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Indledning: 
Energi findes overalt på jorden - både til fremdrift af biler, varme i hus, fremstilling af 

strøm, alt sammen noget der er en integreret del af vores hverdag. Nogle energikilder er 

nye og mere ”grønne” end andre, der kan nævnes vand-, sol- og jordenergi. Energien fra 

disse kilder udvindes og anvendes ved brug af maskiner som f.eks. vindmøller og 

solceller. 

Andre energikilder som fossile brændsler skal først bearbejdes, inden de kan bruges i 

dagligdagen. Dette gælder for eksempel olie og gas. Olie bliver både anvendt som 

brændselskilde på kraftværker1, men primært bliver det dog forarbejdet til benzin eller 

diesel, som bruges i dagligdagen til fremdrift af køretøjer og maskiner. 

På grund af både forureningen fra de fossile brændsler, men også at de er en begrænset 

ressource, er der mange steder i verden blevet mere opmærksomhed på udnyttelse af 

”grønne” energikilder. Disse energikilder er en naturlig del af vores verden, og som det ser 

ud nu, vil de bestå mange år ud i fremtiden, og derfor være en uudtømmelig energikilde, 

som ikke forurener.  

Fælles for både ”grønne” energikilder og fossile brændsler er, at der kræves et forholdsvist 

omfattende udvindingsapparat. Olie og gas udvindes via boringer i undergrunden enten på 

land eller til havs. Uanset hvor, er det en omkostningsfuld proces. Både tiden og 

investeringen fra den indledningsvise proces i efterforskningen af olie, til køb af rettigheder 

og licenser, til olien bliver leveret på et raffinaderi klar til forarbejdning er alle omfattet af 

store omkostninger.  

Problemstilling:  
Mange olievirksomheder har i de seneste år været hårdt presset rent økonomisk på grund 

af den meget varierende oliepris på ca. 140 USD pr. tønde i 2008 til ca. 30 USD pr. tønde i 

2016, og følgerne af dette har været store økonomiske tab og nedsat vækst.  

Maersk Oil er en dansk virksomhed, der har specialiseret sig i udvinding af olie. 

Virksomheden ejer boringer rundt omkring i verden og på flere kontinenter2, herunder 

blandt andre både i Nordsøen, Afrika og Mellemøsten. Som mange andre 

råolieproducenter er Maersk Oil for tiden under hårdt pres grundet de fluktuerende 

oliepriser, som på nuværende tidspunkt har været stærkt faldende siden 20143. De lavere 

oliepriser har indledningsvist haft en positiv effekt for den enkelte borger4, der har fået 

billigere benzin, diesel og fyringsolie. Dog er påvirkningen af de lavere oliepriser på den 

enkelte borgers privatøkonomi minimal i forhold til konsekvensen for råolieselskaberne.  

                                            
1 https://corporate.vattenfall.dk/om-energi/el-og-varmeproduktion/ 
2 http://shippingwatch.dk/Offshore/article8357612.ece  
http://www.proinvestor.com/investornyt/321002/maersk-forhandler-om-udvikling-af-iranske-oliefelter  
3 http://www.business.dk/energi/depressive-olieudmeldinger-flyder-fra-storkonference  
4 http://www.business.dk/oekonomi/det-betyder-den-faldende-oliepris 

https://corporate.vattenfall.dk/om-energi/el-og-varmeproduktion/
http://shippingwatch.dk/Offshore/article8357612.ece
http://www.proinvestor.com/investornyt/321002/maersk-forhandler-om-udvikling-af-iranske-oliefelter
http://www.business.dk/energi/depressive-olieudmeldinger-flyder-fra-storkonference
http://www.business.dk/oekonomi/det-betyder-den-faldende-oliepris
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Den lave oliepris skaber dog vækst på verdens plan, da nogle varer og services bliver 

billigere, og den har derfor en positiv effekt for verdensøkonomien. 

Hos mange råolieselskaber har denne udvikling i olieprisen skabt bekymring, og flere 

selskaber har derfor droslet ned på deres nuværende og fremtidige investeringer5. Dette 

er især gået ud over efterforskningen af nye felter, og ligeledes er oliefelter, som ikke er 

profitable blevet lukket.  

For Maersk Oil har den faldende oliepris også haft stor effekt, hvilket kan ses på deres 

regnskab for 2015, men samtidig også i konkurrenternes regnskaber. Markedet for råolie 

er nu et sted, hvor fårene kan skilles fra bukkene. Historisk set vil prisen på olie stige igen, 

men spørgsmålet er hvornår og hvor meget.  

Ses der tilbage i tiden og på udviklingen i olieprisen, så har der kun en gang tidligere være 

så stort et fald, som kan sammenlignes med faldet, der kom ved årsskiftet mellem 2015 og 

2016. Tidligere skete dette i årene 1985-19866, hvilket på daværende tidspunkt skyldtes 

en reduktion i produktion og forbrug, som følge af oliekriserne i 70erne, samt at andre 

lande end OPEC7 landene startede udvinding af råolie.  

År 

Figur 1: Olieprisens udvikling fra januar 1980 til april 20168 

Faldet i olieprisen fra 2014 - 2016 skyldes en reduktion i forbruget fra Kina og Japan, men 

også grundet USA har øget produktionen sammen med andre ikke OPEC lande9.  

                                            
5http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/308224/shell_saenker_investeringer_og_skaerer_6500_stilli
nger.html 
6 http://politiken.dk/oekonomi/ft/ECE2480025/olieprisen-er-i-frit-fald-her-er-seks-konsekvenser/  
7 http://www.leksikon.org/art.php?n=1953  
8 http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart  
9 http://politiken.dk/oekonomi/ft/ECE2480025/olieprisen-er-i-frit-fald-her-er-seks-konsekvenser/  

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/308224/shell_saenker_investeringer_og_skaerer_6500_stillinger.html
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/308224/shell_saenker_investeringer_og_skaerer_6500_stillinger.html
http://politiken.dk/oekonomi/ft/ECE2480025/olieprisen-er-i-frit-fald-her-er-seks-konsekvenser/
http://www.leksikon.org/art.php?n=1953
http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart
http://politiken.dk/oekonomi/ft/ECE2480025/olieprisen-er-i-frit-fald-her-er-seks-konsekvenser/
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Råolieprisen har taget et stort fald siden 2013, og nåede januar 2016 kortvarigt et niveau 

på under 28 USD10 pr. tønde, for derefter at stige til sit nuværende niveau på cirka 47 USD 

pr. tønde. Den fremtidige udvikling af olieprisen er selvsagt usikker, og for nuværende 

tegner der sig ikke en trend i udviklingen, som giver ro på oliemarkedet. I det at Maersk 

Oils olieforretning i stor stil afhænger af olieprisen, leder det frem til nedenstående 

problemformulering, hvilken der arbejdes videre med i rapporten. 

Problemformulering: 
Vores undren går på, hvilke stratetiske tiltag kan Maersk Oil tage under de fluktuerende 

oliepriser for at sikre en positiv vækst målt på bundlinjen i virksomheden. 

Metode afsnit: 
I dette afsnit vil der redegøres for, hvilke metoder der vil anvendes i rapporten, således der 

skabes en rød tråd, som til sidst svarer på problemformuleringen.  

 

 

Figur 2: Skitse over de anvendte analyser. Der lægges ud med en strategisk analyse, som inddrager resultater fra en 

regnskabsanalyse, PESTEL-analyse og Porters five forces, der alle sammenfattes i en SWOT analyse. Derefter laves 

der en TOWS analyse efterfulgt at Ansoffs vækstmatrice for til sidst at afslutte med en delkonklusion, inden der 

fortsættes med de reelle løsningsforslag til problemformuleringen. 

Metode – Strategisk analyse 
Rapporten indledes med en regnskabsanalyse, som er afgrænset til årene 2012-2015, 

hvor der tages udgangspunkt i Dupontpyramiden. Regnskabsanalysen har til formål at 

beskrive følgende: Hvor solid Maersk Oil er som virksomhed, hvordan deres likviditet 

herunder kapitalfremskaffelse og -anvendelse ser ud. Aktivitetsmæssigt ses der 

                                            
10 http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-01-18-iran-effekt-olie-har-ikke-vaeret-billigere-i-over-12-ar 
 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2016-01-18-iran-effekt-olie-har-ikke-vaeret-billigere-i-over-12-ar
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udelukkende på Maersk Oli uden skelen til andre virksomheder inden for samme branche. 

Under rentabiliteten ses der på, hvor effektivt Maersk Oil formår at forrente den 

investerede kapital. Ligeledes beskrives soliditeten, som viser virksomhedens evne til at 

modstå tab, samt hvor stor en del af virksomhedens aktiviteter, der er finansieret via 

egenkapital, slutteligt beskrives eventuelle faresignaler som ikke direkte beskrives i 

regnskabet. I regnskabsanalysen anvendes der kvantitative data i form af offentlige 

tilgængelige årsrapporter. Indledningsvis tages der en realistisk tilgang til 

regnskabsanalysen via Dupontpyramiden, efterfølgende tages der en mere rationel 

tilgang, hvor der vurderes, hvilken økonomisk styrke Maersk Oil har for fremtidige 

aktiviteter. 

 

For at redegøre for hvorledes Maersk Oil står i forhold til omverdenen, indledes den 

strategiske analyse med en PESTEL-analyse. Denne har til formål at belyse, hvilke forhold 

i det eksterne makromiljø som Maersk Oil står over for i olieindustrien. I PESTEL analysen 

fokuseres der på de politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske 

udfordringer. PESTEL analysen er baseret på kvalitative sekundære data, der tages fra 

avisartikler, hjemmesider m.v. Der tages idealistisk tilgang, hvor resultaterne er subjektivt 

vurderet ud fra empiri og erfaringsgrundlag.  

 

For at belyse hvorledes prisen på olie fastsættes, defineres markedsformen for Maersk 

Oil. Dette vil give indblik i nogle muligheder og begrænsninger, som Maersk Oil har i 

forhold til salget af deres olie.  

 

Dernæst ses de branchemæssige udfordringer, som Maersk Oil står overfor i 

olieindustrien. Dette gøres ved hjælp af Porters 5 forces, som belyser følgende punkter: 

Leverandørens forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye udbydere 

og truslen fra substituerende produkter. Porters 5 Forces er baseret på kvalitative 

sekundære data fra avisartikler, hjemmesider m.v. Data vil blive subjektivt vurderet.  

 

For at sammenfatte resultaterne fra de interne- og eksterne analyser udarbejdes en 

SWOT analyse, som har til formål at give et struktureret overblik over Maersk Oils styrker 

og svagheder samt muligheder og trusler. Styrker og svagheder beskriver interne forhold, 

og hvordan disse påvirker Maersk Oil. Muligheder og trusler er udefrakommende, og giver 

et billede af, hvordan eksterne faktorer kan påvirke Maersk Oil. SWOT analysen 

udarbejdes med dualistisk synspunkt, hvor der både ses på rationalistiske og idealistiske 

synspunkter og forskellen mellem disse. 

 

Der kan skabes en struktureret tilgang til generering af nye markedsmæssige tiltag, så 

SWOT analysen vil udvides med en TOWS-analyse, denne analyse gør de stærke sider 

og mulighederne til konkrete tiltag, som Maersk Oil skal/kan udnytte. Der fokuseres på de 

stærke sider sammen med trusler og svage sider sammen med mulighederne, der giver 

konkrete tiltag, som Maersk Oil kan forbedre sig på. Den sidste gruppe er svage sider 
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sammen med truslerne, der giver tiltag, som Maersk Oil helst skal undgå. Datagrundlaget 

for denne analyse er SWOT analysens resultat. 

 

Ansoffs vækstmatrice er bygget op omkring nye og eksisterende produkter og markeder. 

Med denne analyse ses der på mulige vækststrategier for Maersk Oil, samt hvilke 

muligheder de har for at skabe vækst under de fluktuerende oliepriser. Dette skulle gerne 

skabe et grundlag for, at Maersk Oil kan bevare deres markedsandele og skabe en større 

markedsandel. Der ses også på markedsudvikling, produktudvikling og markeds 

indtrængen. 

 

Metode - Løsningsforslag 
På baggrund af den strategiske analyse er der blevet udarbejdet strategiske tiltag, som 

kan stille Maersk Oil bedre i forhold til at skabe vækst under de fluktuerende oliepriser. Der 

bliver vurderet om forslaget vedrørende Maersk Oils nye vækststrategi skal bygge på 

intensivering, diversifikation eller integration. En eventuel integration kunne enten være 

horisontal via investering i flere oliefelter eller vertikal via besparelser i forsyningskæden, 

opkøb af leverandører eller kundesegmenter.  

 

Et strategisk tiltag som Maersk Oil kan tage er at investere. Der udarbejdes en 

investeringskalkulation, som giver et forslag til, hvorledes Maersk Oil kan investere i et 

oliefelt. Investeringskalkulationen vil blive lavet på baggrund af en break-even pris for 

prisen pr. tønde olie, der kan findes via artikler på nettet. Prisen på oliefeltet estimeres og 

fastsættes ud fra avisartikler og andre relevante informationer, der kan findes via nettet. 

Der ses på, hvad lignende oliefelter er blevet solgt for, hvorefter prisen skaleres til det 

aktuelle oliefelt, der arbejdes videre med i denne rapport. Der laves både en kalkulation på 

køb af feltet, samt investeringen i opbygningen af feltet, så feltet er funktionsdygtigt, efter 

investeringen er foretaget.  

 

Efterfølgende udarbejdes der investeringsforslag til de nævnte investeringer. 

Investeringsforslagene vurderes på følgende kriterier: Omkostninger, risiko, likviditet og 

fleksibilitet.  Dette vil give et overblik over, hvorledes Maersk Oil skal finansiere 

investeringen, samt hvilken finansieringsmulighed der er mest fordelagtig.  

 

Et andet strategisk tiltag der er blevet udarbejdet er en spareplan, som kan reducere 

Maersk Oils omkostninger, og derved forøge resultatet på bundlinjen. Spareplanen vil give 

et indblik i, hvorledes Maersk Oil vil kunne spare penge på deres administrative 

omkostninger, samt hvorledes kan de finde lavere produktionsomkostninger i andre 

områder af verden.  

Hejre feltet11, som har været omtalt i forhandlingerne til en eventuel handel mellem Dong 

Energy og Maersk Oil, vil danne grundlaget for investerings- og finansieringsafsnittene. 

                                            
11 https://ing.dk/artikel/dong-energy-skrotter-hejre-feltet-indtil-videre-183106 

https://ing.dk/artikel/dong-energy-skrotter-hejre-feltet-indtil-videre-183106
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Handlen endte dog med ikke at blive gennemført, men i rapporten tages der stadig 

udgangspunkt i denne handel.  

Spareplanen vil være en mulighed Maersk Oil kan anvende. Dog er der også mange andre 

muligheder i forhold til reducering af deres omkostninger, end de som behandles i det 

omtalte afsnit. I rapporten beregnes der ikke eksakte besparelser, da dette kræver en 

større indsigt i Maersk Oils regnskaber, end hvad omfanget af denne rapport kan dække. I 

forbindelse med spareplanen og en dertil hørende afskedigelse af medarbejdere, vil 

psykologiske og ledelsesmæssige modeller som Maslows behovspyramide og Herzbergs 

motivationsfaktorer blive berørt. 

Analysen er bygget op som et case design, hvor besvarelsen vil være 

forståelsesorienteret. I dette projekt ses der på Maersk Oil som en samlet koncern, der 

skelnes ikke mellem de forskellige lande, som Maersk Oil er repræsenteret i, men disse 

ses som en samlet enhed. Den vækstmæssige faktor, der måles på i regnskabet, er 

resultatet på bundlinjen.  

Regnskabsanalyse: 
I regnskabsanalysen fokuseres der på de mest alment forekommende nøgletal, og der 

tages udgangspunkt i Dupontpyramiden. Regnskabsanalysen dækker over årene 2012 til 

2015, dog skal det nævnes, at for regnskabsåret 2015 er alle poster på resultatopgørelsen 

ikke tilgængelige for nuværende, hvilket betyder, at nogle nøgletal ikke kunne udregnes. 

 

Figur 312: Dupont pyramiden. Tallene til venstre beskriver indtjeningsevnen og tallene til højre i pyramiden beskriver 

kapitaltilpasningsevnen. 

