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541 TRYKSAG 457



Forord 

 

Statens selskaber 2014 giver en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som 

staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2013 ejede staten aktier i 19 aktieselskaber, 

fire selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentselskaber. Derudover er Eksport 

Kredit Fonden og Vækstfonden medtaget i publikationen. Begge er offentlige institutioner, der 

på mange måder drives som selskaber.  

2013 var et år, hvor efterdønningerne af den økonomiske krise stadig prægede de statslige 

selskaber, men også blandt selskaberne var der tegn på fornyet økonomisk fremgang.  

For flere af de store selskaber med statslig ejerandel har fokus i 2013 været på effektivisering 

og konsolidering, kombineret med fokus på at styrke selskabernes kapitalgrundlag. DONG 

Energy har således i løbet af 2013 og 2014 gennemført en finansiel handlingsplan, der blandt 

andet har medført omkostningsreduktioner, frasalg og en udvidelse af egenkapitalen på ca. 

13 mia. kr. Gennemførelsen af handlingsplanen har sikret DONG Energy et solidt økonomisk 

fundament for videre vækst. I DSB er selskabets effektiviseringsindsats begyndt at vise resul-

tater.  

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. Regeringen vil i løbet 

af 2014 fremlægge en ny politik for udøvelsen af statens ejerskab.  
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1. Statens aktieposter mv. 
Nyt kapitel 

 

 

1.1 Statens aktieposter mv. 
Den 31. december 2013 ejede staten andele i 19 aktieselskaber, jf. tabel 1.1. Dertil kommer 

de seks selvstændige offentlige virksomheder mv., DanPilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, 

Energinet.dk, Naviair og Vækstfonden, som fungerer på aktieselskabslignende vilkår, samt 

de tre interessentskaber, Metroselskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Aarhus 

Letbane I/S.  

11 af de 19 aktieselskaber er statslige aktieselskaber, hvilket er ensbetydende med, at staten 

ejer mere end 50 pct. af aktierne. DanPilot, DSB, Eksport Kredit Fonden, Energinet.dk, Navi-

air og Vækstfonden er fuldt ud ejet af staten. I de resterende otte aktieselskaber samt Metro-

selskabet I/S, Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Aarhus Letbane I/S ejer staten fra 

under 1 pct. op til 50 pct. af kapitalen.  

Tre af selskaberne var børsnoterede pr. 31. december 2013. 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 2013 

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 81 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. 

TV2|DANMARK A/S Kultur 100 pct. 

Vestjysk Bank A/S* Finans 66 pct. 

Selvstændige offentlige virksomheder mv.   

DanPilot Erhvervs- og Vækst 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. 

Basisbank A/S Finans 2 pct. 

Dansk Bibliotekscenter A/S Kultur 39 pct. 

Københavns Lufthavne A/S* Finans 39 pct. 

Metroselskabet I/S Transport 42 pct. 

NORDUnet A/S Uddannelses- og Forskning 22 pct. 

PostNord AB Transport 40 pct. 

SAS AB* Finans 14 pct. 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Transport 45 pct. 

Aarhus Letbane I/S Transport 47 pct. 
 

 

 
Anm.: * Børsnoterede selskaber.  

1)        Naturstyrelsen.  

2)        Moderniseringsstyrelsen.  
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1.2 Ændringer i statens aktieposter mv. 
I forbindelse med fusionen af DONG Energy A/S i foråret 2006 blev der indgået en aktionær-

overenskomst mellem ejerne, ifølge hvilken mindretalsaktionærerne kunne sælge deres 

aktier helt eller delvis til staten (put option) på en række på forhånd fastlagte tidspunkter. I 

juni 2013 udnyttede Østjysk Energi I/S put optionen og solgte alle sine aktier til staten for 352 

mio. kr. Staten kom herefter til at eje 81 pct. af DONG Energy A/S.  

DONG Energy A/S oplevede i 2012 en negativ udvikling i indtjeningen, hvilket førte til, at 

selskabets finansielle fundament blev svækket. Samtidigt er DONG Energy A/S i gang med 

en investeringstung omstilling. I februar 2013 præsenterede selskabet derfor en ny strategi, 

herunder en finansiel handlingsplan. Den finansielle handlingsplan indebar bl.a. tilførsel af ny 

egenkapital på minimum 6-8 mia. kr. Resultatet blev, at selskabet i starten af 2014 fik tilført 

13,1 mia. kr. i ny egenkapital, hvoraf 11 mia. kom fra tre nye investorer. Som følge af kapital-

udvidelsen blev statens ejerandel reduceret fra 81 pct. til 57 pct. pr. 20. februar 2014. 

I juni 2014 udnyttede Insero Horsens put optionen og solgte en stor andel af sine aktier i 

DONG Energy A/S til staten for 942 mio. kr. Staten ejer herefter 59 pct. af aktierne i DONG 

Energy A/S.  

Ved Kreditpakken fik penge- og realkreditinstitutter mulighed for at få et statsligt kapitalind-

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

Basisbank A/S om et statsligt indskud af hybrid kernekapital. I juni 2013 blev Basisbank A/S 

af Finanstilsynet pålagt at gennemføre en obligatorisk konvertering af en del af det statslige 

kapitalindskud til aktier, hvormed staten opnåede en ejerandel i Basisbank A/S på 18 pct.  

Som led i sin genopretningsplan gennemførte Basisbank A/S kort herefter først en kapital-

nedsættelse og endelig en de facto konvertering af et ansvarligt lån fra AP Pension. Som 

resultat blev statens ejerandel reduceret, og statens ejerandel i Basisbank A/S har siden den 

17. juli 2013 udgjort 2 pct. 

Ligeledes med baggrund i Kreditpakken indgik staten i august 2009 også en aftale med 

Vestjysk Bank A/S om et statsligt indskud af hybrid kernekapital. Banken benyttede i 2012 

muligheden for at konvertere dele af den hybride kernekapital til aktier. I oktober 2013 valgte 

selskabet at konvertere yderligere statslig hybridkapital til aktier, hvorfor statens ejerandel 

steg til 66 pct. I januar 2014 valgte banken endnu en gang at gennemføre en konvertering, 

således at staten nu ejer 81 pct. af aktierne i banken. Hertil kommer statens indirekte ejeran-

del på knap 1 pct. gennem Finansiel Stabilitet A/S. 

I december 2013 blev DanPilot omdannet fra en styrelse til en selvstændig offentlig virksom-

hed med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013. Selskabet blev stiftet med et indskud fra 

den danske stat på 120 mio. kr. Regeringen har fremsat lovforslag om modernisering af 

lodsloven, der blandt andet indebærer, at DanPilots monopolrettighed på gennemsejlingsom-

rådet gradvist fjernes frem mod 2020, hvor der skal være fuld konkurrence på området.   
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1.3 Hovedtal for 2013 
I 2013 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. en 

nettoomsætning på 108,4 mia. kr., hvoraf 67,4 pct. kan tilskrives DONG Energy, jf. tabel 1.2. 

DSB og Energinet.dk stod for 19,5 pct. af den samlede nettoomsætning.  

 

Tabel 1.2 

Hovedtal for statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. for 2013 

 
Netto-

omsætning 
Resultat 

efter skat 
Samlede 

aktiver 
Egen-

kapital 
Medar-

bejdere 

 Mio. kr. Antal 

Statslige aktieselskaber      

Bornholmstrafikken Holding 0 31 383 379 0 

Dansk Jagtforsikring 5
 

0 44 36 1 

Danske Spil 3.975 1.655 1.667 981 320 

Det Danske Klasselotteri
1) 

192
 

96 350 182 39 

DONG Energy 73.105 -993 145.672 38.307
2) 

6.692 

Finansiel Stabilitet 502
 

161 29.240 9.751 303 

Statens Ejendomssalg 73
 

44 1.738 1.677 17 

Statens og Kommunernes Indkøbs Service 74 0 34 15 73 

Sund & Bælt Holding 3.604 2.998 43.892 -3.850 213 

TV2|DANMARK 2.450 122 2.147 1.257 1.041 

Vestjysk Bank 1.088
 

-442 26.112 887 563 

Statslige aktieselskaber i alt 85.068 3.672 251.278 49.622 9.262 

DanPilot 365 13 192 82 287 

DSB 11.356 483 23.509 5.917 7.975 

Eksport Kredit Fonden 738
 

453 10.384 6.075 96 

Energinet.dk 9.774
 

37 34.737 5.998 680 

Naviair 1.036 51 1.717 844 667 

Vækstfonden 76
 

8 4.606 2.730 68 

I alt 108.413 4.717 326.423 71.268 19.035 
 

 

 
Anm.:   Koncerntal. 

1)  Tal for regnskabsåret 1. april 2012 til 31. marts 2013. 

2)  Korrigeret for hybridkapital. 

Kilde:  Årsrapporter. 
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I forhold til 2012 er nettoomsætningen i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige 

virksomheder mv. steget med 2 pct., jf. figur 1.1. Dette kan primært henføres til en stigning i 

nettoomsætningen hos DONG Energy på 5,9 mia. kr. 

 

Selskabernes samlede driftsresultat steg i 2013 med 5,7 mia. kr. sammenlignet med 2012 til 

9,1 mia. kr., jf. figur 1.2. Hertil bidrager særligt DONG Energy, hvor driftsresultatet steg fra et 

negativt resultat på 3,3 mia. kr. i 2012 til et positivt resultat på 2,0 mia. kr. i 2013. Endvidere 

bidrager især DSB og Eksport Kredit Fonden til stigningen. I modsat retning trækker især 

Energinet.dk, hvis driftsresultat faldt med 574 mio. kr. i 2013. 

Resultatet efter skat for 2013 i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virk-

somheder mv. udgjorde i alt 4,7 mia. kr., mod -1,7 mia. i 2012. Til det samlede overskud i 

2013 bidrog især Danske Spil og Sund & Bælt Holding med henholdsvis 1,7 mia. kr. og 3,0 

mia. kr. I modsat retning trak DONG Energy og Vestjysk Bank ned med underskud på hen-

holdsvis 993 mio. kr. og 442 mio. kr. For begge selskaber er der dog tale om markante for-

bedringer i forhold til 2012, hvor resultatet efter skat var underskud på hhv. 4,0 mia. kr. og 1,4 

mia. kr.  

De samlede aktiver udgjorde i alt 326,4 mia. kr., hvoraf DONG Energys aktiver udgør 44 pct., 

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

men tegner sig for 48 pct. af de samlede aktiver. 

Den samlede egenkapital udgjorde i alt 71,3 mia. kr. ultimo 2013, hvilket dog er påvirket af en 

negativ egenkapital på 3,9 mia. kr. i Sund & Bælt Holding. Ses der bort fra dette selskab, 

tegner DONG Energy sig for 51 pct. af selskabernes samlede egenkapital, mens Finansiel 

Stabilitet, DSB, Eksport Kredit Fonden og Energinet.dk tilsammen står for yderligere 30 pct. 

Figur 1.1 
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Figur 1.2 

Driftsresultat 
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Anm.: For Finansiel Stabilitet erstatter nettorente- og gebyrindtægter nettoomsætning og for Energinet.dk 

anvendes bruttoomsætning.  

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
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Antallet af medarbejdere i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomhe-

der mv. var i alt 19.035. Det største selskab, målt på medarbejdere, var DSB med 42 pct. af 

det samlede antal. Derefter følger DONG Energy med 35 pct. 

De øvrige selskaber med statslig ejerandel har en samlet nettoomsætning på 75,1 mia. kr., jf. 

tabel 1.3. Heraf tegner SAS og PostNord sig til sammen for 91,0 pct. af den samlede netto-

omsætning. Den samlede nettoomsætning i selskaber med statslig ejerandel faldt med 3 pct. 

i forhold til 2012. Faldet skyldes udelukkende fald i nettoomsætningen hos SAS og PostNord, 

da de øvrige selskaber nettoomsætning steg fra 2012 til 2013. 

Resultatet efter skat for 2013 i de øvrige selskaber med statslig ejerandel udgjorde i alt et 

overskud på 4,3 mia. kr., mod et underskud på 403 mio. kr. i 2012. Af det samlede resultat 

stod Metroselskabet for 36 pct., Udviklingsselskabet By og Havn for 22 pct., og Københavns 

Lufthavne for 20 pct.  

 

Tabel 1.3 

Hovedtal for øvrige selskaber med statslig ejerandel for 2013 

 
Netto-

omsætning 
Resultat 

efter skat 
Samlede 

aktiver 
Egen-

kapital 
Medar-

bejdere 

 Mio. kr. Antal 

Selskab      

AFT 2005 0 2 43 41 1 

Air Greenland 1.182 41 1.318 737 661 

Basisbank 144 -50 2.179 84 66 

Dansk Bibliotekscenter 157 4 64 34 161 

Københavns Lufthavne 3.645 976 9.559 2.901 2.122 

Metroselskabet 1.125 1.807 12.633 3.744 212 

NORDUnet
1) 

113 -1 58 13 39 

PostNord
2) 

33.034 269 21.490 7.573 39.305 

SAS
2) 3) 

35.247 150 29.771 9.278 14.127 

Udviklingsselskabet By & Havn
4) 

418 1.092 13.314 -3.082 111 

Aarhus Letbane
 

0 -9 386 308 15 

I alt 75.065 4.280 90.814 21.630 56.820 

  

 
Anm.:  Koncerntal. 

1)  Omregnet fra EUR til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs ultimo 2013. 

2)  Omregnet fra SEK til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs ultimo 2013. 

3)  Tal for regnskabsåret 1. november 2012 til 31. oktober 2013. 

4)  Regnskab for moderselskabet, da der ikke er udarbejdet koncernregnskab i perioden 2010-2013. 

Kilde:  Årsrapporter. 
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De øvrige selskaber har i alt 56.820 medarbejdere. Selskabet med flest medarbejdere er 

PostNord, der beskæftiger 39.305 personer, svarende til 70 pct. af det samlede antal med-

arbejdere. Dernæst følger SAS med 25 pct. af det samlede antal medarbejdere. 

1.4 Udbytteindtægter 
Statens udbytteindtægter besluttes på generalforsamlingen efter indstilling fra selskabets 

bestyrelse. I 2014 er der indtil videre realiseret udbytteindtægter på 1,3 mia. kr., hvilket er en 

stigning i forhold til 2012 på 34 pct., jf. tabel 1.4.  

 

Stigningen i udbyttebetalingen er primært drevet af, at Sund & Bælt Holding har udbetalt 

udbytte på 900 mio. kr. Udbetalingen sker som led i aftalen En Grøn Transport Politik (2009), 

hvor selskabet samlet skal bidrage med finansiering for 9 mia. kr. frem mod 2022. 

Herudover har Statens Ejendomssalg for andet år i træk fordoblet udbetalingen af udbytte. I 

modsat retning trækker DSB og TV2|DANMARK, der ikke har udbetalt udbytte i 2014. 

Tabel 1.4 

Statens udbytteindtægter 

Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 

Air Greenland - - 7,5 - - 

Dansk Jagtforsikring 0 - 0 0 - 

Danske Spil - - 0 0 0 

Det Danske Klasselotteri
1) 104 96 100 95 97 

DONG Energy 357 1.685 1.114 - - 

DSB 158 300 300 56 - 

Finansiel Stabilitet - - 4.600 - - 

Københavns Lufthavne 276 357 324 633 204 

PostNord 434 327 121 35 42 

Statens Ejendomssalg 25 25 25 50 100 

Sund & Bælt Holding - - - - 900 

TV2|DANMARK - - - 135 - 

Udbytteindtægter i alt 1.356 2.794 6.593      1.004       1.343  

  
 
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)  Bestyrelsen i Det Danske Klasselotteri har indstillet, at selskabet udbetaler 97 mio. kr. i udbytte for 

 regnskabsåret 2013/2014. Beløbet er med forbehold for generalforsamlingens godkendelse. 

Kilde: Årsrapporter. 
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Den samlede udbyttebetaling i 2014 kan blive højere. Københavns Lufthavne har således 

siden 2007 udloddet udbytte to gange om året. Det vides ikke, om dette også vil blive tilfæl-

det i 2014. 

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. 

Statslige selskaber er underlagt EU's konkurrenceregler og de danske konkurrenceregler på 

lige fod med privatejede selskaber. I det følgende gengives de væsentligste konkurrencesa-

ger, der involverer statslige selskaber. 

Post Danmark 
Konkurrencerådet fandt 24. juni 2009, at Post Danmark, som i dag er en del af PostNord AB, 

havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for massebreve. Sagen er nærmere 

omtalt i Statens selskaber 2010. 

Misbruget bestod i en rabat, som Post Danmark tilbød afsendere af direct mail (der er en del 

af markedet for massebreve), hvis afsenderene enten havde et vist antal årlige forsendelser 

eller årlige forsendelser for et vist beløb. Rabatten var baseret på en trappetrinsrabatskala 

med et spænd fra 0 til 16 pct. Skalaen var indrettet således, at den opnåede rabatsats ved-

rørte alle afsenderens direct mail-forsendelser og ikke kun den del, der lå over hvert trin i 

rabatskalaen. Det betød, at kunderne kunne miste store rabatter, hvis de valgte at lade andre 

end Post Danmark omdele nogle af direct mail-brevene.  

Post Danmarks eneste konkurrent på markedet for massebreve var Citymail, som havde 

postdistributionsaktiviteter i et område omkring København. 

Konkurrencerådet fandt, at Post Danmark havde misbrugt en dominerende stilling, idet rabat-

systemet var loyalitetsskabende og afskærmede markedet for konkurrenterne. Da rabatsy-

stemet gjorde det dyrt for kunderne at bruge andre leverandører, fandt Konkurrencerådet, at 

det var vanskeligt for Post Danmarks konkurrenter at vinde markedsandele. Konkurrencean-

kenævnet stadfæstede afgørelsen 10. maj 2010. 

Post Danmark indbragte derefter sagen for Sø-og Handelsretten. Sø-og Handelsretten be-

sluttede 20. januar 2014, at der var behov for at stille EU-domstolen en række spørgsmål 

vedrørende fortolkningen af konkurrencereglerne i Traktaten om den Europæiske Unions 

Funktionsmåde. 

Reservedele til IC3-togenes motorer 
Konkurrencerådet har i 2013 truffet afgørelse i en sag, hvor den konkurrencebegrænsende 

adfærd indirekte berørte et af statens selskaber. Det skete i forbindelse med et udbud, som 

DSB afholdt, da motorerne i DSB’s IC3-tog skulle istandsættes. Motorerne er produceret af 

Deutz AG.  
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Det konsortium, der vandt opgaven om at levere reservedelene til DSB, blev imidlertid hindret 

i at købe reservedele til motorerne. DSB var derfor nødt til at købe reservedelene til en højere 

pris hos Diesel Motor Nordic, der er Deutz’ officielle forhandler i Danmark.  

Konkurrencerådet fandt, at Deutz og Diesel Motor Nordic havde krænket konkurrenceregler-

ne ved at begrænse konsortiets adgang til reservedele. Konkurrenceankenævnet opretholdt 

afgørelsen. Sagen verserer for Sø- og Handelsretten. 
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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 Aaberg 

  

Adm. direktør Jørn Brandt 

  
 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 0 1 0 0 0 

Driftsresultat (EBIT) -1 0 -1 0 0 

Årets resultat 0 1 0 0 2 

Samlede aktiver 43 43 42 42 43 

Egenkapital 38 39 39 39 41 

Pct.          

Overskudsgrad
 

-2 0 -2 0 0 

Afkastningsgrad 0 2 -1 1 4 

Egenkapitalens forrentning 88 90 91 94 95 

Soliditetsgrad -2 0 -2 0 0 
 

 

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. Selskaber med statslig del-

tagelse1 
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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 

Formål:  

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 

Næstformand Lars Tybjerg 

Medlem * Karl Andreassen  

Medlem Bjarne Eklund  

Medlem Julia Pars 

Medlem Leif Rasmussen 

Medlem * Camilla Siezing 

Medlem * Henrik Maule Steinbacher 

  

Medlem Benny Zakrisson 

 
Adm. direktør 

 
Michael Højgaard 

* Medarbejdervalgt  
 

 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning        1.113         1.135            1.175         1.167         1.182  

Driftsresultat (EBIT)             50              60                 76            113              64  

Årets resultat             37              41                 51              71              41  

Samlede aktiver        1.044         1.071            1.314         1.318         1.318  

Egenkapital           552            593               654            698            737  

Pct.      

Overskudsgrad
 

              4                5                  6              10                5  

Afkastningsgrad               5                6                  6                9                5  

Egenkapitalens forrentning               7                7                  8              11              6  

Soliditetsgrad             53              55                 50              53              56  

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 694 664 655 651 661 

Antal befløjne byer             21              21                 21              22              22  

Flyvetimer i luften, i alt       22.583        22.453          24.542        22.655        22.745  

Antal passagerer (1.000)           399            393               390            390            384  
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Selskabet 
Air Greenlands aktiviteter består hovedsagligt af indenrigs luftfartsvirksomhed i Grønland 

samt atlantflyvning, primært mellem Grønland og København men også mellem Grønland og 

Island. Derudover driver koncernen hotelvirksomhed, 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.  

Resultater 
Air Greenland havde i 2013 en nettoomsætning på 1,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 1 

pct. i forhold til 2012, jf. figur 2.1. Dette dækker over en stigning i omsætningen fra ruteflyv-

ninger samt charterflyvninger. Stigningen i omsætningen fra charterflyvning skyldes først og 

fremmest, at den indgåede Search And Rescue-kontrakt nu indgår som en charterkontrakt og 

ikke en selvstyreservicekontrakt. Overordnet set er omsætningen fra selskabets øvrige aktivi-

teter inden for bl.a. fragt, post, offentlige servicekontrakter og hotelvirksomhed omvendt faldet 

i forhold til 2012. Dette skyldes primært et fald i omsætningen fra fragt og offentlige service-

kontrakter. 

 

 

De samlede omkostninger steg i 2013 med 6 pct. til 1,1 mia. kr. Stigningen skyldes primært 

engangsomkostninger. Heri indgår udtrædelsesomkostninger i forbindelse med annullering af 

købet af to EC225 helikoptere samt skiftet til et mere fleksibelt distributionssystem, der giver 

adgang til at samarbejde med andre luftfartsselskaber. Et øget antal medarbejdere har lige-

ledes øget omkostningerne. 

Årets resultat var på 41 mio. kr., hvilket er 42 pct. lavere end sidste år. Dette skal ses i lyset 

af, at resultatet i 2012 var det bedste resultat i selskabets historie, positivt påvirket med 20 

mio. kr. fra en engangsfortjeneste ved salg af anlægsaktiver, jf. figur 2.2. Egenkapitalen er i 

Figur 2.1 
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Figur 2.2 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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2013 øget med knap 40 mio. kr. i forhold til 2012, jf. figur 2.3. Den samlede egenkapital er 

dermed 698 mio. kr. ved udgangen af 2012. Forrentningen af egenkapitalen er faldet til 6 pct. 

 

Fra 2012 til 2013 er antallet af passagerer faldet, mens antallet af flyvetimer i rutetrafikken er 

steget, jf. figur 2.4. Dette kan henføres til en omlægning af flyflåden, der har medført færre 

mellemlandinger og flere direkte ruter.  

Der udbetales ikke udbytte til aktionærerne i Air Greenland for regnskabsåret 2013.  

Air Greenland forventer et overskud på ca. 75 mio. kr. før skat i 2014. Det bemærkes, at et fly 

af typen DHC8 havarerede i januar under landing i Ilulissat, hvor flyet blev totalskadet. Hava-

riet forventes samlet at påvirke regnskabsåret 2014 negativt med op til 5 mio. kr., hvilket er 

indregnet i det forventede resultat. 

Forretningsmæssig udvikling 
Selskabets treårige strategiplan Qarsoq 2015 fra 2013 sigter bl.a. mod at øge omsætningen 

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

forhold til 2012. Et led i den forrige strategi Qarsoq 2012 var en opgradering af flyflåden. 

Selskabet fortsætter med implementeringen af DHC8 som den flytype, der skal udgøre fun-

damentet for den interne beflyvning af Grønland, og i 2013 købte selskabet sin sjette DHC8 

til levering i 2014. 

