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1. Indledning 
Mærsk Olie og Gas A/S stiftedes i 1962, og er fuldt ud ejet af A. P. Møller-Mærsk koncernen. 

Mærsk Olie og Gas A/S er koncernens gruppe af olie- og gasudvindende selskaber, og kendes 

oftest under navnet Marsk Oil, som også vil være den videre betegnelse. Maersk Oil er Danmarks 

største producent i oliebranchen, og har et stort engagement i Nordsøen. Under sig har Maersk Oil 

en lang portefølje af dattervirksomheder. Dattervirksomhederne opererer med en stor geografisk 

spredning og har ud over Nordsøen ligeledes produktionsfaciliteter i Mellemøsten, Afrika samt 

Nord- og Sydamerika.  

 

2. Problemstilling 

I perioden 2011 og frem til midten af 2014 lå råoliepriserne på et stabilt niveau, omkring 110 USD. 

Det stabile leje forsvandt hurtigt, da oliepriserne fra midten af 2014, og frem til starten af 2016 

raslede ned. Da prisniveauet i 2014 var på sit højeste, var prisen for en tønde Brent olie ca. 115 

USD pr. tønde. Prisniveauet ramte i begyndelsen af 2016 bunden med en pris i nærheden af 28 

USD pr. tønde Brent olie. Trenden har siden da vendt sig til at være opadgående, men om endnu 

et fald er i vente må tiden vise.  

Den nedadgående udvikling i råolieprisen har ramt hele branchen markant. En af branchens 

mellemstore spillere, Maersk Oil, er ligeledes hårdt ramt, hvilket tydeligt illustreres på bundlinjen, 

hvor røde tal har præget regnskabsåret 2014. Det samme billede tegner sig for år 2015, hvor 

selskabet aflagde en årsrapport med et endnu ringere resultat end året før. De røde tal på 

bundlinjen gør sig dog ikke kun gældende for Maersk Oil, men ses i branchen generelt set.  

Den negative udvikling for prisniveauet på olie betyder, at branchens udbydere kæmper for 

overlevelse. Den kommende tid skal man arbejde på at få de negative tal på bundlinjen vendt til 

positive.  
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3. Problemformulering 

På baggrund af ovenstående problemstilling vil vi forsøge at analysere, hvilken betydning 

råolieprisernes drastiske fald har for Maersk Oil.   

I den forbindelse vil vi analysere følgende ting, som kan understøtte ovenstående.  

• Ses der en tydelig forbindelse mellem den nedadgående udvikling i råolieprisen 

sammenlignet med Maersk Oils økonomiske udvikling?  
• Hvilke tiltag kan Maersk Oil gøre for at vende denne udvikling på baggrund af vores 

analyser?  
• Giver de lave oliepriser mulighed for, at man kan købe sig ind på nye markeder for markant 

lavere priser, når man er et likviditetsstærkt selskab som Maersk Oil og dermed investere 

sig ud af problemerne?  
 

4. Metode 

Brugen af samfundsvidenskabelig metode er en vigtig indgangsvinkel til produktion af viden. 

Metode skal sikre, at man producerer intersubjektiv, overfør bar viden af høj kvalitet.1 Med dette 

menes, at virkeligheden skal kunne fortolkes på en klar og forudsigelig måde. Vores overvejelser 

omkring metode er tiltænkt at give projektarbejdet valid information og struktur, en rød tråd.   

Produktion af viden kræver, at der indsamles data. Der findes forskellige metoder til indsamling af 

data. Vi vil dog fokusere på indsamling af sekundære data. For at skabe både dybde og bredde i 

vores videns produktion bliver vores data indsamlet via kvalitative og kvantitative metoder. Da 

vores vidensproduktion baseres på sekundære kilder, som er data, der allerede er produceret, kan 

det være nødvendigt at holde en kritisk distance.  

For bedst muligt at kunne besvare vores problemformulering er det nødvendigt at anvende flere 

metoder, da teorierne ikke absolut knytter sig til den samme metodiske indgangsvinkel.  

                                                      
1 Produktion af viden, Peter Nielsen, 3. udgave, Nyt Teknisk Forlag, 2009, side 10 
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Projektets indledende analyse bliver en regnskabsanalyse, som kræver en analytisk og realistisk 

indgangsvinkel. Regnskabsanalysen skal afdække Maersk Oils økonomiske udvikling og med den vil 

vi forsøge at belyse, hvordan Mærsk Oils nuværende økonomiske situation forholder sig, på en 

rent objektiv måde. Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i DuPont pyramiden. DuPont 

pyramiden skal give regnskabsanalysen dybde og tilføje analysen aspekter fra hele regnskabet.    

For at danne overblik over, hvorvidt der er sammenhæng mellem oliepriserne og udviklingen i 

Maersk Oils økonomiske resultater, vil vi anvende en korrelationsanalyse. Analysen tager 

udgangspunkt i olieprisens udvikling samt henholdsvis årets resultat før skat og omsætningen. Vi 

undersøger om faldet i oliepriserne har en direkte sammenhæng med årets resultat. Ligeledes 

også om olieprisernes fald har lignende effekt på omsætningen.   

Problemstillingen skal endvidere afklares ved at præcisere markeds- og konkurrenceforholdene 

inden for olieudvindingsbranchen. Projektarbejdet skal således også baseres på en række 

strategiske analyser, som kræver en idealistisk tilgang. Metoden skal hjælpe med at fortolke og 

skabe forståelse for virkeligheden. De strategiske analyser vil derfor påvirkes af vores egen 

subjektive holdning.  

Vi vil inddrage Porters Five Forces for at analysere konkurrencesituationen i markedet for 

olieproduktion. Porters Five Forces skal hjælpe os med at danne et indblik i, og subjektivt tolke på, 

de kræfter, der er med til at danne markedet, og skabe den antageligt hårde konkurrence, der er i 

branchen.  

Vi vil udarbejde en PESTEL analyse, som skal give indblik i de især politiske, økonomiske, 

miljømæssige og teknologiske faktorer, som er medvirkende til at danne det nuværende og 

fremtidige marked for olieproduktion.   

For at analysere mulighederne for opkøb på nuværende- og i nye markeder vi vil udarbejde en 

investeringskalkule ud fra de forventninger, der er i markedet samt fra vores sekundære data.  

Endeligt vil vores opnåede viden om Maersk Oils strategiske styring, og den viden vi har dannet os 

om situationen i markedet virksomheden agerer i, opsummeres i en SWOT-analyse. Endvidere vil 

vi udarbejde en TOWS analyse, som bygges op omkring SWOT analysen. Disse analyser skal hjælpe 
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os med at udvikle konkrete løsningsforslag til, hvordan Maersk Oil i fremtiden kan agere, ud fra en 

fortolkning af virksomhedens nuværende stærke- og svage sider, samt de muligheder og trusler, 

der ligger i den nærmeste fremtid for virksomheden.  

Ved hjælp af ovenstående analyseredskaber vil vores producerede viden hjælpe os til 

fyldestgørende at besvare problemformuleringen.   

 

5. Afgrænsning 

Projektets primære fokus er at analysere den økonomiske udvikling i Maersk Oil. Vi har derfor 

valgt at afgrænse os fra at referere til regnskabstal fra A. P. Møller-Mærsk koncernens årsrapport, 

og i stedet fokuserer vi på de regnskabsmæssige resultater i oliedivisionen Mærsk Olie og Gas A/S’ 

offentliggjorte årsrapporter.  

Vi forholder os udelukkende til årsrapporterne for perioden 2011 – 2015.  

Informationssøgningsprocessen er stoppet d. 11. maj 2016.  

 

6. Regnskabsanalyse 

Vores overordnede udgangspunkt for regnskabsanalysen er, at belyse årsagerne for de seneste 

fem års udsving i regnskaberne for Maersk Oil.  

Her vil vi især have fokus på regnskabsårene 2011, 2012, 2014 og 2015. Vi har undladt 

regnskabsåret 2013, da dette regnskabsår nærmest var identisk med året for inden.  

Vores regnskabsanalyse vil derfor bære præg af, at Maersk Oil leverer flotte resultater i de første 

to år, hvorefter de vil levere kritiske resultater i både 2014 og 2015 pga. olieprisens drastiske fald 

og store nedskrivninger.  

Dette giver os et overblik over den økonomiske situation i Maersk Oil både i de gode tider, hvor 

olieprisen er høj, men også i de mindre gode tider, hvor olieprisen er lav.  

Oplysningerne, der bruges til at forklare nøgletal osv. er fundet i årsrapporterne for Maersk Oil. 

Forudsætningerne for de viste nøgletal findes i bilag 2. 
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Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden viser Maersk Oils evne til at generere overskud af den investerede kapital. I 

figuren herunder er Maersk Oil afkastningsgrad vist: 

 

Figur 6.1: Afkastningsgraden i Maersk Oil, 2011 - 2015: Egen produktion  

For Mærsk Oil var 2011 et rigtig godt år. Først og fremmest blev resultatet markant forbedret, da 

olieprisen oplevede stigninger, som man umiddelbart ikke havde regnet med. 

Produktionsomkostningerne steg dermed også, hvilket er helt naturligt, når omsætningen stiger. I 

2011 valgte man ligeledes at øge sine omkostninger forbundet med efterforskning, da 

aktivitetsniveauet steg. Efterforskningsomkostningerne er vitale for virksomhedens fremtidige 

indtægtskilde, og er derfor en post i regnskabet, som umuligt kan undgås. Resultat af primær drift 

endte på 4.509 mio. USD, hvilket var ca. 128 mio. USD mere end året forinden. Dermed er det 

tydeligt hvor meget ”mindre” stigninger, og fald for den sags skyld, kan være medvirkende til, 

hvorvidt resultatet bliver bedre end forventet eller udfaldet bliver et utilfredsstillende regnskab.  

Aktiverne steg ligeledes, hvilket skyldtes store investeringer i anlægsaktiver i en række lande for 

ca. 1,1 mia. USD.  

Afkastningsgraden blev kraftig påvirket af, at resultatet af primær drift steg markant. Den endte på 

ca. 45 %. Den høje afkastningsgrad skyldes, at resultatet er steget markant mere end de 

gennemsnitlige aktiver.  
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I 2012 vandt man en skattesag i Algeriet, som gav en tilbagebetaling på ca. 899 mio. 

USD.2Derudover betød et delvist salg af andele i Brasilien, at man kunne opretholde resultatet fra 

tidligere år. Resultatet af primær drift blev dog ikke påvirket af disse ekstra indtægter. 

Omsætningen faldt markant grundet en faldende produktion af både olie og gas. Resultatet af 

primær drift endte dermed på 2.775 mio. USD, hvilket var hele 1.734 mio. USD mindre end 2011.  

Aktiverne blev forøget med ca. 879 mio. USD, da tilgodehavende for selskabsskat er steget 

markant. Det markant faldende resultat før primær drift har derfor givet en afkastningsgrad på 

24,0 %, da denne bliver negativ påvirket, når resultatet af primær drift falder så markant, som det 

gjorde i 2012.  

Regnskabet for 2014 blev et skuffende regnskab for Mærsk Oil, da man leverede et resultat af 

primær drift på 202 mio. USD. Omsætningen steg på trods af en faldende oliepris, som i 

gennemsnit blev handlet til ca. 99 USD pr. tønde. Det var derimod nogle realiserede 

nedskrivninger i Brasilien for 1.706 mio. USD3, som medvirkede til at resultatet blev markant 

forværret. Derudover var der også nedskrivninger i UK Maersk Energy UK Group på 187 mio. USD.  

De gennemsnitlige aktiver var relativt uændrede. Derfor har aktiverne ikke kunne påvirke 

afkastningsgraden i hverken en positiv eller negativ retning. Resultatet af primær drift var derimod 

så lavt, at det påvirkede afkastningsgraden i en negativ retning og bragte denne ned på 2,1 %, 

hvilket var et markant fald ift. sidste års 18,3 %. 