 

                                            
 
12 Jensen (2013), side 134 – Billedet er taget fra: https://da.wikipedia.org/wiki/Du_Pont-
pyramiden#/media/File:Du_Pont_model.png 

https://da.wikipedia.org/wiki/Du_Pont-pyramiden#/media/File:Du_Pont_model.png
https://da.wikipedia.org/wiki/Du_Pont-pyramiden#/media/File:Du_Pont_model.png
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Dupontpyramiden giver et godt overblik over udviklingen i afkastningsgraden, som ses i 

toppen af pyramiden. Virksomhedens overskudsgrad kan analyseres ud fra 

indtjeningsevnen, som er beskrevet i det venstre ben i pyramiden, og som kommer af 

posterne fra resultatopgørelsen. Ligeledes kan aktivernes omsætningshastighed beskrives 

ud fra virksomhedens kapitaltilpasningsevne, som er beskrevet i pyramidens højre ben, og 

hvor der primært er fokus på posterne fra balancen13. I de følgende afsnit ses der på 

nøgletallene i rækkefølgen: Rentabilitet, indtjeningsevne, kapitaltilpasning samt soliditet og 

likviditet. 

Bilag 4: Resultatopgørelse, vises øverst som faktiske tal og nederst som indekstal. 

Bilag 5: Balancen, vises øverst som faktiske tal og nederst som indekstal.  

Bilag 6: Nøgletal, vises øverst som ændring i procent og nederst som ændring i 

procentpoint. 

Rentabilitet: 

Rentabiliteten beskriver, hvor rentabel virksomheden er, altså hvor god Maersk Oil er til at 

forrente den investerede kapital, og udtrykkes gennem nøgletallenes afkastningsgrad, 

overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed og egenkapitalens forrentning.  

 Afkastningsgraden udtrykkes i procent, og viser Maersk Oils evne til at forrente den 

investerede kapital  

 Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen, som bliver til overskud 

udtrykt i procent 

 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) er forholdet mellem Maersk Oils aktivitet, 

og så de midler der er til rådighed for at skabe den aktivitet. Der beskrives altså, 

hvor mange gange Maersk Oils aktiver omsættes pr. år  

 Egenkapitalens forrentning viser, hvor effektivt Maersk Oil forrenter ejernes 

investerede kapital  

Rentabilitet 2015 2014 2013 2012 

Afkastningsgrad -19,1% 1,6% 18,0% 23,5% 

Overskudsgrad -35,0% 2,6% 30,7% 35,3% 

Aktivernes omsætningshastighed 0,65 0,65 0,58 0,64 

Egenkapitalens forretning  -15,9% 2,9% 15,1% 
Figur 4: Maersk Oils rentabilitet beskrevet ud fra nøgletallene: Afkastningsgrad, overskudsgrad, AOH og egenkapitalens 

forrentning 

Der tages udgangspunkt i afkastningsgraden, som også er det mest centrale nøgletal i 

Dupontpyramiden. Resultatet af den primære drift indgår i tælleren, og i nævneren indgår 

den gennemsnitlige balancesum. Tallet viser, hvor stort et afkast den investerede kapital 
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har givet, hvilket skal sammenlignes med markedsrenten14. Afkastningsgraden giver 

mulighed for at vurdere afkastet i forhold til alternative investeringer.   

For Maersk Oil er afkastningsgraden faldet fra 23,5% i 2012 til -19,1% i 2015. 

Virksomheden har altså udviklet sig fra at give et afkast på 23,5% af den investerede 

kapital til -19,1%, hvilket må kunne beskrives som et markant fald, som med stor 

sandsynlighed kan tilskrives de faldende oliepriser.15  

I Dupontpyramiden udregnes afkastningsgraden på baggrund af AOH og 

overskudsgraden. Overskudsgraden er beskrevet som resultatet af den primære drift set i 

forhold til nettoomsætningen. For Maersk Oil er denne også faldende i perioden 2012 – 

2015 fra 35,3% til -35%. Virksomheden er altså gået fra at levere et overskud på 35,3% til 

et underskud på 35%.  

Både nettoomsætning og de gennemsnitlige aktiver har ligget på et stabilt niveau i årene 

2012-2014, hvor aktivernes omsætningshastighed (AOH) stort set er uændret i perioden. 

AOH fra 2015 er på samme niveau som i årene 2012-2014, men dette tal skal dog tages 

med forbehold, da der i resultatopgørelsen ikke er angivet tal for de kortfristede aktiver i 

2015. Både nettoomsætningen og de gennemsnitlige aktiver er faldet i 2015, hvilket kan 

forklare, at AOH ligger på samme niveau som de foregående år.  

Ses der igen på Dupontpyramiden, hvor afkastningsgraden kan udregnes ved at 

multiplicere overskudsgraden med AOH, kommer den store ændring i afkastningsgraden 

som følge af ændringen i overskudsgraden og resultatet af den primære drift, og ikke på 

grund af ændringen i AOH. Maersk Oil har således tilpasset deres aktiver til faldet i 

nettoomsætningen, og ændringen i afkastningsgraden kommer derfor på baggrund af 

ændringen i resultatet af primær drift, som højst sandsynligt er en afledt effekt af de 

faldende oliepriser. 

Egenkapitalens forrentning er også gået fra at være positiv til negativ. I 2012 lå den på 

18,3% og i 2015 på -14,8%. Den er defineret som forholdet mellem årets resultat efter skat 

og den gennemsnitlige egenkapital. Ligesom med overskudsgraden er egenkapitalens 

forrentning gået fra at være positiv til i 2015 at være negativ. I begge tilfælde kan dette, 

ligesom med det negative resultat på afkastningsgraden med stor sandsynlighed tilskrives 

de faldende oliepriser.   

Indtjeningsevne:  

Indtjeningsevnen beskriver hvor god Maersk Oil er til at skabe overskud af omsætningen. 

Når der tales om indtjeningsevnen, anvendes de 3 nøgletal overskudsgrad, dækningsgrad 

og kapacitetsgrad. Overskudsgraden blev omtalt i afsnittet ovenfor omhandlende 

rentabilitet. Dækningsgraden og kapacitetsgraden er defineret som: 

                                            
14 http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditl%C3%A5n/Renter_og_kurser/Rentefasts%C3%A6ttelse.aspx  
15 http://www.business.dk/oekonomi/hvorfor-falder-olieprisen  

http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditl%C3%A5n/Renter_og_kurser/Rentefasts%C3%A6ttelse.aspx
http://www.business.dk/oekonomi/hvorfor-falder-olieprisen
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 Dækningsgraden viser hvor stor en del af omsætningen, som Maersk Oil har til 

rådighed til at dække faste kapacitetsomkostninger, når de variable omkostninger er 

fratrukket 

 Kapacitetsgraden viser forholdet mellem dækningsbidraget og 

kapacitetsomkostninger 

Indtjeningsevne 2015 2014 2013 2012 

Overskudsgrad -35,0% 2,6% 30,7% 35,3% 

Dækningsgrad 48,7% 57,0% 66,7% 72,4% 

Kapacitetsgrad  0,58   1,05   1,85   1,95  

 

Dækningsgraden er udregnet som bruttoresultatet set i forhold til omsætningen. Det ses, 

at dækningsgraden for Maersk Oil er faldet fra 2012 til 2015, hvilket indikerer, at 

virksomheden ikke har været i vækst i perioden.  Beløbet til at dække de faste 

kapacitetsomkostninger er altså faldet i perioden. 

Kapacitetsgraden viser derimod hvor mange gange årets resultat eller dækningsbidraget 

dækker kapacitetsomkostningerne. I tilfældet hvor dette tal er mindre end 1, kan Maersk 

Oil ikke dække sine faste kapacitetsomkostninger på baggrund af årets resultat. 

Kapacitetsgraden er ligeledes faldet i perioden, for i 2015 at være mindre end 1, helt 

nøjagtig 0,58. 

Likviditet og soliditet:  

Indledningsvist ses der på likviditeten, som beskriver hvor god betalingsevnen er i Maersk 

Oil set som et øjebliksbillede, altså om de kan betale deres gældsforpligtelser. 

Likviditetsgarderne I og II er defineret som 

 Likviditetsgrad I: Kortfristede aktiver ekskl. varelager set i forhold til kortfristet gæld 

 Likviditetsgrad II: Kortfristede aktiver inkl. varelager set i forhold til kortfristet gæld 

 Soliditetsgraden: Virksomhedens egenkapital set i forhold til de samlede aktiver 

ultimo i perioden 

I tælleren indgår de likvide beholdninger i virksomheden og i nævneren af kortfristet gæld. 

En likviditetsgrad på 100% betyder altså, at virksomheden lige akkurat vil kunne indfri 

dens kortfristede gældsforpligtelser. Forskellen på de to likviditetsgrader er, om 

varelageret er inkluderet eller ej. I likviditetsgrad I medtages således kun de mest likvide 

aktiver, som virksomheden på meget kort sigt vil kunne have i hænde som kontanter. 

Likviditetsgrad II giver således et mere langsigtet billede af virksomhedens betalingsevne, 

da der her er medregnet varelager, derfor er det også et krav, at dette nøgletal har en 

højere værdi end likviditetsgrad I. 
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Maersk Oil har følgende likviditetsgrader og soliditetsgrader i de nævnte regnskabsår:  

Soliditet og likviditet 2015 2014 2013 2012 

Soliditetsgrad - 75,0% 81,4% 79,1% 

Likviditetsgrad I - 162,5% 178,4% 173,9% 

Likviditetsgrad II - 179,1% 191,1% 180,2% 

 

Både likviditetsgrad I og II er svagt faldende, som resultat af at de kortfristede aktiver og 

herunder varebeholdningen er steget i de angivne år. Begge likviditetsgrader ligger stadig 

over 150%, og faldet heri har derfor ikke den store betydning for Maersk Oil. 

Virksomheden kan altså stadig leve op til sine gældsforpligtelser. Likviditetsgraderne for 

2015 kunne ikke udregnes, da de kortfristede forpligtelser ikke er oplyst for dette år. Det 

samme gør sig gældende for soliditetsgraden, da egenkapitalen ikke er oplyst.  

Ved sammenligning af likviditetsgrad I og II for de enkelte år ses det, at den 

procentmæssige forskel er stigende. Dette kunne betyde, at mængden af olie på lager 

stiger, hvilket kan være en konsekvens af de faldende oliepriser. Virksomheden kan dog 

stadig leve op til sine gældsforpligtelser, vurderet på baggrund af det niveau 

likviditetsgraderne har. 

Soliditetsgraden er defineret som egenkapitalen set i forhold til aktiverne og viser, hvor 

solid Maersk Oil er som virksomhed. Soliditetsgraden ligger i år 2014 på 75% og i de 

forgående år derover. Det betyder, at 75% af aktiverne i Maersk Oil er finansieret via 

egenkapital. Normalt vurderes en virksomhed til at være solid, hvis soliditetsgraden ligger 

på over 40%. På baggrund af dette må Maersk Oil med sin soliditetsgrad på 75%, siges at 

være en solid virksomhed.  

Sammenfatning af regnskabsanalysen:  

I de ovenstående afsnit ses det, at både afkastningsgraden og overskudsgraden i Maersk 

Oils regnskab er faldet, hvilket tyder på, at virksomheden kæmper mod den lave oliepris, 

der har været de seneste år. Ligeledes er også egenkapitalens forrentning blevet negativ, 

hvilket betyder, hvis der alt andet lige ses på årene 2012 – 2015, virker Maersk Oil ikke 

som en attraktiv investering for nuværende. At dækningsgraden er faldende understøtter 

ligeledes, at det er de faldende oliepriser, som Maersk Oil kæmper mod.  

Dog skal der ikke ses bort fra, at Maersk Oil er en solid virksomhed med en soliditetsgrad 

på ca. 75%. Yderligere skal det nævnes, at både likviditetsgrad I og II heller ikke viser 

faretruende tal. Alt i alt betyder det, at Maersk Oil i de nærmeste år har en udfordring i at 

kunne håndtere de fluktuerende oliepriser, men for nuværende kan de godt holde til de 

hidtidige udsving på grund af virksomhedens solide egenkapital.  
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Markedsform: 
For at forstå hvordan oliemarkedet er opbygget, er det vigtigt at forstå markedsformen som 

Maersk Oil opererer i. Denne er udledt og forklaret i dette afsnit. 

På oliemarkedet er der mange udbydere, som udvinder olie. Det er et homogent marked, 

hvor der ikke er præference for, hvilken udbyder der købes olie fra. Det betyder, at Maersk 

Oil befinder sig i et marked med fuldkommen konkurrence.  

 

Figur 5: Viser de forskellige markedsformer. Maersk Oil befinder sig på et marked med fuldstændig konkurrence, da der 

er mange udbydere og forbrugerne ikke har præferencer16. 

Dog er der udover at der skal være mange udbydere på et homogent marked, hvor der 

ikke er præference for produktet også en række andre betingelser, som i princippet burde 

være opfyldt, for at det kan kaldes for fuldkommen konkurrence. Blandt andet må der ikke 

være restriktioner i forhold til at få adgang til markedet, ligesom der skal være fri 

etableringsret. Det kan diskuteres, om der er restriktioner og fri etableringsret i forbindelse 

med udvinding af råolie, da det kræver adgang til olielicenser for at få lov at udvinde olien. 

I rapporten vil dette ikke blive diskuteret yderligere, og der arbejdes derfor videre med, at 

der er fuldkommen konkurrence på oliemarkedet  

I Figur 6 ses det, hvordan prisen på olie fremkommer på hele markedet, det er der, hvor 

udbud og efterspørgselskurverne krydser hinanden, der kan også udledes den totale 

afsætningsmulighed ud fra den givne pris. Olieselskaber bliver således mængdetilpasset 

eller pristagere, som må tilpasse deres produktion af olie til markedet. Det betyder også, at 

det maksimale udbyderen kan få for sin olie er lig med markedsprisen. Og i forlængelse af 

det skal det også siges, at olieudbydere aldrig skal acceptere mindre end markedsprisen 

for sin olie17.  

 

                                            
16 Billede fra: https://virksomhedsokonomi.files.wordpress.com/2013/04/konkurrenceformer.png 
17 Lynggaard (2008), side 265 

https://virksomhedsokonomi.files.wordpress.com/2013/04/konkurrenceformer.png
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Figur 6:Viser hvordan olieprisen fremkommer på et marked med fuldstændig konkurrence18 

At producenten er mængdetilpasser betyder også, at dennes afsætningskurve er vandret. I 

Figur 7 ses det, at den optimale afsætningsmængde er der, hvor grænseomkostningerne 

krydser afsætningskurven ud fra den givne pris, som bliver fastsat af markedet. 

 

Figur 7: Viser optimal afsætningsmængde for den enkelte virksomhed, der hvor GROMK og afsætningskurven krydser 

hinanden19 

Da den enkelte olieudbyder ikke har mulighed for at påvirke markedsprisen, og derved den 

pris de kan sælge deres olie til, vil han søge at sænke produktionsomkostningerne så 

meget som muligt.  

PESTEL analyse 

Den strategiske analyse fortsættes i dette afsnit med en PESTEL analyse, som har til 

formål at analysere på, hvilke globale forhold, der har indflydelse på Maersk Oils 

driftsforhold. Der analyseres på 6 forhold: Det politiske, økonomiske, teknologiske, 

sociokulturelle, miljømæssige samt lovmæssige forhold. Da Maersk Oil opererer globalt er 

                                            
18 Lynggaard (2008), side 265– Figur udarbejdet af gruppen i PowerPoint 
19 Rensburg og Jensen (2014), side 104 – Figur udarbejdet af gruppen i PowerPoint 



16 
 

der mange forhold, både nationale og internationale, som gør sig gældende for 

virksomheden, PESTEL analysen kan bidrage til at forudse, hvilke trusler eller muligheder 

der kan opstå. Den kan sammen med de andre analyser nævnt i den strategiske analyse, 

være med til at give ledelsen i Maersk Oil muligheden for at styre virksomheden i den 

ønskede retning, således at virksomheden optimeres, og der derved skabes grobund for et 

bedre økonomisk afkast.   

 
Figur 8: PESTEL analyse20 

 

Politiske forhold 

At få tilladelse til olieudvinding er forbundet med meget strenge nationale krav. De enkelte 

lande har råderetten over udnyttelse af naturens ressourcer jf. FN´s havretskonvention 

”The United convention on the law of the sea”21. At få tilladelse til udvinding af olie kan 

derfor være forskellig fra nation til nation. Dog er der inden for EU fællesbestemmelser for, 

hvorledes tilladelserne udbydes22. 

