15 

Pct. 

Overskudsgrad
 

9 7 -3 -15 -19 

Afkastningsgrad 17 12 -6 -26 -33 

Egenkapitalens forrentning 21 15 -7 -34 -53 

Soliditetsgrad 63 63 59 51 40 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 60 74 86 85 81 

Samlet omsætning på  
rammekontrakter (mio. kr.) 11.386 13.003 13.096 11.199 8.556 
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2.21.1 Selskabet 
Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S er en central indkøbsorganisation, der gen

nemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor. Selskabet etablerer 

rammeaftaler på en række vare- og tjenesteydelsesområder, som har til formål dels at spare 

offentlige organisationer for selv at skulle gennemføre udbud, dels at pulje det offentliges va

re- og tjenesteydelsesbehov med henblik på at opnå indkøbsbesparelser. 

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S blev grundlagt som aktieselskab i 1994. Sta

ten ejer 55 pct. af aktierne i selskabet, mens Kommunernes Landsforening ejer de 45 pct. 

Selskabet operer på en not-for-profit-basis. Eventuelle overskud anvendes til at udvikle flere 

og bedre rammeaftaler samt andre værktøjer til at effektivisere offentligt indkøb. 

2.21.2 Resultater 
Omsætningen på Statens og Kommunernes Indkøbs Services rammeaftaler var i 2012 8,6 

mia. kr., hvilket er knap. 24 pct. lavere end i 2011. Nettoomsætningen faldt med 20 pct. fra 

2011, til 78,7 mio. kr., jf. figur 2.67. Nedgangen i omsætningen er en langsigtet konsekvens 

af de tvungne opsigelser af rammeaftaler i starten af 2011. Opsigelserne fulgte i kølvandet af 

en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som fastslog en anden 

praksis end den af Statens og Kommunernes Indkøbs Service anvendte.  

Den største andel af selskabets nettoomsætning kommer fra kommunesegmentet, med 31 

pct., mens ministerierne følger med 29 pct. af omsætningen, jf. figur 2.70. 

Figur 2.67 
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Figur 2.68 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter og egne beregninger.  

Omkostningerne faldt med 17,5 pct. i 2012. Nedgangen skyldes en fortsat tilpasning af om

kostningerne til de reducerede indtægter.  

Resultatet i 2012 var et underskud på 11,1 mio. kr., hvilket er på niveau med 2011, jf. figur 

2.68. Underskuddet blev højere end forventet.  
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Selskabets egenkapital faldt i 2012 til 15,5 mio. kr., og soliditeten var ultimo 2012 40 pct., jf. 

figur 2.69.  

Figur 2.69 
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Figur 2.70 
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Kilde: Årsrapporter og egne beregninger.  

Statens og Kommunernes Indkøbs Service forventer, at rammeaftaleomsætningen i 2013 sti

ger til 9,2 mia. kr. Kombineret med yderligere besparelser på omkostningssiden forventes re

sultatet før skat at blive et underskud i størrelsesordenen 5 mio. kr. 

2.21.3 Forretningsmæssig udvikling 
Som følge af den vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2011, som 

fastslog en anden udbudspraksis, end den Statens og Kommunernes Indkøbs Service an

vendte, var selskabet nødt til at opsige en række rammeaftaler i starten af 2011. En stor del 

af selskabets arbejdsgrundlag har efterfølgende skullet genetableres. 

I 2012 var fokus på oprydning og skadesbegrænsning, og der var behov for at genetablere 

tilliden hos selskabets kunder og leverandører. I efteråret gennemførte selskabet derfor en 

brugerundersøgelse.  

Resultatet af brugerundersøgelsen er grundlaget for selskabets nye Strategi 2013-2016, der 

sætter brugeren i centrum og indebærer et mere fokuseret aftalearbejde. I strategien indgår 

også, at Statens og Kommunernes Indkøbs Service skal befæste sin position som Videncen

ter for indkøb og udbud. 

I 2012 trådte 20 nye rammeaftaler i kraft, hvoraf syv er forpligtende. Dette udspringer af 

Kommuneaftalen for 2012, hvor regeringen og KL aftalte, at der frem mod 2015 skal etable

res 15-20 koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne med henblik på yder

ligere effektivisering af kommunernes indkøb. 
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2.22 Sund & Bælt Holding A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.sundogbaelt.dk 

Adresse: Sund & Bælt 
Vester Søgade 10 

1601 København V 

Tlf.: 33 93 52 00 

Formål: 

Selskabets formål er i overensstemmelse med lov 
om Sund og Bælt Holding A/S at udøve ejerskab i 
A/S Storbælt, A/S Øresund, Sund og Bælt Partner 
A/S, A/S Femern Landanlæg, Femern Bælt A/S 
samt Brobizz A/S. 

Bestyrelse og direktion 

Formand Henning Kruse Petersen 

Næstformand Carsten Koch 

Medlem Mette Boye 

Medlem*  Jesper Brink 

Medlem  Walter Christoffersen 

Medlem Jørgen Elikofer 

Medlem* Martin Duus Hansen 

Medlem* Christian Hein 

Medlem Pernille Sams 

Adm. direktør Leo Larsen 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning 3.207 3.237 3.264 3.392 3.530 

Driftsresultat (EBIT) 2.102 2.151 2.144 2.277 2.428 

Resultat før dagsværdiregulering 145 124 398 811 

Årets resultat efter skat -2.220 -471 254 -1.482 

1.074 

124 

Samlede aktiver 44.485 42.711 43.799 45.494 46.863 

Egenkapital -5.272 -5.743 -5.489 -6.972 -6.847 

Pct. 

