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Hovedformålet med Statens selskaber 2012 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i 
de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2011 ejede staten aktier i 19 
aktieselskaber, tre selvstændige offentlige virksomheder samt to interessentskaber.  

2011 var et år, hvor fortsat uro på finansmarkederne prægede billedet. Det har i forskellig 
grad påvirket de statslige selskaber. Selskabernes nettoomsætning er kun i begrænset om-
fang blevet påvirket af krisen, men driftsresultaterne er samlet set under pres, idet der dog er 
stor variation mellem de enkelte selskaber. 

Den finansielle krise førte til, at staten i medfør af kreditpakken tilbage i 2009 indskød hybrid 
kernekapital i kreditinstitutter. En række institutter har efterfølgende valgt at konvertere den 
statslige hybride kernekapital til aktier. 

Aarhus Lokalbank A/S valgte i begyndelsen af 2011 som følge af betydelige nedskrivninger 
at gøre brug af muligheden for at konvertere statslig hybrid kernekapital til aktier, og i starten 
af 2012 fulgte Vestjysk Bank A/S efter. Efterfølgende er der under navnet Vestjysk Bank A/S 
gennemført en fusion af de to banker, og staten er majoritetsaktionær i den fusionerede 
bank.

Disse og andre begivenheder beskrives nærmere i Statens selskaber 2012.

Bjarne Corydon 
Finansminister 

Forord 
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1. Statens aktieposter mv. 
Nyt kapitel 

1.1 Statens aktieposter mv. 
Den 31. december 2011 ejede staten aktier i 19 aktieselskaber, hvoraf ét selskab var i likvi-
dation, jf. tabel 1.1. Dertil kommer de tre selvstændige offentlige virksomheder, DSB, Energi-
net.dk og Naviair, som fungerer på aktieselskabslignende vilkår, samt de to interessentska-
ber, Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S.  

11 af de 19 aktieselskaber er statslige aktieselskaber, hvilket er ensbetydende med, at staten 
ejer mere end 50 pct. af aktierne. DSB, Energinet.dk og Naviair er fuldt ud ejet af staten. I de 
resterende otte aktieselskaber samt Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn 
I/S ejer staten fra under 1 pct. op til 50 pct. af kapitalen.  

Tre af selskaberne var børsnoterede pr. 31. december 2011. Det drejer sig om Københavns 
Lufthavne A/S, SAS AB og Aarhus Lokalbank A/S.  
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Tabel 1.1 
Statens aktieposter mv. pr. 31. december 2011 

Ressortministerium Ejerandel

Selskab

Statslige aktieselskaber 

Aktieselskabet Stekua i likvidation A/S Finans 100 pct. 

Bornholmstrafikken Holding A/S Transport 100 pct. 

Dansk Jagtforsikring A/S Miljø1) 51 pct. 

Danske Spil A/S Finans 80 pct. 

Det Danske Klasselotteri A/S Finans 100 pct. 

DONG Energy A/S Finans 76 pct. 

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

Statens Ejendomssalg A/S Finans 100 pct. 

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Finans2) 55 pct. 

Sund & Bælt Holding A/S Transport 100 pct. 

TV 2|DANMARK A/S Kultur 100 pct. 

Selvstændige offentlige virksomheder 

DSB Transport 100 pct. 

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

Naviair Transport 100 pct. 

Øvrige selskaber med statslig ejerandel 

AFT 2005 A/S Finans < 1 pct. 

Air Greenland A/S Finans 25 pct. 

Dansk Bibliotekscenter A/S Kultur 29 pct. 

Københavns Lufthavne A/S * Finans 39 pct. 

Metroselskabet I/S Transport 42 pct. 

NORDUnet A/S Videnskab-, Teknologi- og Udvikling 24 pct. 

PostNord AB Transport 40 pct. 

SAS AB * Finans 14 pct. 

Udviklingsselskabet By og Havn I/S Transport 45 pct. 

Aarhus Lokalbank A/S *  Finans 45 pct.  

Anm.: * Børsnoterede selskaber.  
1) Naturstyrelsen.  
2) Moderniseringsstyrelsen.  
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1.2 Ændringer i statens aktieposter mv. 
Ved Kreditpakken fik penge- og realkreditinstitutter mulighed for at få et statsligt kapitalind-
skud (hybrid kernekapital). På denne baggrund indgik staten i december 2009 en aftale med 
Aarhus Lokalbank A/S om et statsligt indskud af hybrid kernekapital. Banken benyttede i star-
ten af 2011 muligheden for at konvertere den hybride kernekapital til aktier. På denne bag-
grund modtog staten aktier i Aarhus Lokalbank A/S svarende til en ejerandel på 66 pct. I 
marts 2011 gennemførte banken en kapitaludvidelse, hvor eksisterende ejere af ansvarlig lå-
nekapital kunne konvertere denne til hybrid kernekapital eller aktier i banken. Efter kapitalud-
videlsen var statens ejerandel reduceret til 45,2 pct. Dertil kom statens indirekte ejerandel på 
1,1 pct. gennem Finansiel Stabilitet A/S.  

Staten opnåede tilsvarende en ejerandel i Vestjysk Bank A/S på 53,1 pct. den 20. februar 
2012, idet banken valgte at konvertere 292 mio. kr. af det statslige kapitalindskud til aktier i 
overensstemmelse med bankernes aftale med staten i medfør af Kreditpakken. 

I slutningen af marts 2012 fusionerede Aarhus Lokalbank A/S med Vestjysk Bank A/S. I den 
fusionerede bank, Vestjysk Bank A/S, er staten nu majoritetsaktionær med 52,2 pct. af akti-
erne.

I efteråret 2011 kunne Max Bank A/S ikke længere overholde kapitalkravene i lov om finan-
siel stabilitet og måtte overdrage sin virksomhed til Finansiel Stabilitet A/S. Staten havde 
solgt aktier af to omgange - ultimo 2010 og primo 2011 - til en samlet værdi af 9,5 mio. kr. Da 
selskabet gik konkurs, udgjorde statens ejerandel 15,5 pct.   

Som led i amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 overtog staten et begrænset antal aktier 
og anparter i fire skov- og plantageselskaber, der tidligere var ejet af Nordjyllands Amt: Aktie-
selskabet Tranum Plantage A/S (0,03 pct.), Tolne Skov ApS (7,7 pct.), Volsted Plantage A/S 
(0,2 pct.) og Østvendsyssel Plantageselskab ApS (0,2 pct.). De fire ejerandele blev alle solgt 
i 2011, hvilket indbragte staten en indtægt på 1,1 mio. kr. 

1.3 Hovedtal for 2011 
I 2011 havde de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder en netto-
omsætning på 87,3 mia. kr., hvoraf 65,1 pct. kan tilskrives DONG Energy, jf. tabel 1.2. Dan-
ske Spil og DSB stod for 21,4 pct. af den samlede nettoomsætning.  

Resultatet efter skat for 2011 i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virk-
somheder udgjorde i alt 1,8 mia. kr. DONG Energy og Danske Spil bidrager tilsammen med 
4,5 mia. kr. Sund og Bælt Holding, Finansiel Stabilitet og DSB kom derimod alle ud af 2011 
med negative resultater.  
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Tabel 1.2 
Hovedtal for statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder 

Netto-
omsætning

Resultat
efter skat

Samlede 
aktiver

Egen-
kapital

Medar-
bejdere

Mio. kr. Antal 

Selskab

AFT 2005 0 0 42 39 1

Aktieselskabet Stekua i likvidation 0 0 30 30 0

Bornholmstrafikken Holding 0 -27 361 355 0

Dansk Jagtforsikring 41)  1 44 31 0

Danske Spil 7.654 1.629 1.219 248 240

Det Danske Klasselotteri2) 652 97 348 182 44

DONG Energy 56.842 2.882 154.073 48.2023) 6.098

Finansiel Stabilitet 7684) -1.010 54.466 13.579 853

Statens Ejendomssalg 124 85 1.558 1.518 18

Statens og Kommunernes Indkøbs Service 99 -11 52 27 85

Sund & Bælt Holding 3.392 -1.482 45.493 -6.972 183

TV 2|DANMARK  2.311 128 1.751 1.074 995

Statslige aktieselskaber i alt 71.846 2.291 259.437 58.313 8.517

DSB 11.066 -694 24.710 5.119 10.040

Energinet.dk 3486 128 22.507 5.669 539

Naviair 938 38 1.684 749 706

I alt 87.336 1.763 308.338 69.850 19.802

Anm: Koncerntal.  
1) Præmieindtægter.  
2)        Tal for regnskabsåret 1. april 2010 til 31. marts 2011.  
3) Korrigeret for hybridkapital.  
4) Netto rente- og gebyrindtægter.  
Kilde: Årsrapporter. 

I forhold til 2010 er nettoomsætningen i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige 
virksomheder faldet med 4,9 pct., jf. figur 1.1. Dette kan primært henføres til et fald i netto 
rente- og gebyrindtægter for Finansiel Stabilitet på 5,5 mia. kr., svarende til 87,8 pct. 



Kapitel 1 Statens aktieposter mv.

Statens selskaber 2012 · Juni 2012 11

Figur 1.1 
Nettoomsætning 
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Figur 1.2 
Driftsresultat 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

Selskabernes samlede driftsresultat faldt i 2011 betydeligt sammenlignet med 2010, jf. figur 
1.2. Hertil bidrager særligt Finansiel Stabilitet, hvor driftsresultatet faldt fra 5,1 mia. kr. i 2010 
til -1,0 mia. kr. i 2011. Faldet skyldes primært, at Finansiel Stabilitet i 2011 ikke længere mod-
tog garantiprovision vedrørende Bankpakken. Driftsresultatet for DONG Energy faldt ligele-
des fra 8,1 mia. kr. i 2010 til 6,1 mia. kr. i 2011.

Resultatet efter skat faldt fra 11,6 mia. kr. til 1,8 mia. kr. i forhold til 2010 svarende til et fald 
på 84,8 pct. Faldet kan især henføres til lavere resultater for Finansiel Stabilitet, DONG 
Energy og Sund og Bælt Holding.  

De samlede aktiver udgjorde i alt 308,3 mia. kr., hvoraf DONG Energy’s aktiver på 154,1 mia. 
kr. udgør halvdelen Finansiel Stabilitet, Sund & Bælt Holding, DSB og Energinet.dk tegner sig 
tilsammen for 47,7 pct. af de samlede aktiver. 

Den samlede egenkapital udgjorde i alt 69,8 mia. kr., der dog er påvirket af en negativ egen-
kapital på 6,9 mia. kr. i Sund & Bælt Holding. Ses der bort fra dette selskab, tegner DONG 
Energy sig for 62,7 pct. af selskabernes samlede egenkapital, mens Finansiel Stabilitet, DSB 
og Energinet.dk tilsammen står for yderligere 31,7 pct. 

Antallet af medarbejdere i de statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomhe-
der var i alt 19.802. Det største selskab, målt på medarbejdere, var DSB med 50,7 pct. af det 
samlede antal. Derefter følger DONG Energy, TV 2|Danmark og Naviair, der tilsammen stod 
for yderligere 39,4 pct. af det samlede antal medarbejdere. 

De øvrige selskaber med statslige ejerandel har en samlet nettoomsætning på 73,6 mia. kr.,
jf. tabel 1.3. Heraf tegner SAS og PostNord sig til sammen for 91,6 pct. af den samlede net-
toomsætning.
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De øvrige selskaber har i alt 60.054 medarbejdere. Selskabet med flest medarbejdere er 
PostNord, der beskæftiger 41.714 personer, svarende til 69,5 pct. af det samlede antal med-
arbejdere. Dernæst følger SAS med 25,2 pct. af det samlede antal medarbejdere.   

Tabel 1.3 
Hovedtal for øvrige selskaber med statslig ejerandel 2011 

Netto-
omsætning

Resultat
efter skat

Samlede
aktiver Egenkapital Medarbejdere 

Mio. kr. Antal 

Selskab

AFT 2005 0 0 42 39 1

Air Greenland 1.220 51 653 1.314 642

Aarhus Lokalbank1) 96 -156 4.471 218 77

Dansk Bibliotekscenter 146 3 60 25 160

Københavns Lufthavne 3.344 756 8.946 2.916 2.037

Metroselskabet 980 -8.837 8.216 303 133

NORDUnet2) 108 1 64 13 37

PostNord2) 32.923 1.022 21.197 9.952 41.714

SAS2) 34.546 -1.407 39.184 10.372 15.142

Udviklingsselskabet By og Havn 263 -2.026 12.081 -3.251 111

I alt 73.626 -10.593 94.914 21.901 60.054

Anm.:  Koncerntal. 
1) Rente- og gebyrindtægter. 
2) Omregnet fra SEK til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs den 30. december 2011. 
Kilde: Årsrapporter. 

1.4 Udbytteindtægter 
Statens udbytteindtægter besluttes på generalforsamlingen efter indstilling fra selskabets be-
styrelse. I 2012 er der indtil videre realiseret udbytteindtægter på 6,4 mia. kr., hvilket er mere 
end en fordobling i forhold til 2011, jf. tabel 1.4. Stigningen skyldes alene, at Finansiel Stabili-
tet i 2012 har udbetalt et udbytte på 4,6 mia. kr. til staten. Staten vil dog anvende hele belø-
bet til en delvis afregning på den kaution, som er stillet over for Finansiel Stabilitet i forhold til 
dækning af tab på afviklingen af Roskilde Bank. 
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Tabel 1.4 
Statens udbytteindtægter

Mio. kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Air Greenland - - - - 8

Danske Spil 0 0 0 0 0

Det Danske Klasselotteri1) 90 98 104 96 100

DONG Energy 1.071 1.406 357 1.685 1.114

Finansiel Stabilitet - - - - 4.600

Københavns Lufthavne 524 204 276 357 169

PostNord2) 403 - 436 331 123

Statens Ejendomssalg 200 75 25 25 25

TV2|DANMARK - - - - -

DSB 655 364 158 300 300

Udbytteindtægter i alt 2.943 2.147 1.356 2.794 6.439

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 100 mio. kr. i udbytte for 
regnskabsåret 2011/2012. Beløbet er med forbehold for generalforsamlingens godkendelse. 

2)        Tallene for 2008-2009 er udtryk for udbyttebetalinger fra Post Danmark. For 2010-2012 er tallene 
omregnet fra SEK til DKK ved brug af Nationalbankens officielle valutakurs ved årets udgang. 

Kilde: Årsrapporter. 

Ligeledes har Air Greenland for første gang i en længere årrække udloddet udbytte til sine 
aktionærer, og der forventes en mindre stigning i udbytte fra Det Danske Klasselotteri. 

I modsat retning trækker DONG Energy, hvor udbyttebetalingen til staten faldt med 33,9 pct. 
til ca. 1,1 mia. kr. i 2012, ligesom der er modtaget lavere udbyttebetalinger fra Københavns 
Lufthavne og PostNord.  

Den samlede udbyttebetaling i 2012 kan blive højere. Københavns Lufthavne har således si-
den 2007 udloddet udbytte to gange om året. Det vides ikke, om dette også vil blive tilfældet i 
2012.

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 aktieselskaber er underlagt EU’s konkurrenceregler og de danske konkurrencereg-
ler på lige fod med privatejede selskaber, herunder også reglerne om fusionskontrol. I det 
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følgende gengives de væsentligste konkurrencesager, der i 2011 involverede statslige sel-
skaber.

1.5.1 TV 2|DANMARK A/S 
Højesteret afsagde den 18. marts 2011 dom i en sag vedrørende TV 2|DANMARK A/S. 
Dommen slår fast, at TV 2 i årene 2001 til 2005 misbrugte sin dominerende stilling på det 
danske marked for landsdækkende tv-reklame ved at have anvendt progressive loyalitets-
skabende årsrabatter. TV 2 benyttede årsrabatterne til at opnå en større andel af den samle-
de tv-reklameomsætning på bekostning af konkurrenterne. 

Højesteret når til konklusionen: 

”…at TV 2’s anvendelse af årsrabatten i årene 2001-2005, som Konkurrencerådets afgørelse 
af 21. december 2005 angår, udgør et misbrug af TV 2’s dominerende stilling i strid med kon-
kurrencelovens § 11, stk. 1, og EF-traktatens artikel 82 (nu TEUF artikel 102).” 

Højesteret har ikke taget stilling til, om konkurrenter har lidt tab, som skal erstattes. Dommen 
åbner op for at genoptage to tidligere erstatningssager anlagt af Viasat Broadcasting UK Ltd. 
og SBS TV A/S. 

1.5.2 Post Danmark A/S 
Konkurrenceankenævnet traf den 8. december 2011 en kendelse i en sag vedrørende Post 
Danmark A/S, som udgør en del af PostNord AB. Konkurrenceankenævnet udtalte, at Post 
Danmarks individuelle og loyalitetsskabende rabatter på magasinpost rettet mod storkunder 
var i strid med konkurrenceloven.  

Konkurrenceankenævnet lagde vægt på: 

”…at Post Danmarks individuelle målrabatter i perioden 2007-2009 udgjorde et misbrug af 
dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11 og TEUF artikel 102, idet der sker en 
afskærmning af markedet.” 

Konkurrenceankenævnet tog samtidig stilling til, hvorvidt Post Danmarks minimumskrav om 
oplag pr. forsendelse og antallet af forsendelser pr. år i Post Danmarks generelle prislister 
var loyalitetsskabende og markedsafskærmende. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at de 
fastsatte minimumskrav var egnet til at have en mærkbar loyalitetsskabende virkning, idet 
Post Danmark A/S i første omgang havde løftet sin bevisbyrde med hensyn til, hvorvidt mini-
mumskravene i de generelle prislister var økonomisk begrundede. 

På den baggrund hjemviste Konkurrenceankenævnet hele sagen til fornyet behandling i 
Konkurrencerådet.   

1.5.3 Københavns Lufthavne A/S (CPH Go) 
Konkurrencerådet traf den 21. december 2011 afgørelse i sag vedrørende Københavns Luft-
havne A/S. Konkurrencerådet fastslog, at Københavns Lufthavne A/S havde misbrugt sin 
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dominerende stilling ved at stille diskriminerende betingelser til flyselskaber for at bruge lav-
prisfingeren CPH Go. 

Konkurrencerådet fandt, at kravene var diskriminerende og derved stillede visse flyselskaber 
ringere end andre, når det gjaldt adgangen til CHP Go. Konkurrencerådet fandt endvidere, at 
der ikke var objektive begrundelser for kravene. Kravene var derfor i strid med konkurrence-
loven.

Konkurrencerådet påbød Københavns Lufthavne A/S at ophæve betingelserne om håndte-
ring af transferbagage og håndtering af bagage gennem containere i CPH Go. Samtidig blev 
lufthavnen påbudt at give mulighed for, at fly med et vingespænd på under 24 meter også 
kan bruge CPH Go. 

1.5.4 Københavns Lufthavne A/S (Terminal A) 
Københavns Lufthavne A/S har afvist at udleje et jordstykke i Københavns Lufthavn Kastrup 
til Airport Terminal A, der ønsker at opføre en ny, konkurrerende terminal (Terminal A). Tra-
fikstyrelsen har vurderet, at denne nægtelse af adgang kan begrundes i luftfartslovgivningen, 
og derfor var en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering.  

Konkurrencerådet har vurderet, at denne offentlige regulering har skadelige virkninger for 
konkurrencen, og afgav derfor den 25. januar 2012 en begrundet udtalelse til transportmini-
steren samt erhvervs- og vækstministeren, der påpegede de mulige konkurrenceskadelige 
virkninger af den offentlige regulering.  
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2. Selskaber med statslig 
deltagelse1 

Nyt kapitel 
 

2.1 AFT 2005 A/S  

Selskabsdata 

Ejerandel: < 1 pct.

Hjemmeside: -

Adresse: c/o Ernst og Young 
Ro´s Torv 53 

4000 Roskilde

Tlf.: -

Formål: 

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Claus Hansen 

Medlem  Bo Libergren 

Medlem Jørn Terndrup 

Medlem Finn Cajus Aaberg 

  

Direktør Jørn Brandt 

 
 

 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning 5 0 0 1 0 

Driftsresultat (EBIT) 1 2 -1 0 -1 

Årets resultat 2 3 0 1 0 

Samlede aktiver 42 44 43 43 42 

Egenkapital 35 38 38 39 39 

Pct.  

Afkastningsgrad 3 5 -2 0 -2 

Egenkapitalens forrentning 5 8 0 2 -1 

Soliditetsgrad 83 86 88 90 91  

 

 
 

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. 
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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 

Medlem Bjarne Eklund 

Medlem * Elisabeth Fisker 

Medlem * Niels C. Frederiksen 

Medlem * Claus Motzfeldt 

Medlem Julia Pars 

Medlem Leif Rasmussen 

Medlem Lars Tybjerg 

Medlem Benny Zakrisson 

  

Adm. direktør Michael Binzer 

* Medarbejdervalgt   

 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.      