Air Greenlands omsætning på charterflyvninger i 2013 steg med ca. 17 mio. kr. sammenlig-

net med 2012. Det skyldtes først og fremmest den indgåede Search And Rescue-kontrakt, 

som nu indgår som en charterkontrakt og ikke en selvstyreservicekontrakt. Øvrige aktiviteter 

som seismik og andre forundersøgelser var på sit laveste niveau i fem år. Aktivitetsniveauet 

inden for den mineralske efterforskning lå på samme niveau som i 2012. 

Figur 2.3 

Kapitalstruktur 

0

15

30

45

60

0

300

600

900

1.200

1.500

2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapital Fremmedkapital

Soliditet (h.akse)

Mio. kr. Pct.

 

Figur 2.4 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Air Greenland forventer ikke, at der i 2014 vil være større olieboringsaktiviteter. Derimod er 

der forhåbninger om, at mineralefterforsknings-og mineindustrien vil vise øget aktivitet. Sam-

let ventes fortsat en lav efterspørgsel fra olie- og mineralsektoren efter charterflyvninger.  

Air Greenland bestilte i 2011 levering af to EC255 helikoptere i 2014, der var tiltænkt off-

shoreindustrien og Search And Rescue operationer. Da Air Greenland indgik aftalen, var det 

med forventning om stigende aktivitet i olieselskabernes efterforskning og boringer. Denne er 

dog endnu ikke blevet realiseret, tværtimod har flere selskaber udskudt eller neddroslet deres 

aktiviteter ved Grønland. Air Greenland besluttede derfor i august 2013 at sælge de to heli-

koptere. 

Med henblik på at forbedre de kommercielle forudsætninger for distributionen og dermed 

sikre øget vækst skiftede selskabet i april 2013 sin IT-distributionsplatform. Den nye platform 

muliggør igen samarbejde med rejsebureauer og luftfartselskaber på kendte branchevilkår. 

Det blev således allerede fra midten af 2013 igen muligt at købe gennemgående rejser med 

Air Greenland og SAS til danske indenrigsdestinationer. Der forventes allerede i 2014 flere 

samarbejder med andre luftfartsselskaber om rejsende til Grønland. 

Air Greenland vandt i 2013 udbudsrunden om servicering af Thule Air Base for US Air Force 

dels mellem København og Thule, dels mellem Kangerlussuaq og Thule. Den nye kontrakt er 

indgået for en femårig periode med start den 1. oktober 2013.  
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2.3 Basisbank A/S 

 

 

 

 

  

Selskabsdata 

Ejerandel 2 pct. 

Hjemmeside www.basisbank.dk 

Adresse 
Teglholm Allé 15 

2450 København SV 

Tlf.: 70 22 09 29 

Formål  

At drive bankvirksomhed samt anden ifølge 
banklovgivningen tilladt virksomhed. 
 

 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Ulrik Bayer 

Medlem Michael Albrechtslund 

Medlem Ole Lyngh Jørgensen 

Medlem Olaf Valentin Kjær 

Medlem Mai Vedel 

  

Adm. bankdirektør Lars Thuesen 
 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettorente- og gebyrindtægter 
- - 

61 136 144 

Nedskrivninger på udlån  
- - 

39 114 78 

Resultat før skat 
- - 

-56 -82 -49 

Årets resultat 
- - 

-54 -96 -50 

Samlede aktiver 
- - 

1.771 2.327 2.179 

Egenkapital 
- - 

71 48 84 

Hybridkapital 
- - 

98 98 82 

Pct. 
  

   

Egenkapitalens forrentning 
- - 

-64 -160 -75 

Solvensprocent 
- - 

13 8 10 

Kernekapitalprocent 
- - 

6 4 7 

Øvrige nøgletal 
  

   

Medarbejdere 
- - 

39 55 66 

  

 
Anm.: Der foreligger ikke koncernregnskab for Basisbank for 2009 og 2010.  
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Selskabet 
Basisbank A/S er primært en internetbank med fokus på enkle indlånsprodukter og usikrede 

forbrugslån.  

Staten opnåede den 1. juli 2013 en ejerandel i Basisbank A/S på 18 pct., efter at banken af 

Finanstilsynet blev pålagt at gennemføre en obligatorisk konvertering af statslig hybrid kerne-

kapital til aktier. Som led i sin genopretningsplan gennemførte Basisbank kort herefter først 

en kapitalnedsættelse og endelig en de facto konvertering af et ansvarligt lån fra AP Pension. 

Som resultat blev statens ejerandel reduceret og har siden den 17. juli 2013 udgjort 2 pct. 

Resultater 
Basisbank havde i 2013 nettorente- og gebyrindtægter for 144 mio. kr., hvilket svarer til en 

stigning på 6,3 pct. i forhold til 2012, jf. figur 2.5. 

 

Bankens samlede omkostninger inklusiv nedskrivninger faldt i 2013 med 13 mio. kr. til 193 

mio. kr. Nedgangen i omkostninger skyldes primært et fald i nedskrivninger på 31 pct. Faldet 

dækker dog over en stigning i driftsudgifterne, herunder en stigning på 29 pct. i personaleud-

gifterne. Stigningen i personaleudgifter skyldes for det første helårseffekten af den fusion, der 

fandt sted mellem Basisbank og Bokredit i 2012, og for det andet ekstraordinære udgifter i 

forbindelse med fratrædelsen af bankens tidligere direktør. 

Resultatet for 2013 udgjorde et underskud på 50 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 

2012 på 46 mio. kr., jf. figur 2.6.  

Egenkapitalen steg i 2013 med 36 mio. kr. til 84 mio. kr., jf. figur 2.7.  

Figur 2.5 
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Figur 2.6 
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Kilde: Årsregnskaber samt egne beregninger.  



Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse 

 

Statens Selskaber 2014 · Juni 2014 24 

 

Der udbetales ikke udbytte for 2013. 

Basisbank budgetterer med et overskud i niveauet 0-10 mio. kr. for 2014. Resultatet vil af-

hænge af bankens succes med hensyn til implementeringen af sin nye strategi. Resultatet 

afhænger også i høj grad af udviklingen i bankens usikrede forbrugslån og erhvervsengage-

menter, herunder niveauet af nedskrivninger. Endelig gælder det, at bankens drift er betinget 

af gennemførelsen af den genopretningsplan, banken er underlagt. 

Forretningsmæssig udvikling 
Ved udgangen af 2012 opfyldte Basisbank ikke sit individuelle solvenskrav, hvorfor banken i 

februar 2013 fik påbud fra Finanstilsynet om at udarbejde en genopretningsplan. På grund af 

yderligere nedskrivningsbehov blev det i juni 2013 konstateret, at bankens solvens faldt 

under lovkravet på 8 pct. Finanstilsynet pålagde derfor banken at konvertere dele af det 

statslige kapitalindskud til aktier. Samtidigt indgik banken en aftale med AP Pension om en 

de facto konvertering af ansvarlig lånekapital til aktier. Ultimo juli var bankens kapitalgrundlag 

derfor væsentlig styrket. På grund af yderligere nedskrivninger i andet halvår 2013 var ban-

kens faktiske solvens dog igen under det individuelle solvenskrav ved årets udgang, hvorfor 

banken blev påbudt at opdatere sin genopretningsplan. Banken er ultimo april 2014 fortsat i 

dialog med Finanstilsynet herom.  

Bankens genopretningsplan indebærer undersøgelse af mulighederne for tilførsel af egenka-

pital, initiativer til generel styrkelse af bankens indtjening samt til reduktion af solvensbehovet, 

fx ved afhændelse af ikke-strategiske aktiver, og endelig afsøgning af muligheden for en 

fusionspartner. 

Basisbank har i 2013 gennemført en omfattende strategiomlægning. Ifølge den fremadrette-

de strategi skal banken fokusere på to nicheområder: 

Figur 2.7 
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Figur 2.8 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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 At være en attraktiv opsparings- og transaktionsbank for kunder med likviditetsoverskud. 

 Udlån til private i form af usikrede forbrugslån. 

 

Som led i denne strategi vil banken normalt kun påtage sig eksponeringer på op til 500.000 

kr. pr. modpart.  

Som følge af strategien har selskabet fokus på at afvikle bankens udlån til erhvervskunder 

samt bolig- og andelsboligkunder. Selskabet har primo 2014 frasolgt ca. 800 kunder inden for 

sidstnævnte segment, hvilket umiddelbart har styrket bankens kapitalgrundlag.  

Den nye strategi skal skabe fundament for et selskab med bedre konsolideringsevne. Dette 

skal sikre selskabet et kapitalgrundlag, der lever op til de nye krav i kapitalkravsdirektivet 

CRD IV.   
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2.4 Bornholmstrafikken Holding A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.bhtholding.dk 

Adresse: Dampskibskajen 3-5 
3700 Rønne 

Tlf.: 70 23 15 15 

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 

  2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 

Mio. kr.          

Nettoomsætning - 0 0 0 0 - 0 0 0 

Resultat før skat - -49 -27 15 31 - -49 -27 15 

Årets resultat - -49 -27 15 31 - -49 -27 15 

Samlede aktiver - 395 361 353 383 - 395 361 353 

Egenkapital - 379 355 349 379 - 379 355 349 

Pct.          

Egenkapitalens forrentning - -14 -7 4 9 - -14 -7 4 

Soliditetsgrad - 96 98 99 99 - 96 98 99 

Øvrige nøgletal                   

Medarbejdere  - 0 0 0 0 - - - - 
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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 den 14. januar 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 Bornholms-

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

Resultater 
Bornholmstrafikken Holding havde ved udgangen af 2013 en egenkapital på 379 mio. kr., en 

nettoomsætning på 0 kr. og et overskud på 31 mio. kr. Overskuddet skyldes resultatet i den 

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

Danske Færger havde i 2013 en nettoomsætning på 957 mio. kr., jf. figur 2.9. Det er en stig-

ning på 3 pct. sammenlignet med 2012, hvilket primært kan henføres til øget omsætning fra 

billetindtægter samt salg af shop- og cateringvarer. Omsætningen fra kontraktvederlag for 

besejlinger er ligeledes øget.  

 

 

Danske Færgers omkostninger var 851 mio. kr. i 2013, hvilket er på niveau med 2012. Om-

kostningerne blev blandt andet påvirket af faldende personaleomkostninger som følge af 

færre ansatte, faldende af- og nedskrivninger for havneanlæg, især vedrørende Samsø Vest-

ruten, samt stigende vedligeholdelsesudgifter til færgen HF Leonora Christina som følge af 

udløb af garantiperiode. Derudover er bunkerudgifterne steget med 5 pct., hvilket bl.a. kan 

henføres til en højere oliepris.  

Figur 2.9 
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Figur 2.10 
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Kilde: Årsrapporter for Danske Færger samt egne beregninger.   
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Danske Færgers resultat var i 2013 et overskud på 59 mio. kr. mod 30 mio. kr. i 2012, jf. figur 

2.10. Forbedringen skyldes primært en omsætningsfremgang, herunder øget trafik især på 

Langelandsruten.  

Egenkapitalen i Danske Færger steg i 2013 med 57 mio. kr., jf. figur 2.11. Dette skyldes 

overført resultat i 2013. Regulering som følge af sikring af prisen på fremtidigt køb af bunker-

olie samt sikring af fast rente på langsigtet gæld har omvendt påvirket egenkapitalen negativt 

med 2 mio. kr. 

 

Bornholmstrafikken Holding har ikke udbetalt udbytte for 2013.  

Bornholmstrafikken Holding forventer et resultat for 2014, som er på niveau med eller bedre 

end 2013. Et eventuelt overskud ventes påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med 

påbegyndelse af to nye kontraktperioder.  

Forretningsmæssig udvikling 
Danske Færger har i 2013 vundet og indgået en 10-årig kontrakt med Transportministeriet 

om besejling af ruten mellem Bøjden på Fyn og Fynshav på Als fra maj 2014 til og med april 

2024. Kontrakten afløser den gældende aftale mellem Danske Færger og Transportministeri-

et om besejling af ruten.  

Danske Færger har ligeledes i 2013 vundet og indgået en 10-årig kontrakt med Transportmi-

nisteriet om besejling af ruten mellem Kalundborg på Sjælland og Ballen på østsiden af 

Samsø fra oktober 2014 til og med september 2024. Kontrakten indebærer sejlads til en 

nyoprettet færgehavn syd for Ballen by, hvilket betyder at sejltiden fra Kalundborg til Samsø 

forkortes med ca. 20 minutter. Kontrakten afløser den gældende aftale mellem Danske Fær-

ger og Transportministeriet om besejling af ruten. 

Figur 2.11 
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Figur 2.12 
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Kilde: Årsrapporter for Danske Færger A/S samt egne beregninger.  
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Danske Færgers nuværende kontrakt for besejling mellem Hou i Jylland og Sælvig på Samsø 

ophører pr. 30. september 2014. Samsø Kommune vil fremover varetage driften af denne 

rute.  

Ruten mellem Tårs på Lolland og Spodsbjerg på Langeland har i 2013 haft en trafikfremgang 

med 3 pct. flere passagerer. Dette følger af en kapacitetsforøgelse på ruten i 2012 med ind-

sættelse af to nye double-ended færger. De øvrige ruter har oplevet et fald i antallet af pas-

sagerer. Samlet set er passagertrafikken faldet med godt 1 pct. i 2013, jf. figur 2.12. 
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2.5 DanPilot 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: DanPilot.dk 

Adresse: Havnepladsen 3A 
5700 Svendborg 

Tlf.: 63 25 66 00 

Formål:  

Selskabets formål er at bidrage til sejladssikker-
heden ved at foretage lodsninger i og uden for 
dansk farvand på et forretningsmæssigt grundlag. 
 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Tage Reinert 

Næstformand Marianne Granhøj 

Medlem * Steen S. Christensen 

Medlem * Pernille Dahlgaard 

Medlem Peter Herskind 

Medlem  Thorkild E. Jensen 

Medlem Claus L. Kristensen 

Medlem* Søren H. Vaag 

  

Adm. direktør     Lars S. Ahrendtsen  

* Medarbejdervalgt 

 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 275 316 341 347 365 

Driftsresultat (EBIT) -45 11 27 18 19 

Årets resultat efter skat -49 7 23 -2 13 

Samlede aktiver 121 122 122 113 192 

Egenkapital -12 -5 -43 -45 82 

Pct.      

Overskudsgrad - 4 8 5 5 

Afkastningsgrad - 9 22 16 12 

Egenkapitalens forrentning
1) 

- - - - 69 

Soliditetsgrad - -4 -35 -40 43 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere - - - - 287 

  

1) Egenkapitalens forrentning er ikke beregnet for år med negativ egenkapital. 
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Selskabet 
DanPilot blev i december 2013 omdannet fra en styrelse til en selvstændig offentlig virksom-

hed med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013.  

DanPilots hovedaktivitet er lodsning af skibe i transit mellem Østersøen og Nordsøen (gen-

nemsejlingslodsninger) samt lodsning af skibe ind og ud af danske havne (regionallodsnin-

ger). DanPilot har forsyningspligt på både regional- og gennemsejlingsområdet, dvs. DanPilot 

er forpligtiget til at stille lods til rådighed for skibe, som ønsker det, eller som har lodspligt. 

Resultater 
DanPilot havde i 2013 en omsætning på 365 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. mere end året før, 

jf. figur 2.13. Stigningen er primært drevet af vækst i gennemsejlingsmarkedet, som primært 

skyldes større eksport af varer fra russiske havne i Østersøen samt bedring i shippingmarke-

det generelt.  

 

Omkostningerne steg i 2013 med 5 pct. til 346 mio. kr., hvilket kan henføres til højere aktivitet 

og ansættelse af flere lodser. 

Resultatet efter skat for 2013 var 13 mio. kr., hvilket er en forbedring på 15 mio. kr. fra et 

underskud på 2 mio. kr. i 2012, jf. figur 2.14. Underskuddet for 2012 skal ses i lyset af, at der 

blev afholdt ekstraordinære udgifter på 20 mio. kr. primært som følge af, at DanPilot foretog 

ekstraordinære afskrivninger på blandt andet deres lodsbåde.  

I 2013 blev selskabets egenkapital samt soliditet væsentligt forbedret, jf. figur 2.15. Den 

primære grund til forbedringen er, at staten foretog et kapitalindskud på 120 mio. kr. i forbin-

delse med omdannelsen af DanPilot fra en statslig styrelse til en selvstændig offentlig virk-

somhed.  

Figur 2.13 
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Figur 2.14 
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Kilde: Årsrapport 2013 samt egne beregninger. 
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DanPilot udbetaler ikke udbytte for 2013.  

Der forventes et resultat efter skat for 2014 på 16 mio. kr. 

Forretningsmæssig udvikling 
DanPilots antal af lodsninger steg med 11 pct. i 2013 svarende til knap 2.000 flere lodsninger 

end i 2012. Den øgede aktivitet skyldes både flere regionallodsninger og flere gennemsej-

lingslodsninger, jf. figur 2.16 

Regeringen har fremsat lovforslag om modernisering af lodsloven, der blandt andet indebæ-

rer, at DanPilots monopolrettighed på gennemsejlingsområdet gradvist fjernes frem mod 

2020, hvor der skal være fuld konkurrence på området.   

DanPilots strategi og budget for 2014 sigter derfor på at konsolidere, udvikle og optimere 

forretningen for derigennem at styre DanPilot endnu mere i retning af en moderne, forret-

ningsorienteret virksomhed. Dette skal blandt andet ske ved investering i mere effektivt mate-

riel samt systemintegration og udvikling af IT værktøjer.  

 

 

  

Figur 2.15 
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Figur 2.16 
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Kilde:  Årsrapport 2013 samt egne beregninger.  
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2.6 Dansk BiblioteksCenter A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 39 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 Peter Isbrand Jacobsen 

Næstformand Ivan Sørensen 

Medlem* Christian Boesgaard 

Medlem  Peder Christian Kierkegaard 

Medlem Erik Lauritzen 

Medlem * Hans-Erik Sørensen 

Medlem * Hanne L. Thomsen 

Medlem Ib Valsborg 

  

Adm. direktør Mogens Brabrand Jensen 

* Medarbejdervalgt  
 

 

 
 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 131 138 146 155 157 

Driftsresultat (EBIT) 1 1 4 7 5 

Årets resultat 1 1 3 5 4 

Samlede aktiver 84 82 60 62 64 

Egenkapital 38 39 25 31 34 

Pct.          

Overskudsgrad
 

1 1 3 4 3 

Afkastningsgrad 1 1 5 11 8 

Egenkapitalens forrentning 3 2 8 18 11 

Soliditetsgrad 45 48 42 49 54 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 159 159 158 160 161 
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Selskabet 
Dansk BiblioteksCenter A/S hovedaktivitet er bibliografisk registrering, herunder udarbejdelse 

af den danske nationalbibliografi, samt salg og formidling af bibliografiske data i primært 

elektronisk form. Dansk BiblioteksCenter A/S driver og udvikler den bibliografiske og sy-

stemmæssige infrastruktur til bibliotekerne i Danmark. 

Resultater 
Dansk BiblioteksCenters omsætning blev i 2013 157 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 

2012 på 1 pct., jf. figur 2.17. 

Omkostningerne steg i 2013 til 154 mio. kr., hvilket er en stigning på 2 pct. i forhold til 2012. 

Stigningen er primært drevet af højere omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt 

højere personaleomkostninger. 

Resultatet efter skat blev 3,5 mio. kr. i 2013, hvilket er et fald fra 2012 på 31 pct., jf. figur 

2.18. Overskudsgraden og egenkapitalens forrentning faldt begge til henholdsvis 3 pct. og 11 

pct. 

Resultatet for 2013 overføres til egenkapitalen, hvorfor denne steg til 34 mio. kr., svarende til 

en stigning på 12 pct. i forhold til 2012, jf. figur 2.19. 

  

Figur 2.17 
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Figur 2.18 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Der blev på baggrund af resultatet for 2013 ikke udbetalt udbytte. 

For 2014 forventes en mindre tilbagegang i omsætningen, så denne bliver ca. 153 mio. kr. 

samtidig med at driftsresultat forventes at ligge under niveauet for 2013. 

Forrentningsmæssig udvikling 
Selskabets strategiske fokus er at skabe det digitale grundlag for formidlingen af biblioteker-

nes tilbud. Det sker bl.a. gennem produktion af metadata i form af den danske nationalbiblio-

grafi og bibliotekskatalogisering til primært folke- og skolebiblioteker. En af selskabets øvrige 

opgaver er drift og udvikling af bibliotek.dk, som er en webportal, der giver adgang til at søge 

i alle de materialer, der findes på de offentlige biblioteker. Bibliotek.dk har i alt ca. 4 mio. 

besøg på et år og godt 2 mio. unikke besøgende, jf. figur 2.20.  

Selskabet udvikler og driver DanBib, der er en bibliografisk database – rettet mod biblioteks-

professionel brug – med ca. 35 millioner bibliografiske poster. DBC har indgået aftale med KL 

og Kulturministeriet om at lave infrastrukturen til Danskernes Digitale Bibliotek. 

Hovedfokus for Dansk BiblioteksCenters aktuelle udviklingsprojekter er at videreudvikle og 

omlægge bibliotekernes fælles it-infrastruktur til en serviceorienteret arkitektur.  

Dansk BiblioteksCenter deltager i udviklingsfællesskaber sammen med bibliotekerne og 

andre samarbejdspartnere. En væsentlig samarbejds- og udviklingspartner er TING Concept 

Community, et brugerdrevent open source fællesskab, der består af en række biblioteker og 

biblioteksleverandører. 

Biblioteksmarkedet er generelt præget af internationalisering. DBC har derfor behov for kon-

stant at udvikle kompetencer på internationalt niveau, hvilket sker gennem udviklingspartner-

skaber, der kan bidrage til udvikling af de nationale løsninger.  

Figur 2.19 
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Figur 2.20 
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Kilde: Årsrapporter, www.danbib.dk samt egne beregninger. 
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2.7 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 Tage Steen Sørensen 

  

Adm. direktør Michael Steen Wiisbye 
 

 

Regnskabstal 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning
1) 

4 4 4 5 5 

Driftsresultat (EBIT)
2) 

2 -4 0 5 -0 

Årets resultat 3 -2 1 5 0 

Samlede aktiver 41 45 44 42 44 

Egenkapital 31 29 31 35 36 

Pct.      

Overskudsgrad
3) 

45 -81 -7 78 -1 

Afkastningsgrad 5 -10 -1 11 0 

Egenkapitalens forrentning 9 -7 4 14 1 

Soliditetsgrad 76 65 70 85 81 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere
 

1 1 1 1 1 

Erstatningsprocent
4)

 23 -156 -86 27 -72 

  

1) Præmieindtægter for egen regning.  

2) Forsikringsteknisk resultat. 

3) Forsikringsteknisk resultat i pct. af bruttopræmieindtægter. 

4) Erstatningsudgifter for egen regning i pct. af præmieindtægter for egen regning. 
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2.8 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, 
væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed 
i forbindelse hermed. 
 

Bestyrelse 

Formand Peter Gæmelke 

Næstformand Søren Møller 

Medlem * Stig Andersen 

Medlem 
Karen Sofie Hansen-

Hoeck 

Medlem * Malene Hyldig 

Medlem Ronnie Job 

Medlem * Karen Minke 

Medlem Niels Nygaard 

Medlem  Majken Schultz 

  

Adm. direktør H.C. Madsen 

* Medarbejdervalgt 

 
 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Bruttospilleindtægter
1)

 3.633 3.761 3.904 4.117 4.469 

Statsafgifter         1.052  1.086 1.126 322 494 

Nettoomsætning        2.581       2.675       2.778      3.795  3.975  

Driftsresultat (EBIT) 1.374 1.438 1.589 2.429 2.210 

Årets resultat 1.429 1.481 1.629 1.854 1.655 

Samlede aktiver         1.027  984 1.219 1.771 1.667 

Egenkapital           197  195 248 689 981 

Pct.      

Overskudsgrad
 

            53            54            57            64  56  

Afkastningsgrad           131          143          144          162  129  

Egenkapitalens forrentning           725          756          735          396  198  

Soliditetsgrad             19            20            20            39  59  

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 261 232 240 299 320 

   

1) Samlede spilleindtægter fratrukket præmier. 
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Selskabet 
Danske Spil udbyder spil i henhold til en bevilling udstedt af spillemyndigheden i medfør af 

lov om spil. Forretningsområderne 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 med licens under den nye danske spillovgivning.  