Overskudsgrad 66 66 66 67 69 

Afkastningsgrad 5 9 -5 24 -2 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere
 

123 155 175 183 213 

Trafik pr. døgn, Storebælt 30.124 29.608 28.749 29.628 29.766 

Trafik pr. døgn, Øresund 19.367 19.462 19.388 19.146 18.486 
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2.22.1 Selskabet 
Sund & Bælt Holding A/S driver og vedligeholder gennem Storebælt A/S forbindelsen over 

Storebælt og gennem Øresundsbro Konsortiet forbindelsen over Øresund. Desuden drives 

og vedligeholdes Øresundsmotorvejen, og selskabet varetager opgaverne med projekte

ringsarbejdet af en fast forbindelse over Femern Bælt samt udfører bygherrerådgivning i rela

tion til andre store og primært internationale infrastrukturinvesteringer. Staten garanterer for 

koncernens lån og øvrige finansielle instrumenter. 

2.22.2 Resultater 
Sund & Bælts nettoomsætning var i 2012 på 3,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 4,1 pct. i 

forhold til 2011, jf. figur 2.71. Stigningen er primært relateret til den generelle prisregulering af 

taksterne pr. 1. januar samt en vækst i storebæltstrafikken på 0,7 pct. 

Figur 2.71  
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Figur 2.72 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Selskabets omkostninger inkl. afskrivninger udgjorde i 2012 1,1 mia. kr., svarende til omkost

ningsniveauet i 2011. Af dette udgjorde driftsomkostningerne 434 mio. kr. Renteniveauet er 

faldet yderligere i 2012, hvorfor nettorenteudgifterne har været 64 mio. kr. lavere end i 2011 

og udgjorde 1,5 mia. kr. Dagsværdireguleringer udgjorde i 2012 en udgift på 908 mio. kr., 

hvilket er 1.881 mio. kr. mindre end i 2011.  

Koncernens resultat før værdireguleringer viste i 2012 et overskud på 1.074 mio. kr., hvilket 

er omkring 90 mio. kr. bedre end forventet primo regnskabsåret. Resultatets forbedring skyl

des primært højere trafikindtægter og lavere renteudgifter. Sund & Bælts resultat i 2012 efter 

skat viste et overskud på 124 mio. kr., jf. figur 2.72.  

Årets resultat betyder, at koncernens egenkapital ultimo 2012 var -6,8 mia. kr., jf. figur 2.73. 

Koncernen forventer en fortsat negativ egenkapital i en længere årrække. Egenkapitalen for

ventes reetableret inden for en tidshorisont på 8-10 år. 

Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse 

 

Statens selskaber 2013 ∙ Juni 2013 90 

-

-

 

 

 
 

 

 

-

 

-

 

-



Figur 2.73  
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Figur 2.74 
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Kilde: Årsrapporter, dk.oresundsbron.com samt egne beregninger.

Der blev ikke udbetalt udbytte for 2012. 

Sund & Bælt forventer fortsat lav vækst i dansk økonomi i 2013, og såvel personbiltrafikken 

som lastbiltrafikken forventes uændret i forhold til 2012. Selskabet forventer, at resultatet før 

finansielle værdireguleringer og skat i 2013 vil udgøre ca. 1.360 mio. kr.  

2.22.3 Forretningsmæssig udvikling 
Sund & Bælts indtægter påvirkes i overvejende grad af vejtrafikken og taksterne på de to 

broer.  

I 2012 passerede 10,9 mio. køretøjer Storebælt, svarende til at den samlede trafik på Store

bælt er steget med 0,7 pct. i forhold til 2011, jf. figur 2.74. 2012 blev således det næstbedste 

år i broens historie, kun overgået af 2008. Personbiltrafikken steg samlet 0,8 pct. i forhold til 

2011, mens lastbiltrafikken steg 0,6 pct.  

Den samlede biltrafik på Øresund faldt med 3,2 pct. i 2012 i forhold til 2011. Det samlede fald 

dækker over et fald i antallet af personbiler på 3,5 pct., mens antallet af lastbiler steg med 3,0 

pct. Faldet i antallet personbiler skyldes et fald i pendlertrafikken på 9 pct. Togtrafikken er 

modsat steget med 5 pct. fra 2011 til 2012.  

For Storebælt A/S er tilbagebetalingstiden uændret i forhold til 2011 og udgør 31 år efter åb

ningen, dvs. at selskabet er gældfrit i 2029. Tilbagebetalingstiden for A/S Øresund, dvs. for 

den danske del af Øresundsbroen samt landanlæggene ved Øresundsmotorvejen, beregnes 

nu til at være 47 år, hvilket er 2 år kortere end prognosen i 2011.  Forbedringen har primært 

baggrund i sambeskatningsreglerne, der giver A/S Øresund en likviditetsfordel. 

Medio april 2012 fremlagde Femern A/S en revideret tidsplan, der medfører, at projekterings

fasen for Femernforbindelsen forlænges med et år. Den faste forbindelse forventes nu åbnet 

ultimo 2021. Derudover sendte selskabet et samlet udkast til VVM-redegørelse til de danske 
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myndigheder ultimo 2012. Redegørelsen forventes fremlagt i slutningen af maj 2013 til brug 

for den offentlige høring.  

Sund & Bælt har i 2012 arbejdet på at lægge udstedelse af BroBizz’er over i et nyt dattersel

skab, BroBizz A/S. Selskabet starter op i foråret 2013. Målet er, at BroBizz A/S på sigt bliver 

udsteder for European Electronic Toll Service (EETS), en europæisk ’BroBizz’-løsning. 
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2.23 TV 2|DANMARK A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.tv2.dk 

Adresse: Rugaardsvej 25 
5100 Odense C 

Tlf.: 65 91 91 91 

Formål: 

Selskabets formål er at drive medievirksomhed og 
anden hermed beslægtet eller relateret virksom
hed. Selskabet skal drive public service-
programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt 
af kulturministeren, og det skal ske på et forret
ningsmæssigt grundlag. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Lars Liebst 

Næstformand Merete Lundbye Møller 

Medlem * Jørgen Badstue 

Medlem * Niels Brinch 

Medlem * Per Christiansen 

Medlem Bjørn Erichsen 

Medlem Louise Gade 

Medlem Annette K. Olesen 

Medlem Palle Smed 

Adm. direktør Merete Eldrup 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Omsætning 2.163 2.029 2.147 2.311 2.455 

Driftsresultat (EBIT) 102 -7 60 105 179 

Årets resultat 22 -14 353 128 193 

Samlede aktiver 1.689 1.798 1.612 1.751 1.890 

Egenkapital 616 601 951 1.074 1.264 

Pct. 