Nettoomsætning        1.075        1.152        1.113        1.135           1.220  

Driftsresultat (EBIT)             71             75             50             60                76  

Årets resultat             49             57             37             41                51  

Samlede aktiver           973        1.011        1.044        1.071           1.314  

Egenkapital           458           515           552           593              653  

Pct.  

Overskudsgrad               7               6               4               5                 6  

Afkastningsgrad               8               8               5               6                 6  

Egenkapitalens forrentning             11             12               7               7                 8  

Soliditetsgrad             47             51             53             55                50  

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere           620           669           668           643              642  

Antal befløjne byer             22             21             21             21                21  

Flyvetimer i luften, i alt       23.136       24.056       22.583       22.453         24.542  

Antal passagerer (1.000)           403           421           399           393              390   
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2.2.1 Selskabet 
Air Greenlands aktiviteter består hovedsagligt af indenrigs luftfartsvirksomhed i Grønland 
samt atlantflyvning mellem Grønland og København. Derudover driver koncernen hotelvirk-
somhed, et rejsebureau og har andel i et rederi.  
 
Staten ejer 25 pct. af Air Greenland A/S, mens de resterende aktier er fordelt ligeligt mellem 
det grønlandske selvstyre og SAS AB.  
 
2.2.2 Resultater 
Air Greenland havde i 2011 en nettoomsætning på 1,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,1 
pct. i forhold til 2010, jf. figur 2.1. Den højere omsætning skyldes blandt andet en øget char-
teromsætning, herunder taxaflyvninger og andre typer flyvninger, der bestilles særskilt af fx 
virksomheder, på grund af den øgede aktivitet i forbindelse med olie- og mineralefterforsk-
ning. 
 
 

Figur 2.1 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.2 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger.  
 
De samlede omkostninger steg i 2011 til 1,1 mia. kr. svarende til en stigning på 6,6 pct. i for-
hold til 2010. Stigningen skal ses i lyset af det øgede aktivitetsniveau, der naturligt medfører 
øgede brændstofomkostninger. Endvidere har den igangværende flådeudskiftning medført 
øgede personaleomkostninger til omskoling af mekanikere og piloter. I modsat retning træk-
ker lavere omkostninger relateret til de nye fly, der er mindre vedligeholdelsestunge og mere 
brændstoføkonomiske.  
 
Resultatet efter skat er steget fra 41 mio. kr. i 2010 til 51 mio. kr. i 2011 jf. figur 2.2.  
 
Det positive resultat har bidraget til, at egenkapitalen er blevet forøget fra 592,7 mio. kr. i 
2010 til 653,4 mio. kr. i 2011. Trods stigningen i egenkapitalen er soliditetsgraden faldet fra 
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55,3 pct. til 49,7 pct. Dette skyldes blandt andet overgang fra en operationel lease til finansiel 
lease for selskabets Airbus 330-200, hvorfor denne medregnes i anlægsaktiverne. 
 
Modsat tidligere år udbetales der udbytte for regnskabsåret 2011 til aktionærerne i Air Green-
land A/S. Selskabet har ikke udbetalt udbytte siden 1999, men på baggrund af en analyse af 
selskabets kapitalstruktur er det besluttet at udbetale 30 mio. kr. i udbytte. Heraf tilfalder 7,5 
mio. kr. den danske stat.   
 
I 2012 forventer selskabet et resultat i størrelsesordenen 60 mio. kr., hvilket vil være en stig-
ning i forhold til resultatet for 2011. De væsentligste udfordringer for selskabet vurderes at 
være faldende passagertal, øget konkurrence fra andre flyselskaber, herunder Air Iceland, og 
usikkerhed om udviklingen inden for olie- og mineralefterforskningen. 
 
2.2.3 Forretningsmæssig udvikling 
Som led i implementeringen af Air Greenlands femårige strategiplan, Qarsoq 2012, er det 
kommercielle område blevet styrket. Over halvdelen af de opstillede målsætninger for 2011 i 
Qarsoq 2012 er realiserede som planlagt. Problemer med det nuværende distributionssy-
stem, som blandt andet håndterer check-in og billetkontrol, er primær årsag til, at de reste-
rende mål ikke er opfyldt. 
  
Der er påbegyndt arbejde med en ny strategiplan, Qarsoq 2017. Strategien vil primært blive 
udviklet med interne ressourcer for at sikre en stor grad af ejerskab i organisationen. Strate-
gien forventes at indeholde investeringsplaner for over 1 mia. kr. over perioden.  
 
Der er usikkerhed om udviklingen i efterspørgslen fremover. Hertil kommer, at der forventes 
en øget konkurrence fra Air Iceland, hvilket vil udgøre en udfordring for Air Greenlands ind-
tjening i højsæsonen. Dette forsøges imødegået via et stærkt omkostningsfokus på den ene 
side og en øget satsning på nye ruteinitiativer og prissætning på den anden side. Eksempel-
vis har Air Greenland i 2011 gennemført prissænkninger på ruterne mellem København og 
Nuuk på mellem 9 og 33 pct., og der genoptages til sommeren 2012 operation på en rute 
mellem Grønland og Canada. Air Greenland fortsætter med udvikling af prisstruktur, mar-
kedsovervågning og opgradering af markedskendskab. Sigtet hermed er at opnå en bedre 
evne til at udnytte den totale sædekapacitet og generelt set en bedre konkurrenceevne. En-
delig har bestyrelsen for Air Greenland besluttet, at selskabet skal vurdere mulighederne for 
fremover at kunne betjene offshore sektoren (olie- og gasproduktion) i højere grad.  
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2.3 Aktieselskabet Stekua i likvidation 
Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct.

Hjemmeside: -

Adresse: Likvidator
c/o Advokat 

Mikkel Baaring Lerche
Hannes Snellman 

Advokatpartnerskab
Hammerensgade 6
1267 København K

Tlf.: -

Formål:  

Selskabet hed tidligere EKR Kreditforsikring A/S, 
hvis aktiviteter blev frasolgt i 1996 og er i solvent 
likvidation. Selskabet er part i tre for Østre Lands-
ret verserende retssager og kan derfor ikke ende-
ligt likvideres. Retssagerne varetages af Eksport-
kreditfonden, og enhver udgift eller indtægt ved 
retssagernes førelse tilkommer Eksport Kredit 
Fonden.  

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse - 

Formand - 

  

Adm. direktør - 

  

  

  

  

  

  

   

 
Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning 0 0 0 0 0 

Driftsresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 

Årets resultat 1 1 1 0 0 

Samlede aktiver 28 29 30 30 30 

Egenkapital 28 29 29 30 30 

Pct.  

Egenkapitalens forrentning 3 3 3 1 1 

Soliditetsgrad 98 98 99 100 99 
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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 90 30

Formål:  

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Steen E. Christensen 

Næstformand Orla Grøn Pedersen 

Medlem  Karen Bladt 

  

Adm. direktør John Steen-Mikkelsen  

 
 

Regnskabstal 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.      

Nettoomsætning - - - 0 0 

Resultat før skat - - - -49 -27 

Årets resultat - - - -49 -27 

Samlede aktiver - - - 395 361 

Egenkapital - - - 379 355 

Pct.      

Egenkapitalens forrentning - - - -14 -7 

Soliditetsgrad - - - 96 98 

Øvrige nøgletal           

Medarbejdere  - - - - -  
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2.4.1 Selskabet 
Bornholmstrafikken Holding A/S har som eneste aktivitet en ejerandel på 50 pct. i den asso-
cierede virksomhed Danske Færger A/S. Bornholmstrafikken Holding A/S blev stiftet den 22. 
december 2010. 
 
Bornholmstrafikken A/S blev sammen med Sydfynske A/S 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.).  
 
2.4.2 Resultater 
Bornholmstrafikken Holding havde ved udgangen af 2011 en egenkapital på 355 mio. kr., en 
nettoomsætning på 0 kr. og et underskud på 27 mio. kr. Størstedelen af underskuddet skyl-
des resultatet i den associerede virksomhed Danske Færger, jf. Figur 2.4. 
 
Danske Færger A/S havde i 2011 en nettoomsætning på 821 mio. kr. og omkostninger på 
856 mio. kr. Omkostningerne er blandt andet påvirket af, at den gennemsnitlige pris på bun-
kerolie har været ca. 33 pct. højere i 2011 end i 2010.  På grund af risikoafdækning af oliepris 
og USD har de samlede udgifter til bunkers dog kun været 15 pct. højere i 2011 end 2010. 
Omkostningerne er desuden påvirket af engangsudgifter, herunder udgifter til bygning af en 
færge på et tysk værft, hvor kontrakten med værftet er blevet annulleret af rederiet. Herud-
over var der engangsudgifter i 2010 i forbindelse med fusionen af Danske Færger, Born-
holmstrafikken og Sydfynske. Der har været en positiv udvikling i aktiviteterne på Bornholm 
samt lavere omkostninger til administration i forhold til 2010. 
 
 

Figur 2.3 
Danske Færger A/S 
Nettoomsætning og omkostninger 

0

200

400

600

800

1.000

2007 2008 2009 2010 2011
-210

-150

-90

-30

Nettoomsætning
Omkostninger
Overskudsgrad (h.akse)

Pct.Mio. kr.

 

Figur 2.4 
Danske Færger A/S 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter for Danske Færger A/S samt egne beregninger 
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Årets resultat for Danske Færger var i 2011 et underskud på 60 mio. kr. mod et underskud på 
118 i 2010, jf. figur 2.4 og Bornholmstrafikken Holdings andel var således 30 mio. kr. Resulta-
tet er væsentligt forbedret i forhold til 2010 på grund af en samlet omsætningsfremgang for 
alle overfarter samt en øget omsætning i cateringdelen. 
 
Bornholmstrafikken Holding forventer en markant resultatforbedring og et mindre overskud i 
2012. Resultatforbedringen er baseret på Danske Færgers forventning om en øget omsæt-
ning fra transport af passagerer, personbiler og gods.  Desuden forventes en række af de 
udgifter, der har påvirket resultatet for 2011, ikke at gentage sig i 2012. 
 
Der er ikke udbetalt udbytte for 2011.  
 
2.4.3 Forretningsmæssig udvikling 
Fokus for Bornholmstrafikken Holding er at forbedre driften af Danske Færger, således at 
den forventede resultatforbedring realiseres.  
 
Den nye færge HF Leonora Christina blev i juni 2011 indsat på Rønne-Ystad ruten og har 
været ude af drift i tre uger i juli. Den nye 6-årige kontraktperiode om besejlingen af Bornholm 
startede september 2011 og sikrer Danske Færger et højere vederlag end den forrige kon-
trakt. 
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2.5 Dansk Bibliotekscenter A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 29 pct.

Hjemmeside: www.dbc.dk

Adresse: Tempovej 7-11
2750 Ballerup

Tlf.: 44 86 77 77

Formål:  

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Jørn Lehmann Petersen 

Næstformand Kim Østrup 

Medlem Anders Buhl-Christensen 

Medlem  Poul Nødgaard 

Medlem * Anne Grethe Rasmussen 

Medlem Jørn Rye Rasmussen 

Medlem * Anders Kølpin Ravn 

Medlem * Ejnar Slot 

Medlem Ivan Sørensen 

Medlem * Hanne L. Thomsen 

Medlem Ib Valsborg 

  

Adm. direktør Mogens Brabrand Jensen 

   
 
 
 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning 122 124 131 138                 146  

Driftsresultat (EBIT) -3 -1 1 1             4  

Årets resultat -1 0 1 1                     3  

Samlede aktiver 97 77 84 82                   60  

Egenkapital 37 37 38 39                   25  

Pct.      

Overskudsgrad -2 -1 1 1 3 

Afkastningsgrad -3 -2 1 1 5 

Egenkapitalens forrentning -2 0 3 2 8 

Soliditetsgrad 38 48 45 48 42 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 200 160 159 159 160 
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2.6 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 Stig Waldemar Jørgensen 

  

Adm. direktør Michael Steen Wiisbye  

 
 

Regnskabstal 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning1) 3 4 4 4 4 

Driftsresultat (EBIT)2) 1 2 2 -4 0 

Årets resultat 1 3 3 -2 1 

Samlede aktiver 36 39 41 45 44 

Egenkapital 25 29 31 29 31 

Pct.  

Overskudsgrad3) 19 47 45 -81 -7 

Afkastningsgrad 2 5 5 -10 -1 

Egenkapitalens forrentning 2 12 9 -7 4 

Soliditetsgrad 70 74 76 65 70 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 1 1 1 1 1 

Erstatningsprocent4) 32 8 23 -156 -86  

1) Præmieindtægter for egen regning.  
2) Forsikringsteknisk resultat. 
3) Som resultat af primær drift til beregning af overskudsgraden er benyttet forsikringsteknisk resultat. 
4) Forholdet mellem erstatningsudgifter for egen regning og præmieindtægter for egen regning. 
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2.7 Danske Spil A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 80 pct.

Hjemmeside: www.danskespil.dk

Adresse: Korsdalsvej 135
Postboks 847
2605 Brøndby

Tlf.: 36 72 00 11

Formål:  

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

Bestyrelse 

Formand Peter Gæmelke 

Næstformand Søren Møller 

Medlem * Stig Andersen 

Medlem * Janika Gilbert 

Medlem Fie Hansen-Hoeck 

Medlem Ronnie Job 

Medlem * Karen Minke 

Medlem Niels Nygaard 

Medlem  Majken Schultz 

  

Adm. direktør H.C. Madsen 

* Medarbejdervalgt 

 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.      

Indtægter 8.745        8.757        8.247 8.489 8.780 

Statsafgifter 1.143        1.125        1.052 1.086 1.126 

Nettoomsætning 7.602        7.632        7.195 7.403 7.654 

Driftsresultat (EBIT) 1.544 1.465 1.374 1.438 1.589 

Årets resultat 1.648 1.543 1.429 1.481 1.629 

Samlede aktiver 1.130        1.068        1.027 984 1.219 

Egenkapital  197           197           197 195 248 

Pct.     

Overskudsgrad  20             19             19           19           21  

Afkastningsgrad 135           133           131         143         144  

Egenkapitalens forrentning 837           783           725         756         735  

Soliditetsgrad 17             18             19           20           20  

Øvrige nøgletal     

Medarbejdere 261 259 261 232 240 
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2.7.1 Selskabet 
Danske Spil udbyder spil i henhold til en bevilling udstedt af spillemyndigheden i medfør af 
tips- og lottoloven. Forretningsområderne omfatter talspil, sportsspil, skrabespil, spil på he-
ste- 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 ejer hver 10 pct. 
 
2.7.2 Resultater 
Danske Spil omsatte i 2011 for 8,8 mia. kr., hvilket var 3,4 pct. mere end i 2010. Efter stats-
afgifter på ca. 1,1 mia. kr. udgjorde nettoomsætningen 7,7 mia. kr., jf. figur 2.5.  
 
 

Figur 2.5 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.6 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 

 
Stigningen i omsætningen kan primært henføres til en stigning i omsætningen i Onsdagslotto 
i 3. og 4. kvartal, hvor hovedgevinsten ikke blev udtrukket, hvilket øgede interessen for spillet 
markant. 
 
Danske Spil udbetalte præmier for 4,9 mia. kr., mens forhandlerprovision mv. udgjorde 0,7 
mia. kr. Tilbagebetalingsprocenten var på 55,5 pct. i 2011, hvilket svarer til tilbagebetalings-
procenten i 2010. 
 
Administrationsomkostninger for Danske Spil udgjorde 682 mio. kr. i 2011. Det var en stig-
ning på 1,8 pct. i forhold til året før. I denne post indgår blandt andet markedsføringsomkost-
ninger, it-omkostninger og personaleomkostninger. Stigningen kan henføres til forberedelsen 
til den delvise liberalisering af spillemarkedet, der trådte i kraft 1. januar 2012. 
 
Årets resultat udgjorde 1,6 mia. kr., hvilket var højere end forventet og svarer til en fremgang 
på 10 pct. i forhold til året før, jf. figur 2.6. Selskabets egenkapital er stort set uændret i for-
hold til de foregående år, jf. figur 2.7.  
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Figur 2.7 
Kapitalstruktur 
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Figur 2.8 
Nettoomsætning fordelt på kilder 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Hele overskuddet udloddes, herunder et årligt udbytte på 6 pct. af aktiekapitalen på 500.000 
kr. Der blev for regnskabsåret 2011 udbetalt 30.000 kr. i udbytte, hvoraf 24.000 kr. tilfaldt sta-
ten. 
 
Danske Spil forventer i 2012 spilleindtægter i niveauet 10,5-11,0 mia. kr. og et resultat på 
omkring 1,4-1,5 mia. kr. 
 
2.7.3 Forretningsmæssig udvikling 
Danske Spils indtjening og overskud har gennem de seneste år været præget dels af de 
økonomiske konjunkturer, dels af den stadigt stigende konkurrence på spillemarkedet. Ses 
der bort fra det forholdsvis usædvanligt lange Onsdagslotto-forløb i 2. halvår, var omsætning 
og resultat af de traditionelle spil som i de foregående år stagnerende. Særligt sportsspillenes 
markedsposition var under pres på grund af den øgede konkurrence fra de udenlandske spil-
udbydere, som også tilbyder en bred vifte af talspil, skrabespil og bingo. 
 
Overskuddet udloddes næsten fuldt ud til Danske Spils overskudsmodtagere, der i henhold til 
tips- og lottoloven består af en lang række almennyttige organisationer, klubber og forenin-
ger. Danske Spils overskud til udlodning til overskudsmodtagerne udgør, eksklusive overførs-
lerne til Grønland og Færøerne, 1.528 mio. kr. i 2011 mod 1.443 mio. kr. i 2010. 
 
Dertil kommer den statslige kompensation til udlodningen på halvdelen af differencen mellem 
årets resultat og udlodningsloftet, der i 2011 er på 1.768 mio. kr. Staten udligner 50 pct. af 
forskellen mellem loftet og udlodningen. Endelig ydes der i lighed med de foregående år et 
ekstraordinært tilskud fra staten som følge af den forsinkede ikrafttræden af den nye spillelov. 
Dermed udgør den statslige kompensation 120 mio. kr. Udlodningen i 2012 vil således sam-
let udgøre 1.713 mio. kr. mod 1.675 mio. kr. i 2011. 
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Med den delvise liberalisering af spillemarkedet, der trådte i kraft den 1. januar 2012, fasthol-
des Danske Spils monopol på lotterier og væddemål på heste- og hundevæddeløb, mens 
sportsspil samt internetkasino og -poker liberaliseres. Med den delvise liberalisering kan an-
dre udbydere end Danske Spil med en tilladelse også udbyde de liberaliserede spil mod be-
taling af afgift og gebyr til staten.  
 
Det forventes, at den delvise liberalisering af det danske spillemarked vil bidrage til at stabili-
sere spillemarkedet. Endvidere ventes den delvise liberalisering at medvirke til, at Danske 
Spil i højere grad kan konkurrere på lige vilkår med øvrige spiludbydere inden for det liberali-
serede marked samtidig med, at monopolspillene fortsat vil kunne beskyttes. 
 
Danske Spil har ændret sin organisering med henblik på at tilpasse sig den nye lovgivning på 
området. De konkurrenceudsatte spil er overført til datterselskabet Danske Licens Spil, mens 
de monopolbeskyttede spil er overført til Danske Lotterispil. Begge datterselskaberne er 100 
pct. ejet af Danske Spil. Den nye spillelovgivning indebærer samtidigt en ny afgiftsstruktur, 
der gør udbud af poker og kasino-spil mere relevant for Danske Spil. På den baggrund har 
Danske Licens Spil søgt og fået en licens til at udbyde online poker og online kasino på det 
danske spillemarked. 
 
Med den nye lovgivning følger også en ændret ledelsesstruktur i Danske Spil, således at be-
styrelsen vælges af aktionærerne frem for af overskudsmodtagerne. På en ekstraordinær ge-
neralforsamling den 28. december 2011 blev tre nye medlemmer valgt til bestyrelsen. Besty-
relsen består dermed af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf to vælges efter ind-
stilling fra henholdsvis Dansk Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. 
Dermed har Danske Spil fået en selskabsledelsesstruktur, der efterlever principperne for god 
selskabsledelse. 
 
I 2011 blev datterselskabet Danske Automatspil A/S fusioneret med det private Elite Gaming 
A/S, således at Danske Spil A/S ejer 49,9 pct. af aktierne i det fusionerede selskab. Formålet 
med fusionen var at skabe stordriftsfordele, så der også fremover kan sikres en profitabel 
indtjening på spilleautomater. 
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2.8 Det Danske Klasselotteri A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct.

Hjemmeside: www.klasselotteriet.dk

Adresse: Rådhuspladsen 2
1550 København V

Tlf.: 33 14 09 00

Formål:  

Selskabets formål er at drive klasselotteri.  