Men det skulle blive endnu værre for Maersk Oil. I 2015 fortsatte den nedadgående tendens som 

man også kunne fornemme i 2014 – olieprisen fortsatte med at falde. En tønde olie kostede 38 

USD, hvilket gjorde det til den laveste pris for en tønde olie siden 2009. Dette har selvfølgelig haft 

en effekt på regnskabet, hvilket tydeliggøres på omsætningen, som er faldet med ca. 1.816 mio. 

USD. Derudover foretog man nedskrivninger for 2.448 mio. USD på produktionsaktiver med kort 

levetid – projekter i Kazakhstan, Kurdistan og Storbritannien. Resultatet af primær drift blev 

dermed en skuffelse på -1.975 mio. USD.  

Aktivsummen formindskedes endnu et år, selvom man også i 2015 investerede 1,9 mia. USD i 

produktionsfaciliteter i flere lande. Den samlede post for produktionsfaciliteter faldt dog markant, 

hvilket skyldes en værdiforringelse af nogle anlæg i Brasilien og Angola, som ikke lever op til den 
                                                      
2 Mærsk Olie og Gas, årsrapport 2012, ledelsesberetning s. 3 
3 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/288887/maersk_oil_traekker_dybe_nedskrivninger.html 

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/288887/maersk_oil_traekker_dybe_nedskrivninger.html
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forventede standard længere.  

Afkastningsgraden blev for 2015 -17 %, hvilket må betegnes som yderst kritisabelt. Maersk Oil er 

dermed ikke i stand til at generere overskud for den indskudte kapital – tværtimod.  

Overskudsgraden 

Overskudsgraden viser, hvor stor en andel af omsætningen Maersk Oil omdanner til overskud, og 

herunder også, hvor god virksomheden er til at tilpasse omkostningerne. 

 
Figur 6.2: Overskudsgraden i Maersk Oil, 2011 - 2015: Egen produktion 

Overskudsgraden for Maersk Oil har oplevet samme nedgang som afkastningsgraden, primært 

fordi overskudsgraden beregnes med nogenlunde samme tal. Her skal der anvendes 

nettoomsætningen og resultatet af ordinær drift for at beregne overskudsgraden.  

I 2011 havde Maersk Oil et rigtig godt år, da både aktivitetsniveauet og olieprisen steg. Den øgede 

aktivitet skyldtes, at man enten etablerede eller erhvervede sig en række nye selskaber i både 

Afrika og Sydamerika. Dette kunne naturligvis ses på omsætningen, som endte på 8.751 mio. USD., 

hvilket var en stigning på ca. 1,7 mia. USD.  

Resultatet af ordinær drift var selvfølgelig også præget af den store vækst i omsætningen og det 

stigende aktivitetsniveau. Overskudsgraden endte derfor i den høje ende på hele 51,8 %.  

Overskudsgraden for 2012 faldt drastisk, da den faldt til 39,1 %. Dette gjorde den pga. en faldende 

omsætning som skyldtes en nedgang i olie- og gasproduktionen, selvom den gennemsnitlige 
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oliepris var høj. Det store fald i omsætningen, kunne naturligvis også ses på resultatet af ordinær 

drift. Produktionsomkostninger steg også, hvilket var med til at lande et resultat af ordinær drift 

for regnskabsåret 2012 på 2.839 mio. USD.  

Regnskabsåret 2014 var hårdt for Maersk Oil. Resultatet af ordinær drift faldt markant til 3,3 %. 

Selvom nettoomsætningen steg til 7.645 mio. USD pga. en relativ høj gennemsnitlig oliepris, så 

kunne den ikke opveje for den store nedskrivning, som man foretog i Brasilien på hele 1.706 mio. 

USD. Derudover steg udviklingsomkostninger også, som ligeså medvirkede til et utilfredsstillende 

resultat for Maersk Oil. Disse to parametre var med til at sende overskudsgraden tæt på 0 og det 

samlede resultat i et minus.  

Regnskabsåret 2015 skulle vise sig at blive værre for Maersk Oil. Omsætningen faldt igen til 5.829 

mio. USD pga. en halveret oliepris, da olieprisen ramte bunden i 2015. Selvom man producerede 

mere olie, så kunne dette ikke opveje for det drastiske fald for olieprisen.  

Maersk Oil foretog også i 2015 store nedskrivninger. Denne gang på anlæg i Kasakhstan, Kurdistan 

og Storbritannien, som stod for nedskrivninger på 2.448 mio. USD. Dette kunne naturligvis ses på 

resultatet af ordinær drift, som ligeledes faldt til historiske -1.975 mio. USD. Overskudsgraden 

endte på -33,1 %, da resultatet var negativt og omsætningen ligeledes faldt drastisk. 

Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor stor en omsætning, der er dannet, på baggrund af 

den investerede kapital. For at beregne denne skal man bruge de gennemsnitlige aktiver og 

omsætningen.  
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Figur 6.3: Aktivernes omsætningshastighed, Maersk Oil, 2011 – 2015: Egen produktion 

De gennemsnitlige aktiver steg grundet store investeringer i anlægsaktiverne for ca. 1,1 mia. USD. 

Omsætningen oplevede også stigninger, da olieprisen i 2011 var på et højt niveau, hvilket tydeligt 

kunne ses på omsætningen.  

Aktivernes omsætningshastighed endte dermed på 0,88, hvilket betyder at summen af aktiverne 

ikke helt er omsat.  

I 2012 var der nedgang i produktionen af olie- og gasproduktion, hvilket betød at omsætningen 

faldt markant på trods af høje gennemsnitlige oliepriser. 

De gennemsnitlige aktiver steg pga. stigninger i tilgodehavende selskabsskat efter den vundne 

skattesag i Algeriet. Derudover investerede man også i produktionsanlæg under udførelse i en 

række lande.  

Stigningen i aktiverne og det store fald i omsætningen betød, at aktivernes omsætningshastighed 

faldt til 0,61, hvilket er et stort fald i forhold til sidste år.  

I 2013 og 2014 ændrede aktivernes omsætningshastighed sig ikke mærkbart, da omsætningen og 

de gennemsnitlige aktiver forblev stort set ens. Selvom olieprisen ændrede sig i en negativ retning, 

så øgede man olie- og gasproduktionen, hvilket betød at nettoomsætningen ikke ændrede sig 

mærkbart. De gennemsnitlige aktiver blev heller ikke væsentlig ændret, da man både nedskrev og 
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investerede i anlægsaktiverne i forskellige lande.  

Disse ovenstående oplysninger medvirkede til, at aktivernes omsætningshastighed forblev 

overvejende ens.  

I 2015 faldt omsætningen grundet det mærkbare fald i olieprisen drastisk, selvom man 

producerede mere olie. Aktivernes omsætningshastighed faldt dog ikke i samme niveau som de 

andre nøgletal ift. året forinden, da de gennemsnitlige aktiver ligeledes faldt markant. Aktivernes 

omsætningshastighed endte dermed på 0,53. Det vil Maersk Oil ikke være tilfredse med, men når 

man tager i betragtning, at omsætningen har lidt så markant et fald, så var det helt sikkert 

forventet.  

Gældsrente 

Gældsrenten viser den gennemsnitlige betalte renter for Maersk Oils gæld. Det er en fordel at 

have en så lav gældsrente som muligt. Når man skal beregne gældsrenten skal man bruge 

finansielle omkostninger og de gennemsnitlige gældsforpligtelser. 

 

Figur 6.4: Gældsrenten i Maersk Oil, 2011 – 2015: Egen produktion 

Gældsforpligtelserne steg markant i 2011, hvor man erhvervede sig nogle datterselskaber i en 

række lande. Dette skulle selvfølgelig finansieres, hvorfor ”lån fra tilknyttede virksomheder” gik fra 

0 USD til 867 mio. USD. Man finansierede dermed købet af datterselskaberne med et lån hos en 

tilknyttet virksomhed i koncernen.  
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De finansielle omkostninger steg ligeledes med ca. 30 mio. USD, hvilket bl.a. kan skyldes lånet hos 

en tilknyttet virksomhed, da man stadig skal betale en rente for lånet, så den omtrent følger 

markedsvilkårene. Gældsrenten blev dermed 3,6 %, hvilket vil sige, at Maersk Oil i gennemsnit 

betaler 3,6 % i rente for gælden.  

De samlede gældsforpligtelser faldt markant i 2012, da man nedarbejdede den langfristede gæld 

til tilknyttet virksomhed med 750 mio. USD. De gennemsnitlige gældsforpligtelser steg dog pga. 

gældsforpligtelserne i 2011 var rigtig høje.  

De finansielle omkostninger faldt i takt med, at det langfristede lån blev nedarbejdet. Dette betød, 

at gældsrenten landede på 2,2 %, således Maersk Oil nu kun betalte 2,2 % i gennemsnit af deres 

gæld.  

Gældsrenten steg markant til 2014 – den endte i 4,5 %. Dette skyldtes, at både de langfristede og 

kortfristede lån til tilknyttet virksomheder blev forøget markant grundet markante investeringer i 

anlægsaktiverne, som krævede finansiering.  

Finansielle omkostninger steg til hele 119 mio. USD, hvilket skyldes de markante stigninger i 

gældsforpligtelserne.  

Gældsrenten steg i 2015. Gældsforpligtelserne steg med hele 1,2 mia. USD på de langfristede 

gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder, men man oplevede dog et fald på de kortfristede 

gældsforpligtelser. Dette skyldes, at man investerede 1,9 mia. USD i produktionsfaciliteter i en 

række lande i hele verdenen. Denne investering krævede selvfølgelig finansiering og det fik man 

gennem et langfristet lån hos en tilknyttet virksomhed.  

Det var derfor også naturligt, at de finansielle omkostninger også steg mærkbart til 205 mio. USD. 

De gennemsnitlige gældsforpligtelser og dermed også gældsrenten, som endte på 6,3 % i 2015. 
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Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalens forrentning viser Maersk Oils evne til at forrente den indskudte kapital. For at finde 

egenkapitalens forrentning skal man bruge gennemsnitlig egenkapital og resultat før skat. 

 

Figur 6.5: Egenkapitalens forrentning i Maersk Oil, 2011 – 2015: Egen produktion 

I 2011 steg egenkapital pga. et flot resultat, som forøgede egenkapitalen med ca. 19 %. Resultatet 

før skat var højt, hvilket skyldtes en høj omsætning samt et fald i af- og nedskrivninger. 

Egenkapitalens forrentning endte derfor på hele 78,3 %.  

I 2012 steg egenkapitalen igen, da man igen leverede et flot resultat. Men egenkapitalens 

forretning endte ”kun” på 39,1 %. Dette skyldtes, at årets resultat før skat var markant mindre end 

året forinden grundet et fald i omsætningen og stigende produktionsomkostninger. Dette gjorde, 

at faldet i resultat før skat var større end stigningen i den gennemsnitlige egenkapital, hvorfor 

forrentningen faldt.  

I både 2014 og 2015 faldt egenkapitalens forrentning mærkbart. I henholdsvis 2014 og 2015 endte 

den på 1,8 % og -39,1 %.  

Dette skyldtes, at Maersk Oil havde problemer med at lave overskud i 2014. Resultatet før skat 

sluttede på 130 mio. USD, hvorfor den gennemsnitlige egenkapital derfor faldt.  

I 2015 leverede man et negativt resultat før skat på -2.136 mio. USD. Dette medførte, at 

egenkapitalen blev væsentlig forringet, da den faldt med hele 33 %.  
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Sammenligner man egenkapitalens forrentning med afkastningsgraden, så kan vi konstatere, at 

man i de første tre år tjente på sin fremmedkapital, da egenkapitalens forrentning var større end 

afkastgraden. De sidste to år i analyseperioden tabte man derimod på sin fremmedkapital, da 

afkastningsgraden var større end egenkapitalens forrentning. Dette vil altså sige, at man tjente på 

at arbejde med gæld i de første 3 år, før olieprisen pludselig faldt markant, og man begyndte at 

tabe på gælden i 2014 og 2015.  

Konklusion 

Rentabiliteten viser, at man kan være tilfredse med de første 3 år af analyseperioden. Her var 

olieprisen stabil og der var flotte resultater på bundlinjen. De seneste to år i 2014 og 2015 har 

derimod vist, at man i tider, hvor olieprisen falder meget har store problemer med bundlinjen og 

dermed nøgletallene.  