Overskudsgrad
 

5 0 3 5 7 

Afkastningsgrad 6 0 4 6 10 

Egenkapitalens forrentning 4 -2 45 13 17 

Soliditetsgrad 36 33 59 61 67 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere  1.069 988 999 995 1.027 

Udsendelsestimer
1)

  40.659 40.577 40.816 41.409 41.681 

Gennemsnitlig pris pr. 
udsendelsestime

2)
 (t.kr.) 55 54 55 55 57 

1) Inkl. reklametimer. 

2) Ekskl. reklametimer.
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2.23.1 Selskabet 
TV 2|DANMARK driver seks tv-kanaler – TV 2, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 Film, TV 2 

NEWS og TV 2 Fri. Hovedkanalen TV 2 er underlagt en række public service-forpligtelser. De 

øvrige kanaler drives i henhold til særskilt registrering uden for public service-virksomheden. 

TV 2 Fri gik først i luften primo maj 2013 og har således ikke haft indflydelse på 2012-

resultatet. 

TV 2|DANMARK driver endvidere TV 2 Play til nettet, mobilen og tablets, der giver mulighed 

for at se tv-kanalerne live samt udvalgte programmer og film on demand. Tjenesten afløste 

den hidtidige on demand-tjeneste Sputnik. TV 2-koncernen er derudover underleverandør af 

nyheder til Radio NOVA fm. 

2.23.2 Resultater 
Omsætningen i TV 2|DANMARK steg i 2012 med 6,2 pct. til ca. 2,5 mia. kr., jf. figur 2.75. 

Stigningen skyldes en øget tv-abonnementsomsætning, som delvis udlignes af et fald i tv-

reklameomsætningen. Væksten i tv-abonnementsomsætningen kan henføres til, at der i 2012 

blev indført abonnementsbetaling på hovedkanalen TV 2. Dertil kommer, at TV 2 News hav

de øget penetration i 2012 og dermed øget omsætning. Faldet i tv-reklameomsætningen 

skyldes primært et generelt fald i reklamemarkedet samt faldende penetration og seerandel 

på hovedkanalen. 
 

Figur 2.75 
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Figur 2.76 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Omkostningerne er steget med 70 mio. kr. i forhold til 2011, svarende til 3,2 pct. Dette har 

medført, at den gennemsnitlige pris pr. udsendelsestime ekskl. reklametimer er steget fra 

knap 55.000 kr. til ca. 57.000 kr., jf. figur 2.78. Stigningen i omkostningerne skyldes primært 

øgede omkostninger i forbindelse med EM i fodbold og OL. Ses bort fra disse omkostninger, 

ligger de samlede omkostninger således på niveau med 2011.  

Resultatet efter skat viste et overskud på 193 mio. kr., hvilket er en stigning på 65 mio. kr. i 

forhold til 2011, jf. figur 2.76. Resultatet i 2012 er bedre end forventningerne ved årets start. I 
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resultatet indgår salget af TV 2 SPORT-aktier til Modern Times Group MTG A/S med en ge

vinst på 46 mio. kr. En tilsvarende engangsindtægt fra salg af Momondo-aktier for 47 mio. kr. 

indgik i 2011. 

Som følge af årets resultat steg egenkapitalen med 190 mio. kr. til 1.264 mio. kr. Soliditeten 

steg fra 61 pct. i 2011 til 67 pct. i 2012, jf. figur 2.77.  

Figur 2.77 
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Figur 2.78 
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Kilde: Årsrapporter, TNS Gallup/TV-Meter samt egne beregninger.

Der er for regnskabsåret 2012 udbetalt udbytte på 135 mio. kr. til den danske stat. 

TV 2|DANMARK forventer i 2013 et fortsat fald i tv-reklameomsætningen som følge af fortsat 

makroøkonomisk afmatning. Til gengæld forventes tv-abonnementsomsætningen at stige i 

2013 som følge af en prisstigning for hovedkanalen TV 2. I 2013 lanceres den nye kanal TV 2 

Fri, hvilket vil påvirke resultatet negativt, da kanalen er gratis det første år.  

2.23.3 Forretningsmæssig udvikling 
TV 2|DANMARK kom i 2008 i økonomiske problemer. På den baggrund iværksatte staten en 

redningsstøtte i form af en midlertidig kreditfacilitet. Som betingelse for redningsstøtten stille

de EU-kommissionen krav om, at der blev udarbejdet en omstruktureringsplan, der skulle 

skabe et bæredygtigt TV 2|DANMARK og sikre, at der ikke fremover ville være behov for 

statslån. EU-Kommissionen godkendte i april 2011 omstruktureringsplanen for TV 

2|DANMARK.  

Et væsentligt element i omstruktureringsplanen var indførelsen af abonnementsbetaling på 

hovedkanalen TV 2 den 1. januar 2012. Dette har sikret en mere sund forretningsmodel for 

TV 2|DANMARK. Ved slutningen af 2012 var der tegnet 2,6 mio. abonnementer, og abonne

mentsomsætningen for hovedkanalen blev 311 mio. kr. i 2012. 
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En uafhængig finansiel rådgiver gennemførte ultimo 2012, på vegne af staten, en analyse af 

TV 2|DANMARKs kapitalstruktur med henblik på at bringe denne i overensstemmelse med, 

hvad der er normalt for tilsvarende selskaber.  