Da Maersk Oils overskud selvsagt er afhængig af olieprisen pr. tønde, er den politiske 

stabilitet en faktor, som har stor betydning for Maersk Oil. Er der politisk uro inden for 

specielt andre olieproducerende lande, påvirker dette typisk olieprisen i opadgående 

retning. Er der en trend blandt de folkevalgte politikkere om, at der skal satses på mere 

miljøvenlig energi, vil dette give dårligere afsætningsmulighed og derved lavere priser.  

Olie er hovedingrediensen i fossile brændsler som benzin og diesel. Begge produkter er 

ofte pålagt nationale skatter og afgifter fra regeringens side for at få indtægter til 

statskassen. Ved øgede skatter og afgifter vil olieprisen selvsagt stige, og forbruget af olie 

vil derfor falde. Omvendt kan de nationale regeringer bruge skatterne og afgifterne til at 

nedsætte prisen og derved øge forbruget af olie, som så vil give et øget aktivitetsniveau i 

landet og derved skabe grobund for større produktion og bidrage til den nationale 

økonomi. 

                                            
20 http://betabox.dk/teorierogmodeller/pestel-analyse.html  
21 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm  
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/oil-and-gas-licensing  

Politiske forhold

Miljømæssige fohold

Økonomiske fohold

Socio kulturelle 
forhold

Teknologiske
forhold

Lovmæssige fohold

http://betabox.dk/teorierogmodeller/pestel-analyse.html
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/oil-and-gas-licensing
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I Figur 9 er det illustreret, hvorledes virkningerne af en afgift som pålægges olie, herunder 

benzin og diesel, påvirker forbruget og salget af olie. 

 

 

Figur 9: Virkningerne af en stykafgift23 

Y aksen repræsenterer prisen på olie, og X aksen repræsenterer mængden af oliesalget. 

Linjen U er den mængde olie, der bliver afsat i forhold til prisen, E er den efterspørgsel på 

olie, der er ud fra prisen. Punktet M0 og P0 hvor U og E krydser hinanden, er den 

nuværende afsætning og pris. Hvis olie bliver pålagt en ekstra afgift, så forskydes U linjen 

op til linjen U+t, som er den nye afsætningskurve inkl. afgiften, derved vil den fremtidige 

pris og afsætning være der, hvor linjerne U+t og E krydser hinanden og den nye pris er P1, 

og den nye afsætning er Mt. 

Der kan ud fra diagrammet også udledes, hvis olie bliver pålagt en afgift, vil Maersk Oils 

overskud falde med arealerne 3 og 4. Det provenu som staten vil få, er det overskud som 

arealerne 1 og 3 repræsenterer. 

Økonomiske forhold  

Af udefrakommende økonomiske påvirkninger på Maersk Oil, er den globale økonomi en 

faktor, som spiller ind.  Forbruget af varer, heriblandt olie, er proportional med den 

økonomiske indkomst hos befolkningen. Stiger indkomsten hos forbrugerne, så stiger 

forbruget, hvilket gør efterspørgslen vil stige24. Da olie indgår i produktionen af mange 

produkter, vil det øgede forbrug have en positiv afsmittende effekt på afsætningen af olie. 

Både direkte i forbindelse med produktionen af disse produkter, men også indirekte i 

forbindelse med transport af disse. Som vist i Figur 10, der er udarbejdet af U.S. Energy 

Information Administration, ses der, hvorledes olieforbruget følger den økonomiske vækst. 

 

                                            
23 Hans Jøren Biede, Henrik Kjær og Morten Vibe-Pedersen, Mikroøkonomi side 126 
24 Hans Jørgen Biede – Mikroøkonomi side 48+49 
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Figur 10: Viser sammenhæng mellem olie forbrug og den økonomiske vækst25 

 

Renteniveauet er også en faktor, der har indvirkning på afsætningen samt olieprisen. 

Disse er omvendt proportionelle, så når renten stiger, så falder forbruget og dermed 

olieprisen. For Maersk Oil har renteniveauet også stor betydning på omkostningssiden. Et 

eventuelt køb af et oliefelt er forbundet med ikke ubetydelige omkostninger. Set i lyset af, 

fra der påbegyndes en investering i et oliefelt, til der kan udvindes olie, og virksomheden 

derved skaber indtægter, går der et stykke tid, hvor der vil være en stor kapitalbinding 

forbundet med dette for virksomheden. Er inflationen høj vil det også have en negativ 

effekt på Maersk Oils bundline ved udbygning af oliefelter. Udbygningsperioden foregår 

typisk over en længere periode, og de estimerede omkostninger til dette vil løbende stige 

som resultat af en høj inflation. 

Sociokulturelle forhold 

Af sociokulturelle forhold som kan have en makroøkonomisk indvirkning på Maersk Oil, 

kan der blandt andet nævnes ændringer i livsstil og holdninger blandt befolkningen. Dette 

sker i øjeblikket, og verdens befolkningen har for eksempel også stort fokus på miljøet og 

bæredygtighed. Da både udvinding og brugen af olie påvirker miljøet meget, er der flere 

virksomheder, der tænker i alternative løsninger i forhold til olie. Dette gælder specielt 

inden for persontransport, hvor brugen af elbiler er steget kraftigt.  

  

Teknologiske forhold 

Der er mange teknologiske forhold, som har indflydelse på Maersk Oil. Der er for 

eksempel stor udvikling og forskning inden for udvinding af olie. Der ses blandt andet på, 

                                            
25 http://www.eia.gov/finance/markets/reports_presentations/eia_what_drives_crude_oil_prices.pdf  

http://www.eia.gov/finance/markets/reports_presentations/eia_what_drives_crude_oil_prices.pdf
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hvordan dette kan gøres billigere og smartere med fokus på en højere nyttevirkning. Her 

er det vigtigt, at Maersk Oil er på forkant med dette i forhold til konkurrenterne. Får disse et 

forspring med at gøre olieudvindingen billigere end Maersk Oil kan gøre det, så vil der 

være en risiko for, at Maersk Oil vil miste deres konkurrenceevne. Konkurrenterne vil altså 

være stærkere i forhandlingsmagten, når der skal forhandles enten opkøb eller licens til at 

udvinde oliefelter. 

Miljømæssige forhold 

Der er i forbindelse med olieudvinding en risiko for, at forurene miljøet i forbindelse med 

uheld på boreplatforme. Det skete i 2010 ved et uheld for BP i den Mexicanske Golf, bedre 

kendt, som Deep Water Horizon26 sagen, hvilket formodentlig kommer til at koste BP op til 

87 mia. kr. i erstatning. Hvis Maersk Oil blev udsat for sådan et erstatningskrav, ville det 

have fatal indvirkning på virksomhedens fortsatte drift. 

Lovmæssige forhold 

I verdenssamfundet sker der ofte nogle konflikter imellem nationer eller sammenslutninger 

af nationer. Da Danmark er en del af eurozonen, kan der være en risiko for, at 

eurolandene kommer i konflikt med andre nationer, hvor alle landene i eurozonen bliver 

boykottet af et eventuelt importforbud. Derved vil Maersk Oil ikke have mulighed for at 

afsætte olien til disse lande, som boykotter eurozonen. Det er vigtigt, at Maersk Oil gør en 

indsats i, at have deres juridiske bagland i orden, således at de ikke risikerer at miste 

markedsandele på grundlag af dette.  

  

                                            
26 http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater-horizon-accident.html  

http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater-horizon-accident.html
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Porters 5 forces: 
I følgende afsnit anvendes Porters 5 forces som analysemodel på Maersk Oil. Det er en 

branchespecifik analyse af virksomheden, der kigges på, hvorledes leverandører og 

kunder til virksomheden kan agere, samt hvilken effekt alternative produkter kan have for 

virksomheden. De områder analysen berører er leverandørernes forhandlingsstyrke, 

kundernes forhandlingsstyrke, truslen fra nye indtrængere og truslen for substituerende 

produkter, som ses skitseret i nedenstående figur.  

 

Figur 11: http://fagproeven.com/2013/01/17/ugens-model-porters-5-forces/ 

Leverandørenes forhandlingsstyrke  

Den første del er leverandørens forhandlingsstyrke, der ses på hvor mange, og hvilke 

leverandører findes på oliemarkedet. Når der tages udgangspunkt i Maersk Oil, så er 

deres leverandører de lande, der sælger deres olieområder i undergrunden til dem. For 

nogle lande kan det være for omkostningstungt, eller for teknologisk udfordrende selv at 

udvinde olien fra undergrunden, og leverer den til olieraffinaderierne. Derfor sælger disse 

lande gerne deres olielicenser til andre olieselskaber, og tjener derved på deres oliefelter.  

Olie er en svær råvare for olieleverandørerne at erstatte eller finde et supplement til. 

Råolieselskaberne har ofte store omkostninger i forbindelse med fund af olie forekomster i 

undergrunden. Olieboringerne kan sælges til en anden olievirksomhed af ejerne af 

boringen. Det er således ikke landet, der har olien inden for sine geografiske grænser, 

som ejer selve boringen, men virksomheden, som eksempelvis Maersk Oil, som sælger 

råolie. På en måde er Maersk Oil deres egen leverandør ud fra deres olieboringer, hvor de 

har købt rettighederne fra olielandende. Derfor vurderes leverandørenes 

forhandlingsstyrke til at være stor, så længe de har licensen til oliefelterne. Udfordringen 

består således i, at få lov at købe licenserne og rettighederne til oliefelterne.  

http://fagproeven.com/2013/01/17/ugens-model-porters-5-forces/
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Kundernes forhandlingsstyrke: 

Da oliemarkedet er et marked i fuldkommen konkurrence, er kundernes forhandlingsstyrke 

lille. Råolieprisen afhænger primært af handlen på Crude Oil, som styres f.eks. via 

Nymex27, så for råolie gælder det, at det ikke er forhandleren eller kunden, der bestemmer 

prisen på råolie, men denne styres via markedsprisen. Hvilket defineres i afsnittet 

omhandlende markedsformen. Maersk Oil har deres kunder i form af raffinaderierne, som 

de sælger deres råolie til. Derfor bestemmes prisen på olie via dagsprisen på de 

forskellige handelskamre, så kunderne har ikke den store forhandlingsmagt på selve 

råolie, som bestemmes ud fra efterspørgsel og udbud. 

Trussel fra indtrængere: 

Råoliemarkedet er svært at komme ind på, grundet de store kapitalomkostninger, som er i 

forbindelse med, at råolien skal udvindes fra undergrunden. Ikke nok med, at opstart af en 

råolievirksomhed er omkostningstungt, det kræver også en hel del viden og know how, at 

komme ind på markedet. Olieboringer er en vanskelig affære, og det kræver stor 

ekspertise, at etablere en olieboring. Sådan en ekspertise kan købes via special-

uddannede medarbejdere, som også kan findes via jobmarkedet eller konkurrerende 

virksomheder. En anden risiko er fejlboringer, der har tidligere været sager, der har fået 

store miljømæssige omkostninger med erstatningskrav til følge. At løbe denne 

økonomiske risiko kan afholde nye indtrængere fra at tage del i oliemarkedet. Det at der 

på oliemarkedet er fuldkommen konkurrence, kan måske også holde nye indtrængere 

væk. Det kan ses, som et mindre attraktivt marked, grundet nye virksomheder ikke selv 

kan bestemme prisen for deres produkter, samt kunderne frit kan skifte leverandør, da 

kunderne ikke har præferencer. De nuværende råolieselskaber er derfor ofte veletablerede 

virksomheder, som har været længe på markedet, derfor er truslen for nye indtrængere 

lille. 

Trussel fra substituerende produkter: 

Råolie anvendes til mange forskellige produkter, dog overordnet set mest fossile 

brændstoffer og plastik. Råolie er en unik råvare, som har nogle specifikke egenskaber, 

som ikke findes i andre råvarer. I forhold til at anvende råolien til plastik, er det svært at 

finde substituerende produkter. Det er dog anderledes, når råolien anvendes som 

energikilde.  

På nogle markeder findes substituerende produkter, når der kigges på energi til huse, hvor 

der blandt andet findes alternativer, som jordvarme og solvarme. Dette gælder også, når 

råolie bruges i forbindelse med fremstilling af elektricitet. Her er der også mange 

alternativer, vindenergi, solenergi og vandenergi er nogle af de substituerende produkter, 

der findes på energimarkedet. Nogle af de nævnte substituerende produkter er mere 

udbredt hos en del af befolkningen til erstatning af olie. En anden energikilde er 

Fusionsenergi28, som anvendes mange steder i verden til atomkraftværker. Yderligere er 

                                            
27 http://www.daytrader.dk/handel-med-olie/  
28 http://www.reo.dk/nyheder/energikilder  

http://www.daytrader.dk/handel-med-olie/
http://www.reo.dk/nyheder/energikilder
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der tidligere nævnt el-bilsmarkedet, hvor elektricitet er en konkurrent til olien, når denne 

anvendes, som et fossilt brændstof til transportmidler. Med andre ord er truslen for 

substituerende produkter til stede, men meget varierende alt efter, hvad olien specifikt 

bruges til.  

Konkurrence i branchen: 

Ses der overordnet på konkurrencen i branchen, er det værd at nævne, at konkurrenterne 

er store veletablerede firmaer, som blandt andet Exxon Mobil fra USA, Total fra Frankrig, 

BP fra England, Statoil fra Norge og Shell fra Holland. Maersk Oil er at finde som nummer 

38 på listen over de største olieselskaber i verden29, med en andel på 0,23% i 2015. 

Fælles for de helt store firmaer, som er nævnet ovenfor, er at de alle har deres egne 

raffinaderier tilknyttet. Det har Maersk Oil ikke og skal derfor sælge til en anden leverandør 

som har raffinaderi til rådighed. Olieselskaber med eget raffinaderi har derfor også næste 

led i forsyningskæden internt i selskabet, og sælger derfor direkte til slutbrugeren.  

 Generelt har olieselskaberne en høj forhandlingsstyrke som leverandør, så længe 

de har rettighederne og licenserne til oliefelterne  

 Truslen for nye indtrængere er minimal på oliemarkedet, grundet de høje 

kapitalomkostninger, og det høje niveau af viden og know how, der kræves  

Oliebranchen er for tiden en branche med tilbagegang. Dette skyldes dels USAs 

egenproduktion er steget, at Libyen udvider deres produktion, samt Saudi Arabien har en 

høj produktion på nuværende tidspunkt. Selvom olieforbruget i 2012 var stigende, grundet 

det øgede forbrug i Kina, så er efterspørgslen fra det kinesiske marked siden 2014 faldet 

med en halv million tønder om dagen. Der er altså en overproduktion, og en overkapacitet 

af råolie i branchen, hvilket giver skærpet konkurrence og presser markedsprisen nedad. 

Olieprisen er som nævnt bestemt af markedet, da der er fuldkommen konkurrence. Det 

betyder, at hverken kunder eller leverandører har den store indflydelse på olieprisen.  

Der er mange substituerende produkter, specielt i fremtiden kunne de ovenfor nævnte 

muligheder for substituerende produkter blive en stor trussel for de selskaber, der handler 

på oliemarkedet. Nogle produkter er allerede i introduktionsfasen, og på vej mod 

vækstfasen, hvis de skal placeres på PLC-kurven.  

Så kort sagt er oliebranchen drevet af store veletablerede firmaer, der har en god 

forhandlingsstyrke. Truslen for nye indtrængere er minimal. Kundernes forhandlingsstyrke 

er minimal, grundet fuldstændig konkurrence. Fremadrettet vil nye substituerende 

produkter på mange områder, kunne blive en trussel. Den største nuværende trussel er 

den fluktuerende, og til tider lave oliepris.  

                                            
29 http://www.worldstopexports.com/worlds-top-oil-exports-country/  

http://www.worldstopexports.com/worlds-top-oil-exports-country/
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SWOT Analyse 
I PESTEL analysen blev udfordringerne i omverdenen belyst, i Porters 5 forces ovenfor, 

var det branchen, som blev analyseret. I SWOT analysen, arbejdes der med de interne 

stærke og svage sider Maersk Oil har som virksomhed, samt de eksterne muligheder og 

trusler som de skal forholde sig til.  

 

Figur 12: Viser Maersk Oils interne og eksterne situation, herunder deres stærk og svage sider, samt de 

udefrakommende muligheder og trusler. Udarbejdet af gruppen i Excel. 