I perioden 2011-2013 har nøgletallene været rigtig solide og har vist, at Maersk Oil havde nogle 

gode år i den periode. Derimod har de seneste to år givet anledning til bekymring, da nøgletallene 

har bevæget sig i en negativ retning, således at flere af Maersk Oils nøgletal er sluttet som et 

negativt tal.  

Dette giver selvfølgelig anledning til panderynker hos Maersk Oil, da man er rigtig udsat, når 

kerneproduktet – olie – svinger i pris, som den har gjort de seneste to år.  

7. Indtjeningsanalyse 
 
I analyseperioden har udviklingen i nettoomsætningen været lettere ustabil. 2011 var periodens 

højeste omsætning på hele 8.751 mio. USD, mens den faldt igen i 2012 grundet en nedgang i 

olieaktiviteterne. Dernæst steg den i både 2013 og 2014 pga. en høj oliepris og øget olie- og 

gasproduktion. I 2014 var nettoomsætningen på 7.645 mio. USD, hvilket var ca. 1.000 mio. USD 

under niveauet i 2011. Nettoomsætningen nåede bunden i 2015, hvor den endte på 5.829 mio. 

USD. Faldet fra 2011 til 2015 var på ca. 33 %, hvilket må anses for værende et markant fald, som 

tydeliggøres, når man ser på bundlinjen for det seneste regnskabsår. Olieprisen har selvfølgelig 

været stærkt medvirkende til, at nettoomsætningen faldt. Maersk Oil har dog forsøgt at hæve 

nettoomsætningen ved at øge produktionen. Maersk Oil var dog ikke den eneste spiller på 

markedet, som havde den plan, hvilket betød at udbuddet af olie steg markant og efterspørgslen 
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forblev omtrent den samme. Nettoomsætningen må dermed anses som værende 

utilfredsstillende, da den er stærkt medvirkende til det negative resultat.  

Man har forsøgt at begrænse indtjeningsproblemerne ved at sænke sine omkostninger. Dette 

tydeliggøres især på efterforskningsomkostningerne, som man siden 2011 har nedbragt med ca. 

61 %. Dette har også været nødvendigt, da nedskrivningerne på aktiverne har været meget høje, 

da mange af anlægene krævede markante nedskrivninger for at vise deres reelle værdi.  

Administrationsomkostningerne er ikke blevet sænket væsentligt, da disse har været nødvendige 

at bibeholde på dette niveau. 
4Maersk Oil begyndte i slutningen af 2015 at indlede fyringsrunder, hvor mange ansatte blev fyret 

fordelt over hele verdenen. Denne handling har dog ikke haft synderlig effekt i regnskabet for 

2015, da det skete sent på året. Dette vil først kunne ses tydeligt i regnskabet for 2016.   

Maersk Oil har dermed forsøgt at søsætte en række tiltag for at formindske omkostningerne, men 

nedskrivningerne af anlæggene har været for store til, at deres omkostningsfokus kunne redde en 

faldende omsætning, hvilket kan ses på de to seneste regnskabsår, hvor man har oplevet store 

negative resultater. 

De finansielle omkostninger har også været stærkt stigende i takt med oprettelse af en række 

større lån hos tilknyttede virksomheder. Faktisk steg de finansielle omkostninger fra 2011 til 2015 

med hele 116 %, som i 2015 var 205 mio. USD.  

I forbindelse med de store tab i både 2014 og 2015 var man nødsaget til at låne penge hos 

tilknyttet virksomhed som en langfristet gæld. Dette skyldtes ikke, at man ikke havde egenkapital 

til at dække underskuddene, men derimod investeringerne i bl.a. produktionsanlæg i 2014 på 2 

mia. USD og 1,9 mia. USD i 2015. 5Maersk Oil købte også i slutningen af november 2015 licenser til 

oliefelter i Afrika, som man betalte 2,5 mia. DKK for. Dette gav også anledning til, at man måtte 

låne midler hos tilknyttede virksomheder, da Maersk Oil ikke selv har likvider nok til at betale så 

store investeringer. De langfristede gældsforpligtelser gik fra 500 mio. USD til 1,7 mia. USD., 

hvilket er en markant, men forventet stigning, når man investerer så meget i samme regnskabsår. 

                                                      
4 http://finans.dk/live/erhverv/ECE8154380/Maersk-Oil-massefyrer---1.250-ansatte-mister-jobbet/?ctxref=ext 
5 http://www.business.dk/energi/maersk-investerer-milliarder-i-afrikansk-olie 

http://finans.dk/live/erhverv/ECE8154380/Maersk-Oil-massefyrer---1.250-ansatte-mister-jobbet/?ctxref=ext
http://www.business.dk/energi/maersk-investerer-milliarder-i-afrikansk-olie
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Konklusion 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at Maersk Oils indtjeningsevne har vist et 

utilfredsstillende forløb. Der har været store udsving for både omsætningen, omkostningerne og 

nedskrivningerne.  

Det er dog tilfredsstillende, at man har forsøgt at nedbringe omkostningerne, som kun bliver 

overgået af de massive nedskrivninger og det store fald i omsætningen. Dette er dog en 

erhvervsrisiko, som Maersk Oil må leve med, da deres resultat er meget afhængigt af oliens pris. 

Når olieprisen falder drastisk, som den har gjort i 2015, er det naturligt, at Maersk Oil bliver ramt, 

da olien er deres kerneprodukt.  

Man har forsøgt at øge produktionen, men dette har ikke givet den fornødne effekt, da Maersk Oil 

ikke var de eneste, som øgede produktionen. Man har også forsøgt at opkøbe andre oliefelter, 

men dette får først en effekt på regnskabet i 2016. Dette vil øjensynligt øge omsætningen, men 

hvis ikke olieprisen stiger, så vil dette ikke have en synderlig positiv effekt på regnskabet.  

Indtjeningsevnen er stærkt forringet, da omkostninger og nedskrivninger har været markant større 

end omsætningen, hvor især nedskrivningerne er kommet bag på Maersk Oil, da olieprisens 

massive fald ikke var ventet.  

8. Soliditets- og likviditetsgrad 
 

Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden viser evnen til at bære tab. Soliditetsgraden viser altså, hvor stor en del af 

kapitalen, som kan tabes før virksomhedens gældsforpligtelser røres.   
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Figur 8.1: Soliditetsgraden i Maersk Oil, 2011 – 2015: Egen produktion  

Soliditetsgraden har i analyseperioden, som de andre nøgletal, været delt i to. De første tre 

regnskabsår oplevede man stigninger i soliditetsgraden. I 2011-2013 var aktiverne og 

egenkapitalen højest, hvilket kunne ses på soliditetsgraderne. Den var højest i 2013 på 63,43 % 

mod 54,94 % i 2011. I 2013 var den speciel høj, da der havde været tre år med store overskud, 

som havde påvirket egenkapitalen i en positiv retning. Derudover havde man en høj aktivmasse, 

da man havde foretaget store investeringer i sine produktionsanlæg i både 2012 og 2013, som 

forøgede aktivmassen. 

I 2014 og 2015 investerede man også stort i produktionsanlæg og nye oliefelter, men de kunne 

ikke opveje for de store nedskrivninger, som man oplevede i både 2014 og 2015, som bl.a. i 2015 

udgjorde 4,1 mia. USD. Aktivmassen faldt dermed både i 2014 og 2015.  

Egenkapitalen faldt også, da underskuddene forringede egenkapitalen. Egenkapitalen faldt i 

perioden 2014-2015 med hele 33 %, hvilket tydeligt kunne måles på soliditetsgraden, som sluttede 

i 43 %.  

Soliditetsgradens fald i 2015 betød altså, at 43 % af aktiverne kan falde i værdi, før 

fremmedkapitalen vil lide tab. Man kan diskutere troværdigheden af soliditetsgraden, da 

aktivmassen forandrer sig undervejs i regnskabsåret. Da man oftest først beregner denne i 

forbindelse med regnskabsanalyse, så vil soliditetsgraden altid blive beregnet af ultimo tallet, 
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hvilket kan være misvisende, hvis man som Maersk Oil f.eks. køber oliefelter i Afrika i november 

2015, og dermed øger aktivmassen.  

Likviditetsgrad 

Likviditetsgraden viser, hvor stor en del af balancesummen, der er omsættelige værdier, og 

hvorvidt virksomheden er i stand til at opfylde sine kortfristede gældsforpligtelser.  

 

Figur 8.2: Likviditetsgraden i Maersk Oil, 2011 – 2015: Egen produktion 

Likviditetsgraden for Maersk Oil har gennem analyseperioden modsat andre nøgletal bevæget sig 

en positiv retning.  

Dette skyldtes primært, at man har formået at nedbringe de kortfristede gældsforpligtelser, da 

disse med høj sandsynlighed er omdannet til en langfristet gældsforpligtelse. Dette gjorde man 

især i forbindelse med de store tab i 2014 og 2015 pga. de store investeringer i anlægsaktiver. 

Tabene og investeringerne var så store, at man var nødsaget til at omdanne kortfristet til 

langfristet gæld, da tilbagebetalingen i en kort periode, vil være noget nært umuligt. Derudover 

har man øget omsætningsaktiverne, hvilket primært skyldes, at deres tilgodehavende hos 

tilknyttede virksomheder har været stigende igennem hele analyseperioden.  

Stigningen i analyseperioden har været tydelig, da soliditetsgraden er gået fra 151 % til 280 %. Den 

store ændring i den kortfristede gældsforpligtelse var selvfølgelig stærkt medvirkende til, at 

soliditetsgraden var så høj i 2015.   
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Det kan derfor konkluderes, at Maersk Oil har råd til at betale deres udeståender, da der er 

omsættelig værdi i selskabet. Omsætningsaktiverne udgør altså 280 % af de kortfristede 

gældsforpligtelser i 2015, hvilket må anses for værende ganske solidt.  

9. Den økonomiske udvikling og råolieprisen 
 
For at analysere, hvorvidt der kan siges at være en direkte sammenhæng mellem råolieprisens 

udvikling, og de økonomiske resultater i Maersk Oil har vi udarbejdet to figurer, som hver 

sammenholder det vægtede årlige gennemsnit af prisen for Brent råolie med henholdsvis 

omsætning og årets resultat før skat.  

 
Figur 9.1: Figuren viser udviklingen i Maersk Oils omsætning og gennemsnitlig årlig råoliepris, 2011 – 2015 

Af figur 9.1 fremgår udviklingen i årets resultat ikke entydigt i samme retning. Der er derfor tilføjet 

en tendenslinje, som giver et bedre billede af udviklingsretningen for omsætningen i Maersk Oil. 

Tendenslinjen viser, at omsætningens retning er nedadgående. Linjen kan ikke for hele perioden 

siges at være tilnærmelses lineær, hvilket fremgår af tallet R^2. R^2 er tendenslinjens 

forklaringsgrad, og er et udtryk for at 66,58 % af variationen kan forklares af tendenslinjen.  

For råolieprisen er billedet ikke meget anerledes, for her er tendenslinjens forklaringsgrad R^2 = 

0,6677, svarende til at 66,77 % af variationen kan forklares af tendenslinjen.  
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Tendenslinjerne for de to variabel har begge en nedadgående tendens. Dog ses af hverken 

tendenslinjer eller af de grafiske billeder, at der er en direkte sammenhæng. Det skal dog 

bemærkes, at der ses en sammenhæng mellem omsætningen i 2012 – 2013, som tilnærmelsesvist 

er på samme plan, og det stabile niveau i råolieprisen, som begge år lå i lejet omkring USD 110. 