Konklusionen i analysen var, at TV 2|DANMARKs egenkapital er 135 mio. kr. større end 

gennemsnittet for andre relevante medieselskaber. Der er i analysen, som forudsat, set bort 

fra retssagerne mod TV 2|DANMARK anlagt af Viasat Broadcasting UK Ltd. og SBS TV A/S. 

De samlede retskrav beløber sig til over 4 mia. kr. Afklaring af retssagerne har lange udsigter 

og bestyrelsen og direktionen vurderer ikke på nuværende tidspunkt, at det er muligt at fore

tage en pålidelig måling af de tab, som kan blive pålagt TV 2|DANMARK. Der er derfor ikke 

indregnet hensættelser til mulige krav. På baggrund af analysens resultat er der udloddet ud

bytte på 135 mio. kr. til den danske stat. 

Analysen og efterfølgende tilpasning af TV 2|DANMARKs kapitalstruktur var en betingelse for 

EU-kommissionens godkendelse af omstruktureringsplanen, og med dette er alle krav og be

tingelser for godkendelsen af omstruktureringsplanen opfyldt.  

Som led i godkendelsen af omstruktureringsplanen stillede EU-Kommissionen krav om, at 

der ikke måtte lanceres nye kanaler i omstruktureringsperioden. I 2012 blev EU-

restriktionerne ophævet, og selskabet fik igen sin fulde handlefrihed tilbage. Med baggrund i 

TV 2|DANMARKs ændrede rammevilkår vedtog selskabet i maj 2012 ”Strategi 2012-2015: 

Danmarks Største Fællesskab. Ny virkelighed – nye veje”. Strategien tager afsæt i en ny vir

kelighed for selskabet med ændrede seervaner, skærpet konkurrence på tv-markedet samt 

en stadig svag generel samfundsøkonomi.  

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i 

efteråret 2012 en ny medieaftale, hvori det er aftalt, at det offentlige ejerskab af TV 

2|DANMARK opretholdes. Det er endvidere aftalt, at mulige alternativer til TV 2|DANMARKs 

nuværende organisering skal undersøges i løbet af aftaleperioden 2012-14. 
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2.24 Udviklingsselskabet By og Havn I/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 45 pct. 

Hjemmeside: www.byoghavn.dk 

Adresse: Nordre Toldbod 7 
1013 København K 

Tlf.: 33 76 98 00 

Selskabets formål er primært at udvikle arealerne 
i Ørestad og Københavns Havn, samt at drive 
havnevirksomhed i København. Selskabet blev 
stiftet ved opløsningen af Ørestadsselskabet I/S 
og Københavns Havn A/S i 2007. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Carsten Koch 

Næstformand Mads Lebech 

Medlem Agneta Björkman 

Medlem Carl Christian Ebbesen 

Medlem * John Becher Krommes 

Medlem  Peter Maskell 

Medlem * Nina Dahle Rasmussen 

Medlem  Lars Weiss 

Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen 

* Medarbejdervalgt

Regnskabstal
 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning 239 242 257 263 322 

Værdiregulering af  
investeringsejendomme 83 -75 503 -632 -280 

Driftsresultat (EBIT) 117 -45 542 -527 -182 

Årets resultat -1.208 -744 -26 -2.026 -922 

amlede aktiver 14.505 13.569 11.788 12.081 13.181 

Egenkapital -502 -1.222 -1.224 -3.251 -4.169 

Pct. 

Overskudsgrad
 

49 -19 211 -201 -57 

Afkastningsgrad 1 -1 4 -5 -2 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 103 113 112 111 110 

Anm.: Regnskabet er for moderselskabet, da der ikke er udarbejdet koncernregnskab fra og med 2010.
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2.24.1 Selskabet  
Hovedformålet for Udviklingsselskabet By og Havn I/S er at varetage arealudviklingen i Øre

staden og Københavns Havn samt forestå havnedriften i Københavns Havn. Selskabet blev 

stiftet i oktober 2007 i henhold til Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, 

hvor man samtidig opløste Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S.  

Havnedriften bliver varetaget af Copenhagen Malmö Ports AB, som ejes af Udviklingsselska

bet By og Havn I/S (50 pct.), Malmø Kommune samt en række andre selskaber.  

Udviklingsselskabet By og Havn I/S ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og den danske 

stat (45 pct.). Interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. 

2.24.2 Resultater 
Udviklingsselskabet By og Havn omsatte i 2012 for 322 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 

23 pct. i forhold til året før, jf. figur 2.79. Stigningen i selskabets omsætning kan primært hen

føres til modtagelse af jord i Nordhavnen samt indtægter fra parkeringsaktiviteter. Størstede

len af indtægterne opnås dog fra udlejning af arealer og bygninger. 

Figur 2.79 
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Figur 2.80 

Årets resultat 
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Anm.: Omkostninger er ekskl. markedsværdireguleringer. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Selskabets omkostninger inkl. afskrivninger var i alt 226 mio. kr. i 2012, hvilket er en stigning 

på 20 pct. i forhold til 2011. Driftsomkostningerne var i 2012 på niveau med 2011, mens af

skrivningerne er øget med 27 mio. kr. som følge af, at anlæg til modtagelse af jord i Nord

havnen blev ibrugtaget i 2012. Resultatet af den primære drift ekskl. værdiregulering af inve

steringsejendomme blev i 2012 97 mio. kr., hvilket er en nedgang på 8 mio. kr. i forhold til 

2011. Dette er bedre, end selskabet forventede. Ses der bort fra engangseffekter på ca. 50 

mio. kr. i 2011, repræsenterer resultatet for 2012 en markant fremgang i forhold til 2011.  
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Der er i 2012 gennemført en værdiregulering af investeringsejendomme på -280 mio. kr. mod 

-632 mio. kr. i 2011. Den negative værdiregulering kan primært henføres til en lovændring 

vedrørende ejendomsskatter, der medførte en nedskrivning på 800 mio. kr. Ses bort fra dette 

har værdiskabelsen for selskabets investeringsejendomme været positiv og stort set som for

ventet. 