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

Resultater 
Danske Spil havde i 2013 bruttospilleindtægter på 4,5 mia. kr. hvilket er 9 pct. mere end i 

2012. Efter statsafgifter var nettoomsætningen på 4,0 mia. kr., jf. figur 2.21. Udviklingen i 

nettoomsætningen skal ses i lyset af Danske Spils fulde overtagelse af Elite Gaming i 2012. 

Elite Gaming er således konsolideret i koncernens regnskaber fra og med 4. kvartal 2012. 

 

Danske Spils omkostninger steg med 230 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvilket svarer til en stig-

ning på 14,6 pct. Stigningen i omkostningerne skyldes primært indregningen af Elite Gaming. 

Årets resultat udgjorde 1,7 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 11 pct., jf. figur 2.22. Resultatet 

for 2012 er påvirket positivt af en regnskabsteknisk engangspost i medfør af købet af Elite 

Gaming.  

Danske Spil koncernen har tre forretningsområder, hvoraf Danske Lotteri Spil tegner sig for 

størstedelen af koncernens bruttospilleindtægter, jf. tabel 2.3. Bruttospilleindtægten i Danske 

Lotteri Spil er faldet med 4 pct. fra 2012 til 2013. Danske Lotteri Spil havde i 2013 et driftsre-

sultat på 1,8 mia. kr.  

Aktiviteterne i Danske Licens Spil havde bruttospilleindtægter for 1,3 mia. kr. i 2013, hvilket er 

en stigning på 8 pct. Stigningen skal ses i lyset af, at der ikke var større sportsmæssige slut-

Figur 2.21 
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Figur 2.22 
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Anm.: Omkostninger indeholder forhandlerprovision, andre spilrelaterede omkostninger, administration 

samt af- og nedskrivninger. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
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runder i 2013, der ellers normalt trækker i retning af større omsætning. Danske Licens Spil 

havde et driftsresultat på 389 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 6 pct. sammenlignet 

med året før. 

 

Elite Gaming, der er udbyder af automatspil, havde bruttospilleindtægter på 475 mio. kr. i 

2013, mens selskabet har realiseret et resultat efter skat på 20 mio. kr. Elite Gaming blev i 

2012 et fuldt ud ejet datterselskab til Danske Spil koncernen. 

Danske Spils egenkapital er steget med 292 mio. kr. fra 2012 til 2013, jf. figur 2.23. Stignin-

gen kan primært henføres til overskud i Danske Licens Spil A/S. Udviklingen i egenkapitalen 

indebærer samtidig en betydelig stigning i selskabets soliditet. 

Tabel 2.3 

Regnskab opdelt på forretningsområder, 2012-2013 (mio. kr.) 

  Danske Lotteri Spil Danske Licens Spil Elite Gaming 

 2012 2013  2012 2013  2012 2013 

Bruttospilleindtægter 2.778 2.681  1.214 1.313  - 475 

Driftsresultat (EBIT) 1.872 1.799  368 389  - 28 

Resultat efter skat 1.406 1.352  265 281  - 20 

  

 
Anm.: Opgjort uden sammenligningstal for Elite Gaming, da datterselskabet først er en del af Danske Spil 

koncernen fra og med 4. kvartal 2012. 

Kilde: Årsrapport 2013, Danske Spil. 

Figur 2.23 
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Figur 2.24 
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Anm.: Danske Spils bruttospilleindtægter er inklusiv øreafrunding og forældelser, hvorved selskabets mar-

kedsandele i mindre omfang overvurderes. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
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Der er fra og med 2012 gennemført en delvis liberalisering af spillemarkedet. I den forbindel-

se er der indført nye regler for udlodning af overskud fra Danske Spil. De nye regler indebæ-

rer, at det kun er overskud i Danmark fra eneretsaktiviteterne i Danske Lotteri Spil, 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 1,3 mia. kr. i 2013, hvilket er et fald 

på 53 mio. kr. i forhold til 2012. Udviklingen i udlodningen skyldes vigende bruttospilleindtæg-

ter i datterselskabet Danske Lotteri Spil. 

I medfør af overskud i Danske Licens Spil udbetales der 158 mio. kr. direkte til staten for 

regnskabsåret 2013. Derudover betales direkte fra datterselskaberne til staten 29 mio. kr. fra 

overskud af spil i Grønland. 

Danske Spil forventer på baggrund af de opnåede resultater i 2013, at bruttospilleindtægter-

ne i 2014 vil være i størrelsesordenen 4,3-4,5 mia. kr., og forventer et resultat i niveauet 1,5-

1,7 mia. kr. 

Forretningsmæssig udvikling 
Med den delvise liberalisering af spillemarkedet fastholdes Danske Spils monopol på lotterier 

og væddemål på heste- og hundevæddeløb, mens 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 afgift og gebyr til staten. Samti-

dig har Danske Spil som følge af liberaliseringen fået bedre mulighed for at tilbyde sine kun-

der nye produkter som online poker og kasino. 

Den nye spillelovgivning er kommet godt fra start, og det liberaliserede spillemarked er vel-

fungerende. Bruttospilleindtægterne på det liberaliserede marked (væddemål og onlinekasi-

no) i Danmark var i 2013 således på knap 2,4 mia. kr., hvilket er godt 300 mio. kr. mere end i 

2012. Bruttospilleindtægterne på det samlede spillemarked i Danmark var på knap 7,6 mia. 

kr. i 2013, hvilket var knap 75 mio. kr. mere end i 2012. 

 

Danske Spil koncernen (opgjort ekskl. Elite Gaming) havde i 2013 en markedsandel på 53 

pct., hvilket er på linje med markedsandelen i 2012, jf. figur 2.24 

De liberaliserede aktiviteter i Danske Licens Spil havde i 2013 bruttospilleindtægter for 1,3 

mia. kr., hvilket er en stigning på 8,2 pct. sammenlignet med 2012. Stigningen skal dog ses i 

lyset af, at de samlede bruttospilleindtægter på den liberaliserede del af spillemarkedet steg 

med 16,1 pct. fra 2012 til 2013.  

Markedet for automatspil har en vigende andel af spillemarkedet. De samlede bruttospilleind-

tægter på markedet for automatspil i Danmark var i 2013 på 1,6 mia. kr., hvilket svarer til et 

fald på 10,4 pct. sammenlignet med 2012. Elite Gaming havde i 2013 en markedsandel på 

29,1 pct. af markedet for automatspil i Danmark. 
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2.9 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 Jutta af Rosenborg
1)

 

Medlem Anders Blauenfeldt
1)

 

Medlem Tore Pein Jensen 

Medlem  Linda Nielsen 

  

Adm. direktør Elisabeth Rask Jørgensen 

1) Vælges på selskabets generalforsamling den 

19. juni 2014. 

 

Regnskabstal 

 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 

Mio. kr.      

Bruttospilleindtægter
1) 

224 234 238 237 234 

Statsafgifter 40 40 42 42 42 

Nettoomsætning
 

         184           193          196          195          192  

Driftsresultat (EBIT)          115           125          125          121          120  

Årets resultat          100           104  97         101  96 

Samlede aktiver          350           360          348          357  350 

Egenkapital          183           189          182          187  182 

Pct.      

Overskudsgrad
 

62 65 64 62 62 

Afkastningsgrad 34 35 35 34 34 

Egenkapitalens forrentning 56 56 52 55 52 

Soliditetsgrad 52 52 52 52 52 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 53 49 44 42 39 

  

 
Anm.: Det Danske Klasselotteri A/S’ regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. 

1) Samlede spilleindtægter fratrukket gevinster. 
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Selskabet 
Det Danske Klasselotteri A/S udbyder klasselotteri efter tilladelse fra spillemyndigheden.  

Resultater 
Det Danske Klasselotteri havde i regnskabsåret 2012-13 en nettoomsætning efter betaling af 

statsafgift på 192 mio. kr., hvilket er på niveau med året før, jf. figur 2.25. Større gevinstbeta-

ling end planlagt indebar et nedadgående pres på selskabets bruttospilleindtægter og der-

med nettoomsætning sammenlignet med foregående år. Der er udbetalt gevinster for 470 

mio. kr. i 2012-13. 

 

Omkostningerne var i regnskabsåret 2012-13 på 72 mio. kr., hvilket er marginalt mindre end 

året før. Udviklingen skal ses i lyset af, at den fortsatte omlægning fra fysisk til online salg 

trækker i retning af lavere omkostninger, jf. figur 2.28. 

Resultatet efter skat var på 96 mio. kr. i 2012-13, hvilket er et fald på 5 pct., jf. figur 2.26. 

Faldet skyldes overvejende lavere finansielle indtægter, herunder lavere kursgevinster på 

værdipapirer samt højere gevinstudbetalinger. 

Selskabets egenkapital faldt med 2 pct. i regnskabsåret 2012-13, og soliditetsgraden forblev 

stort set uændret, og udgør nu 52 pct., jf. figur 2.27. Udviklingen i selskabets egenkapital 

skyldes, at der i 2012-13 er udbetalt 100 mio. kr. i udbytte vedrørende regnskabsåret 2011-

12, mens resultatet for 2012-13 var på 96 mio. kr. 

Figur 2.25 
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Figur 2.26 
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Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger.  
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På baggrund af resultatet for 2012-13 betalte selskabet 95 mio. kr. i udbytte svarende til 99,5 

pct. af årets resultat.  

Selskabet forventer for regnskabsåret 2013-14 et resultat før skat på ca. 127 mio. kr., hvilket 

vil være på niveau med resultatet i regnskabsåret 2012-13.  

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.  

Der er fortsat ikke fri adgang til at udbyde klasselotteri, men Klasselotteriet oplever konkur-

rence fra nye spil på den liberaliserede del af spillemarkedet. Selskabet har i lyset af den 

delvise liberalisering af spillemarkedet formået at fastholde et driftsresultat på niveau med 

foregående år. 

Selskabet forventer, at den markante markedsføring af nye spil fra spiludbyderne fremover 

risikerer at påvirke selskabets omsætning negativt.  

Udbyttet fra Det Danske Klasselotteri indgår i udlodningen til overskudsmodtagerne (”udlod-

ningsmidlerne”). 

  

Figur 2.27 
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Figur 2.28 
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Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger.  
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2.10 DONG Energy A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel:  59 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 Benny D. Loft
 

 
 (Thomas Thune Andersen fra medio 2014) 

Næstformand Jørn Peter Jensen 

Medlem * Hanne Sten Andersen 

Medlem * Poul Dreyer 

Medlem  Pia Gjellerup 

Medlem * Benny Gøbel 
 
 Medlem Martin Hintze 

Medlem Poul Arne Nielsen 

Medlem * Jens Nybo Stilling Sørensen 

Medlem Claus Wiinblad 

Adm. direktør  Henrik Poulsen 

* Medarbejdervalgt 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 49.454 54.523 56.717 67.179 73.105 

Driftsresultat (EBIT) 4.199 8.095 6.100 -3.324 2.041 

Årets resultat 1.492 4.499 2.882 -4.021 -993 

Samlede aktiver 120.335 136.734 152.926 157.489 145.672 

Egenkapital
1 

36.720 43.220 48.202 40.478 38.307 

Pct.      

Overskudsgrad
 

8 15 11 -5 3 

Afkastningsgrad 4 6 4 -2 1 

Egenkapitalens forrentning
1)

  4 11 6 -9 -3 

Soliditetsgrad
1)

 31 32 32 26 26 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere           5.820           5.800             5.966        6.735  6.692 

Oliepris (kr./tdr.)
2) 

326 447 594 646 610 

  

1) Der er korrigeret for hybridkapital, således at hybridkapital behandles som gæld. 
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Selskabet 
DONG Energy er en energivirksomhed, hvis primære forretningsområder er offshore vind-

energi, efterforskning og produktion af olie og naturgas, elproduktion, samt salg og distributi-

on af el og gas. Aktiviteterne udøves i Danmark og det øvrige Nordvesteuropa.  

Statens ejerandel i DONG Energy A/S udgør 59 pct. De øvrige aktier er ejet af tidligere aktio-

nærer i henholdsvis det daværende Energi E2 A/S og det daværende Elsam A/S samt New 

Energy Investment (fonde administreret af Goldman Sachs), ATP og PFA. 

Resultater 
DONG Energy omsatte i 2013 for 73,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 9 pct. i forhold til 

2012, jf. figur 2.29. Stigningen skyldes primært højere el- og gasproduktion, højere gassalg 

samt indtægter fra entreprisekontrakter ved opførelse af dels havvindmølleparker for medin-

vestorer, dels transmissionsanlæg. Disse positive effekter blev delvist modsvaret af bl.a. en 

lavere olieproduktion.  

 

Omkostningerne var tilnærmelsesvis uændrede fra 2012 til 2013. Dette dækker dog over et 

mindre fald i driftsomkostningerne, der blev opvejet af en stigning i af- og nedskrivninger. 

DONG Energy har i 2013 foretaget af- og nedskrivninger for i alt knap 13 mia. kr., hvoraf 

nedskrivninger udgør 5,0 mia. kr. Nedskrivningerne er primært foretaget på olie- og gasfelter 

samt på gasfyrede kraftværker. 

I 2013 udgjorde DONG Energys resultat efter skat et underskud på 1,0 mia. kr., mod et un-

derskud på 4,0 mia. kr. i 2012, jf. figur 2.30. Det fortsatte underskud kan primært henføres til 

de store nedskrivninger. Forbedringen fra 2012 skyldes primært en stigende indtjening fra 

havvindmølleparker, en højere ejerandel i gasfeltet Ormen Lange samt at resultatet i 2012 

var negativt påvirket af hensættelser til tabsgivende kontrakter.  

Figur 2.29 
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Figur 2.30 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Samlet set har resultatet for 2013 medført en forbedring i både overskudsgraden og forrent-

ningen af egenkapitalen. Overskudsgraden er i modsætning til 2012 blevet positiv, mens 

forrentningen af egenkapitalen fortsat er negativ i 2013. 

DONG Energy har fire forretningsområder, hvoraf Wind Power tegner sig for det største 

positive driftsresultat, jf. tabel 2.4. Området har mere end fordoblet indtjeningen i forhold til 

2012, hvilket primært skyldes højere elproduktion som følge af idriftsættelsen af nye hav-

vindmølleparker og indtægter fra entreprisekontrakter samt lavere kapacitetsomkostninger. 

Dette blev delvist modsvaret af højere projektudviklingsomkostninger samt af- og nedskriv-

ninger. 

 

Tabel 2.2 

Regnskab opdelt på forretningsområder
 

 Nettoomsætning
1)

 Driftsresultat (EBIT) 

Mio. kr. 2012 2013 2012 2013 

Wind Power 7.737 11.960 715 1.894 

Exploration & Production 11.871 12.344 3.088 736 

Thermal Power 9.063 9.658 -3.804 -1.802 

Customers & Markets 46.569 49.663 -3.213 913 

I alt
1)

 75.240 83.625 -3.214 1.741 
 

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. 

 

Forretningsområdet Exploration & Production var positivt påvirket af højere gasproduktion og 

–priser, hvilket dog blev delvist modsvaret af lavere olieproduktion og –priser samt højere 

udgiftsførte efterforskningsomkostninger. Faldet i driftsresultatet i forhold til 2012 skyldes 

nedskrivninger på 3,7 mia. kr. på olie- og gasfelter, herunder 1,8 mia. kr. på de norske felter 

Oselvar og Ula som følge af et lavere reserveskøn og performance problemer på Oselvar, og 

0,9 mia. kr. på felterne i Siri-området på grund af produktionsnedlukning.  

Omsætningen i forretningsområdet Thermal Power steg i 2013 som følge af højere elproduk-

tion og -priser. Driftsresultatet var negativt, hvilket skyldes høje nedskrivninger. Forbedringen 

i forhold til i 2012 skyldes, at såvel nedskrivningerne som afskrivningerne var lavere end i 

2012.  

Forretningsområdet Customers & Markets tegner sig med en forbedring på 4,1 mia. kr. til et 

positivt driftsresultat på 913 mio. kr. for den største fremgang i driftsresultatet. Forbedringen 

skyldes for det første højere el- og gassalg. For det andet var resultatet i 2012 negativt påvir-

ket af bl.a. hensættelser på 2,3 mia. kr. på tabsgivende gaslagerkontrakter. Endelig præste-

rede Markets-aktiviteterne en forbedring takket være genforhandling af langsigtede gas-

kontrakter, forenkling af organisationen og reduktion af omkostningerne.  
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DONG Energy-koncernens samlede nettoinvesteringer udgjorde i 2013 5,9 mia. kr., hvilket er 

en nedgang på 56 pct. i forhold til 2012. Nettoinvesteringerne var sammensat af bruttoinve-

steringer på 21,2 mia. kr. og frasalg for 15,3 mia. kr. Investeringerne var primært relateret til 

udbygning af vindaktiviteter, herunder den danske Anholt havmøllepark, tre britiske og to 

tyske havmølleparker, installationsskibet Sea Challenger samt udbygning af olie- og gasfelter 

og infrastruktur.  

DONG Energy har som led i selskabets finansielle handlingsplan gennemført en række fra-

salg. De væsentligste frasalg i 2013 vedrørte det svenske vandkraftselskab Kraftgården, et 

britisk og et norsk gasfyret kraftværk, transmissionsaktiviteterne relateret til en britisk havmøl-

lepark, den polske og den danske onshore vindforretning og kontorbygningen i Gentofte. Det 

høje frasalgsniveau har ført til, at DONG Energys rentebærende nettogæld faldt med 6,2 mia. 

kr. til 25,8 mia. kr. 

Ved udgangen af 2013 var den samlede balancesum 145,7 mia. kr. mod 157,5 mia. kr. i 

2012, jf. figur 2.31. Faldet skyldes hovedsageligt frasalgene. 

 

Egenkapitalen faldt med 2,2 mia. kr. til 38,3 mia. kr. i 2013. Faldet skyldes primært årets 

negative resultat.  

Den lavere egenkapital har påvirket selskabets soliditet negativt, hvilket dog mere end opve-

jes af et fald i de samlede aktiver. Selskabets soliditet steg således i forhold til 2012 med 

knap 0,6 pct.-point til 26 pct.  

Der blev på baggrund af resultatet for 2013 ikke udbetalt udbytte. 

For 2014 forventer DONG Energy et EBITDA i niveauet 15-17 mia. kr. Nettoinvesteringerne 

for perioden 2014-2015 forventes at udgøre omkring 30 mia. kr. 

Figur 2.31 

Kapitalstruktur 

0

10

20

30

40

50

0

30

60

90

120

150

180

2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapital Fremmedkapital

Hybridkapital Soliditet (h.akse)

Mia. kr. Pct.

 

Figur 2.32 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Forretningsmæssig udvikling 
I lighed med andre europæiske energiselskaber kom DONG Energys økonomiske udvikling 

under pres i løbet af 2012, bl.a. på grund af faldende energipriser. Endvidere havde DONG 

Energy i flere år haft et højt investeringsniveau. Faldende indtjening og en forholdsvis høj 

gæld førte bl.a. til, at selskabets rating og dermed adgang til yderligere låneoptagelse kom 

under pres. DONG Energy var derfor nødt til enten at foretage en kraftig reduktion i de plan-

lagte investeringer, eller så måtte der tilføres ny egenkapital, så selskabets strategi med 

markante investeringer inden for havvindmøller og produktion af olie og naturgas kunne 

fastholdes. 

Med henblik på at kunne fastholde selskabets strategi præsenterede DONG Energy derfor en 

finansiel handlingsplan i februar 2013. Den finansielle handlingsplan for 2013 og 2014 inde-

holdt fem punkter: 

 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.  

DONG Energy har i løbet af 2013 frasolgt ikke-kerneaktiviteter for 14,4 mia. kr. I januar 2014 

frasolgte DONG Energy halvdelen af sin ejerandel i havmølleparken London Array. Der er 

realiseret omkostningsreduktioner på 1,4 mia. kr., bl.a. ved at effektivisere interne processer, 

der har muliggjort nedlæggelse af ca. 1.000 stillinger. Det er også lykkedes DONG Energy at 

restrukturere gasforretningen, så denne har leveret et positivt resultat i 2013.  

For så vidt angår tilførslen af egenkapital igangsatte DONG Energy og Finansministeriet, 

bistået af diverse rådgivere efter offentliggørelsen af handlingsplanen en struktureret proces 

med henblik på at sikre ny egenkapital. Processen blev gennemført med henblik på at sikre 

størst mulig interesse fra private investorer og i sidste ende den bedst mulige aftale for både 

staten og selskabet. Resultatet af denne proces var, at tre nye investorer, Goldman Sachs, 

ATP og PFA, valgte at investere tilsammen 11 mia. kr. i DONG Energy, jf. akt 37 af 30. janu-

ar 2014. I tillæg bidrog selskabets mindretalsaktionærer med yderligere ca. 2 mia. kr. Såle-

des endte den samlede kapitaludvidelse på ca. 13 mia. kr. Kapitaltilførslen blev endelig gen-

nemført i februar 2014. 

DONG Energys finansielle handlingsplan var således fuldt gennemført i 1. kvartal 2014. 

Gennemførelsen har gjort det muligt for DONG Energy at nedbringe sin nettogæld og gene-

relt styrke sit kapitalgrundlag. Således er der etableret en platform for realiseringen af sel-

skabets strategi, der indebærer et fortsat fokus på de to forretningsområder Wind Power og 

Exploration & Production.   

Som del af strategien har DONG Energy som målsætning at fastholde sin globale førerpositi-

on inden for offshore vind, herunder skal den installerede kapacitet nå op på 6,5 GW i 2020, 

jf. tabel 2.5. Størstedelen af denne udbygning vil ske uden for danske grænser. I løbet af 

2013 blev de to nye havmølleparker Anholt i Danmark og London Array i Storbritannien idrift-

sat, hvilket medførte en næsten fordobling af indtjeningen i forretningsområdet Wind Power. 
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To vindparker i Storbritannien og to vindparker i Tyskland er under projektering eller opførel-

se og forventes færdiggjorte i 2014-2016.  

 

DONG Energys strategi har også fokus på at styrke selskabets positioner inden for efter-

forskning og produktion af olie og gas, herunder at fordoble olie- og gasproduktionen til 

150.000 tønder olieækvivalenter pr. dag i 2020. I 2013 steg produktionen fra 78.000 til 

87.000 tønder olieækvivalenter pr. dag. Ved udgangen af 2013 havde DONG Energy i alt 77 

licenser til efterforskning og indvinding, hvoraf 14 var i Danmark, 27 i Storbritannien, 30 i 

Norge, to i Grønland og fire på Færøerne, jf. figur 2.32. DONG Energy har fokus på reparati-

on af Siri-platformen, udbygning af de to store projekter Hejre og Laggan-Tormore samt 

efterforskningsaktiviteter, der skal bidrage til at sikre den langsigtede pipeline.  

Formålet med DONG Energys strategi er værdiskabelse for selskabets aktionærer. Selskabet 

har indført målsætninger for afkastet af den investerede kapital. Senest fra 2016 skal afkastet 

af den investerede kapital ligge på mindst 10 pct., og fra 2020 skal det ligge over 12 pct. I 

tråd med, at ratingbureauerne har strammet kravene til energiselskaber, har DONG Energy 

også indført et strengere mål for kapitalstrukturen, idet forholdet mellem Funds From Opera-

tion og Justeret nettogæld skal være omkring 30 pct. fra 2015.  

I forbindelse med kapitaltilførslen er det aftalt mellem DONG Energys ejere, at der skal arbej-

des for en børsnotering i slutningen af 2017 eller starten af 2018. Det er tillige aftalt, at der 

som grundlag for børsnoteringen skal udarbejdes en plan for DONG Energys udvikling frem 

mod en børsnotering på grundlag af en gennemgang af selskabets forretningsområder. Den-

ne plan skal udarbejdes i slutningen af 2014 / starten af 2015.  

Tabel 2.3 

Udvalgte strategiske mål 

 Resultater i 2013  Mål i 2016 Mål i 2020 

Installeret offshore vindkapacitet (opført 
brutto) 

2,1 GW 3,5 GW 6,5 GW 

Olie- og gasproduktion 87.000 boe/dag 130.000 boe/dag 150.000 boe/dag 

ROCE 0,5 pct. >10 pct. >20 pct. 

EBITDA 15 mia. kr. ~20 mia. kr.  

FFO/justeret nettogæld 23,1 pct. ~30 pct. ~30 pct. 