Det forholdsvist store fald i omsætningen i 2015, og halveringen af råolieprisen i forhold til 2015 

ses på det grafiske billede, at have en vis sammenhæng, og denne er naturligt tilstedeværende, 

eftersom afsætningen af råolie vægter højt hos Maersk Oil. At en halvering af råolieprisen ikke 

samtidigt giver en halvering af omsætningen skyldes flere faktorer. Jævnfør tabel 9.2 er der en 

daglig, gennemsnitlig produktion på 312.000 tønder råolie, mens dette tal i 2014 var 

gennemsnitligt 251.000 tønder råolie, altså en stigning på ca. 24 %. Stigningen i produktionen er 

medvirkende til at holde omsætningen oppe i en presset periode. Dog kan omsætningen ikke stå 

alene med råolieprisens fald som forklarende variabel, da Maersk Oils omsætning ikke 

udelukkende består af olieprodukter, men også af gas.  

 
Figur 9.2: Figuren viser udviklingen Maersk Oils resultat før skat og gennemsnitlig årlig råoliepris, 2011 – 2015 

Figur 9.2 viser udviklingen fra 2011 – 2015 i henholdvis resultat før skat og Brent råolieprisen. 

Denne figur giver grafisk et mere entydigt billede af, at resultat før skat og råoliepris kan have en 

sammenhæng. Resultat før skat er anvendt for at give et billede af den økonomiske situation i hele 
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organisationen, og alle omkostninger er derfor medtaget. Årets resultat er ikke anvendt, da 

midlertidige forskydninger mellem regnskabsmæssige- og skattemæssige værdier kan give et 

forvrænget billede af det endelige resultat.   

Resultat før skats tendenslinjes forklaringsgrad er R^2 = 0,9682 svarende til, at 96,82 % af 

variationens spredning kan forklares af tendenslinjen, hvorfor den kan siges at være 

tilnærmelsesvis lineær. Råolieprisen er jf. ovenstående afsnit R^2 = 0,6677. Tendenslinjerne har 

begge nedadgående retning, og følger hinanden i det grafiske billede.  

Maersk Oils resultat før skat er påvirket af mange faktorer. Råolieprisen har i høj grad en 

indvirkning herpå. Resultat før skat er i 2014 og 2015 i høj grad påvirket af nedskrivninger, som 

følge af den lave råoliepris. Flere af selskabets felter er nedskrevet med store summer, da 

udsigterne til stigende råoliepriser ved regnskabsaflæggelsen har været dystre.  

Resultat før skat og råolieprisen, Brent, kan til en vis grad siges at have en sammenhæng. Der vil 

altid være andre varible, som har en påvirkning på resultatet, og altså kan råolieprisen ikke stå 

alene i forklaringen på de negative resultater.  

 

Tabel 9.1: Korrelation mellem de fire variable 

 

Tabel 9.2: Forudsætninger for tabel 9.1 

Korrelationstabellen viser sammenhængene mellem de fire variabler. Der er ud fra 

korrelationstabellen ingen direkte sammenhæng mellem nogen af variablerne. Resultat før skat 

Omsætning Resultat før skat Råoliepris, Brent, USD Produktion pr. dag
Omsætning 1
Resultat før skat 0,833824037 1
Råoliepris, Brent, USD 0,779118372 0,884239242 1
Produktion pr. dag 0,187448043 0,057951474 -0,371987243 1

Årstal Omsætning Resultat før skat Råoliepris, Brent, USD Produktion pr. dag
2011 8.751 4.509 111,27 333.000
2012 7.258 2.732 111,63 257.000
2013 7.014 2.146 108,56 235.000
2014 7.645 131 99,03 251.000
2015 5.829 -2.136 52,35 312.000
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samt råolieprisen ses dog at have en delvist tilnærmelsesvis sammenhæng, naturligvis in mente at 

mange andre faktorer spiller ind.  

Delkonklusion 

Der kan til en vis grad siges at være en sammenhæng mellem råolieprisen og den økonomiske 

udvikling i henholdsvis omsætning og resultat før skat. Råolieprisen spiller ind ved at vise en 

faldende omsætning, som i 2015 dog presses op af en kraftig stigning i produktionen i forhold til 

året før. Råolieprisen spiller ligeledes en rolle i forhold til Maersk Oils resultat før skat. Der ses en 

mere tydelig sammenhæng mellem faldet i råolieprisen og resultatet før skat, som i høj grad er 

påvirket af nedskrivninger i kølvandet på prisfaldet. Råolieprisen alene kan dog ikke stå som den 

fuldstændige og entydige forklaring på, hvorfor de økonomiske resultater er forringede i forhold til 

tidligere år.  

 

10. Porters Five Forces  

For at skabe overblik over, hvilke forhold der 

er med til at skabe konkurrencen i branchen 

Maersk Oil opererer i, vil vi ved brug af 

Michael Porters brancheanalysemodel, 

Porters Five Forces, analysere de fem 

elementer, som er medvirkende i dannelsen 

af konkurrencesituationen i branchen. 

Olieudvinding dækker over en bred spektre af 

slutprodukter, men vi har valgt at holde vores 

primære fokus på udvinding til brug for 

brændselsprodukter benyttet til transport.

   

       Figur 10.1: Porters Five Forces6 

 

                                                      
6 http://betabox.dk/onewebmedia/Porters5forces.jpg 

http://betabox.dk/onewebmedia/Porters5forces.jpg
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Leverandørernes forhandlingsstyrke 

De seneste knapt to års negative udvikling i råolieprisen har haft stor betydning for branchen, 

ligesom dette har gjort sig gældende for Maersk Oil.  

Det store fald i prisen har medført, at nedskæringer har set sig nødvendige for at følge med 

udviklingen i markedet, og for at opretholde positionerne i branchen.  

Olieselskaberne er nødsaget til at presse priserne ved leverandørerne, ellers forsvinder al 

rentabilitet i driften af felterne. For Maersk Oils vedkommende er der en forhåbning om, at 

omkostningerne ved udvinding i de vigtige felter i Nordsøen kan reduceres med op til 20 % i 2015 

og 2016.  

Maersk Oil er i løbende forhandlinger med sine leverandører. Vigtigheden i disse forhandlinger 

kommer til udtryk, da produktionen i Nordsø-felterne i grove træk er på niveau med produktionen 

i 2002. Omkostningerne har dog ikke fulgt trenden, men er over årene steget betragteligt, og 

rentabiliteten er derfor faldet meget.7 

Branchens leverandører har i mange tilfælde været villige til at imødekomme de forhandlinger, der 

er baggrunden for reduktioner i omkostningerne i olieselskaberne. Højere effektivitet og sikkerhed 

på især off-shore platformene er en vigtig faktor for Maersk Oil, og er en stor drivfaktor for 

omkostningsreduktionerne.  

”De udgifter, som er enklest at skære, er de cykliske. Men dem har Maersk Oil ifølge Thina 

Margrethe Saltved allerede barberet helt ned. 

"Man har presset leverandørindustrien meget, og de udgifter har været relativt lette at skære i. 

Men nu må man begynde at se på forretningsstrukturer. Det er tungere opgaver, som for eksempel 

standardisering, øget industrialisering og nye former for samarbejde med leverandørindustrien," 

påpeger hun.8 

Ovenstående udklip fra energiwatch.dk, er udtalt af chefanalytiker hos Nordea, Thina Margrethe 

Saltved, som har ekspertise i olie. 

                                                      
7 http://shippingwatch.com/Offshore/article7620498.ece 
8 http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article8353066.ece 

http://shippingwatch.com/Offshore/article7620498.ece
http://energiwatch.dk/Energinyt/Olie___Gas/article8353066.ece
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Der er en naturlig grænse for, hvor meget leverandørerne kan presses, og meget kan tyde på, at 

dette nu ses. Det er derfor uhyre vigtigt for Maersk Oil, og branchen i det store hele, at bevare 

gode relationer til leverandørerne, men i lige så høj grad at begynde at kigge på mulighederne for 

omstruktureringer i organisationerne, om end disse er tunge at implementere.  

Købernes forhandlingsstyrke 

Der er mange aftagere af råolie. Hele kloden konsumerer dagligt, hvad der svarer til op mod et 

hundrede millioner tønder af olie, i diverse råolieprodukter. Flere producenter har selv den totale 

”supply chain”, som er nødvendig fra råolien pumpes op af undergrunden, til det færdige produkt 

ender i brændstoftanke i alverdens transportmidler jorden rundt.  

For en producent som Maersk Oil er køberne en anelse mere nuancerede. Der er i det store hele 

mange kunder, som opkøber den råolie, som udvindes. Køberne er grundet de krævede 

indkøbsmængder, store selskaber som driver raffinaderier, som står for oliens videre 

forarbejdning. Prisen på råolie dannes primært med udgangspunkt i den efterspørgsel, der er på 

produktet. Køberne har ikke et egentligt forhandlingsargument i forhold til forhandling med 

leverandørerne, men må lade sig føre af den globale efterspørgsel, og den prisdannelse, der 

skabes på baggrund heraf. Købernes forhandlingsstyrke opfatter vi ikke som en reel trussel for 

hverken branchen, eller Maersk Oil isoleret set. Det prisniveau råolieprisen er faldet fra siden 

midten af 2014 frem til 2016, er derimod den reelle risiko, som holder branchen i et jerngreb, og 

som udskiller de virksomheder, som i det lange løb ikke har kapital til at tage tab.  

Truslen fra nye indtrængere 

Der er mange spillere i markedet for olieproduktion. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der ikke 

er en egentlig trussel, som knytter sig til nye producenter i branchen. Der er dog store 

indtrængningsbarrierer forbundet med opstart af olieproduktion. Den meget lave råoliepris i det 

nuværende marked gør, at det for nye indtrængere er svært at finde felter, hvor en rentabel 

produktion kan finde sted. Vi anser truslen fra nye indtrængere for minimal for Maersk Oil, som 

har en stabil position i branchen. A. P. Møller-Mærsk gruppen har en enorm pengetank i ryggen, 

og har mulighed for at tage store tab før egentlige frasalg af et kerneområde som olieproduktion 
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kommer på tale.9 Den for tiden meget lave råoliepris gør, at mange mindre producenter har 

måttet trække stikket, og opgive yderligere investeringer og efterforskning efter nye felter til 

porteføljerne.10 Dette åbner selvfølgelig op for, at eventuelle nye indtrængere kan opkøbe 

igangværende felter, hvor produktionen har kørt indtil for nylig.  

Nye producenter i branchen vil, med det nuværende niveau i råolieprisen, have meget svært ved 

at true Maersk Oils position, medmindre der er tale om selskaber med et kapitalberedskab i 

samme størrelsesorden som den danske producent har.  

Truslen fra substituerende produkter 

Der er en trussel knyttet til substituerende produkter i oliebranchen. Den globale udvinding af 

råolie er stigende, og der er stor usikkerhed omkring de kendte oliereservers egentlige levetid. På 

nuværende tidspunkt er efterspørgslen lavere end den daglige udvinding af råolie. Dette giver 

naturligt et større udbud end efterspørgslen kan følge, og der opbygges derfor lagre af råolie rundt 

omkring på kloden. Efterspørgslen er dog så stor, at der ikke naturligt dannes samme mængde 

olie, som dagligt forbruges. Der vil altså, med det nuværende globale forbrug, på et tidspunkt 

være udtømt i de kendte, og ligeledes rentable oliefelter, der er i produktion i dag. Substituerende 

produkter til oliens betydning for transport, fra eksempelvis el- og brintdrevne motorer, er 

”upcoming”, men befinder sig stadig på et så lavt niveau, at der kortsigtet ikke er en reel trussel 

iboende i disse produkter. Dette eksempel baserer sig primært på substituerende produkter for 

landbaserede transportmidler som biler, lastbiler og busser. Tænkes der i baner som skibsfart, er 

det endnu til gode at finde motorer, der kan erstatte den konventionelle brændselsmotor, der står 

for fremdriften i langt de fleste fartøjer på verdensplan. For skibsfarten er der, så længe der er 

kendte felter at producere fra, ikke en egentlig risiko fra substituerende produkter, som kan 

overtage oliens plads, hverken i den nærmeste fremtid, eller på længere sigt.  

Det er sikkert, at der på et tidspunkt vil være et behov for alternativer til oliebaserede produkter. 