Årets samlede resultat udgjorde et underskud på 922 mio. kr. mod et underskud på ca. 2 mia. 

kr. i 2011, jf. figur 2.80. Underskuddet kan primært henføres til de negative værdireguleringer 

af investeringsejendomme og gæld. 

Egenkapitalen faldt til -4,2 mia. kr. i 2012 mod -3,3 mia. kr. i 2011, jf. figur 2.81.  

Figur 2.81 
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Figur 2.82 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

Der er ikke udbetalt udbytte for 2012. 

I 2013 forventer By & Havn, at den gunstige udvikling i selskabets driftsaktiviteter fortsætter. 

Selskabet forventer et resultat før markedsværdiregulering af gælden på 79 mio. kr. For den 

primære drift ekskl. markedsværdireguleringer af investeringsejendomme ventes et resultat 

på 128 mio. kr. Endvidere forventer selskabet en nedbringelse af sin gæld. Dette skyldes 

bl.a. en aftale fra 2011 om at indskyde FN-byggeriet i et projektselskab. Aftalen indebærer 

isoleret set en likviditetsforbedring på mere end 1.700 mio. kr. Udviklingen i såvel egenkapital 

som gæld på længere sigt er afhængig af de kommende års økonomiske konjunkturer.  

2.24.3 Forretningsmæssig udvikling 
Udviklingsselskabet By og Havn har fokus på en række forretningsområder, herunder speci

elt arealudvikling i Ørestaden, Nordhavnen og Marmormolen. Udviklingspotentialet for Nord

havnen er blevet styrket i forbindelse med, at der er indgået politisk aftale om at etablere me
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tro til Nordhavnen. Det forventes, at By og Havn skal bidrage til finansieringen med ca. 900 

mio. kr. Endeligt lovgrundlag ventes vedtaget i 2013. 

I 2012 har der været stor aktivitet i Nordhavnen, bl.a. på baggrund af lokalplanen for Århus

gadekvarteret, der blev godkendt i Københavns Kommune ultimo 2011. Der pågår arbejder 

med nedrivning, renovering og fremrykning af Sandkaj. I 2013 fortsættes arbejdet med at op

gradere forsyningsledninger og infrastruktur. Arbejdet med at udvide havneområdet og etab

lere en ny krydstogtkaj med tilhørende terminal er fortsat i 2012, og krydstogtkajen forventes 

taget i brug medio 2013.  

På Marmormolen er 1. etape af en ny kontorbygning til FN overdraget til lejer, og 2. etape 

ventes færdig ultimo 2013. Der er endvidere gennemført byggemodning af den øvrige del af 

Marmormolen. I Ørestad er et nyt parkeringshus taget i brug, og byggeriet af et nyt er påbe

gyndt. 

I løbet af 2012 har By og Havn arbejdet med at muliggøre udvikling af det tidligere havne- og 

industriområde ved Enghave Brygge. I december blev udkast til lokalplantillæg for Enghave 

Brygge tiltrådt i Københavns Kommune. Endvidere påbegyndte By og Havn i 2012 udvikling 

af Tulipanen, et trekantet areal ved Kastellet. Byggeriet forventes igangsat i 2013. 

Selskabets salg af byggeretter har i flere år været påvirket af de svage økonomiske konjunk

turer. I 2012 var der dog tegn på en forbedring af markedsforholdene, og selskabet indgik for 

første gang i flere år en større salgsaftale. Der blev endvidere indgået betingede salgsaftaler 

for andre arealer. Selskabet forventer, at tendensen med øget salg fortsætter i 2013. 
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2.25 Vestjysk Bank A/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 52 pct. 

Hjemmeside: www.vestjyskbank.dk

Adresse: Torvet 4-5 
7620 Lemvig 

Tlf.: 96 63 20 00 

Formål: 

At drive bankvirksomhed samt anden ifølge bank
lovgivningen tilladt virksomhed. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Steen Hemmingsen 

Næstformand Anders Bech 

Medlem Poul Hjulmand 

Medlem * Palle Hoffmann 

Medlem Kirsten Lundgaard-Karlshøj 

Medlem * Jacob Møllgaard 

Medlem * Malene Rønø 

Medlem Bent Simonsen 

Medlem Aage Tang-Andersen 

Adm. bankdirektør Vagn Thorsager 

  * Medarbejdervalgt

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettorente- og gebyrindtægter
 

714 1.014 1.049 1.082 1.171 

Nedskrivninger på udlån 176 537 408 984 1.515 

Resultat før skat 254 -59 10 -559 -1.149 

Årets resultat 258 -41 6 -423 -1.448 

Samlede aktiver 32.216 32.838 33.583 29.280 32.765 

Egenkapital 2.196 2.149 2.161 1.733 992 

Hybridkapital 1.550 1.567 1.453 

Pct. 

Egenkapitalens forrentning  13 -2 0 -22 -106 

Solvensprocent 10 15 14 12 11 

Kernekapitalprocent 6 11 11 9 5 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere  472 659 642 615 621 

Anm.: Resultatet for Aarhus Lokalbank indgår i Vestjysk Banks resultatopgørelse fra 1. april 2012. Aktiver 
og passiver fra Aarhus Lokalbank er medregnet i balancen fra ultimo 2012.  
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2.25.1 Selskabet 
Vestjysk Bank A/S har hovedsæde i Lemvig og primært geografisk markedsområde i Midtjyl

land. Banken har 621 medarbejdere fordelt på 21 afdelinger i Jylland og på Fyn. 

Staten opnåede den 20. februar 2012 en ejerandel i Vestjysk Bank A/S på 53,1 pct., idet 

banken valgte at konvertere 288 mio. kr. af det statslige kapitalindskud til aktier i overens

stemmelse med Kreditpakken. Kort herefter – i marts 2012 – fusionerede Vestjysk Bank A/S 

med Aarhus Lokalbank A/S, hvori staten havde en ejerandel på 45,2 pct. Efter fusionen af de 

to banker er statens ejerandel i den fusionerede Vestjysk Bank A/S 52,2 pct.  

