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Anmodning om en undersøgelse af DONG Energy A/S 

 

DONG Energy A/S er et statsligt aktieselskab, da staten pt. ejer 76 % af ak-

tiekapitalen. Rigsrevisionen har adgang til at kræve regnskaber til gennem-

gang direkte fra selskabet - dvs. adgang til at udføre forvaltningsrevision. 

 

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge: 

 Hvordan varetager staten ejerrollen – fx hvordan er man repræsente-

ret i DONGs bestyrelse og til generalforsamlinger, og hvordan sikrer 

man selskabets samfundsansvar? 

 Har ejerrollen ændret sig over tid – fx i bestræbelserne på at gøre 

DONG salgbart? 

 I hvilken udstrækning drives DONGs virksomhed omkostningseffektivt 

– dvs. hvordan tages der skyldige økonomiske hensyn ved investe-

ringer, anskaffelser, aflønning af personale, personalegoder mv.? 

 Hvordan er DONGs lønninger og omkostninger og DONGs styring 

heraf sammenlignet med andre statslige selskaber? 

 Hvordan er DONGs energipriser (inkl. priser på grøn energi) i forhold 

til andre udbydere på det danske marked og sammenlignet med 

udenlandske energipriser? 

 Hvordan har DONG i sin levetid bidraget med skat, kulbrinteskat og 

udbytte til staten? 

 Hvorledes har DONGs bidrag til staten udviklet sig og hvilke faktorer 

har påvirket bidragets størrelse? 

 

Baggrund 

DONG Energy A/S’ formål er at drive virksomhed inden for energisektoren og 

dermed beslægtede formål. Det er besluttet, at DONG på sigt skal privatise-

res. 

 

Selskabets omsætning – 54,6 mia. kr. i 2010 – fordeler sig på 5 forretnings-

områder: 

1. Handel med energi på europæiske markeder   46 % 

2. Salg og distribution af el og naturgas (fortrinsvis i København og 

Nordsjælland)      21 % 
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3. Produktion af el og varme på kraftværker  17 % 

4. Efterforskning og produktion af olie og naturgas  12 % 

5. El-produktion på vind- og vandkraft     4 % 

 

I Finansministeriets årlige orientering ”Statens selskaber” findes følgende op-

lysninger om DONGs resultater mv. i 2010: 

 DONG er det største statslige selskab målt på omsætning og antal 

medarbejdere 

 resultatet efter skat var et overskud på 4,5 mia. kr.  

 aktiverne udgjorde 137 mia. kr. og egenkapitalen 43 mia. kr. 

 antallet af medarbejdere var 5.874  

 nettoomsætningen steg med 11 % i forhold til 2009 og produktions-

omkostninger steg med knap 3 %  

 egenkapitalen blev forrentet med 11 % i 2010.  

 

DONGs resultat er meget påvirket af olieprisen. Over de sidste 5 år er egen-

kapitalen er forrentet med 11 % (uvejet gennemsnit).  DONG betaler ind-

komst- og kulbrinteskat til staten samt udbytte til aktionærerne. DONG mod-

tager statstilskud ved produktion af ”grøn energi” mv. 

 

På detailmarkedet for elektricitet omsatte den danske el-branche for 63 mia. 

kr. i 2010 – jf. DONGs 2. Forretningsområde. 

Undersøgelser foretaget i 2011 af Energistyrelsen og af Konkurrencestyrelsen 

viser, at privatkunderne har været tabere på det el-marked, som blev givet fri i 

2003. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderede i december 2011, at 

elselskaberne ikke konkurrerer om kunderne, og at over 90 % af kunderne 

ikke har skiftet leverandør, men fortsat køber hos det lokale elselskab, som 

har forsyningspligten.  