 

Stærke sider: 

Kapitalstærk virksomhed Maersk Oil er er en kapitalstærk virksomhed, som beskrevet i 

regnskabsanalysen har Maersk Oil en soliditetsgrad på 75%, og en likviditetsgrad på 

162%. Derudover er Maersk Oil en del af virksomheden Maersk Group, der har en 

egenkapital pr. 31/12- 2014 på 8.958.743.000 USD. 

International virksomhed Maersk Oil er repræsenteret på flere lokationer verden over, og 

kan derfor agere, selvom der er udfordringer på nogle kontinenter. Derudover er Maersk 

en kendt virksomhed med et godt renommé. Dette kan være en døråbner i mange 

forhandlingssituationer, hvor samarbejdspartnerne kender Maersk Oil, som en seriøs 

samarbejdspartner. 

Igangværende spareplaner Maersk Oil er i gang med at effektivisere og reducere 

omkostningerne i deres værdikæde, derved har de et forspring til konkurrerende 

virksomheder, der måske ikke er så langt i denne proces. 

Omstillingsparat Via deres rationalisering i værdikæden, har Maersk Oli vist, at de er 

omstillingsparate i perioder med en lav indtjening, der er forårsaget af den lave oliepris.  



24 
 

Svage sider 

Mindre virksomhed I forhold til danske standarder er Maersk Oil en stor virksomhed, men 

i internationale sammenhæng, samt sammenlignet med sine konkurrenter, som BP, Shell, 

Statoil etc., så er Maersk Oil en mindre virksomhed, hvilket kan betyde, at de ikke har 

ligeså stor indflydelse på markedet, som deres konkurrenter.  

Lille produktportefølje Maersk Oil producerer udelukkende olie og gas, og er derved 

følsom over for udsving i indtjeningsmulighederne på disse produkter, hvilket er aktuelt i 

denne periode med lave oliepriser. 

Langt perspektiv Når der vindes en licens til udvinding af olie, går der lang tid før end, 

en egentligt produktion er iværksat. Derved er tiden fra Maersk Oil investerer, til der 

kommer en indtjening for Maersk Oil forholdsvis lang. 

 

Investere på grund af estimater Når der investeres i olieudvinding, sker det på 

grundlag af estimater og forventninger til det pågældende oliefelt. Forventningerne til at 

et oliefelt giver en vis mængde olie og derved profit, er der ingen garantier for, da 

mængden af olie er estimeret.  

Muligheder 

Krig Der har igennem tiderne været krig og ufred i de olieproducerende områder, i disse 

tilfælde stiger olieprisen typisk30, derved vil der fremkomme en mulighed for øgede 

indtægter. Der er også mulighed for, at deltage i genopbygning af olieindustrien, i det 

ramte område, hvis dennes infrastruktur er ødelagt i forbindelse med krigen. 

 

Forøgelse af oliereserver Der er en del opmagasinerede oliereserver rundt om i verden. 

Når det besluttes, at disse reserver skal forøges, så kan der ske en stigning i olieprisen, da 

efterspørgslen derved øges.  

 

Større olieproducerende lande sænker produktionen Det sker i perioder med en lav 

oliepris, at større olieproducerende lande sænker produktionen af olie, med en højere 

oliepris til følge31. 

 

Olie er en global ressource Olie er en global ressource, som anvendes til både fossile 

brændstoffer og produktion af plastik verden over. Derfor vil der forsat være efterspørgsel 

efter olie. Hvor længe der går før olie, som et fossilt brændsel bliver substitueret er dog 

svært at sige.  

 

                                            
30 https://ing.dk/artikel/krig-kan-fa-benzinprisen-pa-25-kr-literen-49090  
31 http://www.dr.dk/nyheder/udland/olieproducerende-lande-saenker-olieproduktionen  

https://ing.dk/artikel/krig-kan-fa-benzinprisen-pa-25-kr-literen-49090
http://www.dr.dk/nyheder/udland/olieproducerende-lande-saenker-olieproduktionen
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Tilbud om opkøb / samarbejde fra andre virksomheder I perioder, hvor olieprisen 

længe har været meget lav, kan der være andre olieproducenter, der pga. af dårlig 

økonomi tilbyder salg af deres virksomhed eller et samarbejde om udvikling af oliefelter. 

Trusler 

Lav oliepris – fuldkommen konkurrence Da Maersk Oil opererer på et marked med 

fuldkommen konkurrence, har virksomheden ingen indflydelse på prissætningen. Prisen 

fastsættes efter udbuds- og efterspørgselskurverne, hvilket har en negativ indvirkning i 

perioder som denne, hvor der er en lav efterspørgsel på olie. 

 

Politisk uro Der er af og til politisk uro i og omkring de lande, hvor Maersk Oil producerer 

olie. I de lande kan der opstå en politisk situation, hvor der ikke er mulighed for at 

producere eller afsætte olien fra det pågældende uroplagede område. 

 

Miljømæssigt lovindgreb I forbindelse med udvinding af olie, er der risiko for en vis 

miljømæssig forurening. Mange regeringer og organisationer vil ofte forsøge at hindre 

forurening, og kan derfor iværksætte miljømæssige lovindgreb. Olieselskaberne kan 

således blive pålagt, at investere i yderligere foranstaltninger, for at modvirke mulig 

forurening eller minimere risikoen for uheld med miljømæssige konsekvenser. Yderligere 

er der risiko for, at de fossile brændstoffer bliver pålagt afgifter, derved bliver de gjort 

dyrere for forbrugerne via lovindgreb, og som følge af dette falder efterspørgslen. 

 

Klimaforandringer I gennem de sidste mange år er der sket store forandringer i klimaet. 

Dette kan bevirke at geografien og klimaet rundt om i verden ændrer sig i en sådan grad, 

at det vil give ekstra omkostninger i forbindelse med olieudvinding. Klimaændringer, som 

for eksempel forøget vandstand, kan være med til at besværliggøre etablering af nye 

felter, samt nødvendiggøre ombygning af eksisterende oliefelter.  

 

Begrænset ressource Olie er en begrænset ressource, og der er ingen garanti for, at det 

er muligt at finde nye oliekilder i samme takt, som de eksisterende felter løber tør for 

olieressourcer. 

 

Tvivler om fremtidige licenser Da licenser styres af de nationale stater, er der ingen 

garanti for at Maersk Oil, fremadrettet har mulighed for at byde på licenserne, da der kan 

opstå situationer, hvor stater favorisere egne olieproducenter frem for udefrakommende 

producenter. 
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TOWS Analyse 
Efter den kritiske SWOT analyse, udarbejdes der i dette afsnit en TOWS analyse32, hvor 

det bliver synliggjort, hvilke strategiske tiltag Maersk Oil kan iværksætte for at skabe 

vækst. Svage og stærke sider fra SWOT analysen bliver sat i forhold til de 

udefrakommende trusler og muligheder. Derved fremkommer 4 kategorier, som viser hvad 

Maersk Oil skal minimere og maksimere. Derved synliggøres hvilke strategiske tiltag, 

virksomheden skal undgå, kan forbedre og kan udnytte. De 4 kategorier er vist herunder, 

og det beskrives, hvordan Maersk Oil kan agere:  

 MAXI-MAXI: Maksimere deres styrker og derved maksimere deres muligheder 

 MAXI-MINI:  Maksimere deres styrker og derigennem minimere de  

udefrakommende trusler 

 MINI-MAXI:  Minimere deres svagheder og lade deres udefrakommende  

muligheder maksimere 

 MINI-MINI: Minimere deres svagheder og minimere deres udefrakommende 

  trusler 

 

 

Figur 13: TOWS analyse – udarbejdet af gruppen i Excel 

                                            
32 Lægaard og West, side 261 



27 
 

MINI-MINI – Initiativer at undgå:  

1. At investere i lande hvor licenser, rettigheder og mængden af olie reserver er 

tvivlsomme 

Det bør undgås at foretage investeringer i lande, hvor disse ikke i en hvis grad er 

fremtidssikret. Her tænkes der specifikt på, at rettighederne til at udvinde olie skal kunne 

sikres, samt størrelsen af oliereserven skal gøre feltet til en profitabel investering. Dette 

kan være en udfordring for Maersk Oil i den forstand at investeringerne i udvinding af olie 

typisk er meget langsigtede. 

 

2. Miljøskadelige produktionsmetoder 

Produktionsmetoder som er skadelige for miljøet bør undgås, da dette muligvis kan 

medføre klimaforandringer, som hindrer udvindingen olie. Desuden kan miljøskadelige 

produktionsmetoder resultere i, at visse regeringer ændrer lovgivningen, for netop at 

skåne miljøet. En sådan ændring i lovgivningen kan ligeledes tænkes at begrænse Maersk 

Oils muligheder for udvinding af olie. 

MINI-MAXI – Initiativer at forbedre:  

1. Samarbejde med andre olieselskaber i forbindelse med efterforskning af olie 

Der kunne skabes muligheder for et samarbejde med andre olieselskaber i forbindelse 

med efterforskning af nye oliefelter. Her burde der være mange penge at spare. 

 

2. Samarbejde med andre olieselskaber i forbindelse med udvinding af olie 

Kan Maersk Oil skabe fordelagtige samarbejdsaftaler i forbindelse med efterforskning af 

nye oliefelter. Det kan let tænkes, at de også kan skabe andre samarbejder, eventuelt i 

forlængelse af de der nævnes i Ansoffs vækst matrice omkring produktudvikling, men med 

henblik på udvinding af olie. Helt præcist hvordan sådanne aftaler vil kunne 

sammensættes, vil ikke blive diskuteret eller omtalt i denne rapport.  

MAXI-MINI – Initiativer at forbedre:  

1. Udvikle miljørigtige produktionsmetoder med henblik på at skabe oligopol 

Som oliemarkedet ser ud nu, så er der fuldkommen konkurrence, hvilket blandt andet 

betyder, at forbrugerne ikke har præferencer for det specifikke produkt, Maersk Oil kan 

derfor ikke selv fastsætte prisen på deres produkt. 

Hvis Maersk Oil kan differentiere sig og udvinde deres olie på en mere miljørigtig måde, vil 

der måske være mulighed for, at de kan komme væk fra fuldkommen konkurrence og 

skabe et oligopol med præferencer for produktet. Grundlaget for dette er, at mange 

mennesker i dag har en holdning til de produkter de forbruger. Blandt andet inden for 

fødevareindustrien er der stor fokus på økologi33 og produktionsmetoder, hvilket det også 

vil kunne forestille sig, at kunne ske på oliemarkedet, hvis der kan differenceres på 

olieproduktet.  

 

                                            
33 http://www.lf.dk/viden-om/oekologi/markedet#  

http://www.lf.dk/viden-om/oekologi/markedet


28 
 

2. Fokusere på arbejdsmiljø for medarbejderne med henblik på at skabe oligopol 

I stil med det ovenfor nævnte, kunne Maersk Oil fokusere på at differentiere sig som 

arbejdsplads ved at fokusere på arbejdsmiljø, personelpleje og gode arbejdsvilkår. På 

denne måde kunne virksomheden måske komme til at fremstå som en meget attraktiv 

arbejdsplads og derved skabe sig et godt omdømme. Dette kunne muligvis bidrage til, at 

Maersk Oil kunne skabe oligopol, og derved selv være med til at fastsætte prisen for deres 

olie.  

MAXI-MAXI – Initiativer at udnytte: 

1. Opkøbe andre olieselskaber der er økonomisk pressede 

Oliemarkedet er i dag under hårdt pres, men Maersk Oil fremstår med deres bugnede 

pengetank, som en meget stærk virksomhed. Dette giver dem muligheden for at opkøbe 

andre olieselskaber, som netop er økonomisk pressede. Derved kan Maersk Oil få adgang 

til nye oliefelter og udvide deres forretning.  

 

2. Opkøb af underleverandører 

For at optimere deres værdikæde og deres forsyningskæde, kunne Maersk Oil se på 

mulighederne for at opkøbe eventuelle underleverandører. Dette vil måske give 

virksomheden mulighed, for at spare penge, i forbindelse med produktion af nye 

boreplatforme og andet produktionsmateriel. 

 

3. Være på forkant med planlægningen, efterforskningen, samt udnytte situationen 

ved lande i vækst 

For at undgå at stå i en situation, hvor virksomhedens nuværende oliefelter er ved at være 

drænet, og der ikke er sikret licenser, til at udvinde olie fra nye felter. Er det vigtigt, at 

Maersk Oil fokusere på at være på forkant med planlægning og efterforskning af nye 

oliefelter. Dette kan eventuelt gøres i lande, hvor udsigten til økonomisk vækst er stor. 

Efterspørgslen af olie vil som regel være en naturlig følge af den økonomiske vækst. 

 

4. Lukke oliefelter som ikke har udsigt til at blive profitable 

I det at olieprisen er faldet og for nuværende svinger meget, er det ikke alle oliefelter, der 

fortsat kan forblive profitable. Maersk Oil kan derfor opsætte nogle kriterier for, hvad deres 

felter skal leve op til, hvis oliefelterne ikke lever op til kriterierne, så bør de lukke dem, for 

derefter at anvende virksomhedens kapital et andet sted. 

 

5. Iværksætte besparelser og optimere på omkostninger 

Maersk Oil har tidligere vist, at de er omstillingsparate, og tilpasser deres 

omkostningsstruktur til markedet. For at skabe et bedre resultat på bundlinjen kunne 

virksomheden fortsætte deres optimeringer, besparelser og derved minimere deres 

omkostninger. 
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Ansoffs vækststrategi: 
Hele formålet med den strategiske analyse, der er foretaget i rapporten indtil videre, er at 

komme med forslag til samt klarlægge, hvorledes Maersk Oil kan skabe vækst, således 

deres resultat på bundlinjen stiger. Ansoffs vækstmatrice giver nogle overordnede 

kategorier til de tiltag, som er med til at klarlægge, hvilken vækststrategi der er mest 

fordelagtig for Maersk Oil. De 4 overordnede kategorier der omtales er: 

Markedspenetrering, markedsudvikling, produktudvikling og diversifikation. Kategorierne 

tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende produkter og markeder, samt nye 

produkter og markeder. Der arbejdes med de forslag, der er fremkommet i TOWS 

analysen. I nedenstående figur34 ses de fire kategorier for vækst der arbejdes med.  

 

Figur 14: Ansoffs vækstmatrice. De fire kategorier: Nuværende produkter, nye produkter, nuværende markeder og nye 

markeder giver de 4 overordnede kategorier, eller strategier om udvikling, som kan anvendes for at skabe vækst. Disse 

er: Markedspenetrering, markedsudvikling, produktudvikling og diversifikation35 

Markedspenetrering 

Med markedspenetrering er der tale om, at virksomheden vil øge deres salg med deres 

eksisterende produkter på de nuværende markeder. Markedsformens prisdannelse, der på 

oliemarkedet er fuldkommen konkurrence, gør det svært at øge salget direkte via tilbud til 

forbrugeren, da markedsprisen ligger fast.  

Maersk Oil er begrænset i deres muligheder for at anvende markedspenetrering som 

vækststrategi, da det er begrænset hvor stor en mængde råolie, som de kan udvinde fra 

deres nuværende oliefelter. Hvis virksomheden vil øge deres salg via markedspenetrering, 

vil dette kun kunne gøres minimalt, uden at der skal foretages større investeringer. 

Ligeledes er det vigtigt at holde for øje, at hvis virksomheden øger produktion af råolie, så 

stiger udbuddet, og derved falder olieprisen. 

Markedsudvikling 

Her ses der på muligheden for Maersk Oil for at sælge deres nuværende produkter på nye 

markeder. Det vil være en oplagt mulighed for Maersk Oil, at etablere sig i nye 

markedsområder, men det kræver dog en større investering i lokale oliefelter. En god ting 

ved denne strategi er, at den vil få fragtprisen på olien til at dykke til et minimum. 

                                            
34 http://www.invested.dk/encyclopedia/ansoffs-vaekstmatrix/  
35 http://www.invested.dk/encyclopedia/ansoffs-vaekstmatrix/ 

http://www.invested.dk/encyclopedia/ansoffs-vaekstmatrix/
http://www.invested.dk/encyclopedia/ansoffs-vaekstmatrix/
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Ulemperne ved Maersk Oil går ind på et nyt marked er, de både skal finde nye oliefelter, 

samt bevæger sig ind på et marked, de har begrænset kendskab til.  