Rating BBB+/Baa1 BBB+/Baa1 BBB+/Baa1 
 

 

 
Kilde: Årsrapport 2013.  
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2.11 DSB 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct. 

Hjemmeside: www.dsb.dk 

Adresse: DSB 
Telegade 2  

2630 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 
heraf. 
 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Peter Schütze 

Næstformand Annette Sadolin 

Medlem  Lars Andersen  

Medlem Carsten Gerner 

Medlem * Andreas Hasle 

Medlem Helge Israelsen 

Medlem* Hans Christian Kirketerp-Møller 

Medlem Lilian Merete Mogensen 

Medlem* Preben Steenholdt Petersen 

Adm. Direktør Jesper Lok 

* Medarbejdervalgt 

 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 9.768 9.972 11.048 11.098 11.356 

Driftsresultat (EBIT) 844 -105 -321 655 890 

Årets resultat 338 -577 -698 50 483 

Samlede aktiver 25.692 25.907 24.703 24.500 23.509 

Egenkapital 7.332 6.584 5.083 5.050 5.917 

Pct.      

Overskudsgrad
 

9 -1 -3 6 8 

Afkastningsgrad 5 -8 -12 1 9 

Egenkapitalens forrentning 5 -8 -12 1 9 

Soliditetsgrad 29 25 21 21 25 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere
 

9.308 9.449 10.040          8.818           7.975  

Passagerindt. (mio. kr.) 4.223 4.329 4.469          4.771           4.972  

Kontraktbetalinger (mio. kr.) 4.453 4.550 5.363          4.956           4.970  

Kontraktbetalinger som andel 
af passagerindt. (pct.) 105 105 120 104 100 

Togkilometer (1.000)       70.013  74.140 88.372        73.930         68.341  
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Virksomheden 
DSB driver persontransport på skinner samt anden virksomhed, der ligger i naturlig forlæn-

gelse heraf i Danmark og på udenlandske markeder. Trafikken i Danmark køres 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 indgik i marts 2004 med 

Transportministeriet for perioden 2005-2014 om levering af personbefordring på fjern- og 

regionaltogstrafikken samt S-togstrafikken.  

Resultater 
DSB havde i 2013 en nettoomsætning på ca. 11,4 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 2 

pct. i forhold til 2012, jf. figur 2.33. Passagerindtægterne er steget med 4 pct. i forhold til 

2012, hvilket primært skyldes en højere gennemsnitspris, der følger af, at DSB har reduceret 

sit salg af billigbilletter, herunder Orange billetter. Derudover er trafikkontraktbetalingen fra 

Transportministeriet steget med 0,3 pct. som følge af ibrugtagningen af IC4- og IC2-togsæt.  

 

De samlede omkostninger inklusiv af- og nedskrivninger udgjorde 11,5 mia. kr. i 2013, hvilket 

er på niveau med 2012. Dette dækker bl.a. over et fald i personaleomkostninger på 608 mio. 

kr. svarende til -13 pct. i forhold til 2012. Desuden har afvikling af udenlandske aktiviteter 

medført et lavere omkostningsniveau. Disse forhold modvirkes af højere af- og nedskrivnin-

ger, omkostninger til flytning af hovedkontor til nyt domicil i Høje Taastrup samt højere om-

kostninger til råvarer og hjælpematerialer, hvilket primært skyldes højere energipriser og 

større energiforbrug.  

Resultatet efter skat for 2013 var på 483 mio. kr., hvilket er en fremgang på 433 mio. kr. i 

forhold til 2012, jf. figur 2.34. Resultatet kan henføres til en stigning i passagerindtægter samt 

de økonomiske resultater af de gennemførte effektiviseringsindsatser, som indgår i strategien 

Ét Sundt DSB fra efteråret 2011.  

Figur 2.33 
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Figur 2.34 
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Anm.: Den angivne nettoomsætning er ekskl. indtægter fra ”Arbejde udført for egen regning og opført un-

der aktiver” og ”Andre driftsindtægter”. De to indtægtsposter beløber sig tilsammen til 984 mio. kr.       

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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DSB’s egenkapital var ved udgangen af 2013 5,9 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 17 

pct. i forhold til ultimo 2012. Soliditetsgraden for selskabet lå for 2013 på 25 pct., jf. figur 2.35. 

 

 

Der er for året 2013 ikke udbetalt udbytte.  

 

Resultat før skat og ekstraordinære poster forventes i 2014 at være i størrelsesordenen 350 

mio. kr., hvilket er på niveau med 2013. Skønnet er påvirket positivt af en forventet passager-

vækst samt af de effektiviseringstiltag, der som led i Ét Sundt DSB er planlagt for 2014. Sti-

gende energi- og driftsomkostninger samt forberedelserne til indkøb af Fremtidens Tog for-

ventes at påvirke resultatet for 2014 negativt. De stigende driftsomkostninger hænger sam-

men med flere kørte togkilometer og ibrugtagning af flere IC4- og IC2-togsæt. 

 

Forretningsmæssig udvikling 
Antal passagerer faldt med 6 pct. i 2013 sammenlignet med 2012 til i alt 195 mio. kunder. 

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

strækninger steg antallet af kunder i forhold til 2012 med 1 pct. til i alt 185 mio. kunder. Stig-

ningen kan primært tilskrives et voksende kundeantal i S-tog, jf. figur 2.36. 

 

DSB igangsatte Ét Sundt DSB i efteråret 2011, hvor målet er, at selskabet ved udgangen af 

2014 skal have forbedret resultatet med 1 mia. kr. i den danske del af forretningen. Som led i 

effektiviseringsindsatsen er selskabets administration i løbet af 2013 blevet samlet i ét domicil 

i Høje Taastrup. Der er desuden opnået enighed om aftaler med flere af de faglige organisa-

tioner i DSB, der medvirker til at skabe et mere fleksibelt DSB med bedre økonomi og færre 

medarbejdere. Produktiviteten er bl.a. som følge heraf steget. Antal togkilometer pr. medar-

bejder er således forbedret med 16 pct. siden 2011, heraf 9 pct. i 2013, og omkostningen pr. 

togkilometer er reduceret med 3 pct., heraf 1 pct. i 2013.  

Figur 2.35 
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Figur 2.36 
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1) Der er ikke korrigeret for, at kunder der rejser på tværs af landegrænser, indgår i antal kunder i 

hvert land.  

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
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DSB har i 2013 fortsat de senere års arbejde med at forbedre rettidigheden. Dette arbejde er 

dog blevet påvirket negativt af en række særtilfælde, herunder en bombetrussel den 22. 

december, stormene i oktober og december, arbejdsnedlæggelse i juni og sporarbejder hen-

over sommeren. For fjern- og regionaltog udgjorde andelen af forsinkelser 7 pct. i 2013 

sammenlignet med 6 pct. i 2012. For S-tog var andelen af forsinkelser i 2013 3 pct. i forhold 

til 4 pct. i 2012. Andelen af forsinkelser på Øresundsforbindelsen var i 2013 på niveau med 

2012.  

 

DSB arbejder sammen med Banedanmark på at indføre kunderettighedsmål for at opgøre  

rettidigheden bedre. Målet skal tage højde for aflysninger og passagerstrømme og dermed 

afspejle kundernes oplevelse af rettidighed i højere grad, end det er tilfældet med den nuvæ-

rende opgørelsesmetode.   

 

DSB modtog i september og oktober 2013 de sidste IC4- og IC2-togsæt fra AnsaldoBreda 

efter aftale indgået i december 2012. Der er tale om 82 IC4-togsæt og 23 IC2-togsæt. Idrift-

sættelse af disse togsæt er sat i gang, men forventes at tage tid. DSB har i 2013 endvidere 

investeret i anskaffelse af 46 dobbeltdækkervogne, systemer i forbindelse med enkeltmands-

betjening samt store eftersyn af S-tog. 

 

DSB’s virksomhed vil de kommende år blive påvirket af omfattende infrastrukturarbejder, 

blandt andet i forbindelse med elektrificering af jernbanenettet, anlæg af København-

Ringsted mv., og køb af nye elektriske tog.  
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2.12 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 Søren Ø. Sørensen 

Medlem Dorrit Vanglo 

  

Adm. Direktør Anette Eberhard 

  
 

 

 

Regnskabstal 

 2009
1)

 2010
1)

 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 
2)

  298 396 498 440 738 

Driftsresultat (EBIT) 230 329 331 330 568 

Årets resultat 326 560 497 473 453 

Samlede aktiver 5.176 6.102 7.512 8.898 10.384 

Egenkapital 3.729 4.386 5.150 5622 6.075 

Pct.      

Egenkapitalens forrentning 10 14 10 9 8 

Soliditetsgrad 72 72 69 63 59 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 67 76 80 87 96 
 

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

  præmier og tilhørende garantihensættelser. 

2)    Præmieindtægter for egen regning, defineret ved bruttopræmieindtægter fraregnet garantihensættel-

  ser vedrørende fremtidige risici. 
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Selskabet 
Eksport Kredit Fonden (EKF) forsikrer danske virksomheder mod de økonomiske og politiske 

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

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

Resultater 
EKF havde i 2013 bruttopræmieindtægter på 1,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 24 pct. 

sammenlignet med 2012. Årets præmieindtægter for egen regning udgjorde i alt 738 mio. kr., 

hvilket er 68 pct. mere end året før, hvor indtægten var 440 mio. kr., jf. figur 2.37. Stigningen 

henføres primært til, at selskabet fortsat oplever stigende efterspørgsel på finansiering og 

dermed højere bruttopræmier. 

 

Omkostningerne udgjorde 252 mio. kr. i 2013, hvilket svarede til en stigning på 32 pct. Stig-

ningen skyldes i overvejende grad ændret vurdering af fordringer, herunder afskrivning, vær-

diregulering samt kursregulering af fordringer og i mindre grad stigende personalerelaterede 

omkostninger som følge af ansættelsen af flere medarbejdere i 2013. 

Selskabet opnåede et samlet resultat for 2013 på 453 mio. kr., hvilket er et fald på 20 mio. kr. 

sammenlignet med 2012, jf. figur 2.38. 

Overskuddet bidrager dels til EKF’s frie egenkapital, der har betydning for udstedelsen af nye 

garantier i årene fremover, dels til EKF’s udjævningsreserve, som selskabet kan trække på, 

hvis der indtræffer større skader.  

Selskabets egenkapital var ved udgangen af 2013 på 6,1 mia. kr., mens soliditeten var på 59 

pct., jf. figur 2.39. Soliditeten er dermed faldet med knap 5 pct.-point fra 2012 til 2013, hvilket 

primært kan henføres til en stigning i omfanget af garantihensættelser. 

Figur 2.37 
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Figur 2.38 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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EKF havde ved udgangen af 2013 en pipeline af garantiforespørgsler og udstedte tilbud på i 

størrelsesordenen 35 mia. kr. EKF forventer på den baggrund et højt aktivitetsniveau i 2014. 

Forretningsmæssig udvikling 
EKF havde i 2013 nyudstedelser på 16,8 mia. kr., hvorved selskabets samlede garantiansvar 

nåede op på 52,7 mia. kr., jf. figur 2.40. De seneste års markante tendens med, at vindforret-

ninger bliver stadig mere dominerende i EKF’s portefølje, er fortsat. Vind udgjorde således 59 

pct. af EKF’s garantiansvar ved udgangen af 2013 og 64 pct. af nyudstedelserne i året.  

Vesteuropa er fortsat EKF’s største region, og regionen er steget til at udgøre 41 pct. af 

garantiansvaret fra at udgøre 38 pct. ultimo 2012. Ansvaret i Asien og Oceanien samt Nord- 

og Sydamerika er faldet i forhold til sidste år, mens de øvrige regioner er på niveau med 

2012. 

I 2013 understøttede EKF 549 danske eksportvirksomheders internationale forretninger, 

hvilket er 19 pct. flere end i 2012. Stigningen skyldes primært flere kunder i segmentet små 

og mellemstore virksomheder, der dog repræsenterer en mindre del af EKF’s forretning. De 

små og mellemstore virksomheder udgjorde i 2013 ca. 5 pct. af selskabets samlede enga-

gement samt ca. 10 pct. af selskabets nyudstedelser. 

Frem mod 2016 har EKF en målsætning om at fordoble antallet af kunder i forhold til 2012. 

Det skal dels ske ved, at distributionskanalerne (revisorer, finansieringsrådgivere og vækst-

huse) i højere grad kan rådgive danske virksomheder om EKF’s løsninger, dels ved at udvide 

eller lave nye partneraftaler, der skal sikre, at et stigende antal forretninger bliver håndteret 

direkte hos en distributionspartner.   

Figur 2.39 
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Figur 2.40 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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2.13 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. 
Selskabet skal desuden overvåge og skabe vilkår 
for konkurrencen på energimarkederne, samt 
understøtte en effektiv indpasning af vedvarende 
energi. 
 

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 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Bruttoomsætning
1) 

9.145 8.480 7.369 9.805 9.774 

Driftsresultat (EBIT) 577 1.086 749 620 46 

Årets resultat 165 695 128 261 37 

Samlede aktiver 19.629 20.337 22.227 32.320 34.737 

Egenkapital 5.050 5.569 5.669 5.961 5.998 

Pct.      

Overskudsgrad
 

6 13 10 6 0 

Afkastningsgrad
 

3 5 4 2 0 

Egenkapitalens forrentning
 

3 13 2 4 1 

Soliditetsgrad 26 27 26 18 17 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 505 544 572 618 680 

  

1) Bruttoomsætning indeholder tilskud til miljøvenlig elproduktion mv. 
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Virksomheden 
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 på vegne af 

staten samt opgøre udledningen af stoffer til miljøet fra det samlede energisystem. 

Energinet.dk ejer og driver de 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. De kommercielle aktiviteter, som Energi-

net.dk udøver i tilknytning til Energinet.dk’s hovedaktiviteter, udøves gennem datterselskabet 

Energinet.dk Associated Activities A/S. 

Resultater 
Energinet.dk havde i 2013 en omsætning på 9,8 mia. kr., hvilket er på niveau med 2012, jf. 

figur 2.41. Dette skyldes et fald i handelsgevinster fra flaskehalse på transmissionsforbindel-

serne, som blev opvejet af en stigning i de samlede tarifindtægter. Stigningen i de samlede 

tarifindtægter dækker både over en stigning i indtægterne fra PSO-tariffer på ca. 0,6 mia. kr. 

og et fald i tarifindtægterne fra el og gas. 

Figur 2.41 
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Figur 2.42 
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Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger.  

 

Omkostningerne var 9,7 mia. kr. i 2013, hvilket er en stigning på 14 pct. i forhold til 2012. 

Dette dækker primært over højere PSO-omkostninger, som kommer af øgede tilskud til pro-

duktion af vedvarende energi, jf. figur 2.44. Stigningen i tilskuddene følger primært af lavere 

markedspriser på el.  
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Årets resultat efter skat var på 37 mio. kr., hvilket er 224 mio. kr. lavere end resultatet for 

2012, jf. figur 2.42. Faldet skyldes hovedsageligt en nedskrivning af virksomhedens aktiver i 

Energinet.dk Gaslager A/S. Som følge af et presset marked og deraf faldende omsætning er 

der foretaget en nedskrivning på 500 mio. kr. Dertil er årets resultat påvirket af et fald i mod-

tagne tilskud fra EU's Genopretningsfond som følge af færdiggørelsen af den EU-støttede 

gaskompressor i Egtved. 

Egenkapitalen udgjorde 6,0 mia. kr. ved udgangen af 2013, hvilket er på niveau med 2012. 

Soliditeten var i 2013 17 pct. mod 18 pct. året før, jf. figur 2.43. Faldet i soliditeten skyldes 

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

 

Energinet.dk forventer i 2014 et omkostnings- og investeringsniveau på niveau med 2013. 

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

eksl. PSO-omkostninger i ro, samtidig med at aktivitetsniveauet udvides. 

Forretningsmæssig udvikling 
Robuste transmissionsnet og stærke forbindelser til udlandet er en del af en effektiv omstil-

ling til vedvarende energi. Energinet.dk har således flere store igangværende og fremtidige 

anlægsprojekter. Samlet set har selskabet foretaget anlægsinvesteringer for ca. 3,3 mia. kr. i 

2013. 

En ny gaskompressorstation i Egtved og et gasrør fra Ellund til Egtved blev sat i drift i 2013. 

Dette tiltag har øget forsyningssikkerheden for det danske og det svenske gasmarked.  

I marts 2013 satte Energinet.dk sammen med 130 elnet- og elhandelsselskaber den såkaldte 

DataHub i drift. DataHub’en er en fælles datacentral, som samler alle oplysninger om dan-

skernes elforbrug ét sted. Derved skabes muligheden for yderligere konkurrence på detail-

markedet.  

Figur 2.43 
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Figur 2.44 
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Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger.  
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En udvidelse af eltransportkapaciteten i Jylland og videre til Norge er sat i gang. I Jylland 

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

forbindelse. Udskiftningen blev indledt i begyndelsen af 2012 og forventes afsluttet i 2014. I 

forlængelse heraf udbygger Energinet.dk forbindelsen videre fra Tjele til Kristiansand i Norge 

i samarbejde med det norske Statnett med det nye kabel, Skagerrak 4, der forventes klar til 

drift i 2014.  

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 50Hertz Transmission GmbH i begyndelsen af 2013 indgik en aftale 

om at anlægge en elforbindelse, som er kombineret med nettilslutningsanlæg til havmølle-

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

Ligeledes har Energinet.dk en forestående stor opgave med nettilslutning i forbindelse med 

opførslen af 400 MW havmøller ved Horns Rev i Nordsøen.  

Energinet.dk samarbejder med tre nabo-transmissonssystemoperatører (TSO) om mulig 

udbygning med nye elforbindelser. I samarbejde med den hollandske TSO TenneT planlæg-

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

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

kan være klar til drift i 2019.  

Hertil kommer, at Energinet.dk og den tyske TSO TenneT samarbejder om at vurdere poten-

tialet i en ny transmissionsforbindelse mellem Jylland og Tyskland på den vestlige side af 

Sønderjylland.  

Energinet.dk besluttede ligeledes i 2012, i samarbejde med den engelske TSO National Grid, 

at undersøge mulighederne for at etablere et elkabel mellem Danmark og England, blandt 

andet for at øge mulighederne for international handel med vedvarende energi samt eventu-

elt mulighed for at tilslutte kablet til et fremtidigt Super Grid i Nordsøen med nye store hav-

mølleparker. Energinet.dk og National Grid underskrev i 2013 en samarbejdsaftale vedøren-

de projektet. 

Endelig er der igangsat analyser af en ny elforbindelse mellem Sjælland og Sverige for at 

sikre, at den nuværende transportkapacitet mellem Østdanmark og Sverige kan opretholdes. 

Energinet.dk’s fokus på effektiv omstilling og drift indgår som element i både energiaftalen og 

solcelleaftalen fra 2012. Som opfølgning på dette skal Energinet.dk årligt frem til 2020 gen-

nemføre effektiviseringer. Dette vil komme energiforbrugerne til gode gennem lavere tariffer 

for brug af Energinet.dk’s net.  
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2.14 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 
finansiel stabilitet i Danmark, herunder afvikle 
nødlidende pengeinstitutter, der vælger at lade sig 
afvikle. Endvidere administrerer selskabet indivi-
duelle statsgarantier udstedt til kreditinstitutter og 
Garantifonden for Indskydere og Investorer.  
 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Jakob Brogaard 

Næstformand Bent Naur 

Medlem* Cecilia L. Andersson 

Medlem  Annette Eberhard 

Medlem* Michael Mikkelsen 

Medlem  Birgitte Nielsen 

Medlem  Erik Sevaldsen 

Medlem*  Else Strandgaard 

 
Adm. Direktør 

 
Henrik Bjerre-Nielsen 

* Medarbejdervalgt  
 

 

 

Regnskabstal 

 2009
1) 

2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Netto rente- og gebyrindtægter 10.241 6.286 768 575 502 

Driftsresultat 9.279 5.235 -205 846 662 

Nedskrivninger på udlån mv. 2.343 3.788 4.192 201 559 

Tabskaution og -garanti 12.395 6.536 3.549 -20 39 

Årets resultat 9.504 5.084 -1.010 611 161 

Samlede aktiver 49.915 64.649 54.466 50.030 29.240 

Egenkapital 9.505 14.589 13.579 9.590 9.751 

Lån via statens genudlånsordning 29.920 25.981 14.567 13.991 13.572 

Øvrige nøgletal      

Antal medarbejdere 848 619 853 453 303 

  

1) 31. oktober 2008 til 31. december 2009.  
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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 A/S har til formål at afvikle pengeinstitutter overtaget under henholdsvis 

Bankpakken, Exitpakken og Konsolideringspakken samt administrere individuelle statsgaran-

tier under Kreditpakken. Desuden afvikler Finansiel Stabilitet A/S overtagne ejendomsenga-

gementer fra FIH og deltager i Landbrugets FinansieringsBank (LFB) i medfør af Udviklings-

pakken. 

Finansiel Stabilitet A/S sekretariatsbetjener derudover Garantifonden for Indskydere og Inve-

storer. 

Resultater 
Finansiel Stabilitets netto rente- og gebyrindtægter faldt fra 575 mio. kr. i 2012 til 502 mio. kr. 

i 2013, jf. figur 2.45. Faldet afspejler primært udlånsafvikling under Bankpakken.  

 

Driftsomkostninger udgjorde 552 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til et fald på 48 pct. i forhold til 

2012. Faldet skyldes, at udgifter til personale og administration næsten er halveret fra 2012 til 

2013.  

Efter nedskrivninger på udlån mv. endte 2013 med et overskud på 161 mio. kr. mod 611 mio. 

kr. året før, jf. figur 2.46. Det er alene afviklingen af pengeinstitutter under Bankpakken, som 

påvirker Finansiel Stabilitets nettoresultat, idet det kun er ved disse aktiviteter, at den øko-

nomiske risiko ligger hos Finansiel Stabilitet. Nettoresultatet for Bankpakken svarer således 

til selskabets årsresultat. Faldet fra 2012 skyldes primært den fortsatte afvikling af aktiviteter 

under Bankpakken.  

Figur 2.45 
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Figur 2.46 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Egenkapitalen i Finansiel Stabilitet udgjorde 9,8 mia. kr. ved udgangen af 2013, jf. figur 2.47. 

Heri indgår et tilgodehavende hos staten på 7,9 mia. kr. Fratrækkes dette, udgør værdien af 

egenkapitalen 1,9 mia. kr.  

Finansiel Stabilitets balance blev i løbet af 2013 reduceret med 20,8 mia. kr. til 29,2 mia. kr., 

jf. figur 2.48. Balancereduktionen er primært opnået gennem afvikling af udlån og garantier 

for 7,8 mia. kr. I tillæg har selskabet afhændet finansielle aktiver, frasolgt ejendomme og 

nedbragt sin likviditetsbeholdning. Sidstnævnte er sket i forbindelse med udløb af statslige 

genudlån og udløb af lån med individuelle statsgarantier. 

 

For regnskabsåret 2013 udbetaler Finansiel Stabilitet ikke udbytte. 

Der er betydelig usikkerhed om resultatet i 2014. Resultatet vil afhænge primært af afviklin-

gen af aktiviteter under Bankpakken. Endvidere vil resultatet afhænge af værdireguleringer 

på udlånsengagementerne og afviklingsforløb i øvrigt samt udfaldet af retssager og tvister i 

Bankpakken m.v.  

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

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

2.1. 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 Fi-

nansiel Stabilitet Amagerbanken og Fjordbank Mors i medfør af Exitpakken, mens Max Bank 

og Sparekassen Østjylland blev overtaget under Konsolideringspakken i henholdsvis 2011 og 

2012.  

Figur 2.47 

Kapitalstruktur 

0

10

20

30

40

0

20

40

60

80

2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapital Fremmedkapital

Soliditet (h.akse)

Mia. kr. Pct.

 

Figur 2.48 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Siden 2012 har Finansiel Stabilitet overdraget aktiviteterne i de fire selvstændige datterban-

ker, der blev overtaget under Exit- og Konsolideringspakkerne, til central afvikling og admini-

stration i moderselskabet. I marts 2013 afleverede Amagerbanken af 2011 og Fjordbank 

Mors af 2011 deres respektive banktilladelser og blev omdannet til henholdsvis FS Finans III 

og FS Finans IV. Dette var tidligere sket for de to øvrige overtagne banker. 