Det umiddelbare tidspunkt er svært at anslå, men vil højest sandsynligt komme som en 

overgangsfase, som drives af dels de kendte felters udtømning, dels implementerede krav fra 

verdens landes regeringer, som følge af et stadig øget fokus på fossile brændstoffers påvirkning af 

miljøet.  
                                                      
9 http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE8495190/maersk-er-paa-transfermarkedet-i-2016/ 
10 http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE8528206/mange-olieselskaber-i-fare-for-kollaps/ 

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE8495190/maersk-er-paa-transfermarkedet-i-2016/
http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE8528206/mange-olieselskaber-i-fare-for-kollaps/
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Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen 

I takt med udviklingen i branchen, som i høj grad er styret af råolieprisen, er rivaliseringen i 

branchen neddroslet, og i højere grad end tidligere, erstattet af en kamp om overlevelse for nogle 

af branchens mindre producenter.  

2011 2012 2013 2014 2015 

Maersk Oils olieproduktion  333 257 235 251 312 

Global olieproduktion  74.715 76.110 76.234 77.990 80.071 

Andel af produktionen 0,45% 0,34% 0,31% 0,32% 0,39% 

Tabel 10.1: Overblik over Maersk Oils olieproduktionsandel af den samlede, globale produktion i 1.000 tønder pr. dag. 

Kilder: U.S. Energy Information Administration11 samt A. P. Møller-Mærsk, årsrapport 2015 

Ovenstående tabel viser, at Maersk Oil, på trods af koncernens egne sammenligninger med 

producenter som Statoil, BP og Chevron, har en relativt lille markedsandel målt på den daglige 

produktion i tusinde tønder. Der er mange udfordrere i branchen, som er villige til at tage kampen 

om op de rentable felter, der udbydes i markedet.   

Der forekommer en stor overproduktion af råolie for tiden. Denne overproduktion kommer især 

fra felter ejet af OPEC-landene. Der er generelt den holdning blandt medlemslandene i OPEC, at 

overproduktionen skal fortsætte, og forsøge at presse et stort antal producenter ud af markedet. 

Konkurrencen er meget svær i branchen, og så længe der er skruet fuldt op for oliehanerne vil 

råolieprisen ikke begynde at stige til rentable niveauer foreløbigt. For at opnå en rentabel 

produktion er det altafgørende for olieproducenterne at nå den såkaldte break-even pris på 

råolien. For Maersk Oils vedkommende ligger denne på 45-55 USD.12 

Delkonklusion 

Maersk Oil er for tiden i gang med et såkaldt Cost-Transformation-Programme, som skal forsøge at 

skære omkostningerne ind til benet. Det er forventet, at selskabets omkostningsfokus skal trimme 

20 % af omkostningerne væk i løbet af regnskabsårene 2015 og 2016. Der er forhandlet aftaler 

                                                      
11www.eia.gov/emeu/mer/pdf/pages/sec11_5.pdf 
12 A. P. Møller-Mærsk, årsrapport 2015 s. 8 

www.eia.gov/emeu/mer/pdf/pages/sec11_5.pdf
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med mange leverandører, men Maersk Oil har stort fokus på at højne kvaliteten, så fokus på 

udvælgelse af de rigtige leverandører er i højsædet. En del af Maersk Oils omkostningsfokus 

strækker sig ligeledes over ønsket om, at der skal forekomme en grad af omstrukturering i 

produktionen, hvorved effektiviteten skal højnes. Den optimale løsning på sigt vil ikke være at 

skære de cykliske omkostninger væk, da disse i givet fald vil følge med en øget produktion i et 

marked med en mere rentabel råoliepris.  

Efterspørgslen formår ikke at ramme det udbud af råolie, der er i markedet. Det store udbud har 

medført, at priserne på en tønde råolie fra midten af 2014 er raslet ned til at ligge på det laveste 

niveau i 12 år. Det er meget svært for langt de fleste producenter at holde liv i de dyrt investerede 

felter, da der for tiden forekommer et mismatch mellem de høje produktionsomkostninger og den 

svækkede råoliepris. Eftersøgning og investering i nye felter synes i øjeblikket ikke sandsynlige for 

nye indtrængere i branchen.  

Der foreligger ikke umiddelbart nogen brugbare alternativer, som på effektiv vis kan erstatte 

oliens betydning for den globale transport af hverken personer eller gods. Der er lange udsigter til 

potentielle udfordrere, som kan vælte olien af tronen som det klart mest anvendte 

fremdriftsmiddel på kloden. Så længe olieselskaberne holder produktionen på de igangværende 

felter kørende vil efterspørgslen være at finde.  

Konkurrencen i markedet præges i meget høj grad af den store overproduktion af olie, som finder 

sted. OPEC-landene har oliehanerne skruet op på fuldt tryk, og råolieprisen holdes dermed i et 

jerngreb. På den måde forsøger sammenslutningen øjensynligt at presse nogle af de mange 

producenter ud af branchen, ved at gøre investeringer i de relativt dyrere felter urentable. Det må 

dog kunne antages, at sammenslutningen af OPEC-lande før eller siden slipper det jernfaste greb, 

og skruer ned for blusset, da mange af sammenslutningens landes økonomier i høj grad er 

afhængige af indtægterne fra råolien. 

Den nuværende markedssituation gør, at det ikke er rentabelt at drive forretning for 

olieselskaberne. Det er nødvendigt, at olieprisen stiger før der er overskud at hente i langt de 

fleste af de felter Maersk Oil besidder. Maersk Oils topchef har tidligere udtalt, at en række opkøb 



Simon Imer Jensen og Thomas Riel Andresen  Afgangsprojekt – HD 1. del  
 

Side 28 af 48 
 

var ventede, men grundet afvigelser mellem de forventede overtagelsessummer og de faktiske, 

har opkøbene ladet vente på sig.  

11. PESTEL-analyse 

PESTEL-analysen skal hjælpe med at give 

et overblik over en række forhold, som 

befinder sig i omverdenen omkring 

Maersk Oil. PESTEL-analysen er en 

udvidelse af PEST-analysen. PEST-

analysen omfatter de økonomiske, 

sociokulturelle, teknologiske og 

miljømæssige forhold, som påvirker 

virksomheden. PESTEL-analysen er 

udvidet til også at omfatte de 

lovmæssige og politiske forhold, som 

befinder sig i omverdenen omkring 

Maersk Oil.       Figur 11.1: PESTEL13 

Politiske forhold 

Politiske beslutninger i det land, hvor Maersk Oil har deres kontorer og oliefelter er meget vigtige. 

Det kan bl.a. omhandle skat, miljøforhold eller tiltag som bliver bremset af regeringen.  

For et selskab som Maersk Oil og oliebranchen generelt er politisk stabilitet utrolig vigtig i de 

områder, hvor man har aktiviteter. Politisk stabilitet betyder for selskaberne, at de ikke skal 

bekymre sig om problemer med den vitale samhandel med verdens lande. Politisk uro er derimod 

en faktor, som Maersk Oil og andre olieselskaber frygter, da betingelser i lande med politisk uro 

kan være yderst problematiske, da pludselige ændringer i eventuelle aftaler kan blive en realitet.  

Maersk Oil har også investeret i lande, hvor der kan forekomme politisk uro. Her er der 

hovedsaligt tale om de afrikanske lande, som har en historie med uro såsom Angola og Etiopien, 

som har kæmpet med bl.a. borgerkrige.  

                                                      
13 http://betabox.dk/onewebmedia/PESTEL.jpg 

http://betabox.dk/onewebmedia/PESTEL.jpg
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Maersk Oil er også så markante, at de kan have politisk indflydelse. I øjeblikket er der et politisk 

spil kørende mellem Maersk Oil og det danske Folketinget, da Maersk Oil og resten af Dansk 

Undergrunds Consortium overvejer fremtiden for Danmarks største gas- og oliefelt i Nordsøen – 

også kendt som Thyra-felterne. Maersk Oil mener, at rammebetingelserne for udvinding af gas og 

olie i Thyra-felterne skal forbedres. 14Med rammebetingelser mener Maersk Oil sandsynligvis, at 

de skal betale en mindre skat af det olie, som de udvinder i Thyra-felterne. Dette kræver man, da 

det vil kræve store renoveringsinvesteringer på op mod 30 mia. kr. for at opretholde driften af gas- 

og oliefelterne. Forslaget om forbedring af rammebetingelserne mødte både opbakning og 

modstand af henholdsvis regeringen og oppositionen.  

Maersk Oil står i en gunstig position, da indtægten til den danske stat er en finansieringskilde til 

velfærden i Danmark og bl.a. den omtalte 15”Togfonden” bliver primært finansieret af Thyra-feltet. 
16Man anslår, at den danske regering vil gå glip af skatteindtægter for et tocifret milliardbeløb, 

hvilket sætter staten under et alvorligt pres, da det i så fald vil være en stor svækkelse af 

velfærden, hvis Thyra-felterne måtte lukke.  

Et andet eksempel er den skatterabat på udvinding af olie, som blev fremlagt i den nye finanslov i 

Storbritannien. Storbritannien har ligeledes følt sig presset, da de også har store oliefelter i deres 

del af Nordsøen. Man har i den forbindelse frygtet at miste arbejdspladser, hvorfor man nu har 

taget konsekvensen og sænket den tillægsskat, som Storbritannien har for selskaber i 

oliebranchen. Dette har fået Mærsk-topchefen, Nils Smedegaard Andersen, til at rose den britiske 

regering, hvilket giver håb for bevarelse af de britiske oliefelter i Nordsøen.  

Økonomiske forhold 

Maersk Oil – og branchen generelt – er stærkt afhængig af konjunkturudviklingen. Maersk Oils 

kunder er primært inden for transportbranchen og især rederier, er en stor kunde hos dem. 

Rederibranchen er som mange andre brancher afhængige af, at der skabes efterspørgsel for varer. 

Når konjunkturudviklingen er nedadgående, så har rederierne mindre at lave, da efterspørgsel 

efter varer vil falde, hvilket vil ramme Maersk Oil, da efterspørgslen dermed ligeledes vil falde for 

olien.  

                                                      
14 http://www.business.dk/energi/maersk-aabner-ny-kamp-om-skat-i-nordsoeen 
15 http://finans.dk/live/politik/ECE8407997/df-kraever-opgoer-med-togfonden/?ctxref=ext 
16 http://finans.dk/finans/erhverv/ECE8404490/danmark-risikerer-uventet-milliardtab-paa-lukningstruet-olieeventyr-
i-nordsoeen/ 

http://www.business.dk/energi/maersk-aabner-ny-kamp-om-skat-i-nordsoeen
http://finans.dk/live/politik/ECE8407997/df-kraever-opgoer-med-togfonden/?ctxref=ext
http://finans.dk/finans/erhverv/ECE8404490/danmark-risikerer-uventet-milliardtab-paa-lukningstruet-olieeventyr-
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Selvom verdensøkonomien har fornuftige vækstrater, så er efterspørgslen for olie ikke fulgt med, 

da flere af de store markeder har omprioriteret deres søgning efter energikilder – heriblandt bl.a. 

USA og deres skifergas-eventyr.  

Før i tiden var USA den store katalysator for økonomien i verdens lande. Dette er midlertidigt ikke 

tilfældet længere, da andre store økonomier, såsom Kina og Indien, har bidraget i samme grad til 

verdensøkonomien. Ændringen i økonomierne rundt omkring i verdenen er medvirkende til, at 

levestandarderne vokser i de pågældende lande. 17Væksten satte eksempelvis for alvor gang i 

Kinas økonomi omkring 2013, hvor de var verdens største olieimportør grundet en stigende vækst 

i byggeriet og produktionen. Dette krævede, at man sendte store mængder olie mod Kina, da 

efterspørgslen var enorm.  

Olieprisens deroute de seneste to år har været et hårdt slag for Maersk Oils økonomiske situation. 

Nedgangen skyldes den mængde olie, som har oversvømmet markedet. Mange udbydere af olie 

har øget deres produktion i håb om et større salg. Her kan bl.a. nævnes Libyen, som har øget deres 

produktion med 275 % i en tid, hvor efterspørgslen ikke har kunnet følge med udbuddet. Dette har  

medvirket til, at olielagrene er alt for fyldte, hvilket har tvunget prisen helt i bund. Så længe 

olieselskaberne ikke nedsætter deres olieproduktion, så vil olieprisen forblive på et lavt niveau. 