Et mere konkret forslag til markedsudvikling kunne være, at udvide til lande i den østlige 

del af verden så som Kina, Japan, Rusland og Australien. Det er lande, som Maersk Oil på 

nuværende tidspunkt ikke opererer i, samt ikke efterforsker efter nye oliefelter. Rusland er 

allerede et stort olieland, hvor der findes flere oliemilliardærer. Ruslands oliemilliardærer 

leder også efter nye muligheder inden for udvikling af deres markedsandele36, hvilket vil 

give Maersk konkurrence i forhold til opkøb på det russiske marked. 

Produktudvikling 

I denne kategori arbejdes der med Maersk Oils mulighed for at sælge et nyt produkt på 

virksomhedens allerede eksisterende marked, der er altså tale om en udvidelse af deres 

produktportefølje. Muligheden for Maersk Oil kunne være at udvide deres 

produktportefølje med nye former for energikilder, det kunne være skiffergas eller andre 

gasformer, som eventuelt kan give dem nye markedsmuligheder. Maersk Oil har allerede 

på nuværende tidspunkt gasfelter rundt omkring i verden.  

En anden form for produktudvikling er, hvorledes råolie kan forarbejdes på raffinaderierne 

inden den sælges videre, som for eksempel benzin eller diesel. Maersk Oil har på 

nuværende tidspunkt allerede et samarbejde med flere universiteter rundt omkring i 

verden, samt samarbejde med andre partnere, så som BioRec37 og Nanochalk38. Dette er 

virksomheder, der forsker i og udvikler, mulighederne for optimering af udvindingen fra 

undergrunden39 af råolie, således at udnyttelsesgraden af oliefeltet stiger, samt udvinding 

bliver foretaget på en mere miljøvenlig måde.  

Diversifikation 

Dette er en form for vækst, hvor der sælges nye produkter på nye markeder. For Maersk 

Oil vil dette være en meget utraditionel måde, at føre en salgsstrategi på, da det ikke vil 

hænge sammen med deres virksomhed, at gå ind med et nyt produkt, på et nyt marked. 

Valg af vækststrategi 

I forbindelse med valg af vækst strategi, ses der på resultatet fra TOWS analysen. Vægten 

lægges her på resultaterne i MAXI-MAXI kategorien, der findes de muligheder, der er 

lettest og mest fordelagtige for Maersk Oil at udnytte. Dette resultat sammenholdes med 

de ovenfor nævnte kategorier i Ansoffs vækstmatrice, som uddybes yderligere herunder.  

Maersk Oil kan vælge en intensivering, som enten indebærer en markedspenetration, 

markedsudvikling eller produktudvikling. Derudover det kan de vælge en integration, som 

                                            
36 http://shippingwatch.dk/Offshore/article7501482.ece + 
http://www.dagbladet.no/2015/10/18/nyheter/okonomi/hegnarno/eon/fridman/41558749/  
37 http://biorec.se/  
38 http://nano.ku.dk/Ervhervssamarbejde/nanochalk/  
39 http://www.energiteknologi.dk/da/project/mere-oile-fri-af-kalken-forbedret-olieudvinding-ved-hjaelp-af-
nanoteknologi-nano-chalk  

http://shippingwatch.dk/Offshore/article7501482.ece
http://www.dagbladet.no/2015/10/18/nyheter/okonomi/hegnarno/eon/fridman/41558749/
http://biorec.se/
http://nano.ku.dk/Ervhervssamarbejde/nanochalk/
http://www.energiteknologi.dk/da/project/mere-oile-fri-af-kalken-forbedret-olieudvinding-ved-hjaelp-af-nanoteknologi-nano-chalk
http://www.energiteknologi.dk/da/project/mere-oile-fri-af-kalken-forbedret-olieudvinding-ved-hjaelp-af-nanoteknologi-nano-chalk
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enten kan være vertikal eller horisontal, en strategisk alliance er også en option. Til sidst 

omtales diversifikation, det kunne være en mulighed for Maersk Oil. I figuren herunder er 

de omtalte kategorier nævnt, samt hvorledes de hænger sammen med Ansoffs 

vækstmatrice.  

 

Figur 1540: Viser sammenhænget mellem den udvidede model for vækststrategi og Ansoffs vækstmatrice. 

I Figur 18 er der skitseret, hvilken sværhedsgrad de forskelige vækststrategier har for 

virksomheden, samt hvilket vækstniveau og tidsforbrug, der kan forventes. De forskellige 

kategorier gennemgås i afsnittene herunder. 

 

Figur 1641: Viser hvilket vækst niveau, hvilket tidsforbrug samt hvilken sværhedsgrad der kan forventes alt efter om der 

arbejdes med diversifikation, integration eller intensivering. 

Intensivering 

Maersk Oil kan skabe vækst via intensivering. Her skabes væksten via 

markedspenetrering, markedsudvikling og produktudvikling. Dette forudsætter at Maersk 

Oil skal udvikle sig via kendte veje, og derved skabe en rolig kontrolleret vækst. Det vil 

sige, at Maersk Oli skal arbejde med organisk vækst, som er begrænset til deres 

nuværende kapitalapparat, hvor kunden vælger Maersk Oil, som deres leverandør af 

råolie.  

                                            
40 http://slideplayer.dk/slide/2865681/ 
41 https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3399 
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Integration

Diversifikation

http://slideplayer.dk/slide/2865681/
https://virksomhedb.systime.dk/index.php?id=3399
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Integration 

Den næste vækstmulighed er integration. De forskelige muligheder for integration er 

omtalt nedenfor. Ligeledes belyses det, hvorledes integrationsmulighederne kan defineres 

økonomisk for Maersk Oil. 

Vertikal integration 

Ved brug af vertikal integration kan Maersk Oil skabe vækst ved opkøb af enten 

leverandørvirksomheder eller kundevirksomheder. Leverandørvirksomheder kan for 

Maersk Oil være svære at integrere, da der her ofte er tale om lande, som ejer jorden og 

de oliefelter hvor olien udvindes fra. Derfor vil det oftest ikke være muligt for Maersk Oil, at 

integrere disse i deres virksomhed. En vertikal integration kunne også være opkøb af 

virksomheder, der leverer dele til boreplatforme og udvindingsanlæg.  

Et opkøb af en kundevirksomheder kunne være en mulighed, hvor Maersk Oil for 

eksempel kan indtræde i raffinaderibranchen, og således selv bearbejde deres råolie til 

benzin, fyringsolie osv. Dette vil udvide Maersk Oil produktportefølje med flere 

salgsemner, men også bevæge virksomheden ind på et marked, hvor de ikke har 

aktiviteter på nuværende tidspunkt. Ved vertikal integration arbejdes der med opkøb eller 

optimering inden for forsyningskæden.   

Horisontal integration 

Den horisontale integration er opkøb af andre virksomheder, der udvinder olie, hvilket er 

defineret som uorganisk vækst. Ved horisontal integration skabes der en hurtigt vækst, 

grundet den større produktionskapacitet samt det udvidede kundegrundlag, som Maersk 

Oil derved har inden for deres rækkevidde.  

Dette kan give problemer vedrørende personalebehandling. Maersk Oils 

virksomhedskultur skal sammensættes med det ny opkøbte olieselskabs 

virksomhedskultur. I forbindelse med opkøb af nye virksomheder, kan der skabes 

usikkerhed i organisationen, i forbindelse med at de opkøbte virksomheder skal integreres 

i Maersk Oil. Den horisontale integration kan kun defineres på virksomheder, som er i 

direkte eller delvis konkurrence med Maersk Oils nuværende produkter. 

Strategisk alliance 

Den strategiske alliance er et partnerskab med en virksomhed, eventuelt inden for samme 

branche. Den strategiske alliance skal kunne skabe vækst og fordele for Maersk Oil, men 

også de andre virksomheder i alliancen. Stordriftsfordele inden for produktudvikling og 

produktion udnyttes, hvilket muligvis også medfører en væsentligt lavere økonomiske 

investering, i forhold til vertikal eller horisontal integration, da der er tale om et 

partnerskab. Dette er også et partnerskab, som kan brydes igen, hvilket gør, at det kan 

være en midlertidig løsning for Maersk Oil, med minimale økonomisk omkostninger 

forbundet i dette partnerskab. 
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Diversifikation 

Den er sidste vækststrategi, som vil blive omtalt er diversifikation. Det er den 

vækststrategi, som virker mest oplagt, når den organiske vækst er udtømt eller opkøb ikke 

er en mulighed. Dette er også den mulighed, som måske kan skabe mest vækst. Men 

samtidig er det også den vækststrategi, der indebærer den største økonomiske 

usikkerhed. Ved anvendelse af diversifikation bevæger Maersk Oil sig ind på nye 

markeder, hvor de skal opbygge know how. Der skal oprettes en ny forretningsenhed, der 

stadig har forbindelse til Maersk Oils nuværende kerneforretning, som er salg af råolie og 

gasser. En mulighed kunne være at skabe en virksomhed, der sælger andre energiformer, 

det kan for eksempel være el eller vindenergi. Diversifikation er således en risikofyldt 

vækststrategi, da Maersk Oil ikke tidligere har erfaringer fra de produkter og markeder, 

som de bevæger sig ind på. 

Delkonklusion 
Set i forhold til resultaterne for TOWS analysen og Ansoffs vækstmatrice, så er det mest 

fordelagtigt for Maersk Oil, at fokuserer på en horisontal integration i form af investering i 

et nyt oliefelt, som kombineres med yderligere besparelser i værdikæden.  

 

Intensivering som vækststrategi vurderes ikke til, at kunne skabe en økonomisk vækst, 

målt på bundlinjen hos Maersk Oil inden for den nærmeste fremtid, da den baserer sig på 

en langsom organisk vækst, der bevæger sig skridt for skridt.  

Diversifikation er en meget risikofyldt måde for Maersk Oil at skabe vækst på, da de her 

både opererer på nye markeder med nye produkter.  

Vertikal integration kunne være en mulighed for Maersk Oil. Dette kunne indebærer opkøb 

af leverandører eller kunder i forsyningskæden. Da olie er et produkt, der udvindes direkte 

fra naturen, så begrænses denne mulighed til at omhandle leverandører til opbygning, 

vedligeholdelse af boreplatforme, samt raffinaderier til forarbejdning af olien. Derfor 

vurderes denne mulighed ikke til at have den største indflydelse på Maersk Oils bundlinje.  

Virksomheden bør derfor holde fast i deres kerneforretning, hvor de har deres ekspertise 

inden for. Derfor bør de fortsat satse på udvinding af olie og lave en horisontal udvidelse 

med opkøb af andre eksisterende og eventuelt nye oliefelter. Ved samtidig at reducerer 

deres omkostninger vil de kunne maksimere væksten og derved resultatet på bundlinjen.  

Løsningsforslaget der arbejdes videre med er derfor investering i et nyt oliefelt, samt 

besparelser i form af en reduktion i omkostningerne. 
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Investering  
På baggrund af resultatet fra ovenstående delkonklusion arbejdes der i dette afsnit videre 

med investeringen i et oliefelt.  

 

Figur 17: Fremgangsmåde i investeringsafsnittet 

Først argumenteres der for, hvorfor der tages udgangspunkt i Hejre feltet, hvorefter dette 

værdisættes. Der laves en investeringsprognose, for at vurdere om det kan betale sig at 

investere i Hejre feltet i dets nuværende stand. Er kapitalværdien positiv vurderes 

investeringen til at være attraktiv. Denne kalkulation er dog ikke nok, da Hejre feltet i dets 

nuværende stand ikke er operativt. Derfor skal der efterfølgende laves en beregning af 

købet incl opbygningen til et operativt oliefelt. Derefter laves den endelige 

investeringskalkulation. 

Valg af oliefelt 
Det felt der specifikt kigges på, er Hejre feltet i Nordsøen, som for nuværende ejes af 

Dong Energy42. Projektet med Hejre feltet har kostet Dong Energy indtil flere milliarder, og 

er stadig ikke operativt. Derfor har virksomheden valgt i deres regnskab for 2015, at 

nedskrive værdien af Hejre feltet med 2,5 milliarder kroner, samt efterfølgende kommet en 

nedskrivning på yderligere 12 milliarder kroner. Dog vides det endnu ikke om den sidst 

nævnte nedskrivning direkte er tiltænkt Hejre feltet, eller om det er en generel 

nedskrivning, grundet de fluktuerende oliepriser. Dong Energy har ytret, at de gerne vil 

have en samarbejdspartner43, ind i Hejre feltet. Dog kan det være en bedre investering for 

Maersk, at opkøbe hele Dong Energys andel i feltet. 

Umiddelbart vil Hejre feltet være et godt bud på en investering for Maersk Oil, da det 

dækker over store oliereserver, samt det ligger i Nordsøen. Maersk Oil har andre oliefelter 

i Nordsøen, så det kan forholdsvist let kobles på deres pipeline net til fastlandet.  

Værdisætning af Hejre feltet 
At værdisætte et oliefelt er svært, da der skal tages højde for opbygningen af oliefeltet, 

driften i perioden som feltet er aktivt, prisen på en olieplatform, samt boreomkostningerne 

indtil råolien kan udvindes fra undergrunden. Alt dette er beregnet efter en break-even 

prisen på en tønde olie, der for Hejre feltet på nuværende tidspunkt er fastsat til 60 $ pr. 

tønde. Denne pris er olietøndeprisen for feltets investeringer og omkostninger i en periode, 

som sættes til 30 år i rapporten. 

                                            
42 http://nyheder.tv2.dk/business/2016-02-03-dongs-milliardgevinst-i-nordsoen-smuldrer  
43 http://www.maritimedanmark.dk/?Id=30184  

http://nyheder.tv2.dk/business/2016-02-03-dongs-milliardgevinst-i-nordsoen-smuldrer
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=30184
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Prisen for Hejre feltet er ikke oplyst. Så for at fastsætte denne tages der udgangspunkt i et 

andet oliefelt, som har været til salg, og blev solgt til 6 milliarder kroner.44 Hejre feltet har 

cirka samme specifikationer, som det omtalte felt, og derfor sættes prisen på Hejre feltet 

også til 6 milliarder kroner. 

Der kan fra disse oplysninger laves en investeringskalkulation, dette skulle gerne give 

viden om, at en investering på 6 milliarder i Hejre feltet er lønsomt for Maersk Oil over en 

periode på 30 år. 

Investeringskalkule for køb af Hejre feltet  
Kalkulationsrenten som anvendes i investeringskalkulen består af tre elementer; 

realrenten, inflationstillæg og risikotillæg. Det forudsættes at engangsudgiften til 

investeringen bliver finansieret af et banklån, derfor værdisættes realrenten til 2,5%. 

Inflationstillægget fastsættes til 0,5%. Dette var niveauet i 201545, og det antages derfor at 

inflationen holder sig på sammen niveau i 2016. Inflationstillægget skal medtages, når der 

ikke regnes i faste priser, hvilket der ikke gøres i denne beregning. Risikotillægget er 

baseres på den risiko, som investeringen i oliefeltet har for Maersk Oil. Det er umiddelbart 

ikke muligt, at finde nogle indikationer for grundlaget til beregning af risikotillægget, men 

det forudsættes i denne investering at være 7,0%. Samlet set giver det følgende udregning 

af kalkulationsrenten: 

 

Figur 18: Udarbejdet af gruppen i Excel. 

Investeringen er som nævnt baseret på olie prisen, hvilken må formodes at ændre sig, og 

både stige og falde i løbet af de 30 år, som investering i Hejre feltet vurderes over. Det er 

svært, at vurdere hvad olieprisen vil være i fremtiden, og hvordan den vil ændre sig. Derfor 

fastsættes den, men en gennemsnitspris som ændrer sig ca. hvert 5. år, et år regnes som 

12 måneder á 30 dage, så i alt 360 dage. Dollarkursen er fastsat til 6,5 kr. pr. dollar d. 

29.04.2016. Samlet set danner nedenstående data grundlag for investeringskalkulen:  

  

                                            
44 http://shippingwatch.dk/Offshore/article7993243.ece  
45 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-inflation  

Realrenten 2,50 %

Inflation tillæg. 0,50 %

Risiko tillæg. 7,00 %

Kalkulationsrenten 10,00 %

http://shippingwatch.dk/Offshore/article7993243.ece
http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-inflation
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Forudsætninger - oversigt 

1. Investeringer = 6 milliarder kr. 

2. Kalkulationens renten = 10% 

3. Break even for feltet = 60 $. 

4. Olieprisen er flydende. Den fastsættes løbende og i en gennemsnitpris. 

 Gennemsnitspris 1 – 5 år    = 47 $ 

 Gennemsnitspris 6 – 9 år = 66 $ 

 Gennemsnitspris 10 – 14 år = 81 $ 

 Gennemsnitspris 15 – 19 år = 92 $ 

 Gennemsnitspris 20 – 24 år = 110 $ 

 Gennemsnitspris 25 – 30 år = 93 $ 

5. Året er 360 dage. 