Finansiel Stabilitet overtog i marts 2013 Cantobank med en samlet balance på 117 mio. kr., 

herunder 10 erhvervskunder. Overtagelsen skete ikke som en overtagelse af et nødlidende 

pengeinstitut under Exit- og Konsolideringspakkerne, men derimod som led i afvikling af et 

konkret kundeengagement, hvori aktiekapitalen i Cantobank var stillet som sikkerhed.  

Finansiel Stabilitet har en målsætning om, at afviklingen i 2015 skal være så fremskreden, at 

der herefter ikke er nogen tilbageværende kunder i koncernen bortset fra i datterselskabet FS 

Property Finance. Koncernen skal således kun have finansielle aktiver, ejendomme og for-

pligtelser samt udstedte individuelle statsgarantier.  

Boks 2.1 

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. 



Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse 

 

Statens Selskaber 2014 · Juni 2014 65 

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 2013 reduceredes Finansiel Stabilitets træk på genudlånsordningen fra 14,0 mia. kr. til 

13,6 mia. kr. ved årets udgang. 

Finansiel Stabilitets udstedelser under ordningen for individuelle statsgarantier til kreditinsti-

tutter faldt i løbet af 2013 til 5 mia. kr. fra 66 mia. kr. ultimo 2012. Faldet skyldes, at de sidste 

udstedelser efter den oprindelige ordning med individuelle statsgarantier udløb i juni 2013, og 

at der derfor kun udestår to garantier, der er udstedt under den forlængede garantiordning fra 

2012. 

Under Kreditpakken har staten kunnet konstatere tab for i alt 3,5 mia. kr. indtil udgangen af 

2013. Tabene vedrører individuelle statsgarantier udstedt til Amagerbanken, Fjordbank Mors, 

Max Bank og Sparekassen Østjylland. Tabet kan blive reguleret, hvis den endelige afvikling 

af de enkelte institutter medfører ændret købesumsregulering.  

I forbindelse med Finansiel Stabilitets overtagelse af nødlidende pengeinstitutter er selskabet 

blevet part i retssager og tvister med et samlet omfang på ca. 6,5 mia. kr. Der er hensat i alt 

1,1 mia. kr. på sagsporteføljen. I december 2013 indgik selskabet et forlig med Forbrugerom-

budsmanden om den tidligere Roskilde Banks salg af egne aktier. Der er identificeret ca. 

17.000 privatkunder som erstatningsberettigede. Disse er blevet tilbudt at få erstattet 60 pct. 

af deres nettotab. 
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2.15 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 Lars Nørby Johansen 

Næstformand Simon Geere 

Næstformand David Stanton 

Medlem  John Bruen 

Medlem Janis Kong 

Medlem Christopher Ireland 

Medlem * Stig Gellert 

Medlem * Jesper Bak Larsen 

Medlem * Ulla Thygesen 

  

 Adm. direktør Thomas Woldbye 

* Medarbejdervalgt 

 
 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning      2.923  3.239 3.344 3.516 3.645 

Driftsresultat (EBIT)        1.047  1.472 1.263 2.109 1.373 

Årets resultat 614 909 756 1.615 976 

Samlede aktiver 8.630 9.283 8.946 10.012 9.559 

Egenkapital 3.191 3.480 2.916 3.602 2.901 

Pct.      

Overskudsgrad
 

36 45 38 60 38 

Afkastningsgrad 13 16 14 22 14 

Egenkapitalens forrentning 19 27 24 50 30 

Soliditetsgrad 37 37 33 36 30 

Øvrige nøgletal      

Antal medarbejdere (fuldtidsbeskæftigede)          1.898   1.959  2.037         2.073         2.122  

Flyoperationer (1.000)            236             246              254  243 245  

Antal passagerer (mio.) 20 22 23 23 24 
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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 funkti-

oner i de to lufthavne i Kastrup og Roskilde. Derudover har Københavns Lufthavne en række 

tilknyttede aktiviteter, der vedrører shoppingcentre, parkering og hotelvirksomhed mv.  

 

Aktiemajoriteten svarende til i alt 58 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 pct. af Københavns Lufthavne A/S. 

Resultater 
Omsætningen i Københavns Lufthavne er i 2013 steget med 4 pct. i forhold til 2012 til i alt 3,6 

mia. kr., jf. figur 2.49. Den højere omsætning kan primært henføres til en stigning i antallet af 

passagerer på 3 pct. og øget omsætning vedrørende parkering samt stigende hotelaktivitet. 

Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn steg til 24 mio. i 2013, hvilket er rekord 

for tredje år i træk. 

 

 

Selskabets driftsomkostninger er i 2013 steget med knap 5 pct. i forhold til 2012 til i alt 2,3 

mia. kr. Stigningen er drevet af øgede omkostninger til personale grundet det højere aktivi-

tetsniveau samt en stigning i afskrivningerne forårsaget af det høje investeringsniveau.  

 

Københavns Lufthavne opnåede i 2013 et resultat på 976 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 

knap 40 pct. sammenlignet med året før, jf. figur 2.50. Faldet skal ses i lyset af, at Køben-

havns Lufthavne havde store ekstraordinære indtægter i 2012 som følge af salget af Køben-

havns Lufthavnes ejerandel på 49 pct. i det britiske lufthavnsselskab NIAL Group Ldt, hvilket 

gav en gevinst på 759 mio. kr. Korrigeres for denne engangsgevinst og andre særlige forhold 

steg resultatet i 2013 med 14 pct. til 985 mio. kr. 

Figur 2.49 
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Figur 2.50 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Forrentningen af egenkapitalen faldt i 2013 til 30 pct. Faldet i forrentningen af egenkapitalen 

skal ligeledes ses i lyset af Københavns Lufthavnes salg af deres ejerandele i NIAL Group 

Ldt i 2012. 

 

Soliditeten faldt i 2013 med 6 pct.-point fra 36 pct. til 30 pct., hvilket primært skyldes et fald i 

egenkapitalen i forhold til 2012, jf. figur 2.51. Faldet i egenkapitalen skyldes primært, at Kø-

benhavns Lufthavne først udbetalte gevinsten fra salget af NIAL Group Ldt som udbytte i 

2013. Salget af NIAL Group Ldt styrkede derfor egenkapitalen midlertidigt i 2012.  

 

 

For regnskabsåret 2013 har Københavns Lufthavne udbetalt 976 mio. kr. i udbytte svarende 

til 100 pct. af årets resultat. For første halvår af 2013 blev der udbetalt samlet 455 mio. kr. i 

udbytte. De resterende 521 blev udloddet efter andet halvår af 2013. Statens andel af udbyt-

tet baseret på selskabets resultat i 2013 er 383 mio. kr.  

 

I 2014 forventes det samlede passagerantal at stige, hvilket vil have en positiv effekt på 

omsætningen. Der forventes tilsvarende højere driftsomkostninger, der dog delvist kan mod-

gås af fokus på effektiviseringer. Det høje investeringsniveau fra 2013 forventes at fortsætte i 

2014.  

Forretningsmæssig udvikling 
Københavns Lufthavne lancerede i 2012 strategien World Class Hub med det formål at sikre, 

at Københavns Lufthavn fortsat skal være det vigtigste knudepunkt i Norden. Københavns 

Lufthavnes arbejde med strategien har i 2013 resulteret i, at alle delmål inden for de tre kate-

gorier ekstraordinære kundeoplevelser, konkurrencedygtighed og effektiv drift er blevet op-

fyldt. Mere end 85 pct. af passagerne klarede check-in på under 15 min. og Københavns 

Lufthavn styrkede sin internationale konkurrenceposition.  

 

Figur 2.51 
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Figur 2.52 
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Anm.: I figur 2.52 er tallene eksklusiv transitpassagerer. 

Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger. 
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Københavns Lufthavne modtog i 2013 priser for verdens bedste security, Europa mest effek-

tive lufthavn samt verdens bedste lufthavn til ruteudvikling blandt lufthavne mellem 20 og 50 

mio. passagerer årligt. Dertil vandt Joe & The Juice og Le Sommelier Bar & Bistro i oktober 

priserne for bedste lufthavnscafé og stærkeste køkkenchefkoncept ved uddelingen af ”FAB 

Awards" i Dubai. Københavns Lufthavne tog samtidig prisen for verdens stærkeste luft-

havnsevent med pop up-restauranten CPH Nordic Dining. De mange priser understøtter 

Københavns Lufthavnes arbejde med World Class Hub.  

I forlængelse af World Class Hub fremlagde Københavns Lufthavne i 2014 deres vækstvision 

Expanding CPH, hvor Københavns Lufthavne sammen med samarbejdspartnere, kunder og 

den region, de er en del af, har sat fokus på ”fremtidens lufthavn” og dermed også lufthav-

nens betydning for dansk vækst. Med Expanding CPH har Københavns Lufthavne bl.a. sat 

fokus på, hvordan kapaciteten i Københavns lufthavn på lang sigt kan øges til 40 mio. passa-

gerer.  

 

Københavns Lufthavne er forpligtet til at investere gennemsnitligt 500 mio. kr. årligt i henhold 

til den gældende takstaftale med flyselskaberne. I 2013 udgjorde anlægsinvesteringer godt 

900 mio. kr. I 2014 forventes det ligeledes, at Københavns Lufthavnes investeringsniveau er 

højere end hvad de er forpligtet til.  

 

I 2014 vil Københavns Lufthavne fortsat have fokus på at forbedre passageroplevelsen samt 

øge kapaciteten. Dette skal blandt andet ske ved at fokusere på effektivisering af systemerne 

omkring den ankommende baggage, en udvidelse af sikkerhedskontrollen imellem Terminal 

2 og 3, en indførelse af et taxamanagement system samt en yderligere udvidelse af Finger C, 

hvor tre nye gates til store fly vil blive bygget. 

Kursudvikling 
Gennem 2013 har aktiekursen for Københavns Lufthavne A/S været støt stigende, jf. figur 

2.53. I alt er kursen i løbet af 2013 steget med 36 pct., hvilket er 7 pct.-point mere end C20 

indekset. Den 15. maj 2014 gav kursen på aktierne i Købehavns Lufthavne A/S en værdi af 

statens aktiepost på 8,9 mia. kr. Det skal dog bemærkes, at kursudviklingen ikke nødvendig-

vis kan tages som udtryk for aktiens reelle værdi på grund af den begrænsede handel med 

aktien. 
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Figur 2.53 
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Kilde: Nasdaq OMX Nordic samt egne beregninger. 
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2.16 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 
og afgreningen til Nordhavnen samt driften af den 
eksisterende Metro. Selskabet kan drive anden 
virksomhed, der har en naturlig forretningsmæs-
sig sammenhæng med metroaktiviteterne. Sel-
skabet skal endvidere indgå i trafiksamarbejdet i 
hovedstaden. 
 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Henning Christophersen 

Næstformand Yildiz Akdogan 

Næstformand Jørgen Glenthøj 

Medlem Signe Færch 

Medlem  Rasmus Jarlov 

Medlem  Harald Børsting 

Medlem * Peter Jensen 

Medlem * Søren Banke 

Medlem Birgitte Brinch Madsen 

  

Adm. Direktør Henrik Plougmann Olsen 

* Medarbejdervalgt 

 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 722 864 980 1.100 1.125 

Driftsresultat (EBIT) -530 -676 -5.498 2.007 -268 

Årets resultat -417 -274 -8.837 1.335 1.807 

Samlede aktiver 9.691 9.442 8.216 10.077 12.633 

Egenkapital 9.413 9.139 303 1.637 3.744 

Pct.      

Overskudsgrad -73 -78 -561 182 -24 

Afkastningsgrad -5 -7 -62 22 -2 

Egenkapitalens forrentning -4 -3 -187 138 67 

Soliditetsgrad 97 97 4 16 30 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 78 102 133 171 212 

Passagerantal (mio.) 50 52 54 54 55 
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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 afgreningen til Nordhavn samt stå for drift og vedligeholdelse af den samlede 

Metro. 

Staten ejer 42 pct. af Metroselskabet I/S, mens Københavns Kommune ejer 50 pct. og Frede-

riksberg Kommune 8 pct. Interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets 

forpligtelser. 

Resultater 
Metroselskabet omsatte i 2013 for 1,1 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2012 på 3 

pct., jf. figur 2.54. Takstindtægter udgjorde 62 pct. af de samlede indtægter.  

 

De samlede omkostninger var i 2013 på 1,4 mia. kr., hvilket er 2,3 mia. kr. højere end i 2012. 

De negative omkostninger i 2012 skyldes tilbageførsel af nedskrivninger på anlæg af Cityrin-

gen foretaget i 2011. I 2013 udgjorde ned- og afskrivningerne 484 mio. kr. 

Resultatet for 2013 før af- og nedskrivninger var på 216 mio. kr., hvilket er et fald på 19 mio. 

kr. sammenlignet med 2012. Årets resultat for 2013 var på 1,8 mia. kr., hvilket er en forbed-

ring i forhold til 2012 på 427 mio. kr. svarende til 35 pct., jf. figur 2.55. Det samlede resultat er 

påvirket af en indtægt fra markedsværdireguleringer på 2,1 mia. kr., som skyldes, at selska-

bet har låst den fremtidige rente på en række låneaftaler til et favorabelt renteniveau. 

Selskabets egenkapital var ultimo 2013 på 3,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 129 pct. i 

forhold til 2012, jf. figur 2.56. Stigningen i egenkapitalen er primært en konsekvens af årets 

positive resultat. Selskabets egenkapital korrigeret for markedsværdireguleringer er stort set 

uændret. 

Metroselskabets soliditet er steget til 30 pct. i 2013. Korrigeres egenkapitalen for markeds-

værdiregulering, er soliditeten ca. 47 pct. i 2013 mod 37 pct. i 2012. 

Figur 2.54 
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Figur 2.55 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Forretningsmæssig udvikling 
Passagertallet steg i 2013 med 2 pct. til 55 mio., jf. figur 2.57, hvilket er det højeste antal 

passagerer siden 2002 og på niveau med selskabets forventninger. Ombygningen af Nørre-

port Station har i 2013 dog fortsat lagt en dæmper på passagervæksten.  

 

Der har været en række klager over Metroselskabet i 2013 i forbindelse med støjgener knyt-

tet til arbejdet med Cityringen. I juli 2013 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet, at selskabet 

ikke kan anvende udvidet arbejdstid ved Marmorkirken. 

 

For at imødegå risici forbundet med anlæg af metro afledt fx af de nævnte klagesager, indgik 

forligskredsen bag Lov om Cityringen en aftale i februar 2014 om mere sikre rammer for 

Cityringsbyggeriet samt en nabopakke. Dette indebærer, at midler til kompensation for gener 

fordobles, der igangsættes en supplerende VVM-vurdering, og der fastlægges klare generelle 

regler for støjniveau. Lovændringen forventes vedtaget medio 2014.  

 

Effekterne af den nye aftale fra februar samt Natur- og Miljøklagenævnets klagesagsafgørel-

ser vil i 2014 blive indregnet i Metroselskabets langtidsbudget.  

 

I 2014 forventes den første tunnelstrækning i Cityringen afsluttet. Derudover forventes det 

bl.a., at første del af de bestilte metrotog ankommer til Danmark, og at udbudsprocessen for 

stationsaptering afsluttes. 

 

Den 1. juni 2013 trådte anlægslov for metro til Nordhavnen i kraft, og projektet er overgået til 

næste fase, hvor arealerhvervelse og indhentning af tilbud fra entreprenører er påbegyndt. 

Første tilbudsrunde blev afsluttet ved udgang af 2013, og reviderede tilbud blev modtaget i 

starten af 2014 med henblik på kontraktindgåelse april 2014. Det samlede anlægsbudget for 

Nordhavnsafgreningen er estimeret til 2,5 mia. kr. i 2013-priser. 

 

Figur 2.56 
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Figur 2.57 
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Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger.  



Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse 

 

Statens Selskaber 2014 · Juni 2014 74 

Voldgiftssagen med anlægsentreprenøren COMET blev afsluttet i 2013. COMET fremsatte 

oprindeligt et krav om ekstrabetaling på 4 mia. kr. fra Metroselskabet vedrørende den idrift-

satte metro, men den mulige kompensation blev af Voldgiftsretten begrænset til ikke at kunne 

overgå 2 mia. kr. Voldgiftsrette afsagde den 10. april 2012 kendelse i sagens hovedspørgs-

mål, hvilket betød en samlet ekstrabetaling til COMET på 478 mio. kr. (eksklusiv renter). Der 

udestod herefter kendelse om en række opfølgende spørgsmål vedrørende forrentningen af 

lån stillet til rådighed for COMET i perioden 1999 til 2002 samt betaling af Metroselskabets 

sagsomkostninger og Voldgiftsrettens omkostninger. Voldgiftsretten afsagde den 27. august 

2013 kendelse i de opfølgende spørgsmål i voldgiftsagen, hvor Metroselskabet fik medhold i, 

at lånet, som selskabet stillede til rådighed, forrentes efter rentelovens bestemmelser, og at 

COMET skal betale 70 mio. kr. af Metroselskabets sagsomkostninger samt Voldgiftrettens 

omkostninger.  

 

I den verserende voldgiftsag mellem DSB, Metroselskabet og Movia om fordeling af passa-

gerindtægter fra 1. januar 2008 og frem, forventes Voldgiftsretten at afsige kendelse i løbet af 

2014. 

 

Regeringen og Københavns Kommune fremlagde medio maj 2014 et fælles udspil om at 

anlægge en metroafgrening til Ny Ellebjerg via Sydhavnen. Metroafgreningen får fem statio-

ner og de samlede anlægsudgifter udgør 8,6 mia. kr. (inkl. 30 pct.-reserver). Udspillet forud-

sætter godkendelse i bl.a. Borgerrepræsentationen og forligskredse på transportområdet. 
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2.17 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 
udføre opgaver, som ligger i naturlig forlængelse 
heraf. 
 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Anne Birgitte Lundholt 

Næstformand Michael Fleischer 

Medlem * Karsten Baagø 

Medlem * Susanne P. Lorenzen 

Medlem  Helge Mortensen 

Medlem * Johan Ohrt 

Medlem  Birthe Høeg Rask 

Medlem  Kurt Thyregod 

  

Adm. Direktør Morten Dambæk 

* Medarbejdervalgt 

 

 

Regnskabstal 

 2009
1)

 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning  -           917               938  959      1.036  

Driftsresultat (EBIT)  -             71                 89  102         102  

Årets resultat  -             23                 38  43           51  

Samlede aktiver       2.176        1.726             1.684        1.724       1.717  

Egenkapital          688           711               750          792          844  

Pct.      

Overskudsgrad - 8 9 11 10 

Afkastningsgrad - 4 5 6 6 

Egenkapitalens forrentning - 3 5 6 6 

Soliditetsgrad
 
 32 41 44 46 49 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere - 710 706 688 667 

  

1) Tallene er opgjort på baggrund af åbningsbalancen, da selskabet blev omdannet til en selvstændig of-

fentlig virksomhed med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2010. 
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Selskabet 
Naviairs aktiviteter kan opdeles i fire aktivitetsområder: 1) En route-Danmark, der dækker 

over områdekontrol, indflyvningskontrol til Københavns Lufthavn, briefing, flyveinformation 

samt drift og vedligeholdelse af teknisk udstyr og anlæg, 2) en route-Grønland, der blandt 

andet omfatter briefing og flyveinformation fra centralen i Kangerlussuaq, 3) lokal flyvekontrol, 

der dækker over tårnkontroltjeneste til Københavns Lufthavn samt tårn- og indflyvningskon-

trol til andre danske lufthavne og 4) øvrige aktivitetsområder, der omfatter teknisk drift og 

vedligeholdelse af lufthavnsudstyr i Danmark samt salg af teknisk knowhow. 

Resultater 
Naviair havde i 2013 en nettoomsætning på 1,0 mia. kr., hvilket er en stigning på 8 pct. i 

forhold til 2012, jf. figur 2.58. Stigningen er primært en følge af større aktivitet i En route – 

Danmark.  

 

Omkostningerne steg i 2013 med 104 mio. kr. til 1,1 mia. kr., hvilket primært skyldes en stig-

ning i andre eksterne omkostninger relateret til ydelser leveret af datterselskabet NUAC, som 

imidlertid modsvares af en stort set tilsvarende stigning i andre driftsindtægter (køb og salg af 

tjenester mellem Naviair og NUAC HB). Stigningen skyldes, at NUAC overtog driften af kon-

trolcentralerne i København, Malmø og Stockholm 1. juli 2012. Der er således tale om et helt 

driftsår i 2013 og dermed et øget aktivitetsniveau.  

 

Personaleomkostningerne udgør 561 mio. kr. og ligger på samme niveau som i 2012. Der var 

652 årsværk beskæftiget i Naviair ved årets udgang mod 684 ved årets begyndelse. Samtidig 

har der været lønstigninger i henhold til gældende overenskomster samt engangsomkostnin-

ger i forbindelse med ressourcetilpasninger.   

 

Årets resultat efter skat for 2013 udgjorde 51 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 20 pct. i 

forhold til 2012, jf. figur 2.59. Forrentningen af egenkapitalen steg fra 5,5 pct. til 6,3 pct. 

Figur 2.58 
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Figur 2.59 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsregnskaber samt egne beregninger.  
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Egenkapitalen steg til 844 mio. kr. ultimo 2013 som følge af årets resultat, jf. figur 2.60. Såle-

des var selskabets soliditetsgrad 49 pct. ved udgangen af 2013. 

 

 

Naviair forventer, at indtægterne i 2014 vil falde svagt som følge af lavere enhedsrater. Navi-

air vil fortsat fokusere på ressourcetilpasninger og nedbringelse af omkostningerne. 

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 inden for både sikkerhed, kapacitet og omkostningseffektivitet. 

Naviair har siden 2012 opfyldt alle præstationsmålene og har på flere områder været bedre 

end de krav, der er stillet af EU. 

På sikkerhedsområdet arbejder selskabet løbende med at højne sikkerhedsniveauet. Det 

sker gennem justering af procedurer, efteruddannelse af medarbejderne og opdatering af 

teknik. EU-kravet til det maksimale antal kategori A og B sikkerhedshændelser i den dansk-

svenske funktionelle luftrumsblok (FAB) var på 1,49 underskridelser pr. 100.000 flyvetimer i 

2013. Naviair opfyldte dette krav, da de havde 0,18 underskridelser pr. 100.000 flyvetimer, jf. 

figur 2.61.  

 

Resultaterne for selskabets kapacitetsudvikling er tilfredsstillende, og selskabet har fokus på 

at holde de gennemsnitlige forsinkelser på det lavest mulige niveau. Det lykkedes i 2013 at 

holde den gennemsnitlige forsinkelse på 0,02 minutter pr. operation for den dansk-svenske 

FAB, hvilket er markant under EU-kravet på 0,15 minutter pr. operation. 

Figur 2.60 
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Figur 2.61 
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Anm.:  Flyvesikkerheden i den dansk-svenske FAB opgøres som det antal gange, hvor gældende adskillel-

seskrav mellem to luftfartøjer ikke er oveholdt set i forhold til det totale antal fløjne timer. Der skel-

nes imellem alvorligheden af underskridelsen (A, B eller C). 

Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger. 
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En strategisk målsætning for Naviair er et internationalt samarbejde på uddannelsesområdet. 

Dette har ført til, at selskabet sammen med LFV, Avinor og IAA, der er henholdsvis Sveriges, 

Norges og Irlands luftfartstjenesteleverandører, ejer flyvelederskolen Entry Point North, der 

både har ATM-uddannelser (Air Traffic Management System) og træning af teknisk persona-

le. 

 

Naviair har også fokus på et internationalt samarbejde inden for det tekniske område. Sel-

skabet er en del af COOPANS-alliancen (sammenslutning af en række europæiske luftfarts-

tjenester), som har til formål at opgradere og harmonisere partnernes lufttrafikstyringssyste-

mer til ét fælles system. Gennem det fælles lufttrafikstyringssystem forventes partnerne at 

kunne reducere udviklingsomkostningerne med ca. 30 pct. i forhold til at skulle udvikle sy-

stemerne individuelt. 

I december 2013 indgik Naviair aftale om – gradvist frem til 2017 – at erhverve i alt 6 pct. af 

partnerskabet Aireon LLC svarende til en andel på 160 mio. kr. Aireon LLC arbejder henimod 

at etablere verdens første satellitbaserede globale overvågningssystem til luffarten. Den 

endelige aftale blev indgået 14. februar 2014.  
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2.18 NORDUnet A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 22 pct. 