Olieprisen har oplevet stigninger den seneste tid, hvilket kan tyde på, at udbuddet er faldet.  

Sociokulturelle forhold 

De sociokulturelle forhold for de markeder, hvor Maersk Oil afsætter deres produkter er ikke så 

væsentlig for dem, når produktet er olie, som vel stadig anses som et nødvendighedsprodukt. 

Dette betyder, at markedet og brugernes sammensætning af alder, uddannelsesniveau eller 

indkomstfordeling, vurderes som uvæsentlig, da disse forhold ikke ændrer ved, at der altid vil 

være et behov for olie uanset alder og uddannelsesniveau.  

Hvis man derimod undersøger de sociokulturelle forhold for arbejdskraften og medarbejderne, så 

er dette et vigtigt område. Maersk Oil er som bekendt et internationalt selskab, som har kontorer, 

oliefelter m.m. over hele verdenen. Dette har klare fordele, da man kan drage nytte af 

medarbejdere, som er opvokset i landet, hvor de arbejder. Dette kan både være kulturelt, men 

også når der skal indgås handelsaftaler med eksempelvis kunder og leverandører i det pågældende 

                                                      
17 http://politiken.dk/oekonomi/ft/ECE2105158/kina-sluger-olie-som-aldrig-foer/ 

http://politiken.dk/oekonomi/ft/ECE2105158/kina-sluger-olie-som-aldrig-foer/
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land. Derudover kan det være en fordel, at man har en ”stemme”, når der skal tales med 

myndighederne, da de pågældende medarbejdere kan sproget i eventuelle 

forhandlingssituationer.  

Et andet sociokulturelt aspekt kan omhandle bæredygtighed, da dette er et område, som især 

vesten lægger mere vægt på end lande fra eksempelvis den tredje verden. Forbrugerne og 

organisationerne har stor fokus på ordentlige arbejdsforhold og hensyntagen til miljøet.  

Teknologiske forhold 

Maersk Oil forsøger hele tiden at optimere den teknologiske profil. Dette gør man især vha. både 

økonomisk støtte og viden til både DTI, Københavns Universitet og andre udenlandske forskere. 
18Bl.a. har man udviklet – i samarbejde med DTI – en teknologi som kan tvinge alt olie op af 

undergrunden. Før i tiden kunne man lukke oliefelter, når man ikke havde mulighed for at tvinge 

det sidste olie op. Denne teknologi skal hjælpe med at udnytte oliefelterne til fulde, således at 

man kan profitere på felterne i længere tid og dermed også skåne miljøet. Denne teknologiske 

udvikling er et produkt af det forskningscenter, som man har iværksat sammen med DTI, som skal 

forbedre olieudvindingen.  
19Maersk Oil har bl.a. også investeret 100 mio. USD i et projekt i Holland, hvor man vil udvikle 

teknologier inden for horisontale brønde og produktionsoptimering. Netop udvinding vha. 

horisontale brønde var Maersk Oil faktisk nogle af de første til at anvende, da denne metode vil 

produktionsoptimere processerne for dem. Dette er et fokuspunkt, som mange olieselskaber har, 

da det både kan være medvirkende til at øge profitten med potentielt mange milliarder. 

Derudover spiller det miljømæssige også en klar faktor, da flere i den vestlige verden lægger stor 

vægt på netop dette. 

Maersk Oil viser i deres gøren, at de er et innovativt selskab, som gerne investerer i viden og 

teknologi, hvis der er et potentiale for en større indtjening, ligesom mange af Maersk Oils 

konkurrenter ligeledes er, da disse oftest er utrolig pengestærke og har mange midler til at 

investere i forskning. Oliebranchen er generelt en pengestærk branche, hvilket derfor kendetegner 

                                                      
18 http://finans.dk/live/erhverv/ECE8051094/Ny-teknologi-lader-M%C3%A6rsk-hente-ny-olie-fra-gamle-
felter/?ctxref=ext 
19 https://ing.dk/artikel/maersk-satser-stort-pa-ny-olieteknologi-117245 

http://finans.dk/live/erhverv/ECE8051094/Ny-teknologi-lader-M%C3%A6rsk-hente-ny-olie-fra-gamle-
https://ing.dk/artikel/maersk-satser-stort-pa-ny-olieteknologi-117245
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den som en innovativ branche, som tør investere flere milliarder i fremtidige og indbringende 

løsninger.  

Miljømæssige forhold 

Miljøproblemet er også en faktor, som man tager seriøst i Maersk Oil. Her har man udviklet en 

teknologi, som kan udnytte oliefelterne fuldt ud, således oliefelterne holder længere. Dermed 

behøver man ikke åbne ny oliefelter så ofte, hvilket især kommer miljøet til gode, da det kræver 

en række ikke-miljøvenlige processer. 

Forureningen ved udvinding er desværre svær at forhindre, da selve processen med udvinding er 

svær at formindske. Forskellige love har dog forsøgt at minimere det, ved at lave specifikke love, 

som skulle minimere indholdet af olie i det, som man udledte i havet igen. 20Maersk Oil har 

tidligere fået kritik for omfattende olieforurening fra deres boreplatforme i Nordsøen i 

Storbritannien, da et medie fik aktindsigt i dokumenter, som beskrev olieudslippet. 

Der er allerede nu en stigende fokus på miljøhensyn fra hele verden, da det er blevet et punkt på 

dagsordenen i samtlige ministerier verden over grundet de miljømæssige problemer, som CO2-

udledningen medfører.  

Dette har fået flere af verdens lande til at rette blikket mod alternative kilder. 21USA har f.eks. i en 

årrække sænket deres CO2-udledning, så den er tilbage på det niveau, den var på i 1992. Det har 

man gjort vha. udvinding af skifergas, da denne form for energi er en hurtig overgangsteknologi, 

som mindsker CO2-udledning hurtigt og effektivt, men ikke er en løsning på sigt. Mærsk-

koncernen skriver bl.a. i deres årsrapport for 2013: ”Gruppen har besluttet at yderligere undersøge 

og vurdere den potentielle indvirkning af følgende nye risici: Konsekvenser af fremkomsten af 

skiferolie/gas og dens indvirkning på Gruppens forretninger, især Maersk Oil, Maersk Drilling og 

Maersk Tankers”.22 Dette viser, at det er en ændring i landenes prioritering af energikilder, som 

man ikke er begejstret for, da den potentielt kan nedbringe verdens efterspørgsel på olie.  

 

                                                      
20 http://knr.gl/da/nyheder/omfattende-forurening-fra-boreplatforme 
21 http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE1802630/skifergas-kan-hjaelpe-til-at-redde-klimaet/ 
22 A. P. Møller-Mærsk, årsrapport 2013 

http://knr.gl/da/nyheder/omfattende-forurening-fra-boreplatforme
http://politiken.dk/oekonomi/2050/klima/ECE1802630/skifergas-kan-hjaelpe-til-at-redde-klimaet/
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Lovmæssige forhold 

I de fleste brancher er virksomhedsskatten den samme for alle – dette gælder dog ikke 

oliebranchen. Mange lande har pålagt en tillægsskat, når selskabet har olie som deres primære 

indtægt.  

En af verdens førende oliestater er Qatar, og aktiviteterne i landet er den største omsætningskilde 

for Maersk Oil. Den normale selskabsskat er 10 %, men grundet de mange penge, som findes i 

oliebranchen, så besluttede man at hæve selskabsskatten til 35 % for olieselskaberne. Derudover 

har bl.a. Storbritannien også særlovgivning på det punkt. Her er selskabsskatten 30 % for alle 

selskaber, mens der bliver yderligere pålagt 20 % for olieselskaberne. 23Denne har før været 30 %, 

men dette ændrede sig i 2015. 

I Danmark lavede man i 2003 den såkaldte ”Nordsøaftalen”, som blev stærkt kritiseret, da man 

stærkt favoriserede Mærsk og gav dem en aftale, som skulle løbe indtil 2042. Man skulle ydermere 

betale Mærsk en kompensation, hvis det skulle ske, at man ændrede på rammevilkårene løbende. 

I 2013 færdiggjorde man et serviceeftersyn, som skulle gennemgå og bl.a. revidere skattesatserne. 

Man fik ændret den således, at alle olieselskaber – inkl. Maersk Oil - skulle betale den samme 

procentvise selskabsskat. Tidligere havde ”Nordsøaftalen” indeholdt en lov om, at Maersk Oil 

havde en selskabsskat, som kun de skulle betale. Denne blev dog lavet om i forbindelse med 

udarbejdelsen af serviceeftersynet, da et flertal mente, at den skævvred hele skattesystemet for 

olieudvinding. 

Delkonklusion 

Efter gennemgang af PESTEL-analysen kan vi konkludere, at de forskellige forhold i selskabets 

omverden har stor indflydelse.  

De politiske og lovmæssige beslutninger, som bliver taget rundt omkring i verdenen har stor effekt 

på Maersk Oil. De lovmæssige krav om skattesatser m.m. påvirker bundlinjen, når skattesatserne 

ændrer sig. Den politiske del kan også måles på bundlinjen, men her er der mere tale om politisk 

uro og komplikationer med samhandel mellem verdens lande. 

De mest væsentlige økonomiske forhold er konjunkturændringen i samhandelslandene. Dette kan 

mærkes hos olieselskaberne, da Kina og andre lande med høje vækstrater står for en stor andel af 

                                                      
23 http://shippingwatch.dk/Offshore/article7552186.ece 

http://shippingwatch.dk/Offshore/article7552186.ece
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olieimporten. Derudover er olieprisens fald værd at nævne, da den er med stærkt medvirkende til, 

at de fleste olieselskaber har det hårdt økonomisk.  

Sociokulturelle forhold kan være vigtige, når man har så mange ansatte over hele verdenen. At det 

er lokale medarbejdere, som kender sproget, kulturen og værdierne i det pågældende land er 

meget værd, da det udviser en form for tillid ift. en medarbejder, som hverken kender sprog eller 

kultur.  

Teknologi er noget Maersk Oil satser stort på, da de kan øge indtjeningen, hvis deres platforme 

eksempelvis bliver optimeret og effektiviseret. Derudover kan teknologiske hjælpemidler også 

medvirke til, at oliefelter rækker længere, da man har udviklet teknologi til fuld udnyttelse af 

felterne.  

Det miljømæssige kan påvirke Maersk Oil på sigt, da fokus på alternative kilder er større end aldrig 

før. Mange lande er begyndt at finansiere alternative tiltag, således forbruget af bl.a. olie skal 

minimeres. Dette er dog først en trussel over mange år, da en konsekvent ændring af energikilder 

tager mange år.  

Maersk Oil har altså godt styr på deres omverden og har et stærkt grundlag for at drive forretning 

på verdensmarkedet. Lige i øjeblikket overskygges det dog af de enorme underskud som præger 

branchen. Dette vil dog med tiden blive løst, når olien er tilbage på sit vanlige niveau.  
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12. SWOT analyse 
 
I SWOT analysen vil vi samle de styrker og svagheder samt muligheder og trusler vi gennem 
projektarbejdet har identificeret i relation til Maersk Oil. 

Interne forhold 

Styrker (S) Svagheder (W) 

1. Kapitalstærke - mulighed for at "ride 
stormen af" 

2. Øget fokus på effektiv produktion 

3. Højtuddannede medarbejdere/stort 
know-how 

 
 

1. Store underskud 

2. Omkostninger er skåret ind til benet 

3. Lille producent  

4. Thyra felterne  
 

Eksterne forhold 

Muligheder (O) Trusler (T) 

1. Opkøb af felter fra konkurrenter 

2. Ekspansion via eftersøgning 

3. Stigende vækst i samfundet 

 
 

1. Råolieprisens udvikling 

2. Skatter og afgifter 

3. Øget fokus på miljøansvar, lovgivning 

4. OPEC-landenes overproduktion  
 

 

 

Styrker 

Kapitalstærke: 

Som en del er A. P. Møller-Mærsk koncernen er Maersk Oil en del af en særdeles kapitalstærk 

gruppe. Maersk Oil har på baggrund heraf mulighed for at tage store tab. 