6. Dollar kursen fastsættes til 6,5 kr. pr. dollar.46 

7. Felter udvinder 35.000 tønder olie pr. dag.47 

Når der ses i bilag 1, så er udregningen lavet på følgende måde; Olieprisen pr. tønde 

modregnet break even prisen gange med antal tønder, der udvindes pr. dag. Disse er 

ganget med antal dage på et år, dette beløb er indsat i tilbagebetalings-kolonnen. Alle 

beløbene er omregnet fra dollars til danske kroner via kursen. Grundlaget for dette er, at 

alle beløb i investeringskalkulation er danske kroner. Udregningen omkring tilbage 

betalingen kan ses i nedenstående figur, hvorefter den er omregnet til nutidskroner i 

investeringskalkulation. 

 

Figur 19: Udarbejdet f gruppen. 

Vurdering af om investeringen er positiv 
Det kan ses i investeringskalkulationen, at det er fordelagtigt for Maersk Oil, at investere i 

Hejre feltet, såfremt dette kan erhverves af Dong Energy for en pris på 6 milliarder kr. I en 

periode på 30 år giver Hejre feltet et kapitalværdi overskud til Maersk Oil på 45,5 millioner. 

Dette kan også ses i efterfølgende figur på næste side. 

                                            
46 Kurs d. 29.04.2016 ifølge: http://www.valutakurser.dk/currency/showgraph.aspx?currencyid=233053  
47 http://www.business.dk/energi/analytiker-dong-vil-undgaa-en-ic4-skandale-med-hejre-felt  

1-5 År 6-9 År 10-14 år 15-19 år 20-24 år 25-30 år

Tønder pr. dag 35.000                 35.000                 35.000                 35.000                 35.000                 35.000                 

Tønder pr. år** 12.600.000         12.600.000         12.600.000         12.600.000         12.600.000         12.600.000         

Olieprisen i dollars 47                         66                         81                         92                         110                      93                         

Break even -60                       -60                       -60                       -60                       -60                       -60                       

Break even prisen* -13                       6                           21                         32                         50                         33                         

Dollarskurs 6,50                     6,50                     6,50                     6,50                     6,50                     6,50                     

Tilbagebetaling i kr. -1.064.700.000  491.400.000       1.719.900.000    2.620.800.000    4.095.000.000    2.702.700.000    

* Break even minus olieprisen i dollars.

** 360 dage pr. år.

http://www.valutakurser.dk/currency/showgraph.aspx?currencyid=233053
http://www.business.dk/energi/analytiker-dong-vil-undgaa-en-ic4-skandale-med-hejre-felt
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Figur 20: Prognosekalkulation beregning – Udarbejdet i gruppen i Excel. 

Det kan ses, at når prisen er under 60 $, hvilket olieprisen forventes, at være de først 5 år 

af oliefeltets levetid. Dette er en investering, som giver et markant underskud i disse år, 

dog vil underskuddet ændres til et overskud, når olieprisen igen stiger. Derfor er denne 

investering langsigtet, men dog stadig attraktiv, og der forventes et overskud over en 30 

årig periode. Det at investeringen er attraktiv, og har en positiv kapitalværdi, giver 

grundlaget for, at der fortages en analyse af forholdene omkring investering i Hejrefeltet, 

incl. investering i en komplet opbygning af feltet, således dette kan blive operativt. 

Endelige investeringskalkule 
Kapitalværdien for den indledningsvise investering på de 6 milliarder kroner + 

opbygningen af Hejre feltet, udregnes lidt på samme måde, som den tidligere, der er dog 

den væsentlige forskel, at hele investeringen på de 6 milliarder kroner + opbygningen af 

Hejre feltet er med, og break even prisen pr. tønde fjernes.  

Beregning af købspris for oliefelt incl. kapitalapparat 
Der beregnes nu, hvad prisen for opbygningen af et oliefelt vil være. Der tages stadig 

udgangspunkt i, at selve feltet koster 6 milliarder kr. Dertil kommer opbygningen, som er 

en engangsinvesteringen for Maersk Oil.  

Når selve opbygningen skal beregnes taget der udgangspunkt i et andet oliefelt48, dette 

felt har en opbygningsomkostning på 758 milliarder kr., dog vil dette oliefelt optage 1,5 

million tønder olie pr. dag, hvis disse tal sættes op imod hinanden, så giver dette en 

investering på 505.333 kr. pr tønde olie pr. dag. Dette ganges med 35.000 tønder olie, 

som Hejre feltet forventet, at pumpe op pr. dag, så giver dette en investering på 17,686 

milliarder. Dette vil give en total investeringer på 23,686 milliarder for Maersk Olie. 

Investeringskalkule for den endelige investering 
Når der ses på tilbagebetalingen på denne investering, så tages der stadig udgangspunkt i 

priserne på råolie, som er beskrevet tidligere i dette afsnit, da det vurderes, at der vil være 

fluktuerende oliepriser. Det sættes stadig op i 360 dage pr. år og den samme dollar kurs, 

som tidligere beskrevet. Der vil dog ikke i denne beregning være taget højre for lønninger 

til personale eller andre omkostninger, så som vedligeholdelse, der før var inkluderet i 

break-even prisen. Der regnes med samme kalkulationsrente, der tidligere er beskrevet, 

da der stadig ikke regnes i faste priser. 

 

                                            
48 https://ing.dk/artikel/gigantisk-oliefelt-ingeniorer-kaemper-mod-isflager-og-svovlbrinte-99337  

6.045.562.850                 

6.000.000.000                 

45.562.850                       

Investering

Kapitalværdi

Nutidsværdi

https://ing.dk/artikel/gigantisk-oliefelt-ingeniorer-kaemper-mod-isflager-og-svovlbrinte-99337
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Udregningen for denne investering kan ses i Bilag 2, det kan ses i 

investeringskalkulationen at det er fordelagtigt for Maersk Oil, at investere i opbygningen + 

at købe Hejre feltet af Dong. Hejre feltet vil være et godt køb for Maersk Oil på nuværende 

tidspunkt, når der ses på tilbagebetalingen for Maersk Oil, så er det yderst fordelagtigt. Det 

vil skabe en omsætningsstigning for Maersk Oil, samt på sigt give et overskud på 

bundlinjen for Maersk Oil. Dette kan ses i nedenstående figur omkring fordelagtigheden. 

 

Figur 21: Udregning fra investeringskalkulationen. Udarbejdet af gruppen i Excel, 

Begge udregninger har en positiv kapitalværdi og giver derfor basis for at foretage 

finansieringsberegninger til investering i Hejrefeltet.  

Finansiering 
Dette afsnit vil omhandle Maersk Oils finansieringsmuligheder for opkøb og udbygning af 

Hejre feltet. 

Der er via investeringskalkulationen beregnet, at kapitalbehovet for investeringen i 

Hejrefeltet er 23,686 mia. kroner. Maersk Oil har undersøgt markedet for lånemuligheder 

til finansiering af Hejrefeltet, der er fremkommet 2 lånemuligheder. 

 

Lånemulighed 1 
Maersk Oil har via en række udenlandske lånegivere, fået tilbudt at låne hele beløbet på 

de 23,686 mia. kroner. Lånet er et annuitetslån med en pålydende nominel rente på 5% pr 

år. Lånet udbydes til en kurs 97, der er stiftelsesomkostninger på 1 mil. kroner. 

Stiftelsesomkostninger og kurstab finansieres via de likvide midler, med kvartalsvis 

rentetilskrivninger. I nedenstående figur er der lavet en beregning på de årlige 

omkostninger. 

 
Figur 22 Udarbejdet af gruppen i Excel 

52.679.885.977               

23.686.000.000               

28.993.885.977               

Investering

Kapitalværdi

Nutidsværdi
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Lånemulighed 2 
Den anden lånemulighed er at kombinere 2 lån til finansiering af Hejre feltet. Danske bank 

har tilbudt at yde et lån på 13 mia. kroner, restbeløbet til finansieringen lånes af 

moderselskabet til Maersk Oil, Maersk Group. Lånet fra Danske bank er et serielån med 

en pålydende nominel variabel rente på 6% pr år, der er ingen kurstab, der er dog 

låneomkostninger på 1 mil. kroner. Lånet fra Maersk Group er et stående lån på 10,686 

mia. kroner, der er ingen kurstab eller låneomkostninger. Låneomkostningerne til Danske 

bank finansieres via de likvide midler jf. regnskabsanalysen. Maersk Group lånet er et 

stående lån, hvor Maersk Oil betaler renterne kvartalsvis i en periode over 30 år, hvorefter 

det fulde lånebeløb indfries til kurs 100. I nedenstående figur er der lavet beregninger på 

de årlige omkostninger. 

 

 
Figur 23 Låneberegning af kombinationsmuligheden, udarbejdet af gruppen i Excel 

Vurdering af lån 
For at vurdere hvilket af lånemulighederne der er mest attraktiv, sammenlignes lånene 

inden for omkostninger, likviditet, fleksibilitet, risiko samt øvrige lånevilkår. Det er ikke 

muligt at sammenligne betingelserne 100% over for hinanden, med der vælges lån ud fra 

virksomhedens behov og risikovillighed. 

Lån fra udenlandske investorer 

Omkostninger De årlige renteomkostninger 5,38% pr år. 
De samlede betalinger i perioden til renter, afdrag, kurstab og 
låneomkostninger er: kr. 46.543.557.519,15. 

Likviditet Ved opstart skal der bruges kr. 711.580.000,00 af de likvide midler. 
De kvartalvise ydelser er kr. 382.137.979,33. 

Fleksibilitet De udenlandske investorer har indført i aftalen, at lånet til enhver 
tid kan indfries til kurs 110. 

Risiko Ingenting at bemærke. 

Øvrige lånevilkår Lånet renter betales bagud kvartalsvis. 
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Lån fra Danske bank og Maersk Group 

Omkostninger De årlige renteomkostninger til den Danske bank er 6,14% pr år. 
De årlige renteomkostninger til Maersk Group er 4,06% pr år. 
De samlede betalinger i perioden til renter, afdrag og 
låneomkostninger er: kr. 48.307.700.000,00. 

Likviditet Ved opstart skal der bruges kr. 1.000.000,00 af de likvide midler til 
låneomkostninger. 
De kvartalvise ydelser til serielånet er faldende fra  
kr. 303.333.333,33 til kr. 109.958.333,33. 
De kvartalvise ydelser til det stående lån er kr. 106.860.000,00. 
Ved udløb af det stående lån skal lånebeløbet på kr. 
10.686.000.000,00 betales tilbage. 

Fleksibilitet Gældende for begge lån er at de kan indfries til kurs 100. 

Risiko Ingenting at bemærke. 

Øvrige lånevilkår Der er et renteloft på 10% ved Danske bank lånet med variabel 
rente. Maersk Group lånet betales renter bagud kvartalsvis. 

 

Delkonklusion på lån 
Ud fra de samlede betalinger i låneperioden, burde Mæsk Oil vælge lånet fra de 

udenlandske investorer, samtidig med at lånet er fastforrentet over hele perioden. Maersk 

Oil vælger dog den anden lånemulighed med at kombinere lånene fra Danske bank og 

Maersk Group. Grunden dertil er, at likviditetstrækket over perioden er væsentlig lavere på 

kombinationslånene frem til sidste betaling. Dette er visualiseret i nedenstående diagram, 

hvor de samlede betalinger til lånene er indsat.  

 

 
Figur 24 Ydelses og omkostningsdiagram, udarbejdet af gruppen i Excel 
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Der er en risiko for at renten på lånet til Danske bank ændrer sig i perioden både i ned og 

opadgående retning, der er det vigtigt, at renten følges nøje over hele perioden, da bare 

en lille opadgående ændring af renten vil betyde en, ikke uvæsentlige ekstra 

renteomkostning. Fordelen ved kombinationslånet er også, at rentebetalingerne til Maersk 

Group bliver internt i virksomheden, og er med til at forøge det samlede koncernregnskab. 

Besparelser i værdikæden 
For at Maersk Oil kan opnå et bedre driftsresultat på deres aktiviteter, under de 

fluktuerende oliepriser, er det en mulighed at søge besparelser i værdikæden. Maersk Oil 

er allerede i gang med at optimere organisationen, der er således en igangværende 

proces, hvor der er fokus på omkostningerne. Der optimeres på alle processer i 

værdikæden, derved kan break-even prisen pr. tønde olie reduceres, således at der kan 

opnås et positivt resultat på bundlinjen, selv i perioder med lave oliepriser. 

Maersk Group kom i 2015 med en strategi opdatering49, hvor det blev annonceret at alle 

omkostninger i Maersk Oil skulle reduceres med 20%, i forhold til 2014. Der blev i oktober 

2015 annonceret50, at arbejdsstyrken ville blive reduceret med 1250 stillinger inden 

udgangen af 2016. Operationerne i Qatar og Norge ville blive hårdest ramt på 

arbejdsstyrken med en reduktion på 10-12 %. Derudover var der allerede planer om 

nedskæring af 220 stillinger i USA og 60 stillinger i Angola, de øvrige operationer ville 

slippe med et lidt lavere niveau i reduktion af arbejdsstyrken. 

Maersk Oil er allerede i gang med en del af besparelserne, men for at nå yderligere 

besparelser, kan der tages følgende tiltag for at reducere omkostningerne: 

1. Lukke og sammenlægge kontorer   

2. Flytte administrationsdele til lavtlønsområder 

3. Søge lavere priser hos leverandører 

4. Nedskære i udviklingsomkostninger 

5. Investere i ny teknologi 

Lukke og sammenlægge kontorer   

Der er en mulighed med at lukke kontorer i de lande/områder, som Maersk Oil opererer i, 

og flytte styringen af aktiviteterne til hovedkontoret i København51. Der er det dog 

stadigvæk vigtigt, at Maersk Oil er repræsenteret i disse områder enten via konsulenter 

eller medarbejdere, der kan tage sig af opståede problemer, der kun kan løses i 

nærområdet. Det er samtidig vigtig, at det diplomatiske forhold til de lokale myndigheder 

bliver vedligeholdt, således at Maersk Oil stadigvæk er synlig, og er klar til at gribe nye 

muligheder, hvis disse skulle opstå. 

                                            
49 http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/about-us/year-in-review/2015/q2-2015-interim-report/q2-
2015-maersk-group-strategy-update 
50 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/313450/maersk_oil_skaerer_20_pct_af_omkostninger_-
_i_alt_forsvinder_1250_stillinger.html 
51 http://www.maritimedanmark.dk/?Id=30122  

http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/about-us/year-in-review/2015/q2-2015-interim-report/q2-2015-maersk-group-strategy-update
http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/about-us/year-in-review/2015/q2-2015-interim-report/q2-2015-maersk-group-strategy-update
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/313450/maersk_oil_skaerer_20_pct_af_omkostninger_-_i_alt_forsvinder_1250_stillinger.html
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/313450/maersk_oil_skaerer_20_pct_af_omkostninger_-_i_alt_forsvinder_1250_stillinger.html
http://www.maritimedanmark.dk/?Id=30122
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Flytte administrationsdele til lavtlønsområder 

Der er en mulighed, at Maersk Oil kan flytte dele af administrationen til lavtlønnede 

områder, dette kan f.eks. være lønadministration eller IT drift. 

Søge laver priser hos leverandører  

En mulighed for Maersk Oil er at forhandle sig til lavere og bedre priser hos 

underleverandører, for eksempel til boreudstyr og boreplatforme. Maersk Oil er i gang med 

denne manøvre, der er således allerede forlangt besparelser på op til 20-30% hos 

underleverandørerne52. Det er vigtigt, at der følges op på denne proces.  

Nedskære på udviklingsomkostninger 

Da udvikling af nye oliefelter er forbundet med væsentlige omkostninger, samt at de 

næppe bliver rentable i perioder med en lav oliepris, er det en mulighed for Maersk Oil, at 

der i perioder med en lav oliepris skæres ned på udviklingsomkostningerne. Der skal 

Maersk Oil dog være opmærksom på, at der ved opsigelser af personale inden for 

udvikling, at der kan gå noget uvurderlig viden tabt, der kan være svært at genskabe, når 

det igen bliver rentabelt at udvikle nye oliefelter. 