Hjemmeside: www.nordunet.dk 

Adresse: Kastruplundgade 22 
2770 Kastrup 

Tlf.: 45 76 23 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 
nationale net, og til internationale net af interesse 
for selskabet og dets aktionærer. 
 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Petter Kongshaug  

Medlem Maria Häll  

Medlem  Sæthór L. Jónsson  

Medlem Janne A. Kanner 

Medlem  Steen Pedersen 

  

Adm. Direktør René Buch 
 

 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 86 98 108 111 113 

Driftsresultat (EBIT) -6 5 2 2 0 

Årets resultat -5 3 1 1 -1 

Samlede aktiver 100 82 64 68 58 

Egenkapital 10 13 13 14 13 

Pct.      

Overskudsgrad
 

-6 5 2 2 0 

Afkastningsgrad -6 6 2 3 1 

Egenkapitalens forrentning -40 24 5 4 -7 

Soliditetsgrad 10 15 21 20 22 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 27 27 37 37 39 

  

Anm.: Regnskabstal er omregnet fra euro til DKK ved brug af euro-kursen ultimo 2013. 
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Selskabet 
NORDUnet A/S forestår driften af NORDUnet-nettet, der yder netværkstjenester til forsk-

ningsnettet i de nordiske lande. 

Resultater 
Nettoomsætningen i NORDUnet steg i 2013 med 2 pct. til 113 mio. kr., jf. figur 2.62. Stignin-

gen skyldes øgede indtægter fra nye services samt større bidrag for deltagelse i GÉANT3 

projekter. GÉANT3 er et pan-europæisk samarbejde, der forbinder Europas nationale forsk-

nings- og uddannelsesnetværk. 

 

Omkostningerne udgjorde i 2013 113 mio. kr., hvilket er en stigning fra 2012 på 4 pct. Stig-

ningen i omkostningerne er primært drevet af højere eksterne omkostninger samt højere 

omkostninger til linjer og drift. 

Resultatet efter skat faldt i forhold til 2012 med 1,5 mio. kr., hvilket medførte et underskud i 

2013 på 1 mio. kr., jf. figur 2.63. Underskuddet tilskrives primært større udgifter til installation 

af den nye fiberkapacitet fra København til London. Overskudsgrad og egenkapitalens for-

rentning faldt begge til henholdsvis 0,4 pct. og -7 pct.  

Underskuddet medførte, at egenkapitalen i 2013 faldt med 8 pct. til 13 mio. kr. Da selskabet 

imidlertid samtidig nedbragte fremmedkapitalen, steg soliditetsgraden svagt, jf. figur 2.64.  

 

 

 

Figur 2.62 
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Figur 2.63 
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Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Der blev på baggrund af resultatet for 2013 ikke udbetalt udbytte. 

Forretningsmæssig udvikling 
I 2013 steg trafikken fra de nordiske nationale forsknings- og uddannelsesnet (NRENs) med 

100 pct. sammenlignet med 2012. Trafikken til GÉANT netværket er øget med 50 pct. for 

andet år i træk, jf. figur 2.65. Samtidigt steg behovet for internet transit betydeligt med en 

stigning i spidsbelastningstrafik på 217 pct. i forhold til året før. Historisk har den årlige stig-

ning ligget på ca. 35 pct.  

NORDUnets aktiviteter blev i 2013 markant påvirket af den stigende anvendelse af Cloud 

services og live video streaming. Trafikmønstret har som konsekvens fluktueret mere aperio-

disk og ubalanceret end tidligere, hvilket kræver mere intens overvågning og planlægning 

end tidligere.  

NUNOC, NORDUnets operationelle organisation, har i 2013 udvidet sine tjenester med en 

række nye ydelser til de associerede organisationer. Herudover startede NORDUnet i 2013 

en større opgradering af netværket. Selskabet gennemførte endvidere en række udbud i 

forbindelse med udvidelse af fiberforbindelsen til Belgien og Storbritannien og i forbindelse 

med udskiftningen af teknologi med henblik på at kunne håndtere et mere dynamisk trafik-

mønster. 

NORDUnet har i 2013 udvidet sine internationale aktiviteter betydeligt, bl.a. gennem delta-

gelse i GÉANT3+ projektet og gennem styrkelse af samarbejdet med Internet2 (USA), JA-

NET (Storbritannien), SURFnet (Holland) og andre globale NREN-partnere. NORDUnets 

deltagelse i GLORIAD projektet sikrer yderligere transatlantisk forbindelse på den direkte 

sydlige rute over Atlanterhavet. NORDUnet har også haft fokus på transatlantisk kapacitet 

mellem Nordamerika og Europa via testfaciliteten ANA-100. 

Figur 2.64 
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Figur 2.65 

Trafik på EU-netværket GÉANT 

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

2011 2012 2013

Trafik sidste 18 måneder på GEANT netværk

Gbit/sek Gbit/sek

 

  
Kilde: Årsrapport samt egne beregninger.  
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2.19 PostNord AB 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 40 pct. 

Hjemmeside: www.postnord.com 

Adresse: Terminalvägen 24, Solna  
SE-105 00 Stockholm 

Tlf.: +46 10 436 00 00 

Formål:  

Selskabet driver landsdækkende postvirksomhed 
i Sverige og Danmark gennem henholdsvis 
Posten AB og Post Danmark A/S. Endvidere 
leverer selskabet logistik- og kommunikationsløs-
ninger i og uden for Norden.  
 

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 Torben Janholt 

Medlem* Alf Mellström 

Medlem Magnus Skåninger 

Medlem  Anitra Steen 

Adm. Direktør Håkan Ericsson 

* Medarbejdervalgt 
 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. SEK      

Nettoomsætning 44.633 41.669 39.466 38.920 39.533 

Driftsresultat (EBIT) 284 1.375 1.571 511 676 

Årets resultat 2.414 1.031 1.225 247 322 

Samlede aktiver 29.571 25.783 25.410 26.806 25.718 

Egenkapital 13.358 11.753 11.930 7.533 9.063 

Pct.          

Overskudsgrad
 

1 3 4 1 2 

Afkastningsgrad 1 5 6 2 3 

Egenkapitalens forrentning 20 8 10 3 4 

Soliditetsgrad 45 46 47 28 35 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 47.625 44.060 41.714 39.713 39.305 

  

Anm.: Selskabets regnskabspraksis er ændret pr. 1. januar 2013. Tal for 2012 og 2013 er opgjort efter ny 

praksis.  
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Selskabet 
PostNord blev etableret efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i 2009. 

Moderselskabet PostNord AB er et svensk aktieselskab. 

PostNord AB er en kommunikations- og logistikvirksomhed. Selskabets aktiviteter består af 

Mail, der repræsenterer forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige, en 

nordisk logistikforretning samt datterselskabet PostNord Strålfors, der har ansvaret for både 

salg og forretningsudvikling inden for relationsskabende kommunikationsløsninger.  

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 

Resultater 
PostNord omsatte for 39,5 mia. SEK i 2013, hvilket er en stigning i forhold til 2012 på 2 pct., 

jf. figur 2.66. Dermed har koncernen samlet set vendt de foregående tre års faldende netto-

omsætning. Stigningen kan primært henføres til erhvervelser og vækst i logistikvirksomheden 

som følge af en stigende e-handel. Dette modvirkes af faldende omsætning i koncernens to 

postvirksomheder, herunder et markant fald i omsætningen i forretningsområdet Breve Dan-

mark. 

 

PostNords samlede omkostninger steg til at udgøre 39,1 mia. SEK i 2013, hvilket svarer til en 

stigning på 1 pct. sammenlignet med 2012. PostNord havde i 2013 omstruktureringsomkost-

ninger på 717 mio. SEK, hvilket er ca. 450 mio. SEK mindre end i 2012. Omkostningerne i 

2012 var præget af selskabets implementering af koncernstrategien Roadmap PostNord 

2015. 

 

Selskabet har i 2013 haft et resultat efter skat på 676 mio. SEK, hvilket er 165 mio. SEK 

mere end i 2012, jf. figur 2.67. Selskabets driftsresultat i 2012 er positivt påvirket af imple-

Figur 2.66 
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Figur 2.67 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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mentering af ny IFRS regnskabsstandard IAS 19 om personaleydelser, der indebærer æn-

dringer af indregning af ydelsesbaserede pensionsordninger samt fratrædelsesgodtgørelser. 

 

Stigningen i PostNords driftsresultat og de stigende omkostninger skal ses i lyset af selska-

bets øgede omsætning i medfør af erhvervelser og organisk vækst i logistikafdelingen.  
 

Egenkapitalen i PostNord steg med 20 pct. og udgjorde 9,1 mia. SEK ved udgangen af 2013, 

jf. figur 2.68. Soliditeten er i samme periode steget fra 28 pct. i 2012 til 35 pct. i 2013. Udvik-

lingen i selskabets egenkapital og soliditet skyldes overvejende implementering af den nye 

regnskabsstandard. 

 

PostNord udbetalte udbytte på 129 mio. SEK for regnskabsåret 2013, hvoraf 51 mio. SEK 

tilfaldt den danske stat, svarerende til 42 mio. kr. Udbyttet udgør 40 pct. af selskabets resultat 

og ligger dermed på linje med selskabets udbyttepolitik. 

Forretningsmæssig udvikling 
PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger. Selskabets aktiviteter er fordelt på 

fire forretningsområder, hvor selskabets traditionelle postvirksomhed vedrørende breve, 

pakker og adresseløse forsendelser på forretningsområderne Breve Danmark og Meddelan-

de Sverige udgør 60 pct. af selskabets samlede omsætning, jf. figur 2.69.  

Udviklingen i PostNord i 2013 har på linje med de senere år været præget af strukturelle 

forandringer, der indebærer faldende brevmængder. I Danmark er brevvolumenen faldet med 

10 pct. i 2013 primært som følge af konkurrencen fra alternative digitale kommunikationsløs-

ninger, mens brevmængden i Sverige er faldet med 3 pct. fra 2012 til 2013. Selskabet forven-

ter, at brevmængden vil falde med ca. 9-11 pct. i Danmark og ca. 4-5 pct. i Sverige i 2014, 

hvilket skyldes konkurrencen fra digitale alternativer. 

Figur 2.68 
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Figur 2.69 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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For at konsolidere lønsomheden i brevforretning med basis i en mindre efterspørgsel efter 

fysiske breve tilstræbes der fortsat en reduktion af omkostningsmassen og en stigning i ande-

len af variable omkostninger ved at tilpasse personalestyrken til de lavere brevmængder.  

Post Danmark og Coop indgik i april 2013 aftale om etablering af 300 pakkeautomater i 

Coops butikker i Danmark. Det skal gøre det lettere at modtage og sende pakker. Brevporto-

en i Danmark er forhøjet med virkning fra den 1. januar 2014. Prisen er steget med hen-

holdsvis 1 kr. for et A-brev med vægt op til 50 gram og med 0,5 kr. for et B-brev. 

PostNord vedtog i 2011 koncernstrategien Roadmap PostNord 2015 for koncernens udvikling 

frem mod 2015. Koncernstrategien skal understøtte virksomhedens udvikling og ompositione-

re selskabet i forhold til markedernes ændring for at sikre lønsomheden på brevdelen af 

selskabets forretning, samt udvikle selskabets position på logistikmarkedet i Norden.  

Ved årsskiftet 2013/2014 er PostNords koncernstrategi blevet videreudviklet og indeholder nu 

seks dele: 

1. Sikring af lønsomheden i Mail 

2. Overtagelse af positionen som den førende logistikaktør i Norden 

3. Sikring af positionen som den førende partner inden for e-handel i Norden 

4. Udvikle attraktive og lønsomme løsninger inden for servicelogistik 

5. Øget konkurrenceevne – faldende omkostninger, stabil IT-drift og integreret produktions-

model 

6. Vinderkultur – konsolideret leverancekultur og mere markant profilering inden for bære-

dygtighed 

Implementering af en ny organisation skal derudover sikre, at PostNord fortsætter arbejdet 

med at reducere overheadomkostningerne ved løbende at effektivisere og koordinere aktivi-

teterne inden for IT, indkøb og andre administrative processer. Den nye organisation indfør-

tes med virkning fra 31. marts 2014.  

Pr. 1. marts 2014 er en ny dansk postlov trådt i kraft og indebærer blandt andet en ændring 

af befordringspligten, hvor Post Danmark som national postoperatør får lempeligere vilkår. 

Den nye postlov ventes blandt andet at give Post Danmark mulighed for en justering af ser-

viceniveauet for B-breve samt mulighed for en reduktion af antal omdelingsdage, dog med 

fastholdelse af en 6-dages serviceuge. 
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2.20 SAS AB 

 

Selskabsdata 

Ejerandel: 14 pct. 

Hjemmeside: www.sasgroup.net 

Adresse: Frösundaviks allé 1 
195 95 Stockholm 

Tlf.: +46 8 797 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 * Sven Cahier 

Medlem  Monica Caneman  

Medlem Carsten Dilling 

Medlem Lars Johan Jarnheimer 

Medlem *  Jens Lippestad 

Medlem  Birger Magnus 

Medlem * Bo Nielsen 

Medlem Sanna Suvanto-Harsaae 

Adm. Direktør Rickard Gustafson 

    * Medarbejdervalgt 

  

Regnskabstal 

 2009 2010 2010-11
1)

 2011-12
1)

 2012-13
1)

 

Mio. SEK      

Nettoomsætning 44.918 41.070 41.712 42.419 42.182 

Driftsresultat (EBIT) -3.082 -1.939 253 -660 1.381 

Årets resultat -2.947 -2.218 -147 -3.010 179 

Samlede aktiver 42.495 41.825 40.911 36.754 35.628 

Egenkapital 11.389 14.438 14.376 11.156 11.103 

Pct.      

Overskudsgrad -7 -5 1 -2 3 

Afkastningsgrad -7 -5 1 -2 4 

Egenkapitalens forrentning -32 -17 -1 -24 2 

Soliditetsgrad 27 35 35 30 31 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 24.635 15.559 15.007 14.601 14.127 

Passagerer (mio.) 27 27 28 29 28 

   

 
Anm.: SAS ændrede i 2012 regnskabsåret, således at dette går fra 1. november til 31. oktober. 
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Selskabet 
SAS’ aktiviteter består hovedsageligt af luftfartsvirksomhed i Norden og Europa, men også 

interkontinentalt. Derudover driver koncernen luftfartsrelaterede aktiviteter.  

De tre skandinaviske stater ejer tilsammen knap 50 pct. af aktierne i SAS AB, hvoraf den 

svenske stat ejer 21 pct. og den norske og den danske stat hver ejer 14 pct. 

Resultater 
SAS havde i 2012-13 en nettoomsætning på 42,2 mia. SEK, hvilket er et mindre fald sam-

menlignet på niveau med 2011-12, jf. figur 2.70. Faldet i selskabets omsætning skal ses i 

lyset af et stagnerende passagerantal samt lavere indtjening pr. passager på grund af en 

skærpet konkurrencesituation på SAS’ hjemmemarked. 

 

Selskabets samlede omkostninger faldt med 7 pct. i 2012-13. Faldet kan henføres til SAS’ 

implementering af forretningsplanen 4Excellence New Generation (4XNG), der bl.a. har 

medført et fald i lønomkostningerne på 18 pct., samt at SAS i 2012 havde ekstraordinære 

omstruktureringsomkostninger. 

SAS’ enhedsomkostninger (korrigeret for brændstofomkostninger og valutakursudsving) er i 

2012-13 reduceret med 6 pct., mens indtjeningen pr. passagerkilometer er faldet marginalt. 

Enhedsomkostningen inklusive brændstofomkostninger er faldet marginalt i 2012-13,jf. figur 

2.73. 

SAS havde i 2012-13 et positivt resultat efter skat på 179 mio. SEK. mod et negativt resultat 

efter skat på 3,0 mia. SEK i 2011-12, jf. figur 2.71. Fremgangen skyldes omkostningsredukti-

oner i medfør af forretningsplanen 4XNG og skal bl.a. ses i lyset af, at der i regnskabsåret 

2011-12 indgår engangsposter forbundet med implementeringen af denne. 

Figur 2.70 
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Figur 2.71 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
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Selskabets egenkapital er faldet marginalt og udgjorde 11,1 mia. SEK i 2012-13, mens solidi-

tetsgraden er steget med knap 1 pct.-point, jf. figur 2.72. Selskabet har en målsætning om en 

soliditetsgrad på mindst 35 pct. 

 

Der er i lyset af selskabets behov for at styrke sin finansielle position ikke udbetalt udbytte for 

regnskabsåret 2012-13. 

SAS har i maj 2014 på baggrund af udviklingen på det skandinaviske marked udmeldt en 

revideret forventning til årets resultat. Selskabet forventer under forudsætning af, at der ikke 

indtræffer uforudsete hændelser, mulighed for et positivt resultat før skat for regnskabsåret 

2013-14. 

Forretningsmæssig udvikling 
Den økonomiske tilbagegang i Europa har trængt luftfartsindustrien, hvilket kombineret med 

en fortsat kapacitetstilgang på SAS’ kernemarkeder har sat selskabets indtjening under pres. 

SAS lancerede i efteråret 2011 strategien 4Excellence, der blandt andet fokuserede på sel-

skabets position som forretningsrejsendes foretrukne flyselskab i Norden, og at selskabet 

samtidig skal styrke sin markedsposition i forhold til fritidsrejsende. Endvidere var det mål-

sætningen, at selskabets enhedsomkostninger reduceres med 3-5 pct. årligt indtil 2015.  

Det blev i løbet af foråret 2012 klart, at 4Excellence-planen ikke var tilstrækkelig. Selskabet 

lancerede derfor i efteråret 2012 en udvidet plan – 4Excellence Next Generation (4XNG). 

Målet er, at selskabet skal opnå omkostningsbesparelser i størrelsesordenen 3 mia. SEK 

gennem omstrukturering af administrationen, omlægning af pensionssystemet til at være 

finansieret ved løbende bidrag og outsourcing af bl.a. Ground Handling, at der skal frasælges 

aktiver for ca. 3 mia. SEK, samt at effekten på den bogførte egenkapital som følge af ændre-

de regnskabsregler skal reduceres med 3 mia. SEK.  

Figur 2.72 
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Figur 2.73 
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* Januar – oktober. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
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I løbet af 2013 blev størstedelen af 4XNG implementeret, herunder: 

 Der er implementeret nye overenskomster med det flyvende personale, hvilket har med-

ført produktivitetsforbedringer på godt 7 pct.  

 Nye pensionsvilkår er ved at blive implementeret og forventes fuldt implementeret i løbet 

af 2013-14, hvor der ventes en samlet årlig besparelse på 500 mio. SEK. 

 Der er blevet indgået en sale-and-lease-back aftale vedrørende selskabets reservemoto-

rer med en likviditetseffekt på ca. 700 mio. SEK. 

 SAS har underskrevet en hensigtserklæring om outsourcing af selskabets Ground Hand-

ling aktiviteter til Swissport efterfulgt af en overdragelse af 10 pct. af aktierne i selskabet. 

Resten af transaktionen gennemføres på et senere tidspunkt. 

 Der er indgået en 5-årig aftale med en IT-leverandør, der medfører en omkostningsreduk-

tion vedrørende IT-tjenester med 15 pct.  

 Den 30. september 2013 blev 80 pct. af datterselskabet Widerøe solgt, hvilket nedbragte 

SAS’ nettogæld med 2 mia. SEK samtidigt med, at det har forbedret selskabets likviditet. 

 Centralisering og nedskæring af SAS’ administration forløber efter planen, idet ca. 75 pct. 

ud af 1.000 forudsatte årsværksreduktioner er gennemført.  

For at styrke SAS’ finansielle stilling under implementeringsperioden har selskabet haft en 

kreditfacilitet på 3,5 mia. SEK. Kreditfaciliteten var stillet til rådighed af syv banker, de tre 

skandinaviske stater og KAW, selskabets største private aktionær. 

SAS offentliggjorde i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i februar 2014, 

at selskabet ville undersøge muligheden for at udstede op til 7 mio. præferenceaktier samt 

konvertible obligationer på op til 2 mia. SEK med henblik på en styrkelse af selskabets finan-

sielle stilling.  

På baggrund af en stærk efterspørgsel af præferenceaktierne har selskabet udstedt 7 mio. 

præferenceaktier, hvilket har medført en styrkelse af selskabets egenkapital med 3,5 mia. 

SEK. Selskabet har videre udstedt konvertible obligationer til en værdi af 1,6 mia. SEK. Ind-

tægten fra udstedelsen af de konvertible obligationer bruges til finansiering af udløb af eksi-

sterende obligationer i 2015. Samtidig hermed har SAS indgået en ny bilateral aftale med 

UBS om en kreditfacilitet på 150 mio. euro. 

Implementeringen af 4XNG og tilførslen af ny kapital har styrket selskabets likviditetsmæssi-

ge stilling. Det har dels gjort det muligt for SAS at annullere selskabets eksisterende kreditfa-

cilitet, der var stillet af private investorer og den svenske, norske og danske stat, dels gjort 

det muligt for SAS at påbegynde en fornyelse af selskabets fly. 

Kursudvikling 
Samlet set steg kursen på SAS AB-aktien knap 50 pct. fra begyndelsen af 2013 til ultimo maj 

2014, jf. figur 2.74. Udviklingen i SAS aktiens kurs skal dels ses i lyset af selskabets positive 

resultater for 2012-13, dels i lyset af konkurrencesituationen på det skandinaviske marked. 

Den 15. maj 2014 var kursen på 10,3 kr. pr. aktie i SAS AB, hvilket giver statens aktiepost en 

værdi på knap 500 mio. kr.  
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Figur 2.74 

Kursudvikling for SAS AB 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

50

100

150

200

250

300

350

01-01-2013 01-04-2013 01-07-2013 01-10-2013 01-01-2014 01-04-2014

SAS AB OMXC20 CAP

2. januar 2013 = 100 2. januar 2013 = 100

 
 
Kilde: Nasdaq OMX Nordic samt egne beregninger. 
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2.21 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, regioner og 
selskaber, hvori staten er medejer, med henblik 
på videresalg til tredjepart. Selskabet kan endvi-
dere drive anden i forbindelse hermed beslægtet 
virksomhed, herunder generel rådgivning, admini-
stration mv. 
 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Søren Johansen 

Næstformand Hans Carstensen 

Medlem  John R. Frederiksen 

Medlem Ane Arnth Jensen 

Medlem  Lene Dammand Lund 

  

Adm. Direktør Karen Mosbech 
 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning
1) 

          49          130               124           113            73  

Driftsresultat (EBIT)           27          108               104             93            51  

Årets resultat           30            89                 85             75            44  

Samlede aktiver       1.135        1.339            1.578        1.707       1.738  

Egenkapital       1.094        1.283            1.518        1.660       1.677  

Pct.      

Overskudsgrad           55            83                 84             82            71  

Afkastningsgrad             2              9                  7              6              3  

Egenkapitalens forrentning             3              8                  6              5              3  

Soliditetsgrad           96            96                 96             97            96  

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 17 17 18 16           17  

Beholdning af ejendomme 55 79 90 91           90  

  

1) Nettoomsætningen er opgjort som salg af ejendomme og byggeretter fratrukket ejendommenes kost-

pris og tillagt avancer ved tidligere salg mv. 
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Selskabet 
Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme) har til formål at videresælge faste ejendomme 

fra den danske stat og regionerne til tredjepart med det størst mulige provenu. Staten og 

regionerne indskyder således ejendomme i Statens Ejendomssalg A/S, der ikke længere 

finder anvendelse, hvorefter de – eventuelt efter at være blevet udviklet – videresælges. 

Ved at samordne og effektivisere salget af statslige og nogle regionale ejendomme samt ved 

at specialisere sig i salg af udviklingsejendomme har Statens Ejendomssalg A/S bedre mu-

ligheder for at skabe værdiforøgelse end de enkelte statslige institutioner samt regionerne.  

Resultater 
Statens Ejendomssalg gennemførte i 2013 salg af ejendomme og byggeretter til en samlet 

værdi af 317 mio. kr. Fratrukket ejendommenes kostpris og tillagt avancer fra tidligere salg af 

ejendomme mv. gav det et resultat af ejendomsvirksomheden (nettoomsætning) på 73 mio. 

kr. mod 113 mio. kr. i 2012, jf. figur 2.75. Resultatet er skabt ved 58 ejendomshandler, heraf 

35 ejendomme og 23 delsalg. Faldet i årets resultat skal ses i lyset af, at ejendomsmarkedet 

fortsat er præget af et vanskeligt lånemarked og stor tilbageholdenhed hos købere. 