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Per Christian Møller 

Medlem Henrik Cederholm 

Medlem * Jette Hougaard 

Medlem * Jytte Kofoed 

Medlem  Linda Nielsen 

Medlem Jutta af Rosenborg 

  

Adm. direktør Elisabeth Rask Jørgensen 

* Medarbejdervalgt 
 
  

Regnskabstal 

 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Mio. kr.  

Indtægter 557 612 668 674 694 

Statsafgifter 33 37 40 40 42 

Nettoomsætning          524          576          628          633              652  

Driftsresultat (EBIT)            97          107          115          125              125  

Årets resultat            78            90          100          104 97 

Samlede aktiver          314          334          350          360              348  

Egenkapital          160          173          183          189              182  

Pct.  

Overskudsgrad 18 19 18 20 19 

Afkastningsgrad 32 33 34 35 35 

Egenkapitalens forrentning 51 54 56 56 52 

Soliditetsgrad 51 52 52 52 52 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 63 56 53 49 44  

Anm.:    Selskabet har i 2010 ændret regnskabspraksis, så salgs- og markedsføringsomkostninger indregnes 
med leveringen af ydelsen. Tallene for 2008 og 2009 er opført efter ny praksis. 
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2.8.1 Selskabet 
Det Danske Klasselotteri A/S udbyder klasselotteri efter bevilling fra spillemyndigheden. Sel-
skabet  
 
2.8.2 Resultater 
Det Danske Klasselotteri havde i regnskabsåret 2010-2011 en nettoomsætning efter betaling 
af statsafgift på 652 mio. kr., hvilket i forhold til året før er en fremgang på 3,0 pct., jf. figur 
2.9. 
 
 

Figur 2.9 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.10 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Omkostningerne inkl. afskrivninger var i regnskabsåret 2010-2011 527 mio. kr., hvilket er 3,6 
pct. mere end året før, hvilket blandt andet skyldes øgede omkostninger til markedsføring. 
Der blev udbetalt gevinster for 456 mio. kr. 
 
Selv om omsætningen er steget med 3,0 pct., er der ikke sket en tilsvarende stigning i for-
handlerprovisionen. Det skyldes den gradvise ændring af salgskanaler, hvor elektroniske 
lodder erstatter fysiske lodder, jf. figur 2.12.  
 
Selskabet fik et resultat efter skat på 97 mio. kr. Sammenholdt med det foregående regn-
skabsår var det en reduktion på 7,2 pct., jf. figur 2.10. Det lavere resultat skyldes primært la-
vere finansielle indtægter samt kurstab på værdipapirer.  
 
Selskabets egenkapital blev reduceret med 3,7 pct. i regnskabsåret 2010-2011, og soliditets-
graden faldt med 0,3 procentpoint til 52,2 pct., jf. figur 2.11. 
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Figur 2.11 
Kapitalstruktur 
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Figur 2.12 
Salgskanaler 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Selskabet betalte 96 mio. kr. i udbytte svarende til 99,2 pct. af årets resultat.  
 
Selskabet forventer et resultat før skat på ca. 130 mio. kr. for regnskabsåret 2011/2012, dvs. 
på niveau med resultatet i regnskabsåret 2010/2011.  
 
2.8.3 Forretningsmæssig udvikling 
Trods en øget nettoomsætning i 2010/2011 er årets resultat mindre end de seneste år.  Fal-
det skyldes primært de lavere finansielle nettoindtægter. Herudover er gevinstudbetalingerne 
steget mere end omsætningen i 2010-11.   
 
Den øgede markedsføring af nye produkter fra de nye licenshavere, som den delvise liberali-
sering af spillemarkedet pr. 1. januar 2012 har medført, forventes i nogen grad at ville påvirke 
selskabets omsætning negativt. Selskabet forventer tillige, at der vil være behov for investe-
ringer i it-systemer.  
 
Som følge af den nye lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevædde-
mål vil udbyttet fra Det Danske Klasselotteri fremover indgå i udlodningen til modtagerne af 
de fremtidige spillemidler.  
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2.9 DONG Energy A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel:  76 pct.

Hjemmeside: www.dongenergy.com

Adresse: Kraftværksvej 53
Skærbæk

7000 Fredericia

Tlf.: 99 55 11 11

Formål:  

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Fritz H. Schur 

Næstformand Lars Nørby Johansen 

Medlem * Hanne Sten Andersen 

Medlem  Jakob Brogaard 

Medlem  Pia Gjellerup 

Medlem * Benny Gøbel 

Medlem * Jørgen Peter Jensen 

Medlem Benny D. Loft 

Medlem * Jytte Koed Madsen 

Medlem Poul Arne Nielsen 

Medlem * Jens Nybo Stilling Sørensen 

Medlem Mogens Vinther 

  

Adm. direktør  Henrik Poulsen** 

* Medarbejdervalgt 
** Tiltræder 1/11 2012. 

 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.      

Nettoomsætning 41.342 60.642 49.569 54.616 56.842 

Driftsresultat (EBIT) 4.500 7.809 4.228 8.120 6.100 

Årets resultat 3.046 4.669 1.492 4.499 2.882 

Samlede aktiver 89.710 106.085 120.552 137.339 154.073 

Egenkapital2 34.123 38.102 36.720 43.220 48.202 

Pct.  

Overskudsgrad 11 13 9 15 11 

Afkastningsgrad 5 8 4 6 4 

Egenkapitalens forrentning1)  9 13 4 11 6 

Soliditetsgrad1) 38 36 30 31 31 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 5.042            5.644           5.865          5.874      6.098  

Oliepris (kr./tdr.)2) 395 495 332 450 595  

1) Der er korrigeret for hybridkapital, således at hybridkapital behandles som gæld. 
2) Omregnet til DKK ved den gennemsnitlige dollarkurs for de pågældende år. 
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2.9.1 Selskabet 
DONG Energy er en energivirksomhed. De primære forretningsområder er efterforskning og 
produktion af olie og naturgas, elproduktion, transport mv. af el og naturgas samt handel med 
energiprodukter. Aktiviteterne udøves i Danmark og det øvrige Nordeuropa. 
 
Statens ejerandel i DONG Energy A/S udgør i dag 76,5 pct. De øvrige aktier er ejet af tidlige-
re aktionærer i henholdsvis det daværende Energi E2 A/S og det daværende Elsam A/S. 
 
2.9.2 Resultater 
DONG Energy omsatte i 2011 for 56,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 4 pct. i forhold til 
2010, jf. figur 2.13. Stigningen skyldes højere energipriser og højere olie- og gasproduktion.  
 
Omkostningerne steg 9 pct. i 2011. Stigningen i omkostningerne kan ud over den højere pro-
duktion henføres til aktivitetsudvidelse og opbygning af forretningen i Wind Power, en række 
forskellige nedskrivninger samt omkostninger til omfattende reparation af en af selskabets 
boreplatforme.   
 
 

Figur 2.13 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.14 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Resultatet efter skat faldt fra 4,5 mia. kr. i 2010 til 2,9 mia. kr. i 2011, svarende til et fald på 
knap 36 pct., jf. figur 2.14. Faldet kan henføres til de øgede omkostninger samt en stigning i 
af- og nedskrivninger på 1,7 mia. kr. blandt andet som følge af ibrugtagning af nye aktiver. 
 
Overskudsgraden faldt fra 15 pct. i 2010 til 11 pct. i 2011, hvilket afspejler en øget omsæt-
ning og et lavere driftsresultat. Forrentningen af egenkapitalen faldt fra 11 pct. til 6 pct. i 
samme periode. 
 
DONG Energy oplevede i 2011 en betydelig fremgang i omsætningen for forretningsområdet 
Exploration and Production, jf. tabel 2.1. Stigningen skyldes højere produktion og højere olie-
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priser og olieindekserede gaspriser. Driftsresultatet for Exploration & Production steg mindre 
end omsætningen, hvilket skyldes omkostninger til reparation af en boreplatform. 
 
DONG Energy havde også fremgang i omsætningen for forretningsområdet Energy Markets. 
Driftsresultatet for Energy Markets fald dog i forhold til 2010 som følge af, at børspriserne på 
gas var væsentlig lavere end de olieindekserede gaspriser i 2011. Afregningspriserne for gas 
i langsigtede købskontrakter er i høj grad relateret til udviklingen i olieprisen, mens salgskon-
trakterne i højere grad afhænger af priserne på gasbørserne. 
 
Forretningsområdet Wind Power havde ligeledes en højere omsætning, men også tilsvaren-
de højere omkostninger som følge af øget driftsaktivitet og opbygning af forretningsområdet. 
Driftsresultatet faldt således en anelse i forhold til 2011.  
 
Både nettoomsætningen og driftsresultatet faldt for forretningsområdet Sales and Distribution 
i forhold til 2010. Faldet i omsætning kan primært henføres til lavere viderefakturering af 
ydelser, der opkræves på vegne af Energinet.dk, og som ikke påvirker årets resultat. Driftsre-
sultatet faldt alene på grund af nedskrivninger som følge af ændret prissætning på det hol-
landske marked.  
 
Omsætningen for forretningsområdet Thermal Power var præget af lavere el- og varmepro-
duktion, som følger af det mildere vejr i 2011. Driftsresultatet viser en mindre fremgang. 
 

Tabel 2.1 
Regnskab opdelt på forretningsområder 

 Nettoomsætning1) Driftsresultat (EBIT) 

Mio. kr. 2010 2011 2010 2011 

Exploration & Production 8.264 10.469 3.101 3.204 

Wind power 2.952 4.312 959 856 

Thermal power 11.731 10.665 557 752 

Energy Markets 31.516 33.689 2.394 778 

Sales & Distribution 14.185 13.009 1.057 566 

I alt1) 68.648 72.144 8.068 6.156  

1) Udover de rapporterede segmenter indgår også ”andre aktiviteter” og ”elimineringer”, hvorfor belø-
bet adskiller sig fra resultatopgørelsen i årsrapporten. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Nettoinvesteringerne udgjorde i 2011 13 mia. kr. Disse var sammensat af bruttoinvesteringer 
for 18,5 mia. kr., hvilket er en stigning på 18 pct. i forhold til 2010, og delvise frasalg af hav-
mølleparkerne ved Anholt og Gunfleet Sands, salg af transmissionsaktiver relateret til vind-
mølleparkerne Barrow, Walney 1 og Gunfleet Sands og transaktioner med minoritetsinteres-
ser for i alt 5,4 mia. kr. I overensstemmelse med selskabets strategi har DONG Energy i 2011 
fokuseret på investeringer i forbindelse med vindaktiviteter samt gas- og oliefelter.  
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Trods investeringerne er DONG Energys rentebærende nettogæld kun steget med 1,5 mia. 
kr. til i alt 23,6 mia. kr. Investeringerne blev således i stor udstrækning finansieret med pen-
gestrømme fra driftsaktivitet og frasalg. 
 
Ved udgangen af 2011 var den samlede balancesum 154,1 mia. kr. mod 137,3 mia. kr. i 
2010, jf. Figur 2.15. Stigningen på 16,8 mia. kr. skyldes hovedsageligt de øgede nettoinveste-
ringer. 
 
 

Figur 2.15 
Kapitalstruktur 
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Figur 2.16 
Efterforsknings- og produktionslicenser 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Egenkapitalen steg med knap 5 mia. kr. til 48,2 mia. kr. i 2011, hvilket svarer til en stigning på 
knap 12 pct. Stigningen skyldtes primært årets resultat og transaktioner med minoritetsinte-
resser på 4,0 mia. kr. Udbetalt udbytte og renter til ejerne af hybridkapital påvirkede egenka-
pitalen negativt. Selskabets soliditet blev - eksklusiv hybridkapital - opgjort til 31 pct. i 2011, 
hvilket er på niveau med 2010.  
 
Der er på baggrund af resultatet for regnskabsåret 2011 blevet udbetalt 1,5 mia. kr. i udbytte, 
svarende til 60 pct. af årets resultat, fratrukket rente efter skat til ejerne af hybridkapital samt 
minoritetsinteressernes andel af årets resultat. Heraf tilfalder 1,1 mia. kr. staten. 
 
For 2012 forventer DONG Energy et driftsresultat – eksklusiv af- og nedskrivninger – på ni-
veau med 2011. Nettoinvesteringerne i 2011-2013 forventes at udgøre omkring 45 mia. kr. 

 
2.9.3 Forretningsmæssig udvikling 
DONG Energys forretningsmodel bygger på, at koncernen medvirker i hele den kæde, der 
sikrer brugernes daglige forsyning af el, varme og naturgas. Selskabets aktiviteter er fokuse-
ret i Nordeuropa. 
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DONG Energy har en målsætning om at fordoble indtjeningen, opgjort som EBITDA, frem til 
2015 i forhold til 2009. To af DONG Energys fem forretningsområder, Wind Power og Explo-
ration and Production forventes at stå for størstedelen af væksten i selskabet i de kommende 
år.  
 
Størstedelen af selskabets vindkraft i drift findes i dag i Danmark, hvor forretningsområdet for 
vindkraft i de kommende år har fokus på opførelsen af en havmøllepark ved Anholt. Havmøl-
leparken planlægges at stå færdig i 2013 og bliver Danmarks største med en samlet kapaci-
tet på 400 MW.  
 
En stigende mængde af selskabets offshore vindaktiviteter vil fremover ligge i udlandet, og 
selskabet har for nylig opført vindparkerne Walney 1 og 2 samt er i gang med at opføre Lon-
don Array og Lincs i Storbritannien. Herudover har DONG Energy i begyndelsen af 2011 be-
sluttet at opføre havmølleparken Borkum Riffgrund 1 i den tyske del af Nordsøen og West of 
Duddon Sands i det Irske Hav. Opførelsen forventes påbegyndt i 2013 og i drift fra 2014.  
 
Som et led i DONG Energys investeringsstrategi skal frasalg af havmølleparker være med til 
at finansiere nye investeringer. DONG Energy har således i 2011 frasolgt halvdelen af Anholt 
Havvindmøllepark for ca. 6 mia. kr. til PensionDanmark og PKA og halvdelen af Gunfleet 
Sands til Marubeni Corporation for 1,9 mia. kr. I februar 2012 frasolgte DONG Energy desu-
den halvdelen af Borkum Riffgrund 1 til KIRKBI og Oticon fonden for 4,7 mia. kr. 
 
Selskabets strategi indebærer udover en forøgelse af vindaktiviteter også en udbygning af 
markedspositionerne inden for efterforskning og produktion af olie og gas, som også i 2011 
er koncernens største forretningsområde målt på indtjening. Ved udgangen af 2011 havde 
DONG Energy i alt 65 licenser i Nordeuropa, hvoraf 13 var i Danmark, 21 i Storbritannien 
(West of Shetlands), 27 i Norge, 2 i Grønland og 2 på Færøerne, jf. Figur 2.16. Hovedparten 
er efterforsknings- og vurderingslicenser. I februar 2012 annoncerede DONG Energy desu-
den, at DONG Energy og Bayern Gas har besluttet at investere 12,1 mia. kr. i en udbygning 
af Hejre-feltet i dansk Nordsøen, hvoraf DONG Energys investering udgør 7,3 mia. kr.  
 
Termisk produktion medvirker også til reduktionen i CO2-udledningen sammen med øgede 
vindaktiviteter. Det sker ved, at kulfyrede kraftværker ombygges til biomasse, samt ved at 
den kulfyrede kraftværkskapacitet reduceres. Udfasning af kulfyrede blokke fra ti til fem har 
reduceret anvendelsen af kul betydeligt siden 2006. Ved fortsat udfasning og den forventede 
konvertering af kulfyrede blokke til biomasse forventes kulforbruget at blive reduceret yderli-
gere i de kommende år. 
 
Med den fortsatte udbygning af vindkapacitet og konvertering fra kul til biomasse er CO2-
udledningen pr. produceret kWh fra 2010 til 2011 reduceret med 7 pct. Det forventes, at halv-
delen af DONG Energys kapacitet til elproduktion vil være CO2-fri eller -neutral i 2015, idet el 
fra vind og vand forventes at udgøre 36 pct. af den samlede kapacitet. Frem til 2020 vil 
DONG Energy halvere CO2-udledningen i forhold til 2006. På længere sigt er det målet at re-
ducere udledningen med 85 pct. inden 2040. 
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2.10 DSB 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct.

Hjemmeside: www.dsb.dk

Adresse: DSB
Sølvgade 40 A-G

1307 København K

Tlf.: 70 13 14 15

Formål:  

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Peter Schütze 

Næstformand Annette Sadolin 

Medlem  Lars Andersen  

Medlem Carsten Gerner 

Medlem * Andreas Hasle 

Medlem Helge Israelsen 

Medlem* Hans Christian  
Kirketerp-Møller 

Medlem Lilian Mogensen 

Medlem* Preben Steenholdt  
Petersen 

  

Konst. adm. direktør Jesper T. Lok 

* Medarbejdervalgt 

 
 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning 9.818 9.846 9.867 9.972 11.066 

Driftsresultat (EBIT) 1.300 1.286 848 -101 -317 

Årets resultat efter skat 767 558 341 -574 -694 

Samlede aktiver 24.778 24.530 25.707 25.776 24.710 

Egenkapital 7.898 7.343 7.348 6.613 5.119 

Pct.  

Overskudsgrad 13 13 9 -1 -3 

Afkastningsgrad 5 5 5 -8 -12 

Egenkapitalens forrentning 10 7 5 -8 -12 

Soliditetsgrad 32 30 29 26 21 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 9.196 9.229 9.308 9.449 10.040 

Passagerindt. (mio. kr.) 4.391 4.541 4.223 4.329 4.487 

Kontraktbetalinger (mio. kr.) 4.247 4.130 4.453 4.550 5.363 

Kontraktbetalinger som andel 
af passagerindt. (pct.) 97 91 105 105 120 

Togkilometer (1.000)       56.730       58.777       70.013 74.140 88.372  
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2.10.1 Virksomheden 
DSB’s forretningsområde er persontransport på skinner samt anden virksomhed, der ligger i 
naturlig forlængelse heraf i Danmark og på udenlandske markeder. Trafikken i Danmark kø-
res som offentlig servicetrafik på forhandlet kontrakt for den danske stat og som udbudt trafik. 
 
Størstedelen af trafikken foregår under de forhandlede 10-årige kontrakter, som DSB indgik i 
marts 2004 med Transportministeriet for perioden 2005-2014 om levering af personbefor-
dring på fjern- og regionaltogstrafikken samt S-togstrafikken. 
 
2.10.2 Resultater 
DSB havde i 2011 en nettoomsætning på 11,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 11,0 pct. 
sammenlignet med 2010, jf. figur 2.17. Sammenlignet med 2010 er passagerindtægterne og 
trafikkontraktbetalingen steget med henholdsvis 3,6 pct. og 17,9 pct. Stigningen i passager-
indtægterne skyldes kundevækst i både S-tog og fjern- & regionaltog.  
 
Stigningen i indtægterne fra trafikkontrakter skyldes primært aktivitetsudvidelser i Sydsverige 
samt erhvervelsen af det tyske operatørselskab VIAS. I modsat retning trækker de forudsæt-
ninger om effektiviseringer i virksomheden, som er indarbejdet i de med den danske stat ind-
gåede trafikkontrakter.  
 
 

Figur 2.17 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.18 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
De samlede omkostninger steg i 2011 med 4,7 pct. til 10,4 mia. kr. Stigningen i omkostnin-
gerne kan blandt andet henføres til en stigning i personaleomkostningerne på 6,5 pct. til 5,0 
mia. kr. Stigningen skyldes primært de nye udenlandske operationer og ændringer i pensi-
onsbidrag for tjenestemænd. Herudover kommer blandt andet omkostninger til erstatnings-
materiel som resultat af udfordringerne med leveringen af IC4-tog samt hensættelse til tab 
vedrørende DSB Väst, som ikke har haft et tilfredsstillende resultat i 2011.  
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Resultatet efter skat i 2011 var et underskud på 694 mio. kr., hvilket er en nedgang på 120 
mio. kr. i forhold til 2010, jf. figur 2.18. Resultatnedgangen skyldes til dels, at af- og nedskriv-
ninger i 2011 var 371 mio. kr. større end i 2010, primært på grund af nedskrivninger af IC4-
togsættene. De finansielle omkostninger steg med 20,2 pct. til 541 mio. kr. 
 
Soliditetsgraden for selskabet lå for 2011 på 20,7 pct. mod 25,7 pct. året før, jf. figur 2.19. 
Faldet i soliditeten skyldes primært et fald i egenkapitalen på 22,6 pct. til 5,1 mia. kr. som ud-
over underskuddet i 2011 afspejler værdiregulering af finansielle instrumenter samt en kapi-
talnedsættelse i forbindelse med overførsel af særlige terminaler til Banedanmark.  
       
 

Figur 2.19 
Kapitalstruktur 
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Figur 2.20 
Antal kunder fordelt på segmenter 
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Anm.: I figur 2.19 er der ikke korrigeret for ”eliminering”, dvs. at kunder, der rejser på tværs af lande-
grænser, indgår i antal kunder i hvert land. 
I figur 2.20 forefindes der kun tal for 2009-2011 på grund af ny model for opgørelse af rejsende 
hos DSB. 

Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
DSB udbetalte ikke udbytte for regnskabsåret 2011. 
 
Det forventes, at resultatet før skat også kommer til at udgøre et underskud i 2012. Forvent-
ningen til resultatet er påvirket af et stigende antal kunder i Danmark, mens øgede afledte 
driftsomkostninger, stigende energiomkostninger, forøgede pensionsomkostninger mv. vil 
påvirke resultatet i negativ retning. DSB forventer i 2012 at opnå et bedre resultat, men vil 
fortsat være påvirket af de afledte konsekvenser af DSB’s genopretningsplan, herunder om-
kostninger til restruktureringer og afskedigelsesomkostninger. 
 
2.10.3 Forretningsmæssig udvikling 
DSB øgede antallet af kunder i 2011 med 11,6 pct. sammenlignet med 2010, til i alt 219 mio. 
Den danske kundevækst kan henføres til en vækst på 4 pct. i fjern- og regionaltog og 8 pct. i 
S-tog, hvilket er delvist modvirket af et fald på 3 pct. på de danske DSBFirst Øresunds-
strækninger, jf. figur 2.20. Antallet af internationale kunder steg med 34 pct. til 54,3 mio., hvil-
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ket kan henføres til opstarten af operationerne DSB Väst, DSB Småland og DSB Upptåget 
samt overtagelsen af 50 pct. af VIAS. 
 
DSB har i de senere år gennemført en række tiltag, som skal sikre, at køreplanen bliver 
overholdt. Omfanget af forsinkelser i 2011 er således på det laveste niveau i 3 år og inden for 
målene i kontrakten. For fjern- og regionaltog udgjorde andelen af forsinkelser 9,4 pct. i 2011 
i forhold til 10,3 pct. i 2010. Den positive udvikling er sket på trods af IC4-køreforbuddet og 
lukningen af Storstømsbroen. 
 
For S-tog var andelen af forsinkelser 5,2 pct. i 2011 sammenlignet med 6,0 pct. i 2010, hvil-
ket primært kan henføres til færre materialefejl og færre sporarbejder. 
 
DSB har i efteråret 2011 igangsat en omfattende effektiviseringsindsats med henblik på at 
reducere omkostningerne og skabe en robust og bæredygtig økonomi i DSB. Effektivise-
ringsplanen skal medføre, at DSB ved udgangen af 2014 skal have forbedret resultatet med 
1 mia. kr. Der er gennemført en effektivisering af DSB’s indkøbsprocesser og igangsat en 
række øvrige effektiviseringsprojekter. Desuden er DSB’s hovedsæde sat til salg med henblik 
på at samle administrationen ét sted. 
 
Der er opnået enighed om aftaler med flere af de faglige organisationer i DSB, der medvirker 
til at skabe et mere fleksibelt DSB med en bedre økonomi og færre medarbejdere. 
 
DSB’s materielsituation har også i 2011 været påvirket af den forsinkede levering af IC4-
togsæt. Det vil for IC4 kræve mere tid og flere udgifter at få en driftsstabilitet, der er på niveau 
med DSB’s øvrige materiel. Omkostningen vil således blive højere, end det blev vurderet i 
2009. 
 
Ved aflæggelsen af årsregnskabet for 2010 blev det konstateret, at DSBFirst Øresund var i 
en alvorlig økonomisk situation, idet forretningsområdets udvikling i 2010 ikke levede op til 
det forventede med driftsunderskud til følge. For at kunne opretholde en stabil drift af Øre-
sundstrafikken blev DSBFirst rekonstrueret pr. 1. august 2011. Aktiviteterne i DSBFirst Sveri-
ge blev afviklet ultimo 2011, og DSB Øresund A/S opererer herefter alene den danske del af 
Øresundstrafikken på Kystbanen og Kastrupbanen. 
 
DSB er gået ind i udredningen af eventuelle statsstøtteproblematikker i forbindelse med 
DSBFirst Øresund. Sagen er stadig under behandling, og DSB forventer ikke at blive påvirket 
negativt af problemstillingen.  
 
Som konsekvens af sagen om DSBFirst Øresund og DSB’s økonomiske situation er det be-
sluttet at indstille al ny aktivitet i udlandet indtil videre. 
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2.11 Energinet.dk 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct.

Hjemmeside: www.energinet.dk

Adresse: Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

Tlf.: 70 10 22 44

Formål:  

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Niels Fog 

Medlem Birgitte Kiær Ahring 

Medlem Anne Broeng  

Medlem * Jess Bernt Jensen  

Medlem * Louise Overvad Jensen 

Medlem * Carl Erik Madsen  

Medlem  Poul Erik Morthorst  

Medlem Peter Møllgaard 

Medlem Hans Simonsen 

Medlem  Hanne Søndergaard 

Medlem Per Sørensen  

  

Adm. direktør Peder Østermark Andreasen 

* Medarbejdervalgt 
 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Bruttoomsætning1) 9.792 8.360 9.145 8.480 7.369 

Driftsresultat (EBIT) 279 866 577 1.086 749 

Årets resultat 16 455 165 695 128 

Samlede aktiver 18.873 19.809 19.629 20.337 22.507 

Egenkapital 4.432 4.864 5.050 5.569 5.669 

Pct.  

Overskudsgrad 3 10 6 13 10 

Afkastningsgrad 2 4 3 5 3 

Egenkapitalens forrentning 0 10 3 13 2 

Soliditetsgrad 23 25 26 27 25 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 572 544 505 488 483 
 

1) Bruttoomsætning indeholder tilskud til miljøvenlig elproduktion mv. 
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2.11.1 Virksomheden 
Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Bygningsmini-
steriet.  
 
Energinet.dk’s hovedopgaver er at opretholde den kort- og langsigtede forsyningssikkerhed 
på el- og naturgasområdet og udbygge den overordnede danske energiinfrastruktur. Virk-
somheden skal desuden skabe objektive og gennemsigtige betingelser for konkurrence på 
energimarkederne, samt overvåge konkurrencen. Endvidere har virksomheden til opgave at 
støtte udviklingen af miljøvenlig energiproduktion og administrere PSO-systemet på vegne af 
staten. 
 
Energinet.dk ejer og driver det overordnede el- og naturgastransmissionsnet, inklusiv andele i 
de elektriske forbindelser til udlandet, og er medejer af blandt andet elbørsen Nord Pool Spot 
A/S, gasbørsen Nord Pool Gas A/S og markedskoblingsselskabet European Market Coupling 
Company. Endvidere udøver Energinet.dk statens forkøbsret og -pligt i forhold til 132/150 kV-
eltransmissionsnettet i henhold til elforsyningslovens § 35. Energinet.dk ejer desuden Dan-
marks største naturgaslager i Ll.Torup. 
 
Energinet.dk’s økonomi er baseret på et økonomisk hvile-i-sig-selv-princip for alle forret-
ningsområder, 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. 
 
2.11.2 Resultater 
Energinet.dk havde i 2011 en omsætning på 7,4 mia. kr., hvilket er et fald på 13,1 pct. i for-
hold til 2010, jf. figur 2.21. Faldet kan primært henføres til lavere samlede tarifindtægter. Sær-
ligt var der i 2011 lavere PSO-indtægter samt et fald i balanceringsgebyrer for elsystemet. 
Modsat er tarifindtægterne for elsystemet steget. 
 
Omkostningerne var i 2011 6,6 mia. kr., hvilket er et fald på 10,5 pct. i forhold til 2010. Dette 
dækker over lavere af- og nedskrivninger. I modsat retning trækker højere PSO-
omkostninger som følge af tilskud til en række nytilsluttede vindmøller og anlæg, der produ-
cerer el ved hjælp af biomasse. 
 
Årets resultat efter skat var på 128 mio. kr., hvilket er 567 mio. kr. lavere end resultatet for 
2010, jf. figur 2.22. Resultatudviklingen skyldes hovedsageligt, at der i 2011 er indregnet en 
højere andel af de modtagne såkaldte flaskehalsindtægter i tarifferne, end tilfældet var i 
2010. Årets resultat i 2011 er modsat positivt påvirket af modtagne tilskud fra EU's Genopret-
ningsfond på i alt 221 mio. kr. 
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Figur 2.21 
Omsætning og omkostninger 

0

4.000

8.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011
0

10

20

30

Omsætning
Omkostninger
Overskudsgrad (h.akse)

Mio. kr. Pct.

 

Figur 2.22 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Egenkapitalen udgjorde 5,7 mia. kr. ved udgangen af 2011, hvilket er en stigning på 1,8 pct. i 
forhold til 2010. Soliditeten var i 2011 25 pct. mod 27 pct. året før. Faldet i soliditeten skyldes 
primært en stigning i Energinet.dk’s materielle anlægsaktiver. 
 
Energinet.dk-koncernen forventer et investeringsniveau i 2012 på cirka det dobbelte af ni-
veauet i 2011 som følge af en række større anlægsinvesteringer i el- og gassystemet, mens 
omkostningerne forventes at blive på niveau med 2011. Energinet.dk's arbejde med fortsatte 
effektiviseringer er med til at holde omkostningsniveauet i ro, samtidig med at aktivitetsni-
veauet udvides. 
 
2.11.3 Forretningsmæssig udvikling 
Med udgangen af 2011 afsluttede Energinet.dk strategiperioden 2008-2011, og der er derfor i 
2011 udarbejdet en ny strategi for perioden 2012-2015. Den nye strategi har tre fokus områ-
der: Handlekraftig sektor, vejen til et grønt energisystem og en effektiv omstilling.  
 
Energinet.dk har flere store igangværende og fremtidige anlægsprojekter til opfyldelsen af 
deres strategimål om en handlekraftig sektor, der understøtter et grønt energisystem i Dan-
mark. Robuste eltransmissionsnet og stærke elforbindelser til udlandet er fundamentet for en 
effektiv omstilling til vedvarende energi.  
 
En udvidelse af eltransportkapaciteten i Jylland og videre til Norge er sat i gang. I Jylland er-
statter Energinet.dk den vitale jyske elforbindelse mellem Kassø og Tjele med en ny og stær-
kere forbindelse, som kan overføre tre gange så meget el som den eksisterende 400 kV-
forbindelse. På hovedparten af strækningen anlægges den nye forbindelse som en luftled-
ning ophængt på nydesignede master. Byggeriet blev indledt i begyndelsen af 2012 og for-
ventes afsluttet i 2014. 
 
I forlængelse heraf udbygger Energinet.dk forbindelsen videre fra Tjele og Kristiansand i 
Norge i samarbejde med det norske Statnett. Der anlægges et ekstra kabel, Skagerrak 4, der 
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vil øge transportkapaciteten mellem Danmark og Norge med 70 pct. Det nye kabel forventes 
klar til drift i 2014. Forbindelsen vil medvirke til en bedre udnyttelse af vindenergien i takt med 
udbygningen af vindkraften i Danmark som et led i omstillingen til et grønt energisystem og vil 
amtidig styrke forsyningssikkerheden og konkurrencen på elmarkederne. 

 
ylland – Cobra Cable. Forventningen er, at der kan træffes investeringsbeslutning i 2014. 

-

d for at tilslutte kablet til et fremtidigt Super Grid i Nordsøen med nye 
tore havmølleparker. 

id-

onaliteten i et elsystem, hvor elkunderne får 50 pct. af deres strøm fra vedvaren-
e energi. 

 

t 
12. Samlingen af transmissionsnettene er ligeledes for-

dsat at føre til mere effektiv drift. 

å 

t.dk forventer 
ette arbejde afsluttet den 1. august 2012, og det er budgetteret til 1,3 mia. kr.  

 
, som på én gang forbinder landenes elnet og forbin-

der havmøller med elnettene på land. 

s
 
Transportkapaciteten mellem Jylland og Tyskland står også foran en udvidelse som et led i 
Energinet.dk’s arbejde for stærkere forbindelser til udlandet. I 2008 besluttede Energinet.dk 
og det tyske transmissionsselskabet TenneT TSO GmbH at opgradere de eksisterede 400 
kV-forbindelser i 2012. Hertil kommer, at Energinet.dk og TSO TenneT samarbejder om at 
vurdere potentialet i en ny transmissionsforbindelse mellem Jylland og Tyskland på den vest-
lige side af Sønderjylland. Endelig samarbejder Energinet.dk yderligere med den hollandske 
TSO TenneT BV om at anlægge den første elektriske forbindelse direkte mellem Holland og
J
 
Energinet.dk har i foråret 2012 ligeledes besluttet, i samarbejde med den engelske TSO Na
tional Grid, at undersøge mulighederne for at etablere et elkabel mellem Danmark og Eng-
land, blandt andet for at øge mulighederne for international handel med vedvarende energi 
samt eventuelt mulighe
s
 
Målet om at understøtte et grønt energisystem støttes endvidere af det ambitiøse Smart Gr
projekt, EcoGrid EU, på Bornholm. Projektet, der indledtes i 2011, skal i fuld skala demon-
strere funkti
d
 
Energinet.dk’s fokus på effektiv omstilling og drift har ligeledes været et tema i energiforhand-
lingerne. Som opfølgning på energiaftalen, indgået i marts 2012 mellem regeringen, Venstre, 
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, skal Energinet.dk iværksætte
besparelser og effektiviseringer samt ændre afskrivninger for el-aktiviteter og udbetale over-
skydende såkaldte flaskehalsindtægter hurtigere end hidtil forudsat. I 2020 skal dette medfø-
re en sænkning af omkostningerne på i alt 775 mio. kr. Dette vil komme energiforbrugerne til 
gode gennem lavere tariffer for brug af Energinet.dk’s net. Energinet.dk har yderligere afgivet 
købstilbud på de ti regionale transmissionsselskabers 132 og 150 kV-net og det forventes, a
overtagelsen sker i andet kvartal 20
u
 
Endelig har Energinet.dk større opgaver i forhold til implementering af konkrete projekter p
el- og gasområdet. Det gælder for eksempel arbejdet med at bygge ilandføringsanlæg til 
havmølleparken ved Anholt, besluttet ved energiaftalen for 2008-2011. Energine
d
 
Ligeledes har Energinet.dk en forestående stor opgave i forbindelse med opførslen af 400 
MW havmøller ved Horns Rev i Nordsøen og 600 MW havmøller ved Kriegers Flak i Øster-
søen. Energinet.dk planlægger sammen med tyske samarbejdspartnere en optimeret løsning
til et havbaseret elnet ved Kriegers Flak
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2.12 Finansiel Stabilitet A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct.

Hjemmeside: www.finansielstabilitet.dk

Adresse: Amaliegade 3-5, 5. sal
1256 København K

Tlf.: 70 27 87 47

Formål:  

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Henning Kruse Petersen 

Næstformand Jakob Brogaard 

Medlem  Annette Eberhard 

Medlem Flemming Hansen 

Medlem  Christian Kjølbye 

Medlem Bent Naur 

Medlem  Birgitte Nielsen 

  

Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen  
 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 20091) 2010 2011 

Mio. kr.  

Netto rente- og gebyrindtægter2) - - 10.241 6.286 768 

Nettodriftsomkostninger - - 962 1.051 973 

Driftsresultat - - 9.279 5.235 -205 

Nedskrivninger, tab mv.3) - - 225 -151 -805 

Årets resultat - - 9.504 5.084 -1.010 

Samlede aktiver - - 49.915 64.649 54.466 

Egenkapital - - 9.505 14.589 13.579 

Lån via statens genudlånsordning - - 29.920 25.981 14.567 
 

1) 31. oktober 2008 til 31. december 2009. 
2) Provisionsindtægter fra Det Private Beredskab og nettorente- og gebyrindtægter mv.  
3) Nedskrivninger på udlån og garantier, tab ved overtagelse af dattervirksomheder og indtægter fra 

tabskautioner. 
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2.12.1 Selskabet 
Finansiel Stabilitet A/S blev stiftet i oktober 2008 som led i en aftale mellem den danske stat 
og den finansielle sektor i Danmark (Det Private Beredskab) om sikring af finansiel stabilitet i 
Danmark.  
 
Selskabets hovedaktivitet er at afvikle nødlidende pengeinstitutter inden for gældende regel-
sæt, herunder søge at afhænde de sunde dele af de nødlidende pengeinstitutter. Desuden 
administrerer selskabet de ordninger, hvorunder der kan udstedes individuelle statsstatsga-
rantier til kreditinstitutter. 
 
2.12.2 Resultater 
Finansiel Stabilitets netto rente- og gebyrindtægter faldt fra ca. 6,3 mia. kr. i 2010 til 0,8 mia. 
kr. i 2011. Faldet kan overvejende henføres til, at selskabet fra og med 1. oktober 2010 ikke 
længere modtog provisionsbetalinger fra Det Private Beredskab for den generelle statsgaran-
ti, der i efteråret 2008 blev stillet i medfør af Bankpakken. 
 
Nettodriftsomkostninger, der udover udgifter til løn og andre driftsudgifter også omfatter an-
dre driftsindtægter og kursreguleringer, faldt fra 1.051 mio. kr. i 2010 til 973 mio. kr. i 2011.  
 
Som følge af de væsentligt lavere indtægter fik Finansiel Stabilitet et resultat før nedskrivnin-
ger mv. på 205 mio. kr. mod et overskud på godt 5,2 mia. kr. i 2010. Som følge af nedskriv-
ninger, tab mv. på 805 mio. kr. endte årets resultat på -1.010 mio. kr. mod et overskud på 
godt 5 mia. kr. året før.  
 
Det negative årsresultat kan i sin helhed henføres til Bankpakken, inkl. afviklingen af Roskilde 
Bank, jf. Tabel 2.2. I forbindelse med udløbet af Bankpakken i efteråret 2010 er der sket en 
endelig afregning af Det Private Beredskabs tabskaution, og i forbindelse med en omorgani-
sering af Finansiel Stabilitet skete der en endelig opgørelse af den tabskaution, som staten 
havde stillet over for selskabet i tilknytning til afviklingen af Roskilde Bank. Som konsekvens 
heraf indgår resultatet af afviklingen af pengeinstitutter under Bankpakken direkte i resultatet 
for Finansiel Stabilitet. 
 
 

Tabel 2.2 
Segmentoplysninger 2011 

Mio. kr. Bankpakken Kreditpakken Øv. pakker I alt 

Nedskrivninger på udlån og garantier 243 3.518 431 4.192 

Tabskautioner 0 3.549 285 3.834 

Årets resultat -1.010 0 0 -1.010 

Segmentaktiver 25.724 3.549 25.193 54.466 

  

Kilde: Årsrapporten. 
 
I 2011 blev tre pengeinstitutter, der havde modtaget individuel statsgaranti under Kreditpak-
ken, nødlidende og tabet er foreløbigt opgjort til 3.518 mio. kr. Idet Finansiel Stabilitet admini-
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strerer ordningen på vegne af staten, vil selskabet få dækket sine udgifter til dækning af tab 
og administration af ordningerne fra staten. Som konsekvens heraf er årets resultat 0. 
 
Under Exit-pakken og Konsolideringspakken er der åbnet op for, at der kan ydes en medgift 
til institutter, der ønsker at overtage et nødlidende institut helt eller delvist, idet formålet her-
med er at sikre, at ingen simple kreditorer påføres tab. I forbindelse hermed er det en forud-
sætning, at Garantifonden for Indskydere og Investorer stiller en tabskaution over for Finan-
siel Stabilitet, der træder i kraft, hvis Finansiel Stabilitets tab i forbindelse med ordningen bli-
ver større end forventet. I 2011 blev der udløst 285 mio. kr. under denne tabskaution, hvor-
ved Finansiel Stabilitets resultat på ordningen blev 0. 
 
Finansiel Stabilitets balance blev i løbet af 2011 reduceret fra 64,6 mia. kr. til 54,5 mia. kr. 
Faldet på ca. 10 mia. kr. modsvarer tilnærmelsesvist Det Private Beredskabs indbetaling af 
deres kaution i forhold til Bankpakken, men dækker over store bruttobevægelser. Således 
overtog Finansiel Stabilitet en balance på godt 50 mia. kr. som følge af afviklingen af Ama-
gerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank, som imidlertid er blevet modsvaret af salg af de 
sunde dele af disse banker samt den pågående afvikling af tidligere overtagne kreditinstitut-
ter. 
 
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 2011 reduceredes Finansiel Stabilitets træk på genudlånsordningen fra ca. 26,0 mia. kr. til 
14,6 mia. kr. ved årets udgang. 
 
Egenkapitalen i Finansiel Stabilitet blev som følge af det negative resultat reduceret fra 14,6 
mia. kr. ved udgangen af 2010 til 13,6 mia. kr. ved udgangen af 2011.  
 
Finansiel Stabilitet udbetaler i 2012 et udbytte på 4,6 mia. kr. til staten, som staten dog beta-
ler tilbage til selskabet som delvis indfrielse af den af staten stillede kaution i forhold til tab 
ved afviklingen af Roskilde Bank. 
 