2.25.2 Resultater 
Vestjysk Bank har fortsat været kraftigt påvirket af den økonomiske krise. Bankens nettoren

te- og gebyrindtægter var 1,2 mia. kr. i 2012, hvilket svarer til en stigning på 8,3 pct. i forhold 

til 2011, jf. figur 2.83. Dette afspejler primært fusionen.  

Figur 2.83 
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Figur 2.84 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Bankens samlede omkostninger inkl. nedskrivninger steg til 2,4 mia. kr. i 2012, hvilket svarer 

til en stigning på 49,6 pct. i forhold til 2011. De øgede omkostninger kan primært henføres til 

markant øgede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, samt nedskrivning af goodwill, jf. 

figur 2.86. Ekskl. nedskrivninger og under hensyntagen til fusionen mellem Vestjysk Bank og 

Aarhus Lokalbank udviklede omkostningerne sig moderat med en stigning på knap 9 pct. fra 

2011 til 2012. 

I 2012 udgjorde de samlede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 1.515 mio. kr. Ned

skrivningerne er primært sket i landbrugs- og ejendomssektoren, hvilket af banken henføres 

til landbrugserhvervets økonomiske situation samt et svagt ejendomsmarked. 

Resultatet efter skat faldt i 2012 til et underskud på 1.448 mio. kr., hvilket er en markant for

værring sammenlignet med 2011, jf. figur 2.84 
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Årets negative resultat har ført til et markant fald i selskabets egenkapital til 992 mio. kr. i 

2012, jf. figur 2.85. 

Figur 2.85 
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Figur 2.86 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.

Vestjysk Bank forventer at kunne fastholde et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 500 

mio. kr. Behovet for nedskrivninger forventes at falde markant på baggrund af de i 2012 gen

nemførte kritiske gennemgange af bankens udlån, men det forventes dog, at det også vil bli

ve nødvendigt med nedskrivninger i 2013. 

2.25.3 Forretningsmæssig udvikling 
Vestjysk Bank har i 2012 gennemført en kapitalplan, bl.a. med henblik på at imødekomme 
selskabets fundingbehov samt et forbedret grundlag for afvikling af individuelle statsgarantier. 

Som led i kapitalplanen fusionerede Vestjysk Bank A/S med Aarhus Lokalbank A/S i første 

kvartal 2012. Fusionen er forløbet planmæssigt, og de forventede synergier forbundet med 

fusionen er blevet realiseret i takt med sammensmeltningen af de to organisationer. 

Derudover er der i medfør af Vestjysk Banks kapitalplan gennemført: 

 Fuldtegnet udvidelse af aktiekapitalen på 300 mio. kr.  

 Optagelse af ansvarlig lånekapital på 200 mio. kr. 

 Frasalg af sektoraktier til Nationalbanken for 175 mio. kr.  

 Tildeling af nye individuelle statsgarantier på op til 6,8 mia. kr. 

Banken har i 2012 planmæssigt slanket balancen, reduceret indlånsunderskuddet og gen

nemført omkostningsreduktioner på mindst 50 mio. kr. gennem tilpasning af supportfunktio

ner samt en opdeling af afdelingsnettet i fire regioner. 

Bankens bestyrelse bad sommeren 2012 den daglige ledelse om at foretage en ekstraordi

nær gennemgang af bankens portefølje, hvilket resulterede i ekstra nedskrivninger på ca. 

600 mio. kr. Ledelsen igangsatte i andet halvår 2012 derudover omfattende individuelle gen
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nemgange af bankens små og mellemstore engagementer. Gennemgangen medførte en for

øgelse af årets forventede nedskrivninger på 450 mio. kr.  

Banken bemærker om forventningerne til 2013, at disse tager udgangspunkt i et billede af en 

bank, der er tyndt kapitaliseret og med en sammensætning af den efterstillede kapital, som 

skal søges optimeret. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at iværksætte initiativer 

med henblik på en yderligere konvertering af statens hybride kernekapital, hvilket vil forbedre 

bankens solvens med ca. 1 procentpoint og kernekapitalen med mere end 1 procentpoint. 

2.25.4 Kursudvikling 
Samlet set er kursen på Vestjysk Bank A/S’ aktier faldet med 45 pct. fra begyndelsen af 2012 

til den 15. maj 2013, jf. figur 2.87. Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af kapitalplanen og den i 

medfør heraf gennemførte kapitaludvidelse samt bankens store underskud i 2012. 

Den 15. maj 2013 var kursen på aktierne i Vestjysk Bank A/S 9,9 kr. pr. aktie, hvilket giver 

statens aktiepost en værdi på kr. 158 mio. kr. 

Figur 2.87 

Kursudvikling Vestjysk Bank A/S 

Kilde: Københavns Fondsbørs samt egne beregninger.
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2.26 Vækstfonden 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.vf.dk 

Adresse: Strandvejen 104A 
2900 Hellerup 

Tlf.: 35 29 86 00 

Formål: 

Fonden er statens uafhængige finansieringsfond 
med egen selvstændige lov og bestyrelse. Fon
dens formål er at fremme vækst og fornyelse i 
små og mellemstore virksomheder for derigen
nem at opnå større samfundsøkonomisk afkast. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Carsten Koch 

Medlem Kirsten Drejer 

Medlem  Lise Gronø 

Medlem  Ole Krog 

Medlem  Lars Mikkelgaard-Jensen 

Medlem Anders Thoustrup 

Adm. direktør Christian Motzfeldt 

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoindtægter 
1)

  -631 62 351 -207 19 

Årets resultat -684 13 312 -247 -40 

Samlede aktiver 2.348 2.986 3.453 3.625 3.965 

Egenkapital 2.129 2.178 2.737 2.737 2.717 

Pct. 