 

Selskabets samlede administrationsomkostninger og driftsomkostninger steg i forhold til 2012 

da sammensætningen i ejendomsporteføljen har ændret sig fra 2012. Selskabet har i 2013 

haft flere ikke udlejede kvadratmeter end tidligere år.  

Selskabets resultat efter skat er faldet fra 75 mio. kr. i 2012 til 44 mio. kr. i 2013, jf. figur 2.76. 

Faldet skyldes et fald i indtægter fra salg og udvikling af ejendomme. Egenkapitalforrentnin-

gen er som følge heraf faldet fra 5 pct. i 2012 til 3 pct. i 2013. 

Egenkapitalen steg med knap 1 pct. og udgjorde 1,7 mia. kr. ved udgangen af 2013, jf. figur 

2.77.  

Figur 2.75 
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Figur 2.76 

Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Selskabet har en soliditetsgrad på 96 pct. Selskabets likvide beholdning er steget betydeligt 

fra 266 mio. kr. til 506 mio. kr. fra 2012 til 2013. Dette skyldes at der i 2013 er frigivet betyde-

lige deponeringer vedrørende salg af ejendomme fra tidligere år.  

 

På grundlag af årsrapporten for 2013 har selskabet udbetalt udbytte på 100 mio. kr., hvor 

udbytteudbetaling i 2012 udgjorde 50 mio. kr. 

Statens Ejendomssalg forventer for 2014 et resultat før skat og eventuelle værdireguleringer i 

størrelsesordenen 300-350 mio. kr. baseret på nuværende viden, herunder muligheden for 

overtagelsen af en række sygehusejendomme samt mere positive forventninger til ejen-

domsmarkedet i 2014. 

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 2013 haft en tilgang på 32 

ejendomme fordelt på tre indskud med værdier på i alt 228 mio. kr. Dermed har staten siden 

etableringen af Statens Ejendomssalg i 1997 indskudt i alt 427 ejendomme til en samlet 

værdi af ca. 3,0 mia. kr., mens selskabet har opnået et salgsprovenu på ca. 5,2 mia. kr., jf. 

figur 2.78. 

Selskabets samlede portefølje består på nuværende tidspunkt af 90 ejendomme til en regn-

skabsmæssig værdi af 1,0 mia. kr. Ejendommene har bl.a. fungeret som politistationer, ejen-

domme med undervisningsformål og ejendomme med administrative formål.  

Statens Ejendomssalg overtog i 2013 blandt andet den sydlige del af Flyvestation Værløse 

fra Forsvaret. Miljøministeriet og Kulturministeriet overtog de dele af flyvestationen, der er 

begrænset til henholdsvis rekreative og kulturelle formål i landsplansdirektivet. Et mindre 

areal benyttes dertil fortsat af Forsvaret. Flyvestation Værløse (Sydlejren) er en stor udvik-

lingsopgave, som Statens Ejendomssalg skal løse i samarbejde med andre interessenter, 

Figur 2.77 

Kapitalstruktur 

0

20

40

60

80

100

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapital Fremmedkapital

Soliditet (h.akse)

Mia. kr. Pct.

 

Figur 2.78 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
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herunder Furesø Kommune. Et stort erhvervsområde med udgangspunkt i de eksisterende 

aktiviteter i Filmbyen er i støbeskeen sammen med et boligområde med 430 boliger. 

I perioden 2009-2018 skal der foretages investeringer i en moderne sygehusstruktur for op 

mod 40 mia. kr. I den forbindelse forventes 30-40 regionale sygehusejendomme fraflyttet 

over de kommende 10-15 år. Modsat regionerne har Statens Ejendomssalg både den for-

nødne kompetence og tidshorisont til at kunne optimere provenuet ved salg af ejendomme. 

Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det derfor sandsynligt, at det er mere fordelagtigt 

at afhænde en række af regionernes sygehusejendomme via Statens Ejendomssalg, frem for 

at regionerne selv varetager salget. I 2012 blev det derfor af Finansudvalget vedtaget, at 

Statens Ejendomssalg kan købe regionernes sygehusejendomme.  

Det er en central præmis for samarbejdet mellem Statens Ejendomssalg og regionerne, at 

statens risiko holdes på et minimum. Det er omvendt ikke hensigten, at Statens Ejendoms-

salg skal tjene penge på overdragelse ud over at afdække selskabets risiko.  

Gennem 2013 har selskabet haft et tæt samarbejde med flere af regionerne, hvilket har ud-

møntet sig i konkrete opkøb af Haderslev Sygehus og Helsingør Hospital fra henholdsvis 

Region Syddanmark og Region Hovedstaden. I 2013 indgik Statens Ejendomssalg ligeledes 

en rammeaftale med Region Syddanmark om overtagelse af flere tidligere sygehusejen-

domme. Afhændelse af sygehusejendomme via Statens Ejendomssalg er en væsentlig udvi-

delse af forretningsgrundlaget for selskabet.  
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2.22 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 * Jens Hedegaard Madsen 

Medlem * Niels Munch 

Medlem Jan Olsen 

Medlem  Jørgen Skaarup 

  

Adm. Direktør Signe Lynggaard Madsen 

* Medarbejdervalgt 

 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 110 117 99 79 74 

Driftsresultat (EBIT) 7 -4 -15 -15 1 

Årets resultat 5 -3 -11 -11 0 

Samlede aktiver 63 63 52 39 34 

Egenkapital 40 37 27 15 15 

Pct.      

Overskudsgrad
 

7 -3 -15 -19 2 

Afkastningsgrad 12 -6 -26 -33 4 

Egenkapitalens forrentning 15 -7 -34 -53 0 

Soliditetsgrad 63 59 51 40 46 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 74 86 85 81 73 

Samlet omsætning på  
rammekontrakter (mio. kr.) 13.003 13.096 11.199 8.556 6.787 
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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.  Endvidere etablerer 

selskabet rammeaftaler på en række vare- og tjenesteydelsesområder. 

Staten ejer 55 pct. af aktierne i selskabet, mens KL ejer 45 pct. Selskabet opererer på en not-

for-profit-basis. Eventuelle overskud anvendes til at udvikle flere og bedre rammeaftaler samt 

andre værktøjer til at effektivisere offentligt indkøb. 

Resultater 
Omsætningen på Statens og Kommunernes Indkøbs Services rammeaftaler var i 2013 6,8 

mia. kr., hvilket er 21 pct. lavere end i 2012. Nettoomsætningen faldt fra 2012 til 2013 som 

konsekvens heraf med 6 pct. til 74 mio. kr., jf. figur 2.79. Nedgangen i omsætningen er en 

langsigtet konsekvens af de tvungne opsigelser af rammeaftaler i starten af 2011. Opsigel-

serne fulgte i kølvandet af en vejledende udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 

som fastslog en anden praksis end den, Statens og Kommunernes Indkøbs Service anvend-

te.  

Den største andel af selskabets nettoomsætning kommer fra kommunesegmentet, der udgør 

38 pct. af omsætningen, mens ministerierne følger med 23 pct. af omsætningen, jf. figur 2.82. 

 

Omkostningerne faldt med 22 pct. i 2013. Nedgangen skyldes primært et fald i personaleom-

kostninger og kan henføres til en nødvendig og gennemgribende effektivisering.  

Årets resultat efter skat i 2013 blev lige netop positivt, hvor selskabet i starten af året havde 

forventet et underskud på 5 mio. kr., jf. figur 2.80. Det positive resultat kan henføres til den 

effektivisering, som Statens og Kommunernes Indkøbs Service har gennemført siden 2011.  

Figur 2.79 
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Figur 2.80 

Resultat og egenkapital 
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Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Selskabets egenkapital var ultimo 2013 på 15 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i 2012. Soli-

diteten var ultimo 2013 på 46 pct., jf. figur 2.81.  

 

Statens og Kommunernes Indkøbs Service forventer, at rammeaftaleomsætningen i 2014 

bliver på 6,6 mia. kr. og dermed på et lidt lavere niveau i 2013. Det ventes, at omkostninger-

ne vil kunne fastholdes på samme niveau som i 2013. Dermed forventes for 2014 et lille 

overskud før skat i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. 

Forretningsmæssig udvikling 
I løbet af 2013 opnåede Statens og Kommunernes Indkøbs Service at få genetableret den 

fulde pallet af rammeaftaler. En stor del af de nye rammeaftaler omfatter udbud af de aftale-

områder, der blev ramt af opsigelserne i 2011, samt genudbud af rammeaftaler, der naturligt 

er udløbet. 

Som led i udviklingen af selskabets organisation og forretningsprocesser lanceredes i 2013 

den såkaldte AUDI-model, hvorved ansvars- og rollefordelingen gennem hele udbuddet og 

driften af rammeaftalerne kortlægges med fokus på Ansvar, Udførsel, Dialog og Information. 

Endvidere har Statens og Kommunernes Indkøbs Service oprettet en kontraktstyringsenhed 

og en enhed helliget driften af rammeaftalerne. Endelig indførtes i 2013 en ”beslutningsmatri-

ce” bestående af en række kriterier, som alle rammeaftaler kontinuerligt skal leve op til, for at 

selskabet fortsætter udviklingsarbejdet med disse.       

Regeringen og KL aftalte med kommuneaftalen for 2012, at der frem mod 2015 skal etable-

res 15-20 koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne med henblik på yder-

ligere at effektivisere kommunernes indkøb. Statens og Kommunernes Indkøbs Service er 

operatør på disse aftaler og havde ved udgangen af 2013 udbudt de første to bølger af afta-

ler, bestående af i alt 11 aftaler, hvoraf 9 var i drift ved årsskiftet 2013-14.        

Figur 2.81 
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Figur 2.82 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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2.23 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 A/S samt 
Bro Bizz A/S. Selskabet ejer endvidere, via A/S 
Øresund, halvdelen af Øresundsbro konsortiet. 
 

Bestyrelse og direktion 

Formand Henning Kruse Petersen 

Næstformand Carsten Koch 

Medlem Mette Boye 

Medlem* Jesper Brink 

Medlem Walter Christophersen 

Medlem  Jørgen Elikofer 

Medlem* Martin Duus Hansen 

Medlem* Christian Hein 

Medlem Pernille Sams 

Adm. Direktør Leo Larsen 

* Medarbejdervalgt 

 

 
 

 

 
 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 3.237 3.264 3.392 3.530 3.604 

Driftsresultat (EBIT) 2.151 2.144 2.277 2.428 2.526 

Resultat før dagsværdiregulering 124 398 811 1.074 1.729 

Årets resultat efter skat -471 254 -1.482 124 2.998 

Samlede aktiver 42.711 43.799 45.494 46.863 43.892 

Egenkapital -5.743 -5.489 -6.972 -6.847 -3.850 

Pct.      

Overskudsgrad 66 66 67 69 70 

Afkastningsgrad 5 5 5 5 6 

Soliditetsgrad -13 -13 -15 -15 -9 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere
 

155 175 183 195 213 

Trafik pr. døgn, Storebælt 29.608 28.749 29.628 29.766 29.817 

Trafik pr. døgn, Øresund 19.462 19.388 19.146 18.567 18.337 
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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, udstedelsen af BroBizz samt udfører 

bygherrerådgivning i relation til andre store og primært internationale infrastrukturinvesterin-

ger. Staten garanterer for koncernens lån og øvrige finansielle instrumenter. Sund & Bælt 

Partner A/S og BroBizz A/S er dog ikke omfattet af garantierne. 

Resultater 
Sund & Bælts nettoomsætning var i 2013 på 3,6 mia. kr., hvilket er en stigning på 2 pct. i 

forhold til 2012, jf. figur 2.83. Stigningen er primært relateret til den generelle prisregulering af 

taksterne pr. 1. januar 2013. 

  

 

Selskabets omkostninger udgjorde i 2013 1,1 mia. kr. svarende til omkostningsniveauet i 

2012. Driftsomkostningerne udgjorde 459 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 25 mio. kr. i 

forhold til sidste år. De samlede renteudgifter faldt med 445 mio. kr. til 1,1 mia. kr., som følge 

af fortsat lave rente- og inflationsniveauer.  

 

Koncernens resultat før værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet og viste i 

2013 et overskud på 1,7 mia. kr. mod et overskud på 1,1 mia. kr. i 2012. Resultatet før værdi-

reguleringen for 2013 er omkring 130 mio. kr. bedre end forventet. Forbedringen af resultatet 

kan primært tilskrives de lavere renteomkostninger. Dagsværdireguleringer udgjorde i 2013 

en indtægt på 2,5 mia., hvilket er en stigning på 3,4 mia. kr. i forhold til 2012. Samlet viste 

Sund & Bælts resultat for 2013 efter skat et overskud på 3,0 mia. kr. mod et overskud på 100 

mio. kr. i 2012, jf. figur 2.83.  

 

Figur 2.83 
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Figur 2.84 
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Årets resultat betyder, at koncernens egenkapital ultimo 2013 var -3,9 mia. kr. mod -6,8 mia. 

kr. ultimo 2012, jf.figur 2.85. Egenkapitalen forventes reetableret inden for en tidshorisont på 

ca. 5-6 år. 

 

 

Sund & Bælt har på baggrund af årsregnskabet for 2013 udbetalt et udbytte til staten på 900 

mio. kr. i 2014. Dette sker som led i aftalen En Grøn Transport Politik (2009), hvor selskabet 

samlet skal bidrage med finansiering til infrastrukturfonden for 9 mia. kr. frem mod 2022. 

Sund & Bælts indtægter er primært afhængig af vejtrafikken og taksterne på de to broer. 

Sund & Bælt forventer et uændret trafikniveau i 2014 som følge af en forventning om en 

svagt stigende aktivitet i dansk økonomi i 2014. På baggrund heraf forventer Sund & Bælt, at 

resultatet før finansielle værdireguleringer og skat i 2014 vil udgøre ca. 1,7 mia. kr., hvilket er 

en svag stigning i forhold til 2013 på ca. 200 mio. kr.  

 

Forretningsmæssig udvikling 
I 2013 passerede knap 11 mio. køretøjer Storebælt, hvilket er en stigning på 0,2 pct. i forhold 

til 2012, jf. figur 2.86. Stigningen i den samlede trafikmængde skyldes, at lastbiltrafikken steg 

med 1,9 pct., mens personbiltrafikken faldt med 0,1 pct. Stigningen i lastbilstrafikken skyldes 

formentlig, at kapaciteten på færgeruten mellem Århus og Kalundborg langsomt er blevet 

mindsket for til sidst at lukke i oktober 2013.  

 

Den samlede biltrafik på Øresund faldt med godt 1 pct. i 2013 i forhold til 2012. Det samlede 

fald dækker over et fald i antallet af personbiler på 2 pct., mens antallet af lastbiler steg med 

7 pct. Faldet i antallet personbiler skyldes et fald i pendlertrafikken på 7 pct. Togtrafikken er 

modsat steget med 4 pct. fra 2012 til 2013.  

 

For Storebælt A/S er tilbagebetalingsprofilen af gælden uændret i forhold til 2012 og udgør 

31 år efter åbningen af broen, dvs. selskabet er gældsfrit i 2029. Tilbagebetalingstiden for 

A/S Øresund, dvs. for den danske del af Øresundsbroen samt landanlæggene ved Øre-

sundsmotorvejen, beregnes nu til at være 48 år, hvilket er et år længere end prognosen i 

Figur 2.85 
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2012. Den længere tilbagebetalingstid skyldes den planlagte overtagelse af vedligehold og 

reinvesteringer på Øresundsbanen. Modsat har den fremrykkede udbyttebetaling fra Øre-

sundsbro Konsortiet understøttet tilbagebetalingstiden positivt. 

 

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 åbnet 

ultimo 2021. Selskabet sendte en sammenfattende vurdering af anlægsprojektets forventede 

virkninger på miljøet til høring i 2013, og i forbindelse hermed afholdt Sund og Bælt i samar-

bejde med Transportministeriet et offentligt møde for alle interessenter. Det vigtigste pejle-

mærke for Femern A/S i 2014 er at bidrage til Transportministeriets arbejde med anlægslo-

ven, der forventes fremsat i slutningen af 2014 og vedtaget i 2015. 

 

Sund & Bælt har siden 2012 arbejdet på at lægge udstedelse af BroBizz’er over i et nyt dat-

terselskab, BroBizz A/S. Dette blev gennemført i første halvår af 2013 og afsluttet den 1. juni 

2013, hvor BroBizz overtog ca. 550.000 kundeaftaler fra A/S Storebælt. På sigt er målet, at 

BroBizz A/S bliver udsteder for European Electronic Toll Service (EETS), en europæisk ’Bro-

Bizz’-løsning. 
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2.24 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 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Omsætning 2.029 2.147 2.311 2.455 2.450 

Driftsresultat (EBIT) -7 60 105 179 169 

Årets resultat -14 353 128 193 122 

Samlede aktiver 1.798 1.612 1.751 1.890 2.147 

Egenkapital 601 951 1.074 1.264 1.257 

Pct.      

Overskudsgrad
 

0 3 5 7 7 

Afkastningsgrad 0 4 6 10 8 

Egenkapitalens forrentning -2 45 13 17 10 

Soliditetsgrad 33 59 61 67 59 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere  988 999 995 1.027 1.041 

Udsendelsestimer
1)

  40.577 40.816 41.409 41.681 45.522 

Gennemsnitlig pris pr. -
udsendelsestime

2)
 (t.kr.) 54 55 55 57 54 

  

1) Inklusiv reklametimer. 

2) Eksklusiv reklametimer. 
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Selskabet 
TV 2 DANMARK har til formål at drive medievirksomhed, herunder public service-

programvirksomhed. Selskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag. 

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 public service-forpligtelser, som er 

fastlagt i en tilladelse. De øvrige kanaler drives i henhold til særskilt registrering uden for 

public service-virksomheden.  

TV 2 DANMARK driver endvidere on demand film- og tv-tjenesten TV 2 PLAY til forskellige 

platforme blandt andet nettet, mobilen og tablets. TV 2-koncernen er derudover underleve-

randør af nyheder til Radio NOVA fm. 

Resultater 
Omsætningen i TV 2 DANMARK i 2013 på ca. 2,5 mia. kr. var stort set på niveau med om-

sætningen i 2012, jf. figur 2.87. Dette dækker over, at tv-abonnementsomsætning er steget, 

mens tv-reklameomsætningen tilsvarende er faldet. Væksten i tv-abonnementsomsætningen 

kan primært henføres til en prisstigning på hovedkanalen TV 2 i 2013. Faldet i tv-

reklameomsætningen skyldes primært et generelt fald i reklamemarkedet og lavere seeran-

del på hovedkanalen. 

 

 

Omkostningerne er på niveau med 2012. Dette dækker over, at omkostninger i 2013 til lance-

ringen af kanalen TV 2 FRI i stort omfang opvejes af, at der i 2012 var engangsomkostninger 

i forbindelse med konverteringen af TV 2s hovedkanal til betalingskanal. 2012 var et stort 

sportsår med omkostninger til EM i fodbold og OL. De lavere sportsomkostninger i 2013 er i 

stedet anvendt til at styrke hovedkanalen med andre programmer.  

 

Figur 2.87 

Omsætning og omkostninger 

0

2

4

6

8

10

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2009 2010 2011 2012 2013

Omsætning Omkostninger

Overskudsgrad (h.akse)

Mia. kr. Pct.

 

Figur 2.88 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.   
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Den gennemsnitlige pris pr. udsendelsestime eksklusiv reklametimer er faldet fra 57.000 kr. 

til knap 54.000 kr., jf. figur 2.90. Dette skyldes, at TV 2 FRI har en lavere gennemsnitspris, 

hvilket har reduceret den samlede gennemsnitlige timepris.  

Resultatet efter skat viste et overskud på 122 mio. kr., hvilket er et fald på 71 mio. kr. i forhold 

til 2012, jf. figur 2.88. Faldet skyldes primært, at der i 2012 var indtægter vedrørende ophørte 

aktiviteter for 63 mio. kr., heri indgår salget af aktierne i TV 2 SPORT A/S samt en regulering 

af salg af sendenettet, som skete i 2010.  

Som følge af udbetaling af udbytte faldt egenkapitalen marginalt til 1,3 mia.kr. Soliditeten faldt 

fra 67 pct. i 2012 til 59 pct. i 2013, jf. figur 2.89. TV 2 DANMARK købte i april 2013 sin domi-

cilejendom Teglholm Allé 16 i København for 350 mio. kr. Dette har medført en stigning i TV 

2|DANMARKs samlede aktiver, der i 2013 udgjorde ca. 2,1 mia. kr. 

 

Der er for regnskabsåret 2013 ikke udbetalt udbytte til den danske stat. 

TV 2 DANMARK forventer i 2014 en tv-reklameomsætning på niveau med 2013. Reklame-

omsætningen er dog i høj grad afhængig af den økonomiske udvikling i samfundet. Til gen-

gæld forventes en stigning i tv-abonnementsomsætningen i 2014 som følge af indførelse af 

abonnementsbetaling på kanalen TV 2 FRI fra 1. januar 2014.  Hertil kommer, at 2014 er et 

stort sportsår med VM i fodbold og vinter-OL, hvilket forventes at øge omkostningerne i for-

hold til 2013. 

Forretningsmæssig udvikling 
I maj 2013 gik TV 2 DANMARKs nye kanal TV 2 FRI i luften. Kanalen er Danmarks første 

fritids- og friluftskanal. 2013 er introduktionsår, hvor kanalen er betalingsfri, og kanalen har 

dermed medført en stigning i omkostningerne for 2013. Kanalen har i 2013 opnået tilfredsstil-

lende seertal i sin primære målgruppe (50+). 

Figur 2.89 
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Figur 2.90 
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Kilde: Årsrapporter, TV 2 samt egne beregninger.   
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TV 2 DANMARK har i løbet af 2013 foretaget en række organisatoriske, processuelle og 

programstrategiske ændringer for hovedkanalen. Som følge heraf søsættes begrebet ’rele-

vans’ som det nye pejlemærke for hovedkanalens retning. Programudviklingen målrettes den 

moderne danske børnefamilie og en kerneseer på ca. 40 år. Via nye programformater, fakta-

programmer, dokumentarudsendelser og et tæt samarbejde med Nyhederne skal seernes 

dagsorden sættes i centrum. Arbejdet med det nye indhold på hovedkanalen TV 2 ventes at 

slå igennem i løbet af 2014 og 2015.  
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2.25 Udviklingsselskabet By og Havn I/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 5 pct. 

Hjemmeside: www.byoghavn.dk 

Adresse: Nordre Toldbod 7 
1013 København K 

Tlf.: 33 76 98 00 

Formål:  

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 Dorte Krak 

Medlem Lars Berg Dueholm 

Medlem * John Becher Krommes 

Medlem  Dorthe Nøhr Pedersen 

Medlem * Nina Dahle Rasmussen 

Medlem  Lars Weiss 

  

Adm. Direktør Jens Kramer Mikkelsen 

* Medarbejdervalgt 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning
 

242 257 263 322 418 

Værdiregulering af  
investeringsejendomme -75 503 -632 -280 384 

Driftsresultat (EBIT) -45 542 -527 -182 529 

Årets resultat -744 -26 -2.026 -922 1.092 

Samlede aktiver 13.569 11.788 12.081 13.181 13.314 

Egenkapital -1.222 -1.224 -3.251 -4.169 -3.082 

Pct.      

Overskudsgrad
 

-19 211 -201 -57 126 

Afkastningsgrad -1 4 -5 -2 3 

Soliditetsgrad -9 -10 -27 -32 -23 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 113 112 111 110 111 

  

Anm.: Regnskabet er for moderselskabet, da der ikke er udarbejdet koncernregnskab i perioden 2010-13. 
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Selskabet  
Hovedformålet for Udviklingsselskabet By og Havn I/S er at varetage arealudviklingen i Øre-

staden og Københavns Havn samt havnedriften i Københavns Havn. 

 

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 (95 pct.) og den danske 

stat (5 pct.). Interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. 