Øget fokus på effektiv produktion:  

Det er i Maersk Oils øverste ledelse besluttet, at der skal holdes et skarpt fokus på 

effektiviseringer. Effektiviseringer er en styrkelse af organisationen, og vil fremadrettet betyde, at 
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produktionsomkostningerne kan holdes på et minimum. Omstrukturering af organisationen er dog 

en langvarig proces.  

Højtuddannede medarbejdere/stort know-how:  

Maersk Oils medarbejdere gennemgår løbende, og tidssvarende uddannelsesforløb. Disse er med 

til at sikre, at medarbejderne effektiviserer arbejdsprocessen, men i høj grad også et godt og 

sikkert arbejdsmiljø, da personlig sikkerhed er i højsædet.  

Svagheder 

Store underskud: 

Forventningerne til markedet har medført, at der er foretaget store nedskrivninger særligt i 2015 

regnskabet. Nedskrivningerne er i høj grad sket på ellers rentable felter, som grundet den lave 

råoliepris, ikke længere giver det forventede afkast. Nedskrivningerne er i visse tilfælde foretaget 

som følge af en for høj break-even pris.  

Omkostningerne er skåret ind til benet:  

Der er omkostningsfokus i Maersk Oil gruppen. Omkostningerne vil efter 2016 være skåret med 20 

%. Der er som følge heraf skåret mange stillinger væk, og det kan være medvirkende til at forringe 

moralen blandt medarbejderne.  

Thyrafelterne:  

Thyrafelterne i den danske del af Nordsøen er Maersk Oils akilleshæl. Felterne er ved at synke i 

havet, og der kræves en stor investering på op mod 30 milliarder kroner heri. Skatteforholdene er 

imidlertid ikke gunstige nok til at gøre investeringen rentabel for Maersk Oil.  

Muligheder 

Stigende antal felter til salg:  

Der er mange af Maersk Oils konkurrenter, som ikke har helt det samme kapitalberedskab. Der er 

mange mindre spillere, som er nødt til at sælge ud af forretningen, og heri er en mulighed for 

Maersk Oil. Det er af Jakob Thomasen, Maersk Oils topchef, udtalt, at koncernen er klar til at sætte 

kapitalen i spil. Der er sket i skift i Maersk Oils vækststrategi, som nu baserer sig på opkøb frem for 

tidligere grundlæggende at basere sig på organisk vækst.  
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Stigende vækst i samfundet: 

Væksten i samfundet globalt set, er stigender. Der er en langsomt stigende efterspørgsel på 

olieprodukter, som i mange vækstlande er en nødvendighed for fremdriften af væksten. 

Udbud af eftersøgninger:  

Maersk Oil foretager store investeringer i eftersøgningslicenser. Der viser sig ofte muligheder for 

at købe eller overtage licenser, som giver mulighed for nye oliefund, og mulighed for en øget 

produktion.  

Trusler 

Råolieprisens fald 

Råolieprisens fald udgør en stor trussel for Maersk Oil. Fald i prisen har en vis sammenhæng med 

indtjeningen og resultaterne i selskaberne. Et så stort fald i råolieprisen, som det der er set frem til 

begyndelsen af 2016, har store betydninger for driften af Maersk Oil gruppen.  

Skatter og afgifter 

Maersk Oil opererer i mange lande verden over. Der kan være stor forskel på, hvordan de 

forskellige landes skatte- og afgiftsforhold er strikket sammen. Der kan refereres til den danske 

skattelovgivning på området, som er ved at tvinge Tyra-feltet i Nordsøen til lukning grundet 

ugunstige skatteforhold, hvorved en investering for fortsat at holde produktionen kørende, ikke vil 

give det fornødne afkast.  

Øget fokus på miljøansvar, lovgivning 

Der er i mange landes regeringer et øget fokus på grøn energi og miljørigtige løsninger. Det store 

fokus på grøn energi kan have indflydelse på driften af boreplatforme og – rigge, som er 

storforbrugere af energi. 

OPEC-landendes overproduktion  

OPEC-landene, som er en sammenslutning af olieproducerende lande i Mellemøsten, har i den 

seneste tid pumpet store mængder råolie op, hvilket har medført en overproduktion. Markedet er 

derfor blevet ”oversvømmet”. Dette forhold er en medvirkende faktor i råolieprisens fald, da 

overproduktionen medfører større udbud end efterspørgsel.  
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13. TOWS analyse 

Den kombinerede SWOT/TOWS analyse er udarbejdet for at give et overblik over de stærke og 

svage sider, som knytter sig til Maersk Oil, samt de trusler og muligheder, som er i markedet for 

udvinding af råolie. De interne- og eksterne forhold sammenføjes til egentlige tiltag, som kan 

benyttes som pejlemærker i ledelsen af selskabet.  

Interne forhold 

 

 

Eksterne forhold 

Styrker (S) 

1. Kapitalstærke 
2. Fokus på effektivitet 
3. Høj grad af know-how 

Svagheder (W) 

1. Store underskud  
2. Omkostninger er skåret 

ind til benet 
3. Lille producent 
4. Thyra felterne 

 

Muligheder (O) 

1. Stigende antal 
oliefelter udbudt på 
markedet 

2. Stigende vækst i 
samfundet 

3. Udbud af 
eftersøgninger 

SO-tiltag 

S1, O1 – opkøbe udbudte 
oliefelter 

S2, S3, O1, O3 – effektivisere 
gennem omkostningsfokus 

WO-tiltag 

W1, O2 – udnytte stigende 
efterspørgsel til at vende 
underskud 

 

 

Trusler (T) 

1. Råolieprisens fald 
2. Skatter og afgifter 
3. Øget fokus på 

miljøansvar, lovgivning 
4. OPEC-landendes 

overproduktion af olie 

ST-tiltag 

S3, T3 – Udnytte know-how til 
at omstrukturere 
produktionen for at mindske 
udledning  

 

WT-tiltag 

W1, W2, T1, T4 – midlertidig 
lukning af felter/udskydelse af 
investeringer 

SO-tiltag (maxi-maxi):  

Opkøbe udbudte oliefelter:  

Der er mange oliefelter til salg i øjeblikket, da mange mindre producenter i markedet har svært 

ved at holde en rentabel produktion af råolie med den lave pris, som er herpå. Rigtig mange af 

disse mindre producenter har ikke den fornødne kapital til at fortsætte driften, og sælger derfor 

ud. Der er dog et mismatch mellem prisen på de udbudte felter, og den pris opkøberne er villige til 
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at betale for dem. Tendensen synes at være, at det endnu ikke er en klar realitet i markedet, hvor 

langt ned olieprisen egentligt er kommet, og at de pressede producenter venter på bedre tider i 

markedet. De er derfor ikke villige til at opgive felter på nuværende tidspunkt, hvorfor det også 

kun er kommet til en enkelt opsigtsvækkende handel i 2016 med Shells opkøb af britiske BG.24 

Maersk Oil har længe vist vilje til at investere i den eksisterende forretning i Nordsøen, men har 

endnu ikke formået, at nå til enighed om egentlige handler, som kan styrke selskabets position i 

markedet. Vi ser det som en oplagt mulighed, at styrke forrentningen med opkøb, som på længere 

sigt vil vise sig rentable for selskabet.  

Effektivisere via omkostningsfokus: 

Der er store omkostninger forbundet med udvinding af råolie. Selve investeringen for at starte 

produktionen er enorm, men de løbende omkostninger til drift og vedligehold af platformene er 

store. I markedet, som det ser ud i dag er det svært at holde en rentabel produktion kørende. Det 

kræver stærke menneskelige ressourcer at drive en boreplatform, og med disse følger store 

omkostninger til lønninger. De høje lønninger er svære at skære væk, hvis der skal forefindes et 

vist kvalitets- og sikkerhedsniveau på produktionsstederne. Men med de høje lønninger følger 

også et stort know-how, som kan udnyttes til at finde effektive løsninger til at holde fokus på 

omkostningerne i den daglige drift.  

For Maersk Oils vedkommende er et omkostningsfokus igangsat. Omkostningsfokuset har til 

hensigt at skrabe omkostningerne ind til benet på de felter, som med den nuværende markedspris 

på råolie, ikke formår at ramme smertetærsklen, det såkaldte break-even niveau.  

Dog ser vi det ikke som den mest langsigtede løsning blot at skære i de cykliske omkostninger. En 

egentlig omstrukturering af selskabets produktionscyklus er nødvendig for at skabe en holdbar 

nedskæring i produktionsomkostningerne. 

 

 

                                                      
24 http://www.business.dk/energi/maersk-oils-hovedpine-ingen-saelger-oliefelter 

http://www.business.dk/energi/maersk-oils-hovedpine-ingen-saelger-oliefelter
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WO-tiltag (mini-maxi): 

Udnytte stigende efterspørgsel til at vende underskud: 

Store dele af verden er i vækst. Mange udviklingslande har høje vækstrater, og med høje 

vækstrater følger stigende rigdom i befolkningen. Den stigende rigdom medfører en stigende 

efterspørgsel på råoliebaserede produkter. Der er i de fleste udviklingslande ikke meget fokus på 

miljø, og forbruget af råolieprodukter vil typisk følge udviklingen i bruttonationalproduktet i de 

pågældende lande. Herved ligger en mulighed for branchen generelt i at kunne producere mere i 

takt med, at efterspørgslen på råolie vil stige, som en række udviklingslandes 

bruttonationalprodukter oplever stigning. Heri ligger en mulighed for vækst via opkøb.  

ST-tiltag (maxi-mini): 

Udnytte know-how til at omstrukturere produktionen for at mindske udledning:  

Der er i de fleste vestlige lande fokus på miljø samt udledning af CO2. Det stigende fokus på det 

aftryk vi laver på klimaet gør, at der gentagne gange er indgået aftaler omkring kvoter for 

udledning af CO2. Råolie er som et af de mest anvendte fossile brændstoffer en af de overvejende 

grunde til, at sådanne aftaler indgås. Produktionen af olie er meget energikrævende, og udleder i 

sig selv store mængder CO2, hvilket er med til at påføre omkostninger for Maersk Oil. En 

produktion med lavere udledning, og dermed lavere omkostninger til CO2-kvoter, vil betyde lavere 

omkostninger til at udvinde råolien fra undergrunden.  

WT-tiltag (mini-mini): 

Midlertidig lukning af felter:  

En midlertidig lukning af en række mindre rentable oliefelter kan være en løsning for Maersk Oil. 

En hel del af olieselskabets tidligere rentable felter har vist sig ikke at give det nødvendige afkast, 

efter råolieprisen begyndte at falde i sommeren 2014. Muligheden for at nedlukke, eller at 

udskyde udviklingen af oliefelterne vil give en stor besparelse i form af sparede udgifter til drift og 

vedligehold, og kan hjælpe selskabet med at klare skærene indtil råolieprisen i fremtiden igen 

stabiliserer sig på et niveau, hvor felterne bliver rentable at drive. En udskydelse af driftsopstart vil 

endvidere holde store summer i selskabet, frem for at skulle binde kapitalen i felter og 

driftsaktiver, som har stor usikkerhed knyttet til sig.  
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Delkonklusion 

Vi har i SWOT/TOWS analysen holdt vores fokus på henholdsvis de væsentligste styrker og 

svagheder, og trusler og muligheder, for at nå frem til de mest oplagte tiltag for selskabets 

fremtidige drift.  

Der er stor efterspørgsel på Maersk Oils produkter, og der er øjensynligt ikke nogle anvendelige 

alternativer til at helt eller delvist erstatte disse i nærmeste fremtid. Vi ser derfor den bedste 

mulighed i at investere i nye felter, så snart der viser sig en mulighed for at opkøbe disse til en pris, 

som matcher selskabets investeringskalkuler for en rentabel produktion. Alt er i øjeblikket 

afhængigt af, at der sker en stabilisering af råolieprisen i markedet, for kun herved er det muligt at 

forudse, hvorvidt investering vil vise sig rentabelt. Omvendt sidder mange af Maersk Oils 

konkurrenter på spring med samme mål i sigte. Der skal derfor handles hurtigt, når de rigtige 

chancer byder sig.  