Egenkapitalens forrentning -28 1 13 -9 -1 

Soliditetsgrad 91 73 79 76 69 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere 49 47 48 58 63 

1) Finansielle poster i alt.
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2.26.1 Selskabet 
Vækstfonden er statens uafhængige finansieringsfond med egen selvstændig lov og besty

relse. Fondens formål er at fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder, 

for på den måde at opnå samfundsøkonomisk afkast. Fondens aktiviteter omfatter investerin

ger i private fonde, investeringer i opstartsvirksomheder samt lån og kautioner til små og mel

lemstore virksomheder. 

2.26.2 Resultater 
Vækstfondens nettoindtægter – svarende til resultatet af de finansielle poster – udgjorde i 

2012 19,1 mio. kr., jf. figur 2.88.  I 2011 udgjorde nettoindtægterne et underskud på 277 mio. 

kr.  

Figur 2.88 
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Figur 2.89 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

Administrationsomkostningerne udgjorde i 2012 79,9 mio. kr. mio. kr., hvilket er en stigning 

på 8 pct. i forhold til 2011. Stigningen skyldes større udgifter til løn som følge af nyansættel

ser afledt af aktivitetsudvidelser. Indtægter i form af refusioner og honorarer faldt fra 33,5 

mio. kr. i 2011 til 20,4 mio. kr. i 2012, primært som følge af bortfaldet af statens refusion af 

administrationsomkostninger ved kautionsordningerne. Disse omkostninger skal fremover 

dækkes via præmieindtægter for ordningen. 

Årets resultat for 2012 var et underskud på 40,4 mio. kr., jf. figur 2.89. Resultatet er en for

bedring i forhold til 2011, men afspejler et vanskeligt år med fortsat negative økonomiske 

konjunkturer.  

Vækstfonden havde i 2012 et afkast fra obligationer mv. på 16,0 mio. kr., mod 20,9 mio. kr. i 

2011, jf. figur 2.91. Faldet kan henføres til en reduktion i likvide beholdninger samt det lavere 

renteniveau. 

Resultatet af kapitalandele i fonde udgjorde i 2012 et underskud på 5,2 mio. kr. Der er tale 

om en fremgang i forhold til 2011, hvor underskuddet udgjorde 277 mio. Resultatet påvirkes 
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af en række større nedskrivninger på værdien af visse af Fondens ejerandele. Den positive 

værdiudvikling, der samtidig er sket i en række af Fondens investeringer, havde i 2012 ikke et 

omfang, der helt kunne opveje nedskrivningerne.  

Præmieindtægter fra Vækstkautioner påvirker det samlede resultat positivt med 35,7 mio. kr. 

før omkostninger til administration af ordningen. Dette er en stigning i forhold til 2011, hvor 

indtægten var 27,2 mio. kr. Stigningen skyldes til dels den ovenfor omtalte omlægning af ad

ministrationsaftalen med Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Resultatet fra egenkapitalindskud og udlån – Vækstfondens direkte investeringer i virksom

heder – var i 2012 et underskud på 22,6 mio. kr. mod et overskud på 27,7 mio. kr. i 2011. 

Underskuddet dækker over betydelige værdireguleringer af virksomheder i Vækstfondens 

portefølje. De samlede opskrivninger i 2012 udgjorde således 83,6 mio. kr., mens nedskriv

ninger var på 104,3 mio. kr. 

Vækstfondens egenkapital udgjorde 2,7 mia. kr. ved udgangen af 2012, og er således på ni

veau med 2010 og 2011, jf. figur 2.90. Soliditeten er faldet til 69 pct., hvilket kan henføres til 

en stigning i Vækstfondens gældsforpligtelser.  

Figur 2.90 
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Figur 2.91 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

2.26.3 Forretningsmæssig udvikling 
Vækstfonden havde ved udgangen af 2012 givet kapitaltilsagn til 25 fonde for et samlet beløb 

på 4,6 mia. kr., hvoraf 3,5 mia. er blevet investeret. De 25 fonde har ultimo 2012 en samlet 

portefølje på 158 virksomheder. Herudover har Vækstfonden givet et kapitaltilsagn på 3,6 

mia. kr. til Dansk Vækstkapital, som er en fond til investeringer i andre fonde, der blev etable

ret i 2011 med en selvstændig bestyrelse og Vækstfonden som sekretariat.  

Den aktuelle portefølje af direkte investeringer bestod ved udgangen af 2012 af 39 virksom

heder, hvoraf 6 virksomheder var nyinvesteringer i 2012. Den bogførte værdi af investerin
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gerne udgjorde pr. 31. december 2012 439 mio. kr. Der blev i 2012 desuden stillet 301 

vækstkautioner for i alt 854 mio. kr. samt ydet lån til 176 nystartede virksomheder for i alt 97 

mio. kr. 

Vækstfonden fik i juli 2012 mulighed for at yde ansvarlige lån. Lånene er efterstillet øvrige lån 

og styrker kapitalgrundlaget i virksomheder, hvor egenkapitalen er for spinkel til, at pengein

stitutter vil øge deres långivning. 

Med kreditpakken fik Vækstfonden i december 2012 mulighed for i de efterfølgende tre år at 

tilbyde Vækstlån for 5,5, mia. kr. Lånene kan gives direkte til virksomheder med et lånebehov 

på mere end 2 mio. kr. I samme forbindelse blev der indført en ny model for Vækstkautioner 

henvendt til virksomheder med et lånebehov på under 2 mio. kr. Den nye model giver ban

kerne mulighed for at trække på kautionerne, uden at Vækstfonden kreditvurderer virksom

hederne. Endelig blev der lanceret nye lån til grønne investeringer for i alt 350 mio. kr. 