 

Resultater 
Udviklingsselskabet By og Havn omsatte i 2013 for 418 mio. kr., hvilket er en stigning på 30 

pct. i forhold til året før, jf. figur 2.91. Stigningen i selskabets omsætning kan primært henfø-

res til modtagelse af jord i Nordhavnen, midlertidige lejeindtægter fra FN-Byen Campus 1 

samt generelt højere lejeindtægter fra selskabets ejendomsportefølje.  

 

 

Selskabets omkostninger inkl. afskrivninger var i alt 275 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning 

på 22 pct. i forhold til 2012. Stigningen skyldes primært højere afskrivninger.  

 

Årets resultat for 2013 før markedsværdiregulering af gæld blev på 332 mio. kr., hvilket er en 

forbedring på 972 mio. kr. i forhold til 2012. Investeringsejendommene i By og Havn blev i 

2013 værdireguleret opad med 384 mio. kr. på baggrund af en række aftaler om salg af byg-

geretter mod en nedjustering på 280 mio. kr. i 2012. Årets samlede resultat for 2013 udgør et 

overskud på 1,1 mia. kr. mod et underskud på 922 mio. kr. i 2012, jf. figur 2.92. Fremgangen 

kan henføres til den positive værdiregulering af investeringsejendommene, faldende finansie-

ringsomkostninger og forbedringer af den primære drift. 

Figur 2.91 
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Figur 2.92 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Egenkapitalen var på -3,1 mia. kr. ultimo 2013 mod -4,1 mia. kr. ultimo 2012, jf. figur 2.93. 

Forbedringen af egenkapitalen kan henføres til overskuddet for 2013. 

 

z 

 

Der er ikke udbetalt udbytte for 2013. 

I 2014 forventer Udviklingsselskabet By og Havn, at den gunstige udvikling i 2013 fastholdes, 

og selskabet forventer et resultat på 175 mio. kr. før markedsværdiregulering af gæld. For 

den primære drift ekskl. markedsværdiregulering af investeringsejendomme ventes et resultat 

på 110 mio. kr. Blandt andet på denne baggrund forventer selskabet at have genetableret 

egenkapitalen indenfor en 10-årig periode. 

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 

metro til Nordhavnen, som By & Havn har bidraget med finansiering til.  

 

Udviklingsselskabet By og Havn oplevede gennem 2013 en stigende interesse for selskabets 

byggegrunde, og der blev således afsluttet handler for mere end 500 mio. kr. Det forventes, 

at der kan afsluttes handler i samme størrelsesorden i 2014. Hertil blev FN-byen Campus 1 

solgt i 2013. Første etape af byggeriet blev ibrugtaget i januar 2013, mens den resterende 

del af de i alt 45.000 etagemeter er ibrugtaget primo 2014. 

 

Udviklingsselskabet By og Havn er kommet tættere på en realisering af sine resterende 

byggeretter på henholdsvis Teglholmen og Enghave Brygge i Sydhavnen. Selskabet har 

positive forventninger til udviklingen af begge områder, idet der dog forinden skal ske en 

afklaring af myndighedsforhold. 

Figur 2.93 
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Figur 2.94 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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I Ørestad Nord er der i 2013 solgt byggeretter til etablering af rækkehuse, og primo 2014 

ventes en aftale om salg af et større byggefelt til erhvervsformål endeligt indgået. I Ørestad 

Syd er det primært tidligere solgte arealer, der nu aktiveres.  

 

I 2013 igangsatte Udviklingsselskabet By og Havn planlægningen og de første konkrete 

investeringer i flytning af erhvervshavnen til de nyopfyldte områder i Nordhavnen. Udviklings-

selskabet By og Havn har således arbejdet for, at plangrundlaget for de næste områder af 

Indre Nordhavn bliver tilvejebragt bl.a. ved Trælastholmen og Sundmolen. Hertil kommer den 

vestlige del af Levantkaj, hvor de forberedende arbejder til udnyttelse af et erhvervsbyggefelt 

ventes igangsat i 2014.  

 

Udviklingsselskabet By og Havns største investering i 2013 var en krydstogtskaj, som forven-

tes at modtage det første anløb i maj 2014. I 2014 vil der fortsat blive investeret i en udvikling 

af Indre Nordhavn omkring Århusgadekvarteret og Sundmolen, på Teglholmen og i Ørestad 

primært ved det såkaldte Arenakvarter i Ørestad Syd. 

 

Regeringen og Københavns Kommune fremlagde medio maj 2014 et fælles udspil om at 

anlægge en metroafgrening til Ny Ellebjerg via Sydhavnen. I det fælles udspil er det aftalt, at 

staten overdrager hovedparten af sin ejerandel af By & Havn I/S (40 pct.-point) til Køben-

havns Kommune, som herefter har ansvaret for finansieringen. 
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2.26 Vestjysk Bank A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 81 pct.
1)

 

Hjemmeside: www.vestjyskbank.dk 

Adresse: Torvet 4-5 
7620 Lemvig 

Tlf.: 96 63 20 00 

Formål:  

At drive bankvirksomhed samt anden ifølge 
banklovgivningen tilladt virksomhed. 

 

 

 

 

 

 

1) Eksklusiv aktier ejet af Finansiel Stabilitet. 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Vagn Thorsager 

Næstformand Lars Holst 

Medlem Anders Bech 

Medlem Poul Hjulmand 

Medlem * Palle Hoffmann 

Medlem Kirsten Lundgaard-Karlshøj 

Medlem * Jacob Møllgaard 

Medlem * Malene Rønø 

Medlem Bent Simonsen 

  

Adm. Direktør Michael Nelander Petersen 
(konstitueret) 

  * Medarbejdervalgt 

 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettorente- og gebyrindtægter
 

1.014 1.049 1.082 1.176 1.088 

Nedskrivninger på udlån 537 408 984 1.515 1.073 

Resultat før skat -84 10 -561 -1.148 -442 

Årets resultat -66 6 -425 -1.447 -442 

Samlede aktiver 32.829 33.572 29.265 32.773 26.112 

Egenkapital 2.140 2.150 1.718 998 887 

Hybridkapital - 1.550 1.567 1.453 1.105 

Pct.      

Egenkapitalens forrentning -3 0 -22 -107 -47 

Solvensprocent 15 14 13 11 11 

Kernekapitalprocent 12 12 9 6 6 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 659 642 615 621 563 

  

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. I tallene fra 2011 og før 

er tallene fra Aarhus Lokalbank ikke medregnet. 
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Selskabet 
Vestjysk Bank A/S har hovedsæde i Lemvig og primært geografisk markedsområde i Midtjyl-

land. Banken har ca. 560 medarbejdere fordelt på 20 afdelinger i Jylland. 

Staten opnåede den 20. februar 2012 en ejerandel i Vestjysk Bank A/S på 53 pct., idet ban-

ken valgte at konvertere 292 mio. kr. af det statslige kapitalindskud til aktier i overensstem-

melse med Kreditpakken. Kort herefter – i marts 2012 – fusionerede Vestjysk Bank A/S med 

Aarhus Lokalbank A/S, hvori staten havde en ejerandel på 45 pct. Efter fusionen af de to 

banker var statens ejerandel i den fusionerede Vestjysk Bank A/S 52 pct. I oktober 2013 

samt januar 2014 valgte banken at konvertere yderligere statslig hybridkapital, hvorfor staten 

nu ejer 81 pct. af aktierne i banken.  

Resultater 
Vestjysk Bank har fortsat været påvirket af den økonomiske krise. Bankens nettorente- og 

gebyrindtægter var 1,1 mia. kr. i 2013, hvilket svarer til et fald på 7 pct. i forhold til 2012, jf. 

figur 2.95. Reduktionen skyldes primært bankens balanceslankning og nedbringelse af udlån, 

hvilket har medført reducerede renteindtægter.  

 

Bankens samlede omkostninger inkl. nedskrivninger faldt til 1,7 mia. kr. i 2013, hvilket svarer 

til et fald på 31 pct. i forhold til 2012. De lavere omkostninger kan primært henføres til mar-

kant lavere nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, jf. figur 2.98. Eksklusiv nedskrivnin-

ger blev omkostningerne reduceret med 14,5 pct. fra 2012 til 2013. Reduktionen er et resultat 

af den effektiviseringsproces banken igangsatte i 2012. 

I 2013 udgjorde de samlede nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt 1,1 mia. kr. 

Hovedparten af nedskrivningerne relaterer sig til ejendoms- og landbrugsengagementer. 

Banken henfører de store nedskrivninger til en tidligere høj risikovillighed fra bankens side 

samt en sen tilpasning af risikovilligheden i kølvandet på finanskrisen. 

Figur 2.95 
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Figur 2.96 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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Resultatet efter skat blev i 2013 et underskud på 442 mio. kr., hvilket er en forbedring sam-

menlignet med underskuddet på 1,4 mia. kr. i 2012, jf. figur 2.96.  

Årets negative resultat har ført til et fald i selskabets egenkapital. Faldet er delvist modsvaret 

af en konvertering af statslig hybridkapital til aktier. Egenkapitalen er således faldet fra 998 

mio. kr. i 2012 til 887 mio. kr. i 2013, jf. figur 2.97. Bankens solvens er opgjort til 11,3 pct. pr. 

31. december 2013. Med et individuelt opgjort solvensbehov på 10,9 pct. betyder dette, at 

banken ved udgangen af 2013 havde en solvensoverdækning på 0,4 pct.-point, svarende til 

67 mio. kr. 

 

Der blev på baggrund af resultatet for 2013 ikke udbetalt udbytte.  

På grund af bankens usikre solvenssituation, især i lyset af det nye kapitalkravsdirektiv, der 

trådte i kraft fra 1. april 2014, har bankens ledelse set sig nødt til at udtrykke forventningerne 

til fremtiden i to scenarier. I scenarie 1 lykkes det at gennemføre en række strukturelle tiltag, 

der styrker bankens kapitalgrundlag. Bankens samlede forretningsomfang forventes med 

udgangspunkt i uændrede konjunkturforhold at kunne generere et basisresultat før nedskriv-

ninger i niveauet 450-500 mio. kroner. Behovet for nedskrivninger forventes at udvise et 

fortsat fald.  I scenarie 2 lykkes de strukturelle tiltag ikke på kort sigt. Banken vil i så fald kun 

opfylde solvenskrav delvist, hvorfor det må forudses, at banken må udarbejde en genopret-

ningsplan, der skal godkendes af Finanstilsynet. Basisindtjeningen forventes ikke væsentlig 

forskellig fra scenarie 1. Udfordringerne vedrørende tilvejebringelse af et tilstrækkeligt kapi-

talgrundlag og dermed sikring af bankens fortsatte drift er dog betydelige. 

Forretningsmæssig udvikling 
Behovet for nedskrivninger er fortsat på et meget højt niveau til trods for en nedgang fra 

2012, hvor de var exceptionelt høje. De store nedskrivninger har medført, at banken befinder 

sig i en udfordrende situation kapitalmæssigt. Kapitalen vurderes at være spinkel, og det er 

ledelsens vurdering, at der er behov for en styrkelse i fremtiden for at reducere sårbarheden 

Figur 2.97 
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Figur 2.98 

Nedskrivninger 

0

400

800

1200

1600

0

400

800

1.200

1.600

2009 2010 2011 2012 2013

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.

Mio. kr. Mio. kr. 

 

  
Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
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overfor fremtidige tab samt ændringer i kapitalreglerne, som følge af implementeringen af 

CRD IV-reglerne. 

Bankens styrkelse af solvensen er et afgørende fokusområde for ledelsen og er også formå-

let med den genopretningsplan, banken blev pålagt af Finanstilsynet at udarbejde i starten af 

april 2014. I efteråret 2013 blev der iværksat undersøgelser af muligheder for strukturelle 

tiltag, som kunne bidrage mere langsigtet til bankens kapitalmæssige udfordringer. Der er 

hidtil ikke opnået konkrete resultater, men arbejdet fortsætter med særligt fokus på fortsat 

balancereduktion, reduktion af bankens beholdning af sektoraktier samt optimering af ansvar-

lig lånekapital. 

Vestjysk Bank har i længere tid haft et indlånsunderskud, hvilket ved udgangen af 2012 var 

på 2,6 mia. kr. Ultimo 2013 er dette ændret til et indlånsoverskud på 0,5 mia. kr. Ændringen 

skyldes en balancereduktion på 6,7 mia. kr. 

Selv med disse tiltag er der dog væsentlige usikkerheder, især omkring de strukturelle tiltag. 

Såfremt forventningerne til basisindtjening og væsentligt lavere nedskrivninger ikke i al væ-

sentlighed realiseres, eller såfremt der opstår væsentlige, uventede negative begivenheder 

kan dette i yderste konsekvens medføre, at banken mister sin tilladelse til at drive pengeinsti-

tutvirksomhed eller bliver tvunget til afvikling med deraf følgende negative indflydelse på 

bankens resultater, finansielle stilling og fortsatte drift. Såfremt konjunkturerne forværres 

yderligere, særligt indenfor landbrugs- og ejendomssektoren, vil det ligeledes kunne have en 

væsentlig indvirkning på bankens driftsresultat, finansielle stilling og fortsatte drift. 

Kursudvikling 
Samlet set er kursen på Vestjysk Bank A/S’ aktier faldet med 31 pct. fra begyndelsen af 2013 

til den 15. maj 2014, jf. figur 2.99. Udviklingen skal bl.a. ses i lyset af bankens fortsat høje 

nedskrivninger og strukturelle udfordringer. 

Den 15. maj 2014 var kursen på aktierne i Vestjysk Bank A/S 9,0 kr. pr. aktie, hvilket giver 

statens aktiepost en værdi på 1,1 mia. kr. 
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Figur 2.99 
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Kilde: Nasdaq OMX Nordic samt egne beregninger. 
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2.27 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 selvstændig lov og bestyrelse. Fon-
dens formål er at fremme vækst og fornyelse i 
små og mellemstore virksomheder. 
 

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 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoindtægter 
1)

  62 351 -207 19 76 

Årets resultat 13 312 -247 -40 8 

Samlede aktiver 2.986 3.453 3.625 3.965 4.606 

Egenkapital 2.178 2.737 2.737 2.717 2.730 

Pct.      

Egenkapitalens forrentning 1 13 -9 -1 0 

Soliditetsgrad 73 79 76 69 59 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 47 48 58 63 68 

   

1) Finansielle poster i alt. 
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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 investeringer i private fonde, investeringer i opstartsvirksomhe-

der samt lån og kautioner til små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden investerer med 

egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i sam-

arbejde med danske finansieringsinstitutter. 

Resultater 
Vækstfondens nettoindtægter udgjorde 76 mio. kr. i 2013, hvilket var 57 mio. kr. mere end i 

2012, jf. figur 2.100. Stigningen skyldes primært værdiregulering af virksomhederne i investe-

ringsafdelingen VF Ventures’ portefølje samt en regulering af hensættelser vedrørende 

Vækstkaution i medfør af meget lave realiserede tab. Et negativt resultat af kapitalandele i 

fonde trækker i modsat retning. 

 

I 2013 udgjorde administrationsomkostningerne 88 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,6 pct. 

sammenlignet med 2012. Stigningen skyldes primært udgifter til markedsføring af nye låne-

produkter.  

Selskabet har i 2013 haft et resultat på 8 mio. kr., jf. figur 2.101. Resultatet er en forbedring i 

forhold til 2012, hvor selskabet havde et underskud på 40 mio. kr. Vækstfondens resultat 

fremkommer fra afkast af obligationer, kapitalandele i fonde, kautioner samt egenkapitalind-

skud og udlån, jf. figur 2.103.  

Vækstfonden havde i 2013 et afkast fra obligationer mv. på 4 mio. kr., mod 16 mio. kr. i 2012. 

Faldet kan henføres til, at der i 2013 blandt andet er tilskrevet renter på de etablerede lån hos 

Figur 2.100 
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Figur 2.101 
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Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger.   
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pensionskasser til investeringen i Dansk Vækstkapital, og at beholdningen af obligationer er 

omlagt til udelukkende at indeholde variabelt forrentede obligationer. 

Resultatet af kapitalandele i fonde udgjorde i 2013 et underskud på 83 mio. kr. Til sammen-

ligning var underskuddet i 2012 på 5 mio. kr. 

Resultatet fra egenkapitalindskud og udlån – Vækstfondens direkte investeringer i virksom-

heder – var i 2013 et overskud på 49 mio. kr. mod et underskud på 23 mio. kr. i 2012. Over-

skuddet kan henføres til betydelige værdireguleringer af virksomheder i Vækstfondens porte-

følje.  

Vækstkautioner påvirkede det samlede resultat positivt med 99 mio. kr. i 2013 mod 36 mio. 

kr. i 2012. Udviklingen skyldes en reduktion i hensættelser på kautioner i medfør af meget 

lave realiserede tab på disse. 

Vækstfondens egenkapital udgjorde 2,7 mia. kr. ved udgangen af 2013 og er således på 

niveau med de seneste år, jf. figur 2.102. Soliditeten er faldet til at udgøre 59 pct., hvilket 

primært kan henføres til en stigning i udlån i medfør af de Ansvarlige lån samt de i 2013 

lancerede Vækstlån, en stigning i kapitalandele i fonde, samt en øget beholdning af værdipa-

pirer og obligationer. 

 

Vækstfonden forventer i 2014 at udbrede Vækstlån-ordningen til flere små og mellemstore 

virksomheder og en væsentlig stigning i antallet af finansierede virksomheder. Vækstfonden 

forventer et positivt årsresultat i 2014 på et trecifret millionbeløb. 

Forretningsmæssig udvikling 
Vækstfonden havde ved udgangen af 2013 givet kapitaltilsagn til 25 fonde for et samlet beløb 

på 4,6 mia. kr., hvoraf 3,8 mia. kr. er blevet investeret pr. 31. december 2013. Disse fondes 

Figur 2.102 
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Figur 2.103 
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Kilde:  Årsrapporter samt egne beregninger.  
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portefølje bestod ultimo 2013 af i alt 162 virksomheder. Herudover har 25 venturefinansiere-

de virksomheder siden 2011 fået Syndikeringslån for i alt 101 mio. kr. Endelig har Vækstfon-

den givet et kapitaltilsagn på 3,6 mia. kr. til Dansk Vækstkapital, som er en fond til investerin-

ger i andre fonde, der blev etableret i 2011 med en selvstændig bestyrelse og Vækstfonden 

som sekretariat.  

Vækstfondens portefølje af direkte investeringer bestod ved udgangen af 2013 af 39 virk-

somheder, hvoraf 6 virksomheder var ny-investeringer i 2013. Den bogførte værdi af de 

samlede investeringer i form af både egenkapitalindskud og udlån udgjorde pr. 31. december 

2013 549 mio. kr.  

Der blev i 2013 stillet 84 vækstkautioner for i alt 294 mio. kr. Til sammenligning stillede 

Vækstfonden i 2012 vækstkautioner for 845 mio. kr. til 301 virksomheder. Faldet skyldes en 

politisk beslutning om udfasning af vækstkautionsordningen til fordel for nye låneordninger i 

Vækstfonden. Det faldende aktivitetsniveau i kautionsordningen er delvist opvejet af kautio-

ner givet via den nye ordning, Små vækstkautioner. Her fik 335 virksomheder kautioner for 

376 mio. kr. i 2013. 

I midten af december 2013 indførtes desuden en ny ordning for ydelse af Vækstkaution for 

mikrolån. Ordningen betyder, at virksomheder med op til 10 ansatte får lettere adgang til 

banklån på op til 185.000 kr., idet banken med kaution fra Vækstfonden får garanti for yerli-

gere tab.  

Vækstfonden introducerede i december 2012 Ansvarlige lån. Lånene er efterstillet øvrige lån 

og styrker kapitalgrundlaget i virksomheder, hvor egenkapitalen er for spinkel til at pengeinsti-

tutter vil øge deres långivning. 

I 2013 lancerede Vækstfonden Vækstlån, der træder i stedet for Vækstkautioner over 2 mio. 

kr., og som giver mulighed for at yde lån til virksomheder inden for en ramme på op til 6 mia. 

kr. Vækstlånproduktet var en del af Kreditpakken, som blev vedtaget i slutningen af 2012. 

Under Vækstlåneordningen er endvidere de Grønne vækstlån samt Vækstlån til iværksætte-

re, som begge har en tabsramme tilknyttet. Vækstfonden udbetalte i 2013 251 mio. kr. til 62 

virksomheder i form af Ansvarlige lån og Vækstlån. 
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2.28 Aarhus Letbane I/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 47 pct. 

Hjemmeside: www.letbanen.dk 

Adresse:    Søren Frichs Vej 38 A, 2. sal 
8230 Åbyhøj 

Tlf.: 40 31 61 91 

Formål:  

Selskabets formål er at anlægge Aarhus Letbane. 
 

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Erik Jespersen 

Næstformand Lars Hansson 

Medlem Erik Gjesing Elsborg 

Medlem  Anne-Grethe Foss 

Medlem  Jens Erik Sørensen  

  

Adm. Direktør Claus Rehfeld Moshøj 

  
 

 

 

 
 

Regnskabstal 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Mio. kr.      

Nettoomsætning - - - - - 

Driftsresultat (EBIT) - - - -6 -9 

Årets resultat - - - -6 -9 

Samlede aktiver - - - 196 386 

Egenkapital - - - 168 308 

Pct.      

Overskudsgrad
 

- - - - - 

Afkastningsgrad - - - -3 -3 

Egenkapitalens forrentning - - - -3 -4 

Soliditetsgrad - - - 85 80 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere - - - 1 15 
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Selskabet 
Aarhus Letbane I/S har til formål at anlægge en ny letbanestrækning samt ombygge enkelte 

eksisterede jernbanestrækninger i Aarhus-området. Projektet vil integrere to eksisterende 

lokalbaner, Grenaa-banen og Odder-banen. 

Aarhus Letbane ejes af Aarhus kommune (47,2 pct.), Region Midtjylland (5,8 pct.) og den 

danske stat (47,0 pct.). 

Når letbanen er endeligt anlagt, overdrages den til Aarhus Letbane Drift I/S, som er et drifts- 

og infrastrukturselskab. Aarhus Letbane Drift I/S blev oprettet af Aarhus Kommune og Region 

Midtjylland den 30. september 2013. 

Resultater 
Aarhus Letbane I/S havde i 2013 et underskud på knap 10 mio. kr., hvilket er knap 4 mio. kr. 

mere end i 2012. Omfanget af underskuddet er som forventet og knytter sig til lønninger i 

selskabet samt andre driftsomkostninger. 

Egenkapitalen i selskabet er øget fra 168 mio. kr. i 2012 til 308 mio. kr. i 2013. Dette skyldes 

ordinære tilskud fra interessenterne. Heri indgår fremrykkede indskud i forhold til den oprin-

delige betalingsplan på samlet 29 mio. kr. fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland for at 

sikre tilstrækkelig likviditet. 

Forventningerne til det kommende år er et stigende niveau af anlægsaktiviteter på i alt ca. 

880 mio. kr. og et følgende negativt driftsresultat på ca. 13 mio. kr.  

Forretningsmæssig udvikling 
Anlægsarbejderne på Aarhus Letbane er opdelt i henholdsvis forberedende anlægsarbejder 

og en transportpakke. I 2013 er fire ud af 19 forberedende anlægsarbejder planmæssigt 

igangsat, hvoraf de største udgøres af broer over Egådalen og i banegraven.  

Når de forberedende anlægsarbejder er afsluttet, skal transportpakkens kommende entre-

prenør starte sine aktiviteter. Transportpakken er således hovedudbuddet i forbindelse med 

anlæg af Aarhus Letbane og indeholder anlæg af spor, kørestrøm, letbanetog og værksted. 

Der er gennemført fire budrunder i forhold til transportpakken. Den seneste runde blev gen-

nemført i marts 2014. De dele af anlægget, som ikke er dækket af lov om Aarhus Letbane, 

afholdes på vegne af Aarhus Letbane Drift eller den part, som måtte ønske et anlæg opført. 

Interessenterne samt Norddjurs, Syddjurs og Odder Kommuner har mulighed for at tilkøbe 

udvidelser til letbanen. I november 2013 besluttede Aarhus Kommune, at udnytte deres 

option vedrørende en udbygning af letbanen til Lisbjerg Skole. 
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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 definitioner2. 

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 

resultat. 

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 

udtrykker 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. 

 

 

2 På nær forretningen af investeret kapital, hvor selskabernes egne beregninger er benyttet. 
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