2.12.3 Forretningsmæssig udvikling 
Siden etableringen i oktober 2008 har Finansiel Stabilitet været involveret i afviklingen af 12 
pengeinstitutter. Frem til udløbet af Bankpakken den 30. september 2010 drejede det sig om 
følgende syv pengeinstitutter: EBH Bank A/S, Løkken Sparekasse, Fionia Bank A/S, Gudme 
Raaschou Bank A/S, Capinordic Bank A/S, Eik Banki P/F og Eik Bank Danmark A/S. Desu-
den overtog Finansiel Stabilitet i august 2009 ansvaret for den fortsatte afvikling af Roskilde 
Bank fra Nationalbanken. 
 
Siden Bankpakken udløb, og det nye regelsæt trådte i kraft 1. oktober 2010 har Finansiel 
Stabilitet i 2011 endvidere overtaget aktiviteterne i Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max 
Bank. Alle tre banker blev overtaget i 2011. Amagerbanken og Fjordbank Mors blev overtaget 
under Exitpakken, mens Max Bank blev overtaget under Konsolideringspakken, hvor målet – 
 såfremt det vurderes fordelagtigt for staten – er gennem medgiftsbetalinger fra staten og 
Indskydergarantifonden at sikre mod at simple kreditorer, herunder indskydere, lider tab. 
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Endelig overtog Finansiel Stabilitet i april 2012 aktiviteterne fra Sparekassen Østjylland, idet 
størstedelen af instituttets aktiviteter i umiddelbar forlængelse af overtagelsen blev solgt til 
Sparekassen Kronjylland også under Konsolideringspakken. 
 
I efteråret 2011 fastlagde Finansiel Stabilitet også en ny strategi, ”Fra røde engagementer til 
kontakter”. Det følger blandt andet af selskabets vision, at overtagne kundeforhold og øvrige 
aktiviteter skal afvikles hurtigst muligt, økonomisk forsvarligt og med respekt for koncernens 
værdier, og selskabet skal arbejde efter følgende værdier: ”Effektivt og Kompetent”, ”Engage-
ret og Loyalt” og ”Ordentligt og Redeligt”.  
 
 

Ud over afviklingen af nødlidende pengeinstitutter administrerer Finansiel Stabilitet de indivi-
duelle statsgarantier, der under Kreditpakken blev udstedt i løbet af 2009 og 2010. Ved ud-
gangen af 2011 havde selskabet på vegne af staten indgået aftale om individuelle garantier 
med 45 institutter svarende til samlede garantitilsagn for 162 mia. kr. Heraf vedrører 16 mia. 
kr. de tre banker Finansiel Stabilitet overtog i 2011.  
 
I løbet af 2011 skete der førtidsindfrielser af statsgarantierne for ca. 30 mia. kr., mens de før-
ste garantier for i alt ca. 1 mia. kr. udløb i 4. kvartal 2011. De resterende garantier udløber 
løbende i perioden frem til 4. kvartal 2013, men således at forfaldet navnlig er koncentreret i 
1.-3. kvartal 2013.   
 
Der er allerede nu fokus på at sikre, at kreditinstitutterne kan håndtere udløbet af garantierne 
gennem likviditetsfremskaffelse på anden vis. Blandt andet har Finansiel Stabilitet fået mulig-
hed for at udstede nye statsgarantier med en løbetid frem til 2016 ved fusion mellem to kre-
ditinstitutter, hvoraf mindst det ene skal være nødlidende. Under denne ordning har Finansiel 
Stabilitet givet betinget tilsagn om at udstede en ny statsgaranti til Vestjysk Bank efter fusio-
nen med Aarhus Lokalbank. Ligeledes har Finansiel Stabilitet i 1. halvår 2012 med tilslutning 
fra Folketinget indgået aftale med FIH Erhvervsbank om overtagelse af en række aktiver med 
henblik på at nedbringe FIH Erhvervsbanks indlånsunderskud og dermed fundingudfordring.  
 
Den garantiprovision, der betales for de individuelle statsgarantier, holdes adskilt fra Finan-
siel Stabilitets øvrige aktiviteter og tilfalder staten, som til gengæld godtgør Finansiel Stabilitet 
for afholdte omkostninger samt eventuelle tab på de udstedte garantier. For de ydede garan-
tier har staten modtaget provision for 1,6 mia. kr., og selskabet har modtaget 19 mio. kr. i re-
fusion for afholdte administrationsomkostninger. Indtægterne fra disse garantier er steget be-
tydeligt sammenlignet med 2010, hvilket skyldes, at omfanget af garantierne voksede betyde-
ligt mod slutningen af 1. halvår 2010 og således først fik fuld effekt i 2011.  
 
Ved udgangen af 2011 blev statens maksimale tab på de individuelle statsgarantier udstedt 
til Amagerbanken, Fjordbank Mors og Max Bank opgjort til ca. 3,5 mia. kr. Tabet kan dog 
først opgøres, når de overtagne aktiviteter er endeligt afviklet. 
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2.13 Københavns Lufthavne A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 39 pct.

Hjemmeside: www.cph.dk

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6
Postboks 74

2770 Kastrup

Tlf.: 32 31 32 31

Formål:  

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Henrik Gürtler 

Næstformand Simon Geere 

Næstformand David Stanton 

Medlem  Martyn Booth 

Medlem * Stig Gellert 

Medlem Chris Ireland 

Medlem  Janis Kong 

Medlem * Jesper Bak Larsen 

Medlem * Ulla Thygesen 

  

 Adm. direktør Thomas Woldbye 

* Medarbejdervalgt 

 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.      

Nettoomsætning       2.925       3.114       2.923 3.239 3.344 

Driftsresultat (EBIT)       1.430       1.228       1.047 1.472 1.263 

Årets resultat 1.113 755 614 909 756 

Samlede aktiver 7.650 8.069 8.630 9.283 8.946 

Egenkapital 3.734 3.196 3.191 3.480 2.916 

Pct.  

Overskudsgrad 49 39 36 45 38 

Afkastningsgrad 20 16 13 18 15 

Egenkapitalens forrentning 31 22 19 27 24 

Soliditetsgrad 49 40 37 38 33 

Øvrige nøgletal  

Antal medarbejdere       1.842       1.956       1.898       1.959 2.037 

Flyoperationer (1.000)         258         264         236         246              254  

Antal passagerer (mio.) 21 22 20 22 23  
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2.13.1 Selskabet 
Københavns Lufthavne A/S har til formål, at eje, drive og udbygge flyvepladserne i Kastrup 
og Roskilde. Koncernens virksomhed er koncentreret om drift af trafikfaciliteter og øvrige 
funktioner i de to lufthavne i Kastrup og Roskilde samt den kommercielle virksomhed fra kon-
cessions- og lejeindtægter vedrørende shoppingcentre, parkering mv. Endvidere driver Kø-
benhavns Lufthavne hotelvirksomhed og ejer en andel af moderselskabet i Newcastle Airport 
i Storbritannien.  
 
Københavns Lufthavne A/S fik i 2011 en ny ejerstruktur, idet Ontario Teachers’ Pension Plan 
overtog australske Macquarie Airports aktier svarende til direkte og indirekte ejerandel på 
30,8 pct. i selskabet. Aktiemajoriteten svarende til i alt 57,7 pct. er således i dag kontrolleret i 
fællesskab af Ontario Teachers’ Pension Plan og Macquarie European Infrastructure Fund III. 
Staten ejer 39,2 pct. af Københavns Lufthavne A/S. 
 
2.13.2 Resultater 
Omsætningen i København Lufthavne er i 2011 steget med 3,2 pct. til i alt 3,3 mia. kr., jf. 
figur 2.23. Den højere omsætning kan primært henføres til en stigning i antallet af passagerer 
på 5,7 pct. sammenlignet med 2010. 
 
 

Figur 2.23 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.24 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

 
Selskabets omkostninger er steget med godt 18 pct. i forhold til 2010. Dette dækker primært 
over en stigning i omkostninger til personale grundet øget aktivitetsniveau og myndigheds-
krav til sikkerhedsområdet samt udviklingen i inflationen. 
 
Københavns Lufthavne opnåede i 2011 et resultat på 756 mio. kr., hvilket er et fald på 17 pct. 
sammenlignet med 2010, jf. figur 2.24. Reduktionen kan hovedsageligt henføres til min-
dreindtægter grundet lejeopsigelsen i 2010 med SAS Cargo samt engangsindtægter i 2010 
som følge af frasalget af internationale aktiviteter i Mexico. 
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Soliditeten er reduceret med ca. 5 pct. point fra 37,5 pct. til 32,6 pct., hvilket primært skyldes 
et fald i egenkapitalen grundet udbyttebetaling, jf. figur 2.25. Forrentningen af egenkapitalen 
er ligeledes faldet med 3,5 procentpoint til 23,6 pct. Både soliditeten og forrentningen af 
egenkapitalen ligger dog fortsat på et højt niveau. 
 
 

Figur 2.25 
Kapitalstruktur 
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Figur 2.26 
Passagersammensætning 
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Anm.: I figur 2.26 er tallene er eksklusiv transitpassagerer.  
Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

 
For regnskabsåret 2011 har Københavns Lufthavne A/S udbetalt hele årets resultat på 755,7 
mio. kr. i udbytte. Heraf modtog staten 169,5 mio. kr.  
 
Selskabet forventer en stigning i passagertallet i 2012. Stigningen i antallet af passagerer for-
ventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne i 2012 forventes også at 
ligge på et højere niveau end i 2011, primært på grund af den forventede passagervækst 
samt inflation. Samlet forventes årets resultat før skat i 2012 at blive højere end i 2011, når 
der ses bort fra særlige forhold. 
 
2.13.3 Forretningsmæssig udvikling 
Med stigningen i passagertallet i 2011 på 5,7 pct. nås et samlet passagerantal på 22,7 mio., 
hvilket er rekord for Københavns Lufthavne. Den internationale trafik er steget med 1,3 mio. 
passagerer svarende til en stigning på 6,7 pct. i forhold til 2010, mens indenrigstrafikken er 
reduceret med 2,0 pct. i forhold til 2010, jf. figur 2.26.  
 
Antallet af transferpassagerer er faldet med 2,2 pct. i forhold til 2010, hvilket afspejler ten-
densen de senere år, hvor Københavns Lufthavnes position som skandinavisk trafikknude-
punkt har været aftagende. 
 
I foråret 2012 blev Københavns Lufthavn kåret som den bedste lufthavn i Nordeuropa i en 
undersøgelse af passagertilfredshed. I kategorien af lufthavne med mellem 20 og 30 millioner 
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passagerer årligt blev Københavns Lufthavn endvidere kåret som verdens næstbedste - kun 
overgået af Zürich, Schweiz. 
 
Københavns Lufthavne har lanceret en ny strategi for de kommende fem år, kaldet World 
Class Hub. Strategien skal sikre, at Københavns Lufthavn styrker sin position som den vigtig-
ste indgang til Nordeuropa med fokus på verdens vækstmarkeder. Det indebærer blandt an-
det, at lufthavnen vil investere i ny kapacitet til det stigende antal passagerer, der forventes at 
overstige 30 mio. årligt i 2020. Investeringerne vil blandt andet resultere i at Terminal 2 ud-
bygges med 2.000 m2, og at metro- og togpassagerer bringes direkte fra tog til Terminal 2 – 
udenom Terminal 3 
 
På netværkssiden har Københavns Lufthavne strategiske samarbejdsaftaler med SAS AB og 
Norwegian samt fokus på lavprisselskaber som Easyjet gennem lavprisfaciliteten CPH Go. 
Det SAS-ejede finske Blue1’s satsning på at bruge Københavns Lufthavn som hub forventes 
at styrke lufthavnens position som trafikknudepunkt med ca. 0,3 mio. ekstra passagerer årligt. 
Udbygning af ruter fra de nordiske og nordeuropæiske destinationer er afgørende for, at Kø-
benhavns Lufthavns position som Nordeuropas knudepunkt styrkes, da en stor del af denne 
trafik går videre til andre destinationer i Europa eller til oversøiske destinationer. 
 
I 2011 er der oprettet tre nye interkontinentale ruter: Gulf Airs rute til Bahrain, Emirates’ rute 
til Dubai, og Thai Airways’ rute til Phuket. Sammen med helårseffekten af syv nye 
interkontinentale ruter i 2010 har de nye ruter medvirket til, at antallet af interkontinentale 
passagerer er steget med 8,5 procent i 2011. 
 
2.13.4 Kursudvikling 
Gennem 2011 har der været en mindre stigning i aktiekursen for Københavns Lufthavne A/S. 
I begyndelsen af 2012 steg kursen yderligere, hvorefter kursen har været relativt uændret, jf. 
figur 2.27. Den 4. juni 2012 var kursen på aktierne i Københavns Lufthavne A/S 1.998 kr. pr. 
aktie, hvilket giver statens aktiepost en værdi på knap 6,2 mia. kr. Det skal dog bemærkes, at 
kursudviklingen ikke nødvendigvis kan tages som udtryk for aktiens reelle værdi på grund af 
den begrænsede handel med aktien. 
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Figur 2.27 
Kursudvikling for Københavns Lufthavne A/S siden 2011 
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Kilde: Københavns Fondsbørs samt egne beregninger. 
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2.14 Metroselskabet I/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel:  42 pct.

Hjemmeside: www.m.dk

Adresse: Metrovej 5
2300 København S

Tlf.: 33 11 17 00

Formål:  

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Henning Christophersen 

Næstformand Jesper Christensen 

Næstformand Jørgen Glenthøj 

Medlem Birgit Aagaard-Svendsen  

Medlem  Hans Jensen 

Medlem  Klaus Mygind 

Medlem * Kåre Møller-Madsen 

Medlem * Bente G. Rønnebæk 

Medlem Birthe Skaarup 

  

Adm. direktør Henrik Plougmann Olsen 

* Medarbejdervalgt 

 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning 480 670 722 864 980 

Driftsresultat (EBIT) -204 -518 -530 -676 -5.498 

Årets resultat -151 -277 -417 -274 -8.837 

Samlede aktiver 10.323 9.950 9.691 9.442 8.216 

Egenkapital 10.100 9.830 9.413 9.139 303 

Pct.  

Overskudsgrad -43  -77 -73 -78 -561 

Afkastningsgrad - -5 -5 -7 -62 

Egenkapitalens forrentning - -3 -4 -3 -187 

Soliditetsgrad 98 99 97 97 4 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 43 68 78 102 133 

Passagerantal (mio.) 40 47 50 52 54 
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2.14.1 Selskabet 
Metroselskabet I/S blev stiftet i 2007 i henhold til Lov om Metroselskabet I/S og Arealudvik-
lingsselskabet I/S. Hovedformålet for Metroselskabet I/S er at varetage projektering og anlæg 
af Cityringen og stå for drift og vedligehold af den samlede Metro. 
 
Staten ejer 41,7 pct. af Metroselskabet I/S, mens de resterende 58,3 pct. ejes af Københavns 
Kommune (50 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Interessenterne hæfter ubegræn-
set og solidarisk for selskabets forpligtelser. 
 
2.14.2 Resultater 
Metroselskabet omsatte i 2011 for 980 mio. kr., jf. figur 2.28. Takstindtægter udgjorde med 65 
pct. hovedparten af de samlede indtægter. Resultatet for driften af Metroen – før afskrivnin-
ger – udgjorde 191 mio. kr., hvilket er en forbedring på 81 mio. kr. i forhold til 2010. 
 
 

Figur 2.28 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.29 
Egenkapital og soliditet 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Omkostningerne i 2011 udgøres primært af ned- og afskrivninger på i alt 5.689 mio. kr., hvil-
ket er 4.902 mio. kr. højere end i 2010. Dette skyldes, at der som følge af kontraktindgåelser-
ne vedrørende anlæg af Cityringen primo 2011 er foretaget en regnskabsmæssig hensættel-
se på 5.406 mio. kr. Hensættelsen er baseret på en vurdering af Metroens samlede genind-
vindingsværdi og er udtryk for, at selskabet med kontraktindgåelserne forpligter sig til investe-
ringen, der ikke fuldt ud vil blive genindvundet ved fremtidige passagerindtægter mv. Dette er 
i overensstemmelse med forudsætningerne og beskrivelsen i anlægsloven for Cityringen. 
Resultatet før finansielle poster udgør herefter et underskud på 5.498 mio. kr. Efter finansielle 
poster og markedsværdireguleringer udviser årets resultat et underskud på 8.837 mio. kr. 
 
Metroselskabet er stiftet med en egenkapital på ca. 10,3 mia. kr. Efter fradrag af selskabets 
underskud på 8,8 mia. kr. er egenkapitalen reduceret til 303 mio. kr. jf. figur 2.29. Selskabets 
korrigerede egenkapital, hvor der er korrigeret for markedsværdireguleringer, udgør 2.847 
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mio. kr. ultimo 2011. Faldet i egenkapitalen i forhold til 2010 skyldes den regnskabsmæssige 
hensættelse vedrørende anlæg af Cityringen.  
 
Metroselskabets soliditet er reduceret fra 97 pct. i 2010 til 4 pct. i 2011. Korrigeres egenkapi-
talen for markedsværdiregulering er den 35 pct. mod 93 pct. i 2010. 
 
2.14.3 Forretningsmæssig udvikling 
I januar 2011 blev kontrakterne om Cityringen underskrevet. Ansaldo STS skal stå for at leve-
re tog, styresystemer og infrastruktur samt driften af Cityringen i 5 til 8 år. CMT skal anlægge 
stationer og tunneller. Cityringen bliver ført i tunnel og bliver forbundet med den eksisterende 
metro, S-tog, regional- og fjerntog. Den samlede pris for Cityringen er 21,3 mia. kr. i 2010-
priser. Cityringen med de 17 nye stationer forventes at åbne i slutningen af 2018. 
 
Passagertallet i Metroen steg med 4 pct. i 2011 til 54 mio., hvilket er over selskabets målsæt-
ning for 2011 på 53 mio. passagerer. For den idriftsatte Metro budgetteres med et passager-
tal i 2012 på 55 mio., stigende til 61 mio. passagerer i 2018. 
 
Metroselskabet fik i sommeren 2011 til opgave at fungere som sekretariat for en letbane i 
Ring 3. Opgaven er at udarbejde et beslutningsgrundlag for letbanen. Letbanen er foreslået 
anlagt på strækningen Lundtofte-Ishøj og vil blive 28 km lang og få 28 stationer. 
 
I starten af 2012 er der indgået aftale mellem staten, Københavns Kommune og Frederiks-
berg Kommune, der giver Metroselskabet mulighed for at anvende 96 mio. kr. til at igangsæt-
te det forberedende arbejde til en Nordhavnsmetro. I takt med byudviklingen kan metrolinjen 
forlænges ud i Nordhavnen med nye højbanestationer. 
 
I april 2012 blev der afsagt kendelse i voldgiftssagen med anlægsentreprenøren COMET 
vedrørende den idriftsatte Metro. COMET havde oprindeligt fremsat krav om ekstrabetaling 
på 4 mia. kr., men den mulige kompensation blev af Voldgiftsretten begrænset til ikke at kun-
ne overstige 2 mia. kr. COMET fik med kendelsen tilkendt en samlet ekstrabetaling på 478 
mio. kr. (eksklusiv renter). Beløbet forventes at blive modregnet det lån på i alt 839 mio. kr. 
(eksklusiv renter), som Metroselskabet i årene 1999 til 2002 stillede til rådighed for COMET 
med henblik på at sikre COMET tilstrækkelig likviditet til at gennemføre anlægsarbejdet inden 
for den aftalte tidsplan. Metroselskabets samlede tilgodehavende hos COMET vil med tillæg 
af renter forfalde til betaling, når voldgiftsretten i løbet af 2013 har afsagt kendelse i de opføl-
gende spørgsmål om renter, valuta mv. Konsekvensen af Voldgiftsrettens kendelse er indar-
bejdet i Metroselskabets regnskab for 2011. 
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2.15 Naviair 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct.

Hjemmeside: www.naviair.dk

Adresse: Naviair Allé 1
2770 Kastrup

Tlf.: 32 47 80 00

Formål:  

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

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Anne Birgitte Lundholt 

Næstformand Michael Fleischer 

Medlem  Charlotte Antonsen 

Medlem * Karsten Baagø 

Medlem * Søren Beck 

Medlem  Helge Mortensen 

Medlem * Johan Ohrt 

Medlem  Birthe Høegh Rask 

Medlem  Kurt Thyrego 

  

Adm. direktør Morten Dambæk 

* Medarbejdervalgt 

 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 20091) 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning - -  -          917              938  

Driftsresultat (EBIT) - -  -            71                89  

Årets resultat - -  -            23                38  

Samlede aktiver - -       2.176       1.726            1.684  

Egenkapital - -          688          711              749  

Pct.  