Det har i over et årti været et fokusområde for Vækstfonden at sikre et højt investeringsni

veau blandt de danske ventureinvestorer. I 2012 indtog Danmark for første gang førsteplad

sen i EVCA’s europæiske opgørelse over, hvor meget kapital målt i forhold til BNP venturein

vestorerne investerer i landets virksomheder. Samtidig indtog Danmark en andenplads efter 

Sverige målt på, hvor meget venturekapital landets virksomheder i alt får tildelt i forhold til 

landets BNP. 
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2.27 Aarhus Letbane I/S 
Selskabsdata 

Ejerandel: 47 pct. 

Hjemmeside: www.letbanen.dk 

Adresse: Søren Nymarks Vej 3 
8270 Højbjerg 

Tlf.: 87 40 82 48 

Formål: 

Selskabets formål er at anlægge Aarhus letbane. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse 

Formand Erik Jespersen 

Næstformand Lars Hansson 

Medlem Anne-Grethe Foss 

Medlem  Jens Erik Sørensen 

Medlem  Erik Gjesing Elsborg 

Adm. direktør Claus Rehfeld Moshøj 

Regnskabstal 

2008 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr. 

Nettoomsætning - - - - - 

Driftsresultat (EBIT) - - - - -6 

Årets resultat - - - - -6 

Samlede aktiver - - - - 196 

Egenkapital - - - - 168 

Pct. 

Overskudsgrad
 

- - - - - 

Afkastningsgrad - - - - -3 

Egenkapitalens forrentning - - - - -3 

Soliditetsgrad - - - - 85 

Øvrige nøgletal 

Medarbejdere - - - - 1 
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2.27.1 Selskabet 
Oprettelsen af Aarhus Letbane I/S blev besluttet i Folketinget den 8. maj 2012, og selskabet 

blev efterfølgende formelt stiftet af staten, Aarhus Kommune samt Region Midtjylland den 31. 

august 2012. 

Selskabet har til formål at anlægge en ny letbanestrækning samt integrere to eksisterende 

lokalbaner, Grenaa-banen og Odder-banen.  

2.27.2 Resultater 
Aarhus Letbane havde i 2012 et underskud på 5,7 mio. kr. Omfanget af underskuddet er som 

forventet og knytter sig til lønninger i selskabet, lønninger afholdt af Midttrafik (hvor Letbane

sekretariatet lå indtil den formelle oprettelse af Aarhus Letbane I/S) samt ekstern bistand i 

opstartsfasen. 

Selskabet havde ved udgangspunktet i 2012 en egenkapital på 168 mio. kr. Egenkapitalen 

består af 15 pct. af den samlede bevilling på i alt 1.178 mio. kr. tildelt gennem lov om Aarhus 

Letbane I/S samt indeksregulering og overført resultat. 

Med påbegyndelsen af anlægsaktiviteter er forventningerne til det kommende år et negativt 

driftsresultat på ca. 25 mio. kr. samt anlægsinvesteringer på ca. 200 mio. kr. 

2.27.3 Forretningsmæssig udvikling 
Formålet for Aarhus Letbane I/S er at anlægge Aarhus Letbane, herunder foretage offentligt 

udbud af letbanen, indenfor de økonomiske rammer, der er angivet i loven. Aarhus Letbane 

forventes at åbne for passagerdrift inden 2017, og bliver dermed den første letbane i Dan

mark. 

Udover Aarhus Letbane I/S etableres et drifts- og infrastrukturselskab, som stiftes af Aarhus 

Kommune og Region Midtjylland. Når anlægget af letbanen i Aarhus er færdigt, opløses Aar

hus Letbane I/S, og anlægget overdrages til drifts- og infrastrukturselskabet, som dermed får 

ansvaret for drift og vedligehold af Aarhus Letbane.  Den del af Aarhus Letbane, som er iden

tisk med Grenaabanen, vil dog fortsat ejes og vedligeholdes af Banedanmark.  

I efteråret 2012 har fokus for Aarhus Letbane I/S især været på etablering af organisationen, 

økonomistyring, kontraktstyring og rapportering. Aarhus Letbane I/S har indgået flere kon

trakter vedrørende de forberedende arbejder. Der pågår desuden en udbudsproces vedrø

rende den såkaldte transportpakke, som omfatter jernbaneinfrastruktur og leverancer af tog

materiel mv.  
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Definitioner af finansielle 
nøgletal 

Nedenfor beskrives de i publikationen anvendte definitioner af finansielle nøgletal. Det be

mærkes, at der i forhold til selskabernes årsrapporter kan forekomme afvigelser fra nøgletal

lene grundet forskellige definitioner1. 

Omkostninger 
Hvor ikke andet fremgår af teksten, er omkostninger defineret som summen af selskabets 

driftsomkostninger og selskabets af- og nedskrivninger. 

Overskudsgrad 
Overskudsgraden beregnes som resultat af primær drift (dvs. før finansielle poster og even

tuelle ekstraordinære poster) i procent af nettoomsætningen. Dette nøgletal viser, hvor stor 

en del af omsætningen der bliver til indtjening i virksomheden og dermed bidrager til årets re

sultat. 

Afkastningsgrad 
Afkastningsgraden beregnes som resultat af primær drift (dvs. før finansielle poster og even

tuelle ekstraordinære poster) i procent af de samlede gennemsnitlige aktiver. Nøgletallet ud

trykker således forrentningen af den samlede kapital (egenkapital og fremmedkapital), der er 

bundet i virksomheden. 

Egenkapitalens forrentning 
Egenkapitalens forrentning beregnes som årets regnskabsresultat efter skat i procent af den 

gennemsnitlige egenkapital. Nøgletallet angiver således forrentningen af de værdier, ejerne 

har bundet i virksomheden. 

Soliditetsgrad 
Soliditetsgraden udregnes som egenkapitalens andel af de samlede aktiver ultimo, dvs. hvor 

stor en del af aktiverne der er finansieret af ejerne.

1 På nær forrentningen af investeret kapital, hvor selskabernes egne beregninger er benyttet. 
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