Investere i ny teknologi 

Der kan investeres i ny teknologi og viden omkring en bedre udnyttelse af eksisterende 

oliefelter, dette kan eventuelt gøres i samarbejde med andre olieproducenter, således at 

udviklingsomkostningerne bliver så lave som muligt. Der er ikke ubetydelige indtægter at 

hente ved en bedre udnyttelse af eksisterende oliefelter, Maersk Oil har ved brug af ny 

teknologi forøget udnyttelsen af oliefelterne i Nordsøen med 7-9 %53. 

Når der iværksættes en spareplan, hvor der kommer en udmelding med, at der vil ske en 

reduktion af medarbejderstyrken, bør der være ekstra fokus på ledelse af medarbejderne.  

Maslows behovspyramide 
Hvis der tages udgangspunkt i Maslows behovspyramide54, som er en model der viser en 

gruppeopdeling af medarbejdernes behov, så er det ved en fyringsrunde tryghedsbehovet, 

der rykkes ved. Jævnfør teorien skal behovene i modellen opfyldes fra bunden af, derved 

er det behovene fra tryghedsbehovet og opefter, der skal sættes fokus på. 

                                            
52 http://shippingwatch.dk/Virksomheder/article8573712.ece  
53 http://finans.dk/live/erhverv/ECE8051094/Ny-teknologi-lader-M%C3%A6rsk-hente-ny-olie-fra-gamle-
felter/?ctxref=ext 
54 http://net2change.dk/maslows-behovspyramide/#.VxpslzCLTIU  

http://shippingwatch.dk/Virksomheder/article8573712.ece
http://finans.dk/live/erhverv/ECE8051094/Ny-teknologi-lader-M%C3%A6rsk-hente-ny-olie-fra-gamle-felter/?ctxref=ext
http://finans.dk/live/erhverv/ECE8051094/Ny-teknologi-lader-M%C3%A6rsk-hente-ny-olie-fra-gamle-felter/?ctxref=ext
http://net2change.dk/maslows-behovspyramide/#.VxpslzCLTIU
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Figur 25: Maslows behovspyramide55 

Når Maersk Oil skal arbejde med medarbejdernes behov, så skal der startes med 

tryghedsbehovet. Der bør sættes fokus på tryghed i jobbet, skabes en ro på 

arbejdspladsen, hvor den enkelte medarbejder får fundet sin nye rolle i hierarkiet. Derefter 

er det de sociale behov, som skal opfyldes hos medarbejderne, når de sociale behov er 

opfyldt med en accept af de nye roller, kan der arbejdes med egobehovet, som er at 

medarbejderen får en styrket selvtillid med en vis status på arbejdspladsen. Til sidst er det 

selvrealiseringsbehovet, der kan arbejdes med, hvor der eksempelvis kan gives et større 

ansvar til medarbejderen, samt at eventuelle forfremmelser i organisationen rekrutteres 

inden for egne rækker.  

Ledelsen og deres mellemledere ved Maersk Oil kan med fordel bruge Herzbergs 

motivationsteori, for at skabe en ro og sikkerhed på arbejdspladsen i en sparrerunde. Da 

medarbejderne fortsat skal yde det bedste for virksomheden, under de nye vilkår med en 

reduceret arbejdsstyrke. 

Herzbergs Motivationsteori. 

Herzbergs motivationsteori er baseret på vedligeholdelses faktorer og 

motivationsfaktorer56. Det kan ses i nedenstående figur, hvad der er 

vedligeholdelsesfaktorer, og hvad der er motivationsfaktorer. 

                                            
55 https://get2business.files.wordpress.com/2010/06/maslow.jpg   
56 http://net2change.dk/herzbergs-motivationsteori/#.Vu6vzPnhDIU  

https://get2business.files.wordpress.com/2010/06/maslow.jpg
http://net2change.dk/herzbergs-motivationsteori/#.Vu6vzPnhDIU
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Figur 26: Herzbergs motivationsteori57 

Når Maersk oli skal lede de tilbageværende medarbejdere, kan Herzbergs to-faktor 

motivationsteori anvendes til at visualisere, hvilke parameter, der kan bruges til at 

optimere og motivere med.  

Som også gældende ved Maslows behovspyramide skal de nederste 

vedligeholdelsesfaktorer være opfyldt før end at motivationsfaktorerne kan anvendes. 

Vedligeholdelsesfaktorerne er dem, som gør at ansatte går fra utilfreds til ikke-utilfreds, i 

deres forhold til jobbet. Det er afbilledet i ovenstående, så det er faktorer som løn, 

sikkerhed i jobbet, og relationer til andre kollegaer.  

Når vedligeholdelsesfaktorerne er opfyldt, kan der arbejdes med motivationsfaktorerne, 

det er faktorer som gør at medarbejderen, går fra ikke-tilfreds til tilfreds. Disse faktorer er, 

at medarbejderen har et meningsfyldt arbejde, har ansvar, og mulighed for forfremmelse. 

Hvis Maersk Oli anvender denne teori, er det vigtigt, at der forholdes kritisk til denne teori, 

da teorien ikke passer på alle medarbejdere. Det er ikke sikkert, at alle medarbejdere er 

interesseret i ansvar og forfremmelse, men kun ser lønnen, som en faktor for deres 

arbejde, derved går vedligeholdes faktorerne for denne gruppe til at være 

motivationsfaktorer. 

  

                                            
57 http://11sdhxpzm961glllo2baz6yt.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/04/Herzbergs-
motivationsfaktorer1.png 

http://11sdhxpzm961glllo2baz6yt.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/04/Herzbergs-motivationsfaktorer1.png
http://11sdhxpzm961glllo2baz6yt.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/04/Herzbergs-motivationsfaktorer1.png
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Konklusion 
Vores undren går på, hvilke stratetiske tiltag kan Maersk Oil tage under de fluktuerende 

oliepriser for at sikre en positiv vækst målt på bundlinjen i virksomheden. 

På bagrund af denne rapport konkluderes det, at Maersk Oil for at skabe vækst under de 

fluktuerende oliepriser, kan tage følgende strategiske tiltag: At investere i opkøb af 

igangværende olieprojekter, som er udviklet, og helt eller delvist operationelle. Yderligere 

kan Maersk Oil holde fokus på omkostningsreduktionen. 

Helt konkret kan Maersk Oil investere i opkøb af Hejrefeltet, som vil bidrage med en 

økonomisk vækst på bundlinjen, dog under forudsætning af at olieprisen får et højere 

niveau end på nuværende tidspunkt. Yderligere kan Maersk Oil reducere omkostningerne i 

hele deres organisation.  

Set i forhold til prognoseberegningen, hvor break-even prisen tages i betragtning, vil 

investeringen i Hejrefeltet give et positivt resultat målt på bundlinjen, efter det 5. år fra 

investeringen påbegyndes. Hvis Maersk kan gennemføre en reduktion af de samlede 

omkostninger, på de proklamerede 20%, vil break-evenprisen pr. tønde olie, set i forhold til 

prognoseberegningen også falde med 20 %, dette vil alt andet lige bidrage til en positiv 

vækst målt på bundlinjen. 

Perspektivering 
På længere sigt vil det være en ide for Maersk Oil, at søge nye markedsområder, grundet 

olie er en begrænset ressource. Derudover er der en løbende global forskning i alternative 

metoder til erstatning for olie. 

Maersk Oil kan søge bedre og billigere metoder til udvindingen, samt optimering omkring 

udnyttelse af eksisterende og kommende oliefelter. 

I perioder med lave oliepriser, kan der søges partnerskab eller opkøb af konkurrerende 

virksomheder, der ikke har en økonomisk robusthed til drift i disse perioder. 
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Bilag: 

Bilag 1: Prognose kalkulation. 

 

Figur 27: Udarbejdet af gruppen i Excel – Break even prisen + køb af feltet. 

År Tilbage betaling Renten Nutids værdi 

1 -1.064.700.000               1 + 0,10 ### -967.909.091                   

2 -1.064.700.000               1 + 0,10 ### -879.917.355                   

3 -1.064.700.000               1 + 0,10 ### -799.924.869                   

4 -1.064.700.000               1 + 0,10 ### -727.204.426                   

5 -1.064.700.000               1 + 0,10 ### -661.094.933                   

6 491.400.000                    1 + 0,10 ### 277.382.489                     

7 491.400.000                    1 + 0,10 ### 252.165.899                     

8 491.400.000                    1 + 0,10 ### 229.241.727                     

9 491.400.000                    1 + 0,10 ### 208.401.570                     

10 1.719.900.000                1 + 0,10 ### 663.095.903                     

11 1.719.900.000                1 + 0,10 ### 602.814.458                     

12 1.719.900.000                1 + 0,10 ### 548.013.143                     

13 1.719.900.000                1 + 0,10 ### 498.193.767                     

14 1.719.900.000                1 + 0,10 ### 452.903.424                     

15 2.620.800.000                1 + 0,10 ### 627.398.683                     

16 2.620.800.000                1 + 0,10 ### 570.362.439                     

17 2.620.800.000                1 + 0,10 ### 518.511.308                     

18 2.620.800.000                1 + 0,10 ### 471.373.917                     

19 2.620.800.000                1 + 0,10 ### 428.521.742                     

20 4.095.000.000                1 + 0,10 ### 608.695.657                     

21 4.095.000.000                1 + 0,10 ### 553.359.688                     

22 4.095.000.000                1 + 0,10 ### 503.054.262                     

23 4.095.000.000                1 + 0,10 ### 457.322.056                     

24 4.095.000.000                1 + 0,10 ### 415.747.324                     

25 2.702.700.000                1 + 0,10 ### 249.448.394                     

26 2.702.700.000                1 + 0,10 ### 226.771.268                     

27 2.702.700.000                1 + 0,10 ### 206.155.698                     

28 2.702.700.000                1 + 0,10 ### 187.414.271                     

29 2.702.700.000                1 + 0,10 ### 170.376.610                     

30 2.702.700.000                1 + 0,10 ### 154.887.827                     

6.045.562.850                 

6.000.000.000                 

45.562.850                       

Investering

Kapitalværdi
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Bilag 2: Investeringskalkulation. 

 

Figur 28: Udarbejdet af gruppen via Excel – Investering + komplet opbygning af Hejre feltet. 

 

 

 

  

År Tilbage betaling Renten Nutids værdi 

1 3.931.200.000                 1 + 0,10 ### 3.573.818.182                 

2 3.931.200.000                 1 + 0,10 ### 3.248.925.620                 

3 3.931.200.000                 1 + 0,10 ### 2.953.568.745                 

4 3.931.200.000                 1 + 0,10 ### 2.685.062.496                 

5 3.931.200.000                 1 + 0,10 ### 2.440.965.905                 

6 5.405.400.000                 1 + 0,10 ### 3.051.207.382                 

7 5.405.400.000                 1 + 0,10 ### 2.773.824.892                 

8 5.405.400.000                 1 + 0,10 ### 2.521.658.993                 

9 5.405.400.000                 1 + 0,10 ### 2.292.417.266                 

10 6.633.900.000                 1 + 0,10 ### 2.557.655.628                 

11 6.633.900.000                 1 + 0,10 ### 2.325.141.480                 

12 6.633.900.000                 1 + 0,10 ### 2.113.764.982                 

13 6.633.900.000                 1 + 0,10 ### 1.921.604.529                 

14 6.633.900.000                 1 + 0,10 ### 1.746.913.208                 

15 7.534.800.000                 1 + 0,10 ### 1.803.771.214                 

16 7.534.800.000                 1 + 0,10 ### 1.639.792.012                 

17 7.534.800.000                 1 + 0,10 ### 1.490.720.011                 

18 7.534.800.000                 1 + 0,10 ### 1.355.200.010                 

19 7.534.800.000                 1 + 0,10 ### 1.232.000.009                 

20 9.009.000.000                 1 + 0,10 ### 1.339.130.445                 

21 9.009.000.000                 1 + 0,10 ### 1.217.391.314                 

22 9.009.000.000                 1 + 0,10 ### 1.106.719.376                 

23 9.009.000.000                 1 + 0,10 ### 1.006.108.524                 

24 9.009.000.000                 1 + 0,10 ### 914.644.112                     

25 7.616.700.000                 1 + 0,10 ### 702.990.929                     

26 7.616.700.000                 1 + 0,10 ### 639.082.663                     

27 7.616.700.000                 1 + 0,10 ### 580.984.239                     

28 7.616.700.000                 1 + 0,10 ### 528.167.490                     

29 7.616.700.000                 1 + 0,10 ### 480.152.264                     

30 7.616.700.000                 1 + 0,10 ### 436.502.058                     

52.679.885.977               

23.686.000.000               

28.993.885.977               

Investering

Kapitalværdi
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Bilag 3: Udregning af Danske Bank lån. 

Termin Restgæld primo Afdrag Rente Ydelse Restgæld ultimo 

1 kr. 13.000.000.000 kr. 108.333.333,33 kr. 195.000.000,00 kr. 303.333.333,33 kr. 12.891.666.666,67 

2 kr. 12.891.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 193.375.000,00 kr. 301.708.333,33 kr. 12.783.333.333,33 

3 kr. 12.783.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 191.750.000,00 kr. 300.083.333,33 kr. 12.675.000.000,00 

4 kr. 12.675.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 190.125.000,00 kr. 298.458.333,33 kr. 12.566.666.666,67 

5 kr. 12.566.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 188.500.000,00 kr. 296.833.333,33 kr. 12.458.333.333,33 

6 kr. 12.458.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 186.875.000,00 kr. 295.208.333,33 kr. 12.350.000.000,00 

7 kr. 12.350.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 185.250.000,00 kr. 293.583.333,33 kr. 12.241.666.666,67 

8 kr. 12.241.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 183.625.000,00 kr. 291.958.333,33 kr. 12.133.333.333,33 

9 kr. 12.133.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 182.000.000,00 kr. 290.333.333,33 kr. 12.025.000.000,00 

10 kr. 12.025.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 180.375.000,00 kr. 288.708.333,33 kr. 11.916.666.666,67 

11 kr. 11.916.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 178.750.000,00 kr. 287.083.333,33 kr. 11.808.333.333,33 

12 kr. 11.808.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 177.125.000,00 kr. 285.458.333,33 kr. 11.700.000.000,00 

13 kr. 11.700.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 175.500.000,00 kr. 283.833.333,33 kr. 11.591.666.666,67 

14 kr. 11.591.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 173.875.000,00 kr. 282.208.333,33 kr. 11.483.333.333,33 

15 kr. 11.483.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 172.250.000,00 kr. 280.583.333,33 kr. 11.375.000.000,00 

16 kr. 11.375.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 170.625.000,00 kr. 278.958.333,33 kr. 11.266.666.666,67 

17 kr. 11.266.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 169.000.000,00 kr. 277.333.333,33 kr. 11.158.333.333,33 

18 kr. 11.158.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 167.375.000,00 kr. 275.708.333,33 kr. 11.050.000.000,00 

19 kr. 11.050.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 165.750.000,00 kr. 274.083.333,33 kr. 10.941.666.666,67 

20 kr. 10.941.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 164.125.000,00 kr. 272.458.333,33 kr. 10.833.333.333,33 

21 kr. 10.833.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 162.500.000,00 kr. 270.833.333,33 kr. 10.725.000.000,00 

22 kr. 10.725.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 160.875.000,00 kr. 269.208.333,33 kr. 10.616.666.666,67 

23 kr. 10.616.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 159.250.000,00 kr. 267.583.333,33 kr. 10.508.333.333,33 

24 kr. 10.508.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 157.625.000,00 kr. 265.958.333,33 kr. 10.400.000.000,00 

25 kr. 10.400.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 156.000.000,00 kr. 264.333.333,33 kr. 10.291.666.666,67 

26 kr. 10.291.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 154.375.000,00 kr. 262.708.333,33 kr. 10.183.333.333,33 

27 kr. 10.183.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 152.750.000,00 kr. 261.083.333,33 kr. 10.075.000.000,00 

28 kr. 10.075.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 151.125.000,00 kr. 259.458.333,33 kr. 9.966.666.666,67 

29 kr. 9.966.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 149.500.000,00 kr. 257.833.333,33 kr. 9.858.333.333,33 

30 kr. 9.858.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 147.875.000,00 kr. 256.208.333,33 kr. 9.750.000.000,00 

31 kr. 9.750.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 146.250.000,00 kr. 254.583.333,33 kr. 9.641.666.666,67 