Overskudsgrad - - - 8 9 

Afkastningsgrad - - - 4 5 

Egenkapitalens forrentning - - - 3 5 

Soliditetsgrad2) - - 32 41 44 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere - - - 710 706 
 

1) Tallene er opgjort på baggrund af åbningsbalancen, da selskabet regnskabsmæssigt blev omdannet til 
en selvstændig offentlig virksomhed 1. januar 2010. 

2) Opgjort ekskl. ansvarlig lånekapital. 
 

Statens selskaber 2012 · Juni 2012 59 



Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse
 

Statens selskaber 2012 · Juni 2012 60 

 

2.15.1 Selskabet 
I oktober 2010 blev Naviair omdannet fra statsvirksomhed til selvstændig offentlig virksom-
hed. Den regnskabsmæssige omdannelse skete med virkning fra 1. januar 2010. 
 
Naviair leverer lufttrafiktjeneste til luftfarten inden for de fire hovedområder: ”En route-
Danmark”, ”En route-Grønland”, lokal flyvekontrol samt en række tekniske ydelser vedrøren-
de ATM og lufthavnsudstyr i Danmark.  
 
2.15.2 Resultater 
Naviair havde i 2011 en nettoomsætning på 938 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2 pct. i 
forhold til 2010. Væksten fordeler sig jævnt på Naviairs aktivitetsområder. Naviair gennem-
førte 4 pct. flere operationer i 2011 i forhold til 2010. I 2011 håndterede Naviair 630.044 flyv-
ninger i dansk luftrum samt 360.509 kommercielle starter og landinger fra danske lufthavne. 
 
Omkostningerne var i 2011 faldet en smule til 896 mio. kr., hvoraf personaleomkostninger 
udgjorde 556 mio. kr. Det gav virksomheden et resultat efter skat på 38 mio. kr. mod 23 mio. 
kr. i 2010. Dermed steg forrentningen af egenkapitalen fra 3 pct. til 5 pct., jf. figur 2.30. 
 
Årets resultat var bedre end forventet. Den positive udvikling kan primært henføres til højere 
indtægter fra øget flytrafik. Det skal blandt andet ses i lyset af, at askeskyen fra den islandske 
vulkan i foråret 2010 påvirkede resultatet for 2010 negativt.  
 

 
Naviairs balancesum udgjorde 1.684 mio. kr. ultimo 2011 i forhold til 1.726 mio. kr. i 2010, 
hvilket er et fald på godt 2 pct. Samtidig steg egenkapitalen fra 711 mio. kr. til 749 mio. kr. 
som følge af årets resultat. Således var selskabets soliditetsgrad 45 pct. ved udgangen af 
2011, jf. figur 2.31. 
 

Figur 2.30 
Årets resultat og egenkapitalforrentning 
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Figur 2.31 
Kapitalstruktur 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
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Naviair forventer, at resultatet for 2012 vil blive påvirket negativt af faldende lufttrafik. 
 
2.15.3 Forretningsmæssig udvikling 
2011 er det første hele år, hvor selskabet har haft status som selvstændig offentlig virksom-
hed og har frihed til at agere langsigtet på forretningsmæssige vilkår. 
 
I 2011 fik NUAC HB, som Naviair ejer sammen med svenske Luftfartsverket (LFV), sin første 
aktive rolle i lufttrafikstyringen i det dansk-svenske luftrum. Når NUAC HB er fuldt operativt vil 
samlet ca. 750 medarbejdere og tre kontrolcentraler være udlånt og stillet til rådighed for 
NUAC HB fra LFV og Naviair. 
 
Inden for rammen af COOPANS-alliancen er Naviair sammen med irske IAA, svenske LFV, 
østrigske Austro Control og kroatiske Croatia Control med franske Thales som partner og le-
verandør, langt fremme med fælles udvikling og harmonisering af lufttrafikstyringssystemer. 
Samarbejdet forventes blandt andet at kunne reducere systemudviklingsomkostningerne med 
ca. 30 pct. i forhold til de omkostninger, hver enkelt virksomhed ville have ved at udvikle tek-
nikken på egen hånd. Hertil kan komme yderligere besparelser på driften. Som led i COO-
PANS samarbejdet blev der i begyndelsen af april 2012 idriftsat et nyt lufttrafikstyringssystem 
(ATM). 
 
Naviair ejer sammen med svenske LFV og norske Avinor flyvelederskolen Entry Point North, 
som i samarbejde med HungaroControl etablerede en ny flyvelederskole i Budapest i 2011. 
 
Fra starten af 2012 har EU’s præstationsordninger for luftfartstjenester og netværksfunktioner 
været gældende for en route området. Disse nye rammer for Naviair betyder blandt andet, at 
selskabet skal opfylde en række krav om præstationsudviklingen inden for både sikkerhed, 
kapacitet og omkostningseffektivitet. 
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2.16 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 nati-
onale net, og til internationale net af interesse for 
selskabet og dets aktionærer.  

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Hans Wallberg  

Medlem Sæthór L. Jónsson 

Medlem  Janne A. Kanner 

Medlem Petter Kongshaug 

Medlem  Steen Pedersen 

  

Adm. direktør René Buch  

 

 
Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning 84 83 86 98 108 

Driftsresultat (EBIT) 3 -1 -6 5 2 

Årets resultat 2 -2 -5 3 1 

Samlede aktiver 82 80 100 82 64 

Egenkapital 17 15 10 13 13 

Pct.  

Overskudsgrad 3 -1 -6 5 2 

Afkastningsgrad 5 -2 -6 6 2 

Egenkapitalens forrentning 12 -21 -41 24 5 

Soliditetsgrad 20 19 10 15 21 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 12 20 27 27 37  

Anm.: Regnskabstal er omregnet fra Euro til DKK ved brug af Euro-kursen ultimo 2011. 
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2.17 PostNord AB 
 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 40 pct.

Hjemmeside: www.postnord.com

Adresse: Terminalvägen 24, Solna 
SE-105 00 Stockholm

Tlf.: +46 8 7811000

Formål:  

Selskabet driver landsdækkende postvirksomhed 
i Sverige og Danmark gennem henholdsvis Po-
sten AB og Post Danmark A/S.  

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Fritz H. Schur 

Medlem Mats Abrahamsson 

Medlem  Ingrid Bonde 

Medlem * Lars Chemnitz 

Medlem  Gunnel Duveblad 

Medlem  Bjarne Hansen 

Medlem  Jonas Iversen 

Medlem Torben Janholt 

Medlem  Anne Birgitte Lundholt 

Medlem * Alf Mellström 

Medlem* Kjell Strömbäck 

Adm. direktør Lars Idermark 

* Medarbejdervalgt   

 
Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. SEK  

Nettoomsætning - 45.810 44.633 41.669 39.466 

Driftsresultat (EBIT) - 2.946 284 1.375 1.571 

Årets resultat - 2.749 2.414 1.031 1.225 

Samlede aktiver - 28.808 29.571 25.783 25.410 

Egenkapital - 11.305 13.358 11.753 11.930 

Pct.  

Overskudsgrad - 6 1 3 4 

Afkastningsgrad - - 1 5 6 

Egenkapitalens forrentning - - 20 8 10 

Soliditetsgrad - 39 45 46 47 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere - 51.783 47.625 44.060 41.714  

Anm.: Koncernen blev stiftet den 24. juni 2009 og konsolideret pr. den 1. juli 2009. Oplysninger for kalender-
året 2009 og 2008 er opgjort pro forma. 
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2.17.1 Selskabet 
PostNord AB skiftede i 2011 navn fra det tidligere Posten Norden. PostNord AB er resultatet 
af sammenlægningen mellem Post Danmark A/S og Posten AB i 2009.  
 
PostNord er en kommunikations- og logistikvirksomhed. Selskabets aktiviteter er opdelt i en 
brevforretning i Danmark, en brevforretning i Sverige, en nordisk logistikforretning samt en in-
formationslogistikforretning. 
 
PostNord AB ejes for 60 pct. vedkommende af den svenske stat, mens den danske stat ejer 
40 pct. Stemmerne er fordelt i forholdet 50/50 mellem den danske og den svenske stat. 
 
2.17.2 Resultater 
PostNord omsatte for 39,5 mia. SEK i 2011, hvilket er et fald i forhold til omsætningen i 2010 
på 5,2 pct., jf. figur 2.32. Faldet i nettoomsætningen kan primært henføres fald i brevmæng-
den som konsekvens af konkurrencen fra digitale alternativer til fysisk post samt en svag 
dansk økonomi.  
 
 

Figur 2.32 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.33 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
De samlede omkostninger er faldet til 38,2 mia. SEK i 2011 fra 40,6 mia. SEK i 2010. Faldet 
skyldes især tilpasning af omkostninger som følge af faldende brevmængder. 
 
Det gennemsnitlige antal ansatte er reduceret med 5 pct., og der er gennemført en række 
strukturelle tilpasninger i virksomheden. Driftsresultatet blev dermed forbedret til 1,6 mia. 
SEK mod 1,4 mio. SEK i 2010. 
 
PostNord realiserede i 2011 et resultat efter skat på 1,2 mia. SEK, hvilket er en stigning på 
18,8 pct. i forhold til 2010, jf. figur 2.33. Dermed vender udviklingen i forhold til den kraftigt 
faldende indtjening, som selskabet oplevede i årene før.  
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Egenkapitalen i PostNord steg med 1,5 pct. og udgjorde 11,9 mia. SEK ved udgangen af 
2011, jf. figur 2.34. Soliditeten er desuden forbedret fra 46 pct. i 2010 til 47 pct. i 2011. 
 
 

Figur 2.34 
Kapitalstruktur 
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Figur 2.35 
Omsætningen fordelt på segmenter (pct.) 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
PostNord udbetalte udbytte på 368 mio. SEK for regnskabsåret 2011, hvoraf 147 SEK tilfaldt 
den danske stat, hvilket svarer til ca. 122 mio. DKK. Udbyttet udgør 30 pct. af selskabets re-
sultat mod normalt 60 pct. Baggrunden er, at selskabet står over for et stort investeringsbe-
hov de kommende år.   
 
Store omstruktureringsomkostninger af engangskarakter vil belaste koncernens resultat for 
2012 og 2013. De igangsatte indsatser vil skabe et kapitalbehov i forbindelse med nye inve-
steringer og væksttiltag, som i nogen udstrækning vil blive finansieret af øget gældsætning. 
Hertil kommer, at konjunkturudviklingen for 2012 er behæftet med stor usikkerhed. 
 
2.17.3 Forretningsmæssig udvikling 
PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger. Selskabets aktiviteter er fordelt på fi-
re forretningsområder, hvor det særligt er selskabets traditionelle postvirksomhed vedrørende 
breve, pakker og adresseløse forsendelser på forretningsområderne Breve Danmark og 
Meddelande Sverige, der bidrager til selskabets samlede omsætning, jf. figur 2.35.  
 
Udviklingen i 2011 har på linje med de senere års udvikling været præget af strukturelle for-
andringer, som har ført til faldende brevmængder. I Danmark er brevmængden faldet med 12 
pct. i 2011, primært som følge af konkurrencen fra alternative digitale kommunikationsløsnin-
ger. I Sverige faldt brevmængden med godt 3 pct. Selskabet forventer, at brevmængden fort-
sat vil falde med ca. 12 pct. i Danmark i 2012 og ca. 5 pct. i Sverige og også fremover på 
grund af det stigende udbud af kommunikationsformer og den øgede digitalisering. 
 
Faldet i brevmængden udgør en særlig udfordring for den forretningsmæssige udvikling af 
virksomheden, fordi kravene i selskabets befordringspligt i Danmark og Sverige indebærer en 
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række faste omkostninger, som det kun i mindre omfang er muligt at reducere i takt med de 
faldende mængder.  
 
Der er foretaget omkostningstilpasninger og løbende effektiviseringer gennem året. Antallet 
af medarbejdere er i årets løb reduceret med 2.300 personer. PostNord besluttede i foråret 
2011 at gennemføre et effektiviseringsprogram, som skal reducere selskabets administrative 
omkostninger med i alt 1 mia. SEK årligt ud over de omkostningsmæssige reduktioner, som 
vil blive gennemført i de enkelte forretningsvirksomheder. 
 
PostNord har udarbejdet en ny koncernstrategi for koncernens udvikling for perioden frem til 
2015. Den nye koncernstrategi medfører en ompositionering af PostNord, så virksomheden 
sigter på at blive i stand til at imødekomme efterspørgslen på kommunikationsmarkedet og 
opnå vækst på logistikmarkedet i Norden. Selskabet planlægger endvidere at gennemføre 
store omstillinger og investeringer i produktionsanlæg i brevforretningen for dermed at øge 
fleksibiliteten, effektiviteten og lønsomheden. 
 
Det er aftalt mellem den danske og svenske stat, at det fusionerede selskab skal søges 
børsnoteret inden for 3-5 år fra fusionstidspunktet, og at begge parter har forpligtet sig til at 
medvirke til sikring af en gennemførelse af en børsnotering. De faldende brevmængder, og 
den deraf pressede økonomi, samt den generelle samfundsøkonomi udgør imidlertid en ud-
fordring i forhold til en børsnotering af selskabet.  
 
 

Statens selskaber 2012 · Juni 2012 66 



Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse
 

2.18 SAS AB 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 14 pct.

Hjemmeside: www.sasgroup.net

Adresse: SAS Huset
Lufthavnsboulevarden 10

Postboks 150
2770 Kastrup

Tlf.: 32 32 00 00

Formål:  

Selskabet har til formål, direkte eller indirekte, at 
drive lufttrafik, anden transport- og rejserelateret 
virksomhed samt anden virksomhed forenelig 
hermed.  

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Fritz H. Schur 

Næstformand  Dag Mejdell 

Næstformand Jacob Wallenberg 

Medlem  Monika Caneman  

Medlem Jens Erik Christensen  

Medlem * Elisabeth Goffeng 

Medlem *  Ulla Gröntvedt  

Medlem * Anna-Lena Gustafsson 

Medlem  Gry Møllesskog 

Medlem Timo Peltola 

Adm. direktør Rickard Gustafson 

* Medarbejdervalgt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regnskabstal 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. SEK       

Nettoomsætning 50.598 52.870 44.918 41.070 41.412 

Driftsresultat (EBIT) 1.293 -696 -3.082 -1.939 646 

Årets resultat 636 -6.360 -2.947 -2.218 -1.687 

Samlede aktiver 48.770 43.364 42.495 41.825 39.185 

Egenkapital 17.149 7.312 11.389 14.438 12.433 

Pct.     

Overskudsgrad 2 -1 -7 -5 2 

Afkastningsgrad 3 -2 -7 -5 2 

Egenkapitalens forrentning 4 -52 -32 -17 -13 

Soliditetsgrad 35 17 27 35 32 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 25.323 26.538 24.635 15.559 15.142 

Passagerer (mio.) 30,2 31,3 30,9 25,2 27,2 

RPK1) (mio.) 31.085 33.082 33.097 25.711 27.174 
 

1) ”Revenue Passenger Kilometers”. Beregnet ved antallet af betalende passagerer multipliceret med di-
stancen, de flyver i kilometer. 
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2.18.1 Selskabet 
SAS’ aktiviteter består hovedsageligt af luftfartsvirksomhed i Norden og Europa, men også in-
terkontinentalt. Derudover driver koncernen luftfartsrelaterede aktiviteter.  
 
De tre skandinaviske stater ejer tilsammen 50 pct. af aktierne i SAS AB, hvoraf den svenske 
stat ejer 21,4 pct. og den norske og den danske stat ejer hver 14,3 pct. 
 
2.18.2 Resultater 
SAS havde i 2011 en nettoomsætning på 41,4 mia. SEK, hvilket svarer til en stigning på 0,8 
pct. i forhold til 2010, jf. figur 2.36. Den mindre stigning i omsætning skyldes primært stigende 
passagertrafik, der delvist modsvares af faldende indtægter pr. passager kilometer. 
 
 

Figur 2.36 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.37 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
De samlede omkostninger faldt med 5,2 pct. i 2011 blandt andet som følge af lavere persona-
leomkostninger samt øvrige tiltag i SAS’ omkostningsprogram, der udgør en del af strategien 
Core SAS. De positive effekter er dog modsvaret af høje engangsomkostninger blandt andet 
som følge af konkursen i Spanair primo 2012, der isoleret set indebar et samlet tab på 1,7 
mia. kr. der er regnskabsført i 2011. 
 
SAS havde i 2011 et negativt resultat efter skat på 1,7 mia. SEK mod et negativt resultat efter 
skat på 2,2 mia. SEK i 2010, jf. figur 2.37. Forbedringen i forhold til 2010 kan primært henfø-
res til et overskud på driften i 2011.  
 
Det negative resultat påvirker egenkapitalen, der samlet set reduceres med 2,0 mia. SEK, 
hvormed selskabets egenkapital ved udgangen af 2011 i alt udgjorde 12,4 mia. SEK, jf. figur 
2.38. Som følge heraf er soliditetsgraden faldet fra 35 pct. i 2010 til 32 pct. i 2011. Den sti-
gende egenkapital i 2009 og 2010 kan henføres til, at SAS gennemførte kapitaludvidelser, 
der tilførte selskabet ny aktiekapital på i alt ca. 11 mia. SEK.  
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Figur 2.38 
Kapitalstruktur 
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Figur 2.39 
Enhedsindtægter og enhedsomkostninger 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Der er ikke udbetalt udbytte for regnskabsåret 2011. 
 
SAS forventer en række udfordringer i 2012 i forhold til den globale økonomi, brændstofpri-
ser, kapacitet i markedet og realisering af effektiviseringstiltag. SAS har på den baggrund ik-
ke fremsat konkrete forventninger til indtjeningen i 2012. 
 
2.18.3 Forretningsmæssig udvikling 
SAS har som forudsat implementeret strategien Core SAS i efteråret 2011, hvilket har resul-
teret i en reduktion af selskabets enhedsomkostninger på 23 pct. siden 2008.  
 
I september 2011 lancerede SAS en ny strategi 4Excellence, der blandt andet fokuserer på, 
at selskabet skal bevare sin position som forretningsrejsendes foretrukne flyselskab i Norden, 
og at selskabet samtidig skal styrke sin markedsposition i forhold til fritidsrejsende. Endvidere 
er det målsætningen, at selskabets omkostninger reduceres med 3-5 pct. årligt indtil 2015. 
 
Den økonomiske tilbagegang i Europa har imidlertid, navnlig siden sommeren 2011, trængt 
luftfartsindustrien, herunder også SAS. Kombinationen af forværrede konjunkturudsigter og 
fortsat kapacitetstilvækst på SAS’ kernemarkeder har presset selskabets indtjening pr. pas-
sager. 
 
På den baggrund offentliggjorde SAS i forbindelse med årsregnskabet for 2011, at de plan-
lagte effektiviseringer i medfør af 4Exellence accelereres i 2012 og 2013, svarende til i alt 3,5 
mia. SEK. Det indebærer blandt andet, at administrationen reduceres med 300 årsværk, og 
at fagforbundene har forpligtet sig til at bidrage til effektiviseringer svarende til 1 mia. SEK i 
perioden 2012-2013. 
 
SAS har besluttet at ændre regnskabsåret så 2012-regnskabsåret løber frem til 31. oktober 
2012. Dermed vil regnskabssæsonen dække én sommer og én vinterrejsesæson. For regn-

Mio.
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skabsåret 2012-13 vil nye regler for opgørelse af pensionsforpligtelser træde i kraft og påvir-
ke resultatet negativt. Dette påvirker hverken likviditeten eller driften i selskabet.  
 
2.18.4 Kursudvikling 
Kursen på SAS AB’s aktier var generelt faldende indtil medio april 2011, hvorefter aktien var 
stigende i en kort periode, samtidig med at selskabets driftsresultater viste fremgang i forhold 
til 2010 som følge af realisering af effektiviseringer i medfør af Core SAS og trafikvækst, jf. 
figur 2.40.  
 
Derefter har kursen generelt været faldende i takt med de forværrede globale konjunkturud-
sigter, der blandt andet har skabt pres på driftsindtjeningen. Kursen steg midlertidigt efter of-
fentliggørelsen af 3. kvartalsregnskab i august 2011, hvorefter kursen fortsatte den faldende 
trend i resten af 2011. 
Den 4. juni 2012 var kursen på aktierne i SAS AB 5,85 kr. pr. aktie, hvilket giver statens ak-
tiepost en værdi på knap 0,3 mia. kr.    
 

Figur 2.40 
Kursudvikling for SAS AB i 2011 
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Anm.: Kursen for SAS AB aktien er korrigeret for ændringer i selskabets kapitalstruktur. 
Kilde: Københavns Fondsbørs. 

 

Statens selskaber 2012 · Juni 2012 70 



Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse
 

2.19 Statens Ejendomssalg A/S 
  

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct.

Hjemmeside: www.freja.biz

Adresse: Codanhus 
Gl. Kongevej 60, 6. sal
1850 Frederiksberg C

Tlf.: 33 73 08 00

Formål:  

Selskabets formål er at overtage/erhverve faste 
ejendomme fra den danske stat og selskaber, 
hvori staten er medejer, med henblik på videre-
salg til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive 
anden i forbindelse hermed beslægtet virksom-
hed, herunder generel rådgivning, administration 
mv.  

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Søren Johansen 

Næstformand Karen-Elisabeth Seest Friis 

Medlem  John R. Frederiksen 

Medlem Ane Arnth Jensen 

Medlem  Lene Dammand Lund 

  

Adm. direktør Karen Mosbech  

 
Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning         569           84           49         130              124  

Driftsresultat (EBIT)         552           65           26         108              104  

Årets resultat         438           77           30           89                85  

Samlede aktiver       1.374       1.229       1.135       1.339           1.578  

Egenkapital       1.224       1.112       1.094       1.283           1.518  

Pct.  

Overskudsgrad           97           78           54           83                84  

Afkastningsgrad           43             5             2             9                 7  

Egenkapitalens forrentning           42             7             3             8                 6  

Soliditetsgrad           89           90           96           96                96  

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 13 15 17 17 18 

Beholdning af ejendomme 43 55 55 79 90  
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2.19.1 Selskabet 
Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) har til formål at videresælge statslige 
ejendomme til tredjepart med størst mulige samlede provenu.  
 
Ved at samordne og effektivisere salget af statslige ejendomme samt ved at specialisere sig i 
salg af udviklingsejendomme har Statens Ejendomssalg bedre muligheder for at skabe vær-
diforøgelse end de enkelte statslige institutioner. 
 
2.19.2 Resultater 
Statens Ejendomssalg gennemførte i 2011 salg af ejendomme og byggeretter til en samlet 
værdi af 418 mio. kr. Fratrukket ejendommenes kostpris og tillagt avancer ved tidligere salg 
mv. gav det et resultat af ejendomsvirksomheden (nettoomsætning) på 124 mio. kr. mod 130 
mio. kr. i 2010, jf. figur 2.41. Faldet i årets resultat skal ses i lyset af den nuværende situation 
på det danske ejendomsmarked, der er præget af et vanskeligt lånemarked og stor tilbage-
holdenhed hos købere. 
 

Figur 2.41 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.42 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

 
Selskabets samlede administrationsomkostninger faldt i forhold til 2010, hvilket skyldes, at 
der i 2010 var en udskiftning i direktionen, der medførte ekstraordinære omkostninger. Sel-
skabets driftsomkostninger er steget på grund af ejendomsporteføljens udvidelse fra 79 til 90 
ejendomme.  
 
Samlet set er selskabets resultat efter skat faldet fra 89 mio. kr. i 2010 til 85 mio. kr. i 2011, jf. 
figur 2.42. Egenkapitalforrentningen er ligeledes faldet fra 7 pct. i 2010 til 6 pct. i 2011. 
 
Egenkapitalen steg med 18,3 pct. og udgjorde 1,5 mia. kr. ved udgangen af 2011, jf. figur 
2.43. Selskabet har en soliditet på 97 pct., hvilket skal ses i lyset af, at overskydende likviditet 
først anvendes til at betale kontant ved nye indskud af ejendomme og/eller til at nedbringe 
gæld, inden der udloddes eventuelt udbytte til staten. Selskabets likvide beholdning er steget 
betydeligt fra 111 mio. kr. til 190 mio. kr. fra 2010 til 2011. 
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Figur 2.43 
Kapitalstruktur 

0

400

800

1.200

1.600

2007 2008 2009 2010 2011
0

20

40

60

80

100

Egenkapital Fremmedkapital
Soliditet (h.akse)

Mio. kr. Pct.

 

Figur 2.44 
Akkumuleret indskuds- og salgsværdi 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

 
På grundlag af årsrapporten for 2011 har selskabet ligesom for 2010 udbetalt et udbytte på 
25 mio. kr. 
 
Statens Ejendomssalg forventer for 2012 et resultat før skat i størrelsesordenen 100 mio. kr. 
Resultatet afhænger i betydelig grad af den generelle udvikling i efterspørgslen på ejen-
domsmarkedet, store enkeltsalg og resultatet af en række lokalplanprocesser. 
 
2.19.3 Forretningsmæssig udvikling 
Den forretningsmæssige udvikling afhænger i høj grad af antallet og typen af ejendomme og 
byggegrunde, som staten indskyder i selskabet. Indskuddet af ejendomme i 2011 blev usæd-
vanligt stort. I alt 43 ejendomme blev indskudt af staten via Finansministeriet til en værdi af 
336 mio. kr. Hovedparten af ejendommene har fungeret som politistationer, retsbygninger, 
undervisningsfaciliteter og boliger. Dermed har staten siden etableringen af Statens Ejen-
domssalg A/S i 1997 indskudt i alt 368 ejendomme til en samlet værdi af ca. 2,5 mia. kr., 
mens selskabet har opnået et salgsprovenu på ca. 4,5 mia. kr., jf. figur 2.44.  
 
Selskabet gennemførte 36 ejendomssalg i 2011. Syv af disse salg er ejendomme, der blev 
indskudt i forbindelse med politireformen, og yderligere syv blev indskudt i forbindelse med 
retsreformen. Finansministeriet arbejder løbende på at indskyde ejendomme i selskabet, som 
ikke længere finder anvendelse i staten. 
 
Ydermere etablerede Statens Ejendomssalg i 2011 med succes en intern salgsfunktion. I den 
forbindelse har Statens Ejendomssalg indgået en række samarbejdsaftaler med et bredt ud-
valg af eksterne ejendomsmæglere fordelt over hele landet.  
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2.20 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 * Morten Bitsch 

Medlem * Martin Møller Grønbæk 

Medlem Jan Olsen 

Medlem  Jørgen Skaarup 

  

Adm. direktør Signe Lynggaard Madsen 

* Medarbejdervalgt 

 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning 81 95 110 117 99 

Driftsresultat (EBIT) 3 9 7 -4 -15 

Årets resultat 2 6 5 -3 -11 

Samlede aktiver 45 55 63 63 52 

Egenkapital 28 35 40 37 27 

Pct.  

Overskudsgrad 3 9 7 -3 -15 

Afkastningsgrad 6 17 12 -6 -26 

Egenkapitalens forrentning 8 21 15 -7 -34 

Soliditetsgrad 62 63 63 59 51 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 57 60 74 86 85 

Samlet omsætning på  
rammekontrakter (mio. kr.) 9.498 11.386 13.003 13.096 11.199 
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2.21 Sund og Bælt Holding A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 100 pct.

Hjemmeside: www.sundogbaelt.dk

Adresse: Sund & Bælt
Vester Søgade 10

1601 København V

Tlf.: 33 93 52 00

Formål:  

Selskabets formål er i overensstemmelse med lov 
om Sund og Bælt Holding A/S at udøve ejerskab i 
A/S Storbælt, A/S Øresund, Sund og Bælt Partner 
A/S, A/S Femern Landanlæg, Femern Bælt A/S 
samt Brobizz A/S. 
 

Bestyrelse og direktion 

Formand Henning Kruse Petersen 

Næstformand Carsten Koch 

Medlem* Helle Dragsbæk 

Medlem* Jesper Brink 

Medlem  Pernille Sams 

Medlem  Jørgen Elikofer 

Medlem Mette Boye 

Medlem  Walter Christophersen 

  

Adm. direktør Leo Larsen 

* Medarbejdervalgt 

 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning 3.156 3.207 3.237 3.264 3.392 

Driftsresultat (EBIT) 1.937 2.102 2.151 2.144 2.277 

Resultat før dagsværdiregulering 152 176 87 301 673 

Årets resultat efter skat 1.029 -2.220 -471 254 -1.482 

Samlede aktiver 42.569 44.485 42.710 43.799 45.494 

Egenkapital -3.052 -5.272 -5.743 -5.489 -6.972 

Pct.  

Overskudsgrad 61 66 66 66 67 

Afkastningsgrad 4 5 9 -5 24 

Egenkapitalens forrentning -29 53 9 -5 24 

Soliditetsgrad -7 -12 -13 -13 -15 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 100 123 155 175 183 

Trafik pr. døgn, Storebælt 29.429 30.124 29.608 28.749 29.628 

 - årlig vækst (pct.) 7 2 -2 -3 3 

Trafik pr. døgn, Øresund 18.482 19.367 19.462 19.388 19.146 

 - årlig vækst (pct.) 17 5 1 0 -1 
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2.21.1 Selskabet 
Sund & Bælt Holding A/S driver og vedligeholder gennem Storebælt A/S forbindelsen over 
Storebælt og gennem Øresundsbro Konsortiet forbindelsen over Øresund. Desuden drives 
og vedligeholdes Øresundsmotorvejen, og selskabet varetager opgaverne med projekte-
ringsarbejdet af en fast forbindelse over Femern Bælt samt udfører bygherrerådgivning i rela-
tion til andre store og primært internationale infrastrukturinvesteringer. Staten garanterer for 
koncernens lån og øvrige finansielle instrumenter. 
 
2.21.2 Resultater 
Sund & Bælts nettoomsætning var i 2011 på 3,4 mia. kr., hvilket er en stigning på knap 4 pct. 
i forhold til 2010, jf. figur 2.45. Stigningen er primært relateret til væksten i storebæltstrafikken 
på 3 pct. 
 
 

Figur 2.45 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.46 
Resultat før værdireguleringer og før/efter skat 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Selskabets omkostninger udgjorde i 2011 1,1 mia. kr. svarende til omkostningsniveauet i 
2010. Koncernens resultat før værdiregulering og skat viste således i 2011 et overskud på 
673 mio. kr. mod et overskud på 301 mio. kr. i 2010, jf. figur 2.46. 
 
Renteniveauet er under et faldet med omkring 1 procentpoint, hvorfor nettorenteudgifterne 
har været 239 mio. kr. lavere end i 2010 og udgør 1,6 mia. kr. 
 
Sund og Bælts resultat i 2011 efter skat viste et underskud på 1.482 mio. kr. mod et overskud 
på 254 mio. kr. i 2010. Resultatet efter skat skyldes primært større bogførte negative værdi-
reguleringer i 2011 end i 2010. Værdireguleringer udgjorde i 2011 en udgift på 2,8 mia. kr., 
hvilket er 2,7 mia. kr. større end i 2010. Da værdireguleringerne udtrykker, hvad det ville ko-
ste selskabet at indfri gælden nu, indebærer den lavere rente en stigende kursværdi og der-
med en højere pris for indfrielse af gælden. Det bemærkes dog, at værdireguleringen er en 
regnskabsteknisk post, som ikke har betydning for koncernens pengestrømme og dermed til-
bagebetalingstiden for koncernens gæld.  
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Årets resultat betyder, at koncernens egenkapital er -7,0 mia. kr. mod -5,5 mia. kr. i 2010. 
Koncernen forventer på den baggrund en negativ egenkapital i en længere årrække. Egen-
kapitalen forventes reetableret inden for en tidshorisont på 9-11 år regnet fra ultimo 2011. 
 
Der blev ikke udbetalt udbytte for 2011. 
 
2.21.3 Forretningsmæssig udvikling 
Sund & Bælts indtægter påvirkes i overvejende grad af vejtrafikken og taksterne på de to 
broer.   
 
Den samlede trafik på Øresund faldt med 1,2 pct. i 2011 i forhold til 2010. Det samlede fald 
dækker over et fald i antallet af personbiler på 1,8 pct., mens at antallet af lastbiler steg med 
9,1 pct., jf. figur 2.47. 
 
 
 

Figur 2.47 
Trafik over Storebælt og Øresund 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Den samlede trafik på Storebælt er steget med 3,1 pct. i forhold til 2010. Til sammenligning 
faldt storebæltstrafikken året før med 2,9 pct. primært på grund af det hårde vintervejr i 2010. 
Der har især været vækst i lastbilstrafikken, hvilket blandt andet kan forklares med, at færge-
ruten Århus-Kalundborg har reduceret sin kapacitet betydeligt, og at den internationale gods-
transport i højere grad benytter Storebælt frem for de tyske færgeruter. 
 
Selskabet forventer, at personbiltrafikken vil være uændret i 2012, og at væksten i lastbilstra-
fikken vil aftage betydeligt. 
 
For Storebælt A/S er tilbagebetalingstiden på baggrund af trafikprognosen for 2012 afkortet 
med 1 år til i alt 31 år efter åbningen, dvs. i 2029. Forbedringen tilskrives primært gennem-
slaget af prisindekseringen af taksterne samt i mindre omfang lavere finansieringsomkostnin-
ger. Tilbagebetalingstiden for A/S Øresund, dvs. for den danske del af Øresundsbroen samt 
landanlæggene ved Øresundsmotorvejen, beregnes nu til at være 49 år, hvilket er 1 år korte-
re end prognosen i 2010.  Forbedringen har primært baggrund i sambeskatningsreglerne, 
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hvor den positive resultatudvikling i Storebælt A/S fremrykker betalingen af koncernens sam-
beskatningsbidrag og dermed likviditetsfordelen, foruden lavere finansieringsomkostninger. 
 
I januar 2011 godkendte forligskredsen anbefalingen om en sænketunnel under Femern Bælt 
som den foretrukne tekniske løsning. I juni 2011 blev der opnået enighed om at placere pro-
duktionen af tunnelelementer ved Rødbyhavn. Udarbejdelse af VVM-undersøgelser udestår 
stadig og en analyse vedrørende projektets overordnede tidsplan forventes afsluttet inden 
sommerferien 2012.  
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2.22 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 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Omsætning 2.216 2.163 2.029 2.147 2.311 

Driftsresultat (EBIT) 109 102 -7 60 105 

Årets resultat -159 22 -14 353 128 

Samlede aktiver 1.768 1.689 1.798 1.612 1.751 

Egenkapital 598 616 601 951 1.074 

Pct.  

Overskudsgrad 5 5 0 3 5 

Afkastningsgrad 6 6 0 4 6 

Egenkapitalens forrentning -23 4 -2 45 13 

Soliditetsgrad 34 36 33 59 61 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere  1.073 1.069 988 999 995 

Udsendelsestimer1)  38.647 40.659 40.577 40.816 41.409 

Gennemsnitlig pris pr. -
udsendelsestime2) (t.kr.) 67 55 54 55 55 
 

1) Inklusiv reklametimer. 
2) Eksklusiv reklametimer. 
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2.22.1 Selskabet 
TV 2|DANMARK har fem tv-kanaler – TV 2, TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 Film og TV 2 
NEWS. Hovedkanalen TV 2 er underlagt en række public service-forpligtelser. De øvrige ka-
naler drives i henhold til særskilt registrering uden for public service-virksomheden.  
 
Endvidere indgår TV 2|DANMARK i et joint venture med Modern Times Group MTG A/S om 
kanalen TV 2 SPORT A/S. TV 2-koncernen er derudover underleverandør af nyheder til Ra-
dio NOVA fm, ligesom TV 2 driver den bredbåndsbaserede on-demand film- og tv-kanal TV 2 
Sputnik samt diverse internetaktiviteter og mobile tjenester. 
 
2.22.2 Resultater 
Omsætningen i TV 2|DANMARK steg i 2011 med 7,6 pct. til 2,3 mia. kr., jf. Figur 2.48. Stig-
ningen skyldes en øget tv-reklameomsætning og tv-abonnementsomsætning. Væksten i tv-
reklameomsætningen kan henføres til en generel vækst i tv-reklamemarkedet i 2011, mens 
en faldende seerandel på hovedkanalen påvirker tv-reklameomsætningen negativt. Stignin-
gen i tv-abonnementsomsætningen skyldes primært øgede indtægter på TV 2 NEWS som 
følge af prisstigninger. 
 

Figur 2.48 
Omsætning og omkostninger 
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Figur 2.49 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Omkostningerne er steget med 119 mio. kr. i forhold til 2010, svarende til 5,7 pct. Stigningen 
skyldes blandt andet engangsomkostninger i forbindelse med implementeringen af abonne-
mentsbetalingen på hovedkanalen, en general styrkelse af programfladen samt dækning af 
folketingsvalget.  
 
I 2011 viste hovedkanalen TV 2 et underskud før skat på 197 mio. kr. Nichekanalerne og sel-
skabets øvrige aktiviteter havde et overskud før skat på i alt 308 mio. kr.  
 
Resultatet efter skat viste et overskud på 128 mio. kr., hvilket er et fald på 225 mio. kr. i for-
hold til 2010, jf. Figur 2.49. I 2011 indgår salget af Momondo-aktier for 47 mio. kr., mens en 
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stor del af resultatet for 2010 kan henføres til en engangsindtægt fra salg af sendenet til Te-
racom AB.  
 
Resultatet i 2011 er bedre end forventningerne ved årets start. Som følge af årets resultat 
steg egenkapitalen fra 951 mio. kr. til 1.074 mio. kr. Soliditeten steg fra 59 pct. i 2010 til 61 
pct. i 2011, jf. Figur 2.50.  
 

Figur 2.50 
Kapitalstruktur 
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Figur 2.51 
Udsendelsestimer og enhedspris 
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Kilde: Årsrapporter, TNS Gallup/TV-Meter samt egne beregninger. 
 
Der er ikke udbetalt udbytte for regnskabsåret 2011. 
 
TV 2|DANMARK forventer i 2012 en lavere tv-reklameomsætning end i 2011. Der er fortsat 
stor makroøkonomisk usikkerhed i 2012, og TV 2|DANMARKs overgang fra ukrypteret "must-
carry"-kanal til betalingskanal på markedsvilkår vil endvidere medføre et mindre fald i antal 
husstande med TV 2, som isoleret set vil påvirke tv-reklameomsætningen negativt. Til gen-
gæld vil der være en væsentlig stigning i tv-abonnementsomsætningen på grund af abonne-
mentsbetaling for hovedkanalen.  
 
2.22.3 Forretningsmæssig udvikling 
TV 2|DANMARK kom i 2008 i økonomiske problemer som følge af omkostningstunge aktivi-
teter og vigende indtægter. På den baggrund iværksatte staten en redningsstøtte i form af en 
midlertidig kreditfacilitet. Som betingelse for redningsstøtten stillede EU-Kommissionen krav 
om, at der blev udarbejdet en omstruktureringsplan, der skulle skabe et bæredygtigt TV 
2|DANMARK og sikre, at der ikke fremover ville være behov for statslån. 
 
Et væsentligt element i omstruktureringsplanen er indførelsen af abonnementsbetaling på TV 
2|DANMARKs hovedkanal TV 2 pr. 1. januar 2012.  Den 11. marts 2011 indgik partierne bag 
omstruktureringsplanen en tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010, hvorefter alle hus-
stande, som ønsker at modtage TV 2, skal betale abonnement herfor. Dette sikrer en mere 
robust forretningsmodel for TV 2|DANMARK. Udover engangsomkostningerne i forbindelse 
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med implementeringen af abonnementsbetalingen på hovedkanalen er omkostningerne ge-
nerelt steget for TV 2|DANMARK i 2011. Den gennemsnitlige pris pr. udsendelsestime eks-
klusiv reklametimer er dog uændret på knap 55.000 kr. Dette skyldes, at antallet af udsendel-
sestimer samtidig steg i 2011, jf. figur 2.51. 
 
EU-Kommissionen har i april 2011 godkendt omstruktureringsplanen for TV 2|DANMARK. 
Godkendelsen af omstruktureringsplanen betinges af visse forudsætninger, herunder at sta-
ten ultimo 2012 skal gennemføre en uafhængig analyse af TV 2|DANMARKs kapitalstruktur 
med henblik på at bringe denne i overensstemmelse med, hvad der er normalt for tilsvarende 
virksomheder. 
 
EU-Kommissionen har samtidig med godkendelsen af omstruktureringsplanen truffet afgørel-
se i en række statsstøttesager mod TV 2|DANMARK om tilbagebetaling af statsstøtte og re-
kapitalisering af selskabet. EU-Kommissionen har således godkendt, at den statslige kom-
pensation, som blev ydet til TV 2|DANMARK i perioden 1995-2002, var nødvendig og propor-
tional i forhold til de pålagte public service-forpligtelser. EU-kommissionen har dog samtidig i 
afgørelsen konstateret, at disse foranstaltninger indebar ny og ikke-anmeldt statsstøtte. TV 
2|DANMARK har derfor den 30. december 2011 indgivet en stævning ved Retten i Luxem-
bourg mod denne del af EU-Kommissionens beslutning. 
 
Baseret på EU-Kommissionens afgørelse har Viasat Broadcasting UK Ltd. fremsat et krav 
om betaling af ulovlighedsrenter fra TV 2|DANMARK til staten på 1.753 mio. kr. begrundet i 
uanmeldt statsstøtte. Spørgsmålet om ulovlighedsrenter vil antagelig skulle afvente Retten i 
Luxembourgs afgørelse i den af TV 2|DANMARK anlagte sag. 
   