32 kr. 9.641.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 144.625.000,00 kr. 252.958.333,33 kr. 9.533.333.333,33 

33 kr. 9.533.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 143.000.000,00 kr. 251.333.333,33 kr. 9.425.000.000,00 

34 kr. 9.425.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 141.375.000,00 kr. 249.708.333,33 kr. 9.316.666.666,67 

35 kr. 9.316.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 139.750.000,00 kr. 248.083.333,33 kr. 9.208.333.333,33 

36 kr. 9.208.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 138.125.000,00 kr. 246.458.333,33 kr. 9.100.000.000,00 

37 kr. 9.100.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 136.500.000,00 kr. 244.833.333,33 kr. 8.991.666.666,67 

38 kr. 8.991.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 134.875.000,00 kr. 243.208.333,33 kr. 8.883.333.333,33 

39 kr. 8.883.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 133.250.000,00 kr. 241.583.333,33 kr. 8.775.000.000,00 

40 kr. 8.775.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 131.625.000,00 kr. 239.958.333,33 kr. 8.666.666.666,67 

41 kr. 8.666.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 130.000.000,00 kr. 238.333.333,33 kr. 8.558.333.333,33 

42 kr. 8.558.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 128.375.000,00 kr. 236.708.333,33 kr. 8.450.000.000,00 

43 kr. 8.450.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 126.750.000,00 kr. 235.083.333,33 kr. 8.341.666.666,67 

44 kr. 8.341.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 125.125.000,00 kr. 233.458.333,33 kr. 8.233.333.333,33 
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45 kr. 8.233.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 123.500.000,00 kr. 231.833.333,33 kr. 8.125.000.000,00 

46 kr. 8.125.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 121.875.000,00 kr. 230.208.333,33 kr. 8.016.666.666,67 

47 kr. 8.016.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 120.250.000,00 kr. 228.583.333,33 kr. 7.908.333.333,33 

48 kr. 7.908.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 118.625.000,00 kr. 226.958.333,33 kr. 7.800.000.000,00 

49 kr. 7.800.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 117.000.000,00 kr. 225.333.333,33 kr. 7.691.666.666,67 

50 kr. 7.691.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 115.375.000,00 kr. 223.708.333,33 kr. 7.583.333.333,33 

51 kr. 7.583.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 113.750.000,00 kr. 222.083.333,33 kr. 7.475.000.000,00 

52 kr. 7.475.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 112.125.000,00 kr. 220.458.333,33 kr. 7.366.666.666,67 

53 kr. 7.366.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 110.500.000,00 kr. 218.833.333,33 kr. 7.258.333.333,33 

54 kr. 7.258.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 108.875.000,00 kr. 217.208.333,33 kr. 7.150.000.000,00 

55 kr. 7.150.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 107.250.000,00 kr. 215.583.333,33 kr. 7.041.666.666,67 

56 kr. 7.041.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 105.625.000,00 kr. 213.958.333,33 kr. 6.933.333.333,33 

57 kr. 6.933.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 104.000.000,00 kr. 212.333.333,33 kr. 6.825.000.000,00 

58 kr. 6.825.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 102.375.000,00 kr. 210.708.333,33 kr. 6.716.666.666,67 

59 kr. 6.716.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 100.750.000,00 kr. 209.083.333,33 kr. 6.608.333.333,33 

60 kr. 6.608.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 99.125.000,00 kr. 207.458.333,33 kr. 6.500.000.000,00 

61 kr. 6.500.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 97.500.000,00 kr. 205.833.333,33 kr. 6.391.666.666,67 

62 kr. 6.391.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 95.875.000,00 kr. 204.208.333,33 kr. 6.283.333.333,33 

63 kr. 6.283.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 94.250.000,00 kr. 202.583.333,33 kr. 6.175.000.000,00 

64 kr. 6.175.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 92.625.000,00 kr. 200.958.333,33 kr. 6.066.666.666,67 

65 kr. 6.066.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 91.000.000,00 kr. 199.333.333,33 kr. 5.958.333.333,33 

66 kr. 5.958.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 89.375.000,00 kr. 197.708.333,33 kr. 5.850.000.000,00 

67 kr. 5.850.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 87.750.000,00 kr. 196.083.333,33 kr. 5.741.666.666,67 

68 kr. 5.741.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 86.125.000,00 kr. 194.458.333,33 kr. 5.633.333.333,33 

69 kr. 5.633.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 84.500.000,00 kr. 192.833.333,33 kr. 5.525.000.000,00 

70 kr. 5.525.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 82.875.000,00 kr. 191.208.333,33 kr. 5.416.666.666,67 

71 kr. 5.416.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 81.250.000,00 kr. 189.583.333,33 kr. 5.308.333.333,33 

72 kr. 5.308.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 79.625.000,00 kr. 187.958.333,33 kr. 5.200.000.000,00 

73 kr. 5.200.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 78.000.000,00 kr. 186.333.333,33 kr. 5.091.666.666,67 

74 kr. 5.091.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 76.375.000,00 kr. 184.708.333,33 kr. 4.983.333.333,33 

75 kr. 4.983.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 74.750.000,00 kr. 183.083.333,33 kr. 4.875.000.000,00 

76 kr. 4.875.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 73.125.000,00 kr. 181.458.333,33 kr. 4.766.666.666,67 

77 kr. 4.766.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 71.500.000,00 kr. 179.833.333,33 kr. 4.658.333.333,33 

78 kr. 4.658.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 69.875.000,00 kr. 178.208.333,33 kr. 4.550.000.000,00 

79 kr. 4.550.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 68.250.000,00 kr. 176.583.333,33 kr. 4.441.666.666,67 

80 kr. 4.441.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 66.625.000,00 kr. 174.958.333,33 kr. 4.333.333.333,33 

81 kr. 4.333.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 65.000.000,00 kr. 173.333.333,33 kr. 4.225.000.000,00 

82 kr. 4.225.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 63.375.000,00 kr. 171.708.333,33 kr. 4.116.666.666,67 

83 kr. 4.116.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 61.750.000,00 kr. 170.083.333,33 kr. 4.008.333.333,33 

84 kr. 4.008.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 60.125.000,00 kr. 168.458.333,33 kr. 3.900.000.000,00 

85 kr. 3.900.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 58.500.000,00 kr. 166.833.333,33 kr. 3.791.666.666,67 

86 kr. 3.791.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 56.875.000,00 kr. 165.208.333,33 kr. 3.683.333.333,33 

87 kr. 3.683.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 55.250.000,00 kr. 163.583.333,33 kr. 3.575.000.000,00 

88 kr. 3.575.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 53.625.000,00 kr. 161.958.333,33 kr. 3.466.666.666,67 

89 kr. 3.466.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 52.000.000,00 kr. 160.333.333,33 kr. 3.358.333.333,33 

90 kr. 3.358.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 50.375.000,00 kr. 158.708.333,33 kr. 3.250.000.000,00 
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91 kr. 3.250.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 48.750.000,00 kr. 157.083.333,33 kr. 3.141.666.666,67 

92 kr. 3.141.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 47.125.000,00 kr. 155.458.333,33 kr. 3.033.333.333,33 

93 kr. 3.033.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 45.500.000,00 kr. 153.833.333,33 kr. 2.925.000.000,00 

94 kr. 2.925.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 43.875.000,00 kr. 152.208.333,33 kr. 2.816.666.666,67 

95 kr. 2.816.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 42.250.000,00 kr. 150.583.333,33 kr. 2.708.333.333,33 

96 kr. 2.708.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 40.625.000,00 kr. 148.958.333,33 kr. 2.600.000.000,00 

97 kr. 2.600.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 39.000.000,00 kr. 147.333.333,33 kr. 2.491.666.666,67 

98 kr. 2.491.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 37.375.000,00 kr. 145.708.333,33 kr. 2.383.333.333,33 

99 kr. 2.383.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 35.750.000,00 kr. 144.083.333,33 kr. 2.275.000.000,00 

100 kr. 2.275.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 34.125.000,00 kr. 142.458.333,33 kr. 2.166.666.666,67 

101 kr. 2.166.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 32.500.000,00 kr. 140.833.333,33 kr. 2.058.333.333,33 

102 kr. 2.058.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 30.875.000,00 kr. 139.208.333,33 kr. 1.950.000.000,00 

103 kr. 1.950.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 29.250.000,00 kr. 137.583.333,33 kr. 1.841.666.666,67 

104 kr. 1.841.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 27.625.000,00 kr. 135.958.333,33 kr. 1.733.333.333,33 

105 kr. 1.733.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 26.000.000,00 kr. 134.333.333,33 kr. 1.625.000.000,00 

106 kr. 1.625.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 24.375.000,00 kr. 132.708.333,33 kr. 1.516.666.666,67 

107 kr. 1.516.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 22.750.000,00 kr. 131.083.333,33 kr. 1.408.333.333,33 

108 kr. 1.408.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 21.125.000,00 kr. 129.458.333,33 kr. 1.300.000.000,00 

109 kr. 1.300.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 19.500.000,00 kr. 127.833.333,33 kr. 1.191.666.666,67 

110 kr. 1.191.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 17.875.000,00 kr. 126.208.333,33 kr. 1.083.333.333,33 

111 kr. 1.083.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 16.250.000,00 kr. 124.583.333,33 kr. 975.000.000,00 

112 kr. 975.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 14.625.000,00 kr. 122.958.333,33 kr. 866.666.666,67 

113 kr. 866.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 13.000.000,00 kr. 121.333.333,33 kr. 758.333.333,33 

114 kr. 758.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 11.375.000,00 kr. 119.708.333,33 kr. 650.000.000,00 

115 kr. 650.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 9.750.000,00 kr. 118.083.333,33 kr. 541.666.666,67 

116 kr. 541.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 8.125.000,00 kr. 116.458.333,33 kr. 433.333.333,33 

117 kr. 433.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 6.500.000,00 kr. 114.833.333,33 kr. 325.000.000,00 

118 kr. 325.000.000,00 kr. 108.333.333,33 kr. 4.875.000,00 kr. 113.208.333,33 kr. 216.666.666,67 

119 kr. 216.666.666,67 kr. 108.333.333,33 kr. 3.250.000,00 kr. 111.583.333,33 kr. 108.333.333,33 

120 kr. 108.333.333,33 kr. 108.333.333,33 kr. 1.625.000,00 kr. 109.958.333,33 kr. 0,00 

      

   
Effektiv 

terminsrente 1,5002%  

   Effektiv årlig rente 6,14%  
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Bilag 4: Resultatopgørelse  

Maersk Oil (i 1.000 USD)         

Resultatopgørelse 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsætning 5.639.000 7.712.701 7.305.285 7.852.329 

Produktionsomkostninger -2.891.000 -3.318.535 -2.433.276 -2.169.753 

Bruttoresultat 2.748.000 4.394.166 4.872.009 5.682.576 

     

Boringsomkostninger/ Exploration  -723.258 -1.133.673 -1.067.980 

Afskrivninger og nedskrivninger -1.593.000 -3.472.763 -1.494.038 -1.658.929 

Administrationsomkostninger    -180.835 

Øvrige omkostninger/indtægter -3.126.000 4.136   

Resultat af primære drift (EBIT) -1.971.000 202.281 2.244.298 2.774.832 

     

Associerede selskaber efter skat  -4.804 -41.649 -41.885 

Finansielle indtægter  52.630 30.724 63.537 

Finansielle omkostninger  -119.358 -86.910 -64.565 

Resultat før skat -1.971.000 130.749 2.146.463 2.731.919 

     

Skat af årets resultat -175.000 -1.554.838 -1.851.187 -1.269.641 

Årets resultat -2.146.000 -1.424.089 295.276 1.462.278 

 

Resultatopgørelse - Indekstal 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsætning 71,8 98,2 93,0 100,0 

Produktionsomkostninger 133,2 152,9 112,1 100,0 

Bruttoresultat 48,4 77,3 85,7 100,0 

     

Udviklingsomkostninger - 67,7 106,2 100,0 

Distributions- og marketingomkostninger 96,0 209,3 90,1 100,0 

Administrationsomkostninger - - - - 

Øvrige omkostninger/indtægter - - - - 

Resultat af primære drift (EBIT) -71,0 7,3 80,9 100,0 

     

Associerede selskaber efter skat - 11,5 99,4 100,0 

Finansielle indtægter - 82,8 48,4 100,0 

Finansielle omkostninger - 184,9 134,6 100,0 

Resultat før skat -72,1 4,8 78,6 100,0 

     

Skat af årets resultat 13,8 122,5 145,8 100,0 

Årets resultat -146,8 -97,4 20,2 100,0 
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Bilag 5: Balancen 

Balance 2015 2014 2013 2012 

Aktiver     

Immaterielle aktiver 394.000 1.488.536 3.142.296 3.233.514 

Materielle aktiver 6.308.000 5.665.125 4.917.363 4.399.831 

Finansielle non-current aktiver 960.000    

Finansielle aktiver 1.019.000 196.549 348.389 361.438 

Udskudte skatteaktiver  146.312 111.382 102.737 

Langfristede aktiver i alt 8.681.000 7.496.522 8.519.430 8.097.520 

     

Varebeholdninger  411.477 272.358 146.304 

Tilgodehavender i alt  3.926.526 3.565.867 3.777.071 

Likvide beholdninger**  104.703 276.960 231.733 

Kortfristede aktiver i alt   4.442.706 4.115.185 4.155.108 

     

Aktiver i alt 8.681.000 11.939.228 12.634.615 12.252.628 

     

Passiver     

Egenkapital  8.958.743 10.280.888 9.697.318 

Hensatte forpligtelser     

Langfristede forpligtelser  500.000 200.000 250.000 

Kortsigtede forpligtelser  2.480.485 2.153.727 2.305.310 

Passiver i alt 8.681.000 11.939.228 12.634.615 12.252.628 

 

 

Balance - Indekstal 2015 2014 2013 2012 

Langfristede aktiver i alt 107 93 105 100 

     

Kortfristede aktiver i alt   107 99 100 

     

Aktiver i alt 71 97 103 100 
     

Passiver i alt 71 97 103 100 

* Grundet at alle poster på balancen ikke er opgivet er det kun de samlede resultater for 

henholdsvis langsigtede aktiver, kort sigtede aktiver, aktiver i alt og passiver i alt, som er 

udregnet.  
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Bilag 6: Nøgletal  

Rentabilitet 2015 2014 2013 2012 

Afkastningsgrad -19,1% 1,6% 18,0% 23,5% 

Overskudsgrad -35,0% 2,6% 30,7% 35,3% 

Aktivernes omsætningshastighed 0,65 0,65 0,58 0,64 

Egenkapitalens forretning - -14,8% 3,0% 18,3% 

Gældsrente - 4,0% 3,7% 2,5% 

Gearing - 33,3% 22,9% 26,4% 

     

Indtjeningsevne 2015 2014 2013 2012 

Overskudsgrad -35,0% 2,6% 30,7% 35,3% 

Dækningsgrad 48,7% 57,0% 66,7% 72,4% 

Kapacitetsgrad  0,58   1,05   1,85   1,95  

     

Soliditet og likviditet 2015 2014 2013 2012 

Soliditetsgrad - 75,0% 81,4% 79,1% 

Likviditetsgrad I - 162,5% 178,4% 173,9% 

Likviditetsgrad II - 179,1% 191,1% 180,2% 

 

Ændring i pct.-point 
Rentabilitet - ændring i pct.-point 2015 2014 2013 2012 

Afkastningsgrad -181,4% -93,0% -23,2% 100% 

Overskudsgrad -198,9% -92,6% -13,1% 100% 

Aktivernes omsætningshastighed 1,4% 0,8% -9,8% 100% 

Egenkapitalens forretning - -180,7% -83,9% 100% 

Gældsrente - 58,5% 46,1% 100% 

Gearing - 26,3% -13,1% 100% 

     

Indtjeningsevne - ændring i pct.-point 2015 2014 2013 2012 

Overskudsgrad -198,9% -92,6% -13,1% 100% 

Dækningsgrad -32,7% -21,3% -7,8% 100% 

Kapacitetsgrad -70,2% -46,4% -5,1% 100% 

     

Soliditet og likviditet - ændring i pct.-point 2015 2014 2013 2012 

Soliditetsgrad - -8,0% 2,8% 100% 

Likviditetsgrad I - -8,9% 2,6% 100% 

Likviditetsgrad II - -6,3% 6,0% 100% 
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Bilag 7: Ordtælling. 

 

Figur 29: Taget fra Word. 