TV 2|DANMARKs årsrabatter har ligeledes været genstand for en række retssager. Højeste-
ret afsagde i den forbindelse dom den 18. marts 2011 i sagen mellem Konkurrencerådet og 
Viasat Broadcasting UK Ltd. Dommen giver Viasat Broadcasting UK Ltd. medhold i, at TV 
2|DANMARKs årsrabatter i perioden 2001 til 2005 udgør et misbrug af selskabets domine-
rende stilling i strid med konkurrenceloven. 
 
Dommen åbner op for en genoptagelse af to tidligere erstatningssager anlagt af Viasat 
Broadcasting UK Ltd. og SBS TV A/S.  I den forbindelse har Viasat Broadcasting UK Ltd. for-
højet deres erstatningskrav til 1.636 mio. kr. med tillæg af procesrente, og SBS TV A/S har 
forhøjet deres erstatningskrav til 650 mio. kr. med tillæg af procesrente. 
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2.23 Udviklingsselskabet By og Havn I/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 45 pct.

Hjemmeside: www.byoghavn.dk

Adresse: Nordre Toldbod 7
1013 København K

Tlf.: 33 76 98 00

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 Agneta Björkman 

Medlem Carl Christian Ebbesen 

Medlem * John Becher Krommes 

Medlem  Peter Maskell 

Medlem * Nina Dahle Rasmussen 

Medlem  Lars Weiss 

  

Adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen 

* Medarbejdervalgt 
 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Nettoomsætning 219 239 242 257 263 

Værdiregulering af  
investeringsejendomme 72 83 -75 503 -632 

Driftsresultat (EBIT) 121 117 -45 542 -527 

Årets resultat 286 -1.208 -744 -26 -2.026 

Samlede aktiver 14.960 14.505 13.569 11.788 12.081 

Egenkapital 731 -502 -1.222 -1.224 -3.251 

Pct.  

Overskudsgrad 55 49 -19 211 -201 

Soliditetsgrad 5 -3 -9 -10 -27 

Øvrige nøgletal  

Medarbejdere 97 103 113 112 111  

Anm.: Regnskabet er for moderselskabet, da der ikke er udarbejdet koncernregnskab i 2010 og 2011. 
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2.23.1 Selskabet  
Hovedformålet for Udviklingsselskabet By og Havn I/S er at varetage arealudviklingen i 
Ørestaden og Nordhavnen samt havnedriften i Københavns Havn. Selskabet blev stiftet i ok-
tober 2007 i henhold til Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, hvor man 
samtidig opløste Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S.  
 
Havnedriften bliver varetaget af Copenhagen Malmö Ports AB, som ejes af Udviklingsselska-
bet By og Havn I/S (50 pct.), Malmø Kommune samt en række andre selskaber.  
 
Udviklingsselskabet By og Havn I/S ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og den danske 
stat (45 pct.). Interessenterne hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. 
 
2.23.2 Resultater 
Udviklingsselskabet By og Havn omsatte i 2011 for 263 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 
2 pct. i forhold til året før, jf. figur 2.52. Stigningen i selskabets omsætning kan primært henfø-
res til en stigning i indtægter fra parkering i Ørestad, der stiger i takt med antallet af beboere 
og virksomheder, der flytter til området. Omsætningen fra udlejning har stort set været på ni-
veau med 2010. 
 
 

Figur 2.52 
Nettoomsætning og omkostninger 
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Figur 2.53 
Resultat og egenkapitalforrentning 
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Anm.: Omkostninger er ekskl. markedsværdireguleringer. 
Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 

 
Selskabets driftsomkostninger inkl. afskrivninger var i alt 187 mio. kr. i 2011, hvilket er et fald 
på 14,8 pct. i forhold til 2010. Resultatet af den primære drift eksklusiv værdiregulering af in-
vesteringsejendomme blev i 2011 105 mio. kr., hvilket er en fremgang på 60 mio. kr. i forhold 
til 2010, svarende til 36 pct. 
 
Der er i 2011 gennemført værdiregulering af investeringsejendomme på -632 mio. kr. mod 
503 mio. kr. i 2010. Den negative værdiregulering af selskabets investeringsejendomme er 
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en naturlig følge af situationen på ejendomsmarkedet med begrænset salgsaktivitet og fal-
dende priser. Værdireguleringen svarer til ca. 7 pct. af investeringsejendommenes værdi og 
vedrører primært byudviklingsområder med et længere tidsperspektiv. På andre områder, 
herunder især udlejningsejendommene, har der været grundlag for en opskrivning af værdi-
erne. 
 
Årets samlede resultat udgjorde et underskud på 2 mia. kr. mod et underskud på 26 mio. kr. i 
2010, jf. figur 2.53. Underskuddet kan primært henføres til de negative værdireguleringer af 
investeringsejendomme samt finansielle poster inklusiv markedsværdiregulering af gæld. 
 
Egenkapitalen faldt til -3,3 mia. kr. i 2011 mod -1,2 mia. kr. i 2010, jf. figur 2.54. Dette kan 
primært henføres til underskuddet i 2011 på 2,0 mia. kr. 
 
z 

Figur 2.54 
Kapitalstruktur 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Der er ikke udbetalt udbytte for 2011. 
 
Selskabet forventer i 2012 et resultat før markedsværdiregulering af gæld på omkring 0 kr. 
Resultatet vil også i 2012 være stærkt afhængigt af udviklingen på ejendomsmarkedet. For 
så vidt angår den primære drift eksklusiv værdireguleringer af investeringsejendomme, ven-
tes en fortsat fremgang i forhold til 2011, når der ses bort fra særlige engangsposter, der ind-
går i resultatet for 2011. Fremgangen vedrører såvel lejemål som forventede indtægter fra 
modtagelse af jord til deponering i Nordhavnen. 
 
2.23.3 Forretningsmæssig udvikling 
Udviklingsselskabet By og Havn har fokus på en række forretningsområder, herunder speci-
elt arealudvikling i Ørestaden, Nordhavnen og Marmormolen. De største enkeltprojekter i 
2011 har været udvidelse af Nordhavnen, etablering af et nyt lager til UNICEF, byggemod-
ning på Marmormolen samt nyt parkeringshus i Ørestaden. 
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Udviklingsselskabet By og Havn har i 2011 indgået sin hidtil største salgsaftale, som omfatter 
en kontorejendom på 45.000 etagemeter, som selskabet via et datterselskab er ved at etab-
lere for FN. Etableringen af kontorejendommen følger tidsplanen. 
 
Der er i 2011 gennemført investeringer i moderselskabsregi for knap 600 mio. kr. Hertil kom-
mer investeringer i byudvikling og ejendomme i joint ventures og datterselskaber for mere 
end 400 mio. kr. Investeringsniveauet ventes yderligere øget i 2012 og 2013, hvor udvidelsen 
af Nordhavnen skal gennemføres, og byggemodningen af Århusgadekvarteret i Nordhavnen 
forventes igangsat. 
 
I Ørestaden er infrastrukturen blevet yderligere udbygget, og et nyt parkeringshus i Øresta-
den blev indviet i februar 2012. 
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2.24 Vestjysk Bank A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 52 pct.

Hjemmeside: www.vestjyskbank.dk

Adresse: Torvet 4-5
7620 Lemvig

Tlf.: 96 63 20 00

Formål: 

At drive bankvirksomhed samt anden ifølge bank-
lovgivningen tilladt virksomhed.  

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Carsten Andersen 

Næstformand Anders Bech 

Medlem  Bjørn Albinus 

Medlem Poul Hjulman 

Medlem * Palle Hoffmann 

Medlem Carl Olav Birk Jensen 

Medlem Kirsten Lundgaard-Karlshøj 

Medlem * Peter Bækkelund Rasmussen 

Medlem * Malene Rønø 

  

Bankdirektør Frank Kristensen 

  * Medarbejdervalgt 
 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Netto rente- og gebyrindtægter 612 714 1.014 1.050 1.082 

Nedskrivninger på udlån 15 -155 -464 -345 -984 

Resultat før skat 291 254 -59 10 -559 

Årets resultat 222 258 -41 6 -423 

Samlede aktiver 18.513 32.216 32.838 33.583 29.280 

Egenkapital 1.714 2.196 2.149 2.161 1.733 

Hybridkapital 1.550 1.567 

Pct.      

Egenkapitalens forrentning 9 10 15 14 12 

Kernekapitalprocent 13 13 -2 0 -22 

Solvensprocent 7 6 11 11 9 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere 432 472 659 642 615 
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2.24.1 Selskabet 
Vestjysk Bank A/S har hovedsæde i Lemvig og med primært geografisk markedsområde i 
Midtjylland. Banken har 615 medarbejdere fordelt på 20 afdelinger i Jylland og på Fyn. 
 
Staten opnåede den 20. februar 2012 en ejerandel i Vestjysk Bank A/S på 53,1 pct., idet 
banken valgte at konvertere 292 mio. kr. af det statslige kapitalindskud til aktier i overens-
stemmelse med Bankpakken. Kort herefter – i marts 2012 – fusionerede Vestjysk Bank A/S 
med Aarhus Lokalbank A/S, hvori staten havde en ejerandel på 45,2 pct. Efter fusionen af de 
to banker er statens ejerandel for den fusionerede Vestjysk Bank A/S 52,2 pct.  
 
2.24.2 Resultater 
Vestjysk Bank har i løbet af det seneste år været kraftigt påvirket af den økonomiske krise. 
Bankens netto rente- og gebyrindtægter var 1,1 mia. kr. i 2011, hvilket svarer til en stigning 
på 3,1 pct. ift. 2010, jf. figur 2.55. Dette er til trods for en reduktion i bankens udlån på 1,8 
mia. kr. Bankens samlede omkostninger steg, inkl. nedskrivninger, fra 1,0 mia. kr. i 2010 til 
1,6 mia. kr. i 2011, hvilket svarer til en stigning på 57,8 pct.  
 
 

Figur 2.55 
Nettorente- og gebyrindtægter 
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Figur 2.56 
Årets resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
De øgede omkostninger kan primært henføres til øgede nedskrivninger på udlån og tilgode-
havender, jf. figur 2.57, især på bankens landbrugskunder og ejendomsengagementer. Ned-
skrivningerne skyldes den generelle økonomiske situation. Finanstilsynet konstaterede såle-
des ved deres inspektion i slutningen af 2011 et behov for yderligere nedskrivninger på i alt 
550 mio. kr., hvoraf godt 384 mio. kr. vedrørte landbruget. 
 
Resultatet efter skat faldt i 2011 til et underskud på 423 mio. kr., hvilket er en markant forvær-
ring sammenlignet med 2010, hvor der var et overskud på 6,0 mio. kr., jf. figur 2.56 
 
Årets negative resultat har ført til et fald i selskabets egenkapital fra 2,2 mia. kr. i 2010 til 1,7 
mia. kr. i 2011, jf. figur 2.58. 
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Figur 2.57 
Nedskrivninger 
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Figur 2.58 
Kapitalstruktur 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Ledelsen forventer, på baggrund af et foreløbigt budget for den fusionerede bank, en samlet 
basisindtjening i 2012 i niveauet 550-600 mio. kr. før nedskrivninger og ekstraordinære udgif-
ter forbundet med fusionen. Nedskrivningerne i den fusionerede bank forventes at ligge på 
ca. 1,5 pct. af udlån og garantier i 2012, svarende til 450 mio. kr. 
 
2.24.3 Forretningsmæssig udvikling 
Banken har i løbet af 2011, og særligt i andet halvår, arbejdet på at reducere sin udlånsporte-
følje. Det har resulteret i en nedbringelse af udlånsporteføljen på 7,5 pct. til 21,7 mia. kr. si-
den begyndelsen af året. Forskellen mellem udlån og indlån er reduceret med 1,2 mia. kr. i 
2011 fra 7,9 mia. kr. til 6,7 mia. kr.  
 
Der er fremadrettet behov for at gennemføre en kapitalplan, der kan imødekomme selskabets 
fundingbehov og danne et forbedret grundlag for en fremtidig afvikling af de individuelle 
statsgarantier der udløber i 2012 og 2013. 
 
På baggrund af ovenstående udfordringer fusionerede Vestjysk Bank A/S med Aarhus Lo-
kalbank A/S i marts 2012 som led i en omfattende kapitalplan.  
 
Et vigtigt led i kapitalplanen blev gennemført den 23. maj 2012, da Vestjysk Bank kunne of-
fentliggøre, at den udbudte aktieemission var blevet fuldtegnet med et bruttoprovenu på 
318,7 mio. kr. De øvrige elementer i kapitalplanen er optagelse af ansvarlig lånekapital på 
200 mio. kr., salg af sektoraktier til Nationalbanken for 175 mio. kr. og tildeling af nye indivi-
duelle statsgarantier med udløb i 2016. Der er allerede opnået betinget tilsagn om disse ude-
stående elementer, som forventes gennemført medio 2012. 
 
 



Kapitel 2 Selskaber med statslig deltagelse
 

2.24.4 Kursudvikling 
Samlet set er kursen på Vestjysk Bank A/S’ aktier faldet med 82 pct. fra begyndelsen af 2011 
til den 4. juni 2012, jf. figur 2.59. Faldet kan primært henføres til den økonomiske udvikling i 
banken som beskrevet ovenfor. 
 
Den 4. juni 2012 var kursen på aktierne i Vestjysk Bank A/S 13,6 kr. pr. aktie, hvilket giver 
statens aktiepost en værdi på knap 0,2 mia. kr. 
 
 

Figur 2.59 
Kursudvikling Vestjysk Bank A/S 
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2.25 Aarhus Lokalbank A/S 
 

Selskabsdata 

Ejerandel: 45 pct.

Hjemmeside: www.aarhuslokalbank.dk

Adresse: Toldkammeret
Nordhavnsgade 1

8000 Århus C

Tlf.: 87 61 46 00

Formål: 

At drive bankvirksomhed samt anden ifølge bank-
lovgivningen tilladt virksomhed.  

Bestyrelse og direktion 

Bestyrelse  

Formand Carsten Andersen 

Næstformand Flemming Johansen 

Medlem * Per Enevoldsen 

Medlem * Hans Peder Hansen 

Medlem *  Camilla Lund 

Medlem  Jan Rasmussen 

Medlem Jørn Sørensen 

  

Adm. direktør Vagn Thorsager 

  * Medarbejdervalgt 

 
 

Regnskabstal 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Mio. kr.  

Netto rente- og gebyrindtægter 121 143 154 139 96 

Nedskrivninger på udlån 0 31 41 255 146 

Resultat før skat 49 -3 2 -233 -155 

Årets resultat 37 -2 0 -201 -156 

Samlede aktiver 4.479 4.788 5.387 6.363 4.471 

Egenkapital 328 309 341 136 218 

Hybridkapital 50 50 228 226 160 

Pct.  

Egenkapitalens forrentning 13,7 -0,7 0,1 -84,4 -88,1 

Kernekapitalprocent 6,7 6,5 11,9 3,4 8,2 

Solvensprocent 12,1 13,0 20,4 7,0 15,4 

Øvrige nøgletal      

Medarbejdere - - 99 92 77  
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2.25.1 Selskabet 
Aarhus Lokalbanks primære markedsområde findes i Århus og omegn. Banken havde ved 
udgangen af 2011 84 medarbejdere fordelt på 3 filialer. 
 
Selskabet var ved udgangen af 2011 noteret på Nasdaq OMX, hvor ejerskabet var fordelt på 
over 7.000 aktionærer. Statens ejerandel udgjorde 45 pct.  
 
Banken fusionerede imidlertid med Vestjysk Bank A/S i marts 2012. I den fusionerede bank 
der videreføres, Vestjysk Bank A/S, har staten en ejerandel på 52,1 pct. 
 
2.25.2 Resultater 
Aarhus Lokalbank er i de sidste tre år blevet kraftigt påvirket af den finansielle krise.  
 
Bankens netto rente- og gebyrindtægter var 96 mio. kr. i 2011, svarende til en nedgang på 
godt 31 pct. i forhold til 2010, jf. figur 2.60. Bankens samlede omkostninger, inkl. nedskrivnin-
ger, faldt fra 373 mio. kr. i 2010 til 272 mio. kr. i 2011. Faldet skyldes især en reduktion i ned-
skrivninger på udlån. 
  
 

Figur 2.60 
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Figur 2.61 
Årets resultat og egenkapitalforrentning 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
Den økonomiske situation har ført til betydelige nedskrivninger på bankens erhvervskunder 
gennem de senere år, hvorimod der på bankens privatkunder kan konstateres et uændret ri-
sikobillede. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavender udgjorde i 2011 146 mio. kr., jf. 
figur 2.62. 
 
Banken fik i 2011 et negativt resultat på 156 mio. kr., hvilket dog er en forbedring sammenlig-
net med underskuddet i 2010 på 201 mio. kr., jf. figur 2.61. Resultatet kan henføres til en fejl-
slagen gennemført vækststrategi i årene 2006-2008 og den i 2010 igangsatte oprydningspro-
ces kombineret med svage økonomiske konjunkturer.  
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Til trods for årets resultat steg bankens egenkapital fra 136 mio. kr. i 2010 til 218 mio. kr. i 
2011 som følge af en kapitaludvidelse i 2011, der styrkede egenkapitalen med 250 mio. kr., 
jf. figur 2.63. 
  
 

Figur 2.62 
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Figur 2.63 
Kapitalstruktur 
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Kilde: Årsrapporter samt egne beregninger. 
 
2.25.3 Forretningsmæssig udvikling 
Ved bankens generalforsamling i 2011 blev der valgt en ny bestyrelsesformand og næstfor-
mand. Forinden var der ansat en ny adm. direktør, således at der samlet set skete en styr-
kelse af ledelsen for at give banken de fornødne finansielle og regnskabsmæssige kompe-
tencer til at gennemføre bankens handlingsplaner og komme igennem de nuværende udfor-
dringer.  
 
De vedtagne handlingsplaner fra foråret 2011 har medvirket til at banken kom ud af 2011 
med en styrket solvensprocent på 15,4 mod et solvensbehov på 11,4 pct. Bankens beskedne 
egenkapital og fremtidige nedvægtning af efterstillede kapitalindskud, sammenholdt med fort-
sat betydelig usikkerhed om det fremtidige økonomiske klima, har imidlertid øget bankens 
sårbarhed over for konjunkturpåvirkninger, og dermed behovet for en mere robust kapital-
struktur. Det blev derfor besluttet på generalforsamlingen i marts 2012 at fusionere med Vest-
jysk Bank A/S. Fusionen blev gennemført umiddelbart efter. 
 
2.25.4 Kursudvikling 
Samlet set faldt kursen på Aarhus Lokalbank A/S’ aktier med 82 pct. fra begyndelsen af 2011 
til den 30. marts 2012, jf. figur 2.64.  
 
Den 30. marts var den sidste handelsdag for aktierne i Aarhus Lokalbank A/S inden fusionen 
med Vestjysk Bank A/S, og da var aktiekursen 6,0 kr. pr. aktie, hvilket gav statens aktiepost 
en værdi på knap 43,7 mio. kr. 
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Figur 2.64 
Kursudvikling 

0

20

40

60

80

100

120

januar 2011 marts 2011 maj 2011 juli 2011 september 2011 november 2011 januar 2012 marts 2012
0

20

40

60

80

100

120

Nasdaq Nordic Small Cap Aarhus Lokalbank A/S

3. januar 2011 = 100 3. januar 2011 = 100

 
 

Kilde: Københavns Fondsbørs. 
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Definitioner af finansielle 
nøgletal 
Nyt kapitel 

Nedenfor beskrives de i publikationen anvendte definitioner af finansielle nøgletal. Det be-
mærkes, at der i forhold til selskabernes årsrapporter kan forekomme afvigelser fra nøgletal-
lene grundet forskellige definitioner1.

Omkostninger 
Hvor ikke andet fremgår af teksten, er omkostninger defineret som summen af selskabets 
driftsomkostninger og selskabets af- og nedskrivninger. 
 

Overskudsgrad 
Overskudsgraden beregnes som resultat af primær drift (dvs. før finansielle poster og even-
tuelle ekstraordinære poster) i procent af nettoomsætningen. Dette nøgletal viser, hvor stor 
en del af omsætningen der bliver til indtjening i virksomheden og dermed bidrager til årets re-
sultat. 

Afkastningsgrad 
Afkastningsgraden beregnes som resultat af primær drift (dvs. før finansielle poster og even-
tuelle ekstraordinære poster) i procent af de samlede gennemsnitlige aktiver. Nøgletallet ud-
trykker således forrentningen af den samlede kapital (egenkapital og fremmedkapital), der er 
bundet i virksomheden. 

Egenkapitalens forrentning 
Egenkapitalens forrentning beregnes som årets regnskabsresultat efter skat i procent af den 
gennemsnitlige egenkapital. Nøgletallet angiver således forrentningen af de værdier, ejerne 
har bundet i virksomheden. 

Soliditetsgrad 
Soliditetsgraden udregnes som egenkapitalens andel af de samlede aktiver ultimo, dvs. hvor 
stor en del af aktiverne der er finansieret af ejerne.

1 På nær forrentningen af investeret kapital, hvor selskabernes egne beregninger er benyttet. 
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