 

14. Investering 

Vi har ved brug af SWOT og TOWS analyseret os frem til det bedste løsningsforslag for Maersk Oil. 

Efter vores mening vil den mest optimale løsning til fremadrettet at sikre en rentabel produktion 

være at investere i nye felter.  

Derfor har vi taget udgangspunkt i et køb af en række oliefelter i Afrika, som er en geografisk 

placering, som Maersk Oil tidligere har vist interesse for.  

Vi har opstillet en investeringsskalkule, som kan findes i bilag 3. Investeringskalkulen viser en 

købssum på 2,4 mia. kr. Denne købssum er fastsat ud fra lignende forudsætninger på et køb, som 

Maersk Oil offentliggjorde i starten af 201625. I vores eksempel er der tale om en handel, hvor man 

har købt 25 % af andelene i oliefelterne. Dermed er 2,4 mia. kr. ikke et helt oliefelt, men derimod 

kun en andel af denne. Selve driften styres af et andet selskab, og der er derfor ikke de store 

omkostninger forbundet med driften for Maersk Oil.  

Vi har fastsat en forventet brugstid på 20 år ud fra det faktum, at Afrika stadig er en lidt uudnyttet 

olie placering, hvorfor vi derfor har været lidt forsigtige i den forventede brugstid. 

                                                      
25 http://shippingwatch.dk/Offshore/article8357612.ece 

http://shippingwatch.dk/Offshore/article8357612.ece


Simon Imer Jensen og Thomas Riel Andresen  Afgangsprojekt – HD 1. del  
 

Side 42 af 48 
 

Kalkulationsrenten er fastsat til 5 %, som er i den lave ende, da vi mener, at det potentielle afkast 

først sker på lang sigt, da der stadig er lidt tvivl om Afrika som oliemarked. 

Vi har beregnet den forventede årlige indtjening ud fra sammenligning med andre oliefelter, som 

Maersk Oil også ejer. Vi har skønsmæssigt fastsat den gennemsnitligt daglige produktion til 10.000 

tønder. Vi har fastsat den gennemsnitlige fortjeneste pr. tønde til 50 USD, da den seneste periode 

har vist en opadgående tendens for tøndeprisen. 

Ud fra ovenstående oplysninger har vi kunne beregne en indtjening på 306 mio. DKK pr. år. Dette 

resultat er beregnet ud fra følgende: 

10.000 �ø���� × 365 ���� × 50 ��� × 6,7 (����) = 1.222.750.000 ��.  Dette er hele 

oliefeltets indtjening pr. år i danske kroner. I dette tilfælde ejer Maersk Oil ”kun” 25 % af oliefeltet, 

hvorfor der skal beregnes 25 % af det samlede tal, hvilket giver følgende udregning: 

1.222.750.000 × 25 % ≈ 306.000.000. Dermed er Maersk Oils årlige forventede indtjening for 

felterne i Afrika beregnet til 306 mio. DKK.  

Nettobetalingsstrømmen er dermed 306 mio. DKK hvert år, da vores indtjening formodes at være 

den samme i alle 20 år. Dette ændrer sig dog det sidste år, hvor vores anslået scrapværdi forøger 

nettobetalingsstrømmen med 300 mio. DKK.  

Scrapværdien er anslået ud fra et skøn, som er baseret på en række usikkerheder omkring 

oliefelter i Afrika, da dette er det sidste område med store oliefelter, man mangler at udforske. 

Man mener dog, at der er rigtig store kilder, som skal foreløbig skal assistere de vestlige landes 

oliefelter.  

Efter kalkulationsrenten er frataget fra nettobetalingsstrømmen, så ender vi på en samlet 

indtjening for oliefelterne på ca. 1,5 mia. DKK.  

Dette er en tilfredsstillende fortjeneste, da man med stor sikkerhed skal have finansieret købet. 

Med så stort et beløb, kan det en forrentning over 20 år godt blive en dyr affære, hvis man 

finansierer på traditionel vis. Maersk-selskaberne låner dog tit pengene af hinanden, da selve 

koncernen har en stor mængde likvid beholdning og har råd til at finansiere opkøb osv.  

Vi mener derfor, at der er et godt incitament for at investere i denne type oliefelter, hvis man kan 

bibeholde en indtjening på 306 mio. DKK hvert år.  

 



Simon Imer Jensen og Thomas Riel Andresen  Afgangsprojekt – HD 1. del  
 

Side 43 af 48 
 

15. Finansiering 

Vi har i vores investeringskalkule forudsat, at Maersk Oil har et investeringsbehov på 2,4 mia. kr. 

Den præcise værdi af investeringen er på forhånd ikke kendt, da oplysninger herom er 

sparsomme.  

A. P. Møller-Mærsk koncernen som helhed er særdeles pengestærk. Der er reelt set ikke behov for 

at finansiere investeringen ved at optage lån, hvorigennem der skal betales store rentebeløb ud af 

koncernen. Vi ser derimod muligheden for at låne finansieringsbehovet i koncernen som den mest 

optimale mulighed, og vil derfor ikke omtale andre. Ved gennemgang af årsrapporterne for Mærsk 

Olie og Gas A/S tegner sig et billede af, at der ikke er væsentlige poster, som knytter sig til 

eksterne finansieringskilder. Derimod er der store summer, som knytter sig til koncernforbundne 

selskaber. Ved at låne penge af koncernforbundne selskaber holdes eventuelle afdrag og 

rentebetalinger i koncernen. Finansieres investering sådan kan det deslige betyde, at likviditeten 

reelt set ikke flyttes fra Maersk Oil, da lånet kan aftales stående.  

 

16. Konklusion 

Gennem vores analysearbejde er vi nået frem den konklusion, at den faldende oliepris har haft en 

negativ påvirkning på Maersk Oils økonomiske resultater. Råoliens faldende pris har afspejlet sig i 

Maersk Oils økonomiske resultater i 2014 og 2015, hvor begge regnskabsår har været præget af 

faldende indtjening og store underskud. Som følge af den lave råoliepris er der foretaget store 

nedskrivninger af oliefelter, som tidligere skabte en rentabel produktion. Råolie er den største 

indtægtskilde i Maersk Oil selskaberne. Et så stort fald i råolieprisen, som har fundet sted siden 

2014, vil utvivlsomt have en negativ påvirkning på de økonomiske resultater. Vores regnskabs-

analyse har belyst Maersk Oils økonomiske problemstillinger, som især tydeliggøres i nøgletallene. 

Nøgletallene er i 2014 og 2015 præget af markante fald, som skyldes den lave råoliepris.  

Maersk Oil har flere muligheder for at vende den negative økonomiske udvikling. Opkøb af nye 

felter kan sikre en fremtidig indtjening under den forudsætning, at felternes break-even priser ikke 

overskrides. Der er et stigende antal felter til salg, som Maersk Oil har vist interesse for. Gennem 
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analyseperioden har der ikke været de muligheder, som Maersk Oils ledelse har forventet. På 

trods af ledelsens udmeldinger om at lade kapitalen arbejde ved opkøb af nye felter, så har dette 

endnu ikke udmundet i store investeringer.  

Maersk Oils ledelse har under råolieprisens fald fundet det nødvendigt at igangsætte et såkaldt 

Cost Transformation Programme, som er tiltænkt at skære 20 % af omkostningerne fra. 

Omkostningerne forventes at være nedskåret i løbet af 2015 og 2016. Resultaterne heraf har indtil 

nu vist sig i form af nedskæring af arbejdspladser og et øget fokus på optimering af produktionen. 

Ligeledes kommer omkostningsnedskæringerne til udtryk i form af faldende efterforsknings-

omkostninger.  

Råolieprisens fald har været et hårdt slag for Maersk Oil, men også for branchens mange andre 

spillere. Markedets udvikling har givet mulighed for mange nye opkøb, da de mindre solide og 

kapitalstærke olieselskaber har måttet indse, at driften ikke er mulig at fortsætte. Dette har fået 

Maersk Oil til at skifte kursen fra organisk vækst til horisontal integration. Et skifte som gerne skal 

vise sig i flere opkøb af oliefelter.  

 

17. Perspektivering 

Siden råolieprisen ramte sit lavpunkt i januar 2016 er prisen steget ca. 70 %, som må siges at være 

en væsentlig forbedring af prisen. Maersk Oil er et velkonsolideret selskab, som har en god evne fil 

at modstå tab, hvilket i høj grad har vist sig under råolieprisfaldet i 2014 og 2015. Selskabet har 

vist evne og vilje til at skære i de omkostninger, der gør ondt, da indtjeningen var faldende og røde 

tal viste sig på bundlinjen. For at modstå fremtidige fald i råolieprisen er det essentielt for Maersk 

Oil, at formå at holde omkostningerne på et niveau, hvor break-even ikke overtrædes ved et 

uventet stort fald i prisen.  

En faldende råoliepris rammer et selskab som Maersk Oil hårdt. Den betyder røde tal på 

bundlinjen, nedskrivninger og afskedigelse af medarbejdere. Dog er det ikke alle dele af A. P. 

Møller-Mærsk gruppen, som rammes lige hårdt. Det bærende ben i en af Danmarks største 

virksomheder, Maersk Line, nyder godt af de faldende oliepriser, som betyder mindskede udgifter, 

og større indtjening. At fragtraterne på samme tid er faldende hjælper udjævner dog gevinsten.  
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19. Bilag 1 

 

DuPont pyramiden, kilde26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 https://voa2.systime.dk/index.php?id=462 
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20. Bilag 2 
Beløb i mio. USD 2015 2014 2013 2012 2011 

      Nettoomsætning 5.829 7.645 7.014 7.258 8.751 
Resultat før finansielle poster -1.975 202 2.244 2.775 4.509 
Finansielle indtægter 44 53 31 64 20 
Finansielle omkostninger 205 119 87 65 95 
Resulat før skat -2.136 130 2.146 2.732 4.509 
Omsætningsaktiver 4.991 4.589 4.227 4.258 3.639 
Aktiver i alt primo 11.939 12.635 12.253 11.374 8.595 
Aktiver i alt ultimo 10.103 11.939 12.635 12.253 11.374 
Gældsforpligtelser primo 2.980 2.354 2.555 3.396 1.895 
Gældsforpligtelser ultimo 3.551 2.980 2.354 2.555 3.396 
Egenkapital primo 6.561 8.015 7.713 6.249 5.266 
Egenkapital ultimo 4.377 6.561 8.015 7.713 6.249 

      Gennemsnitlige aktiver 11.021 12.287 12.444 11.814 9.985 
Gennemsnitlige gældsforpligtelser 3.266 2.667 2.455 2.976 2.646 
Gennemsnitlig egenkapital 5.469 7.288 7.864 6.981 5.758 

      Resultat af primær drift -1.975 202 2.244 2.775 4.509 
Finansielle indtægter 44 53 31 64 20 
I alt -1.931 255 2.275 2.839 4.529 

      Anlægsaktiver 5.112 7.350 8.408 7.995 7.735 
Omsætningsaktiver 4.991 4.589 4.227 4.258 3.639 
Aktiver i alt 10.103 11.939 12.635 12.253 11.374 
Egenkapital 4.377 6.561 8.015 7.713 6.249 
Langfristede gældsforpligtelser 1.772 500 200 250 1.000 
Kortfristede gældsforpligtelser 1.779 2.481 2.154 2.305 2.396 
Passiver i alt 10.103 11.939 12.635 12.253 11.374 

      I procent/gange 
     

      Afkastningsgrad -17,5 2,1 18,3 24,0 45,4 
Overskudsgrad -33,1 3,3 32,4 39,1 51,8 
Aktivernes omsætningshastighed 0,53 0,62 0,56 0,61 0,88 
Gældsrente 6,3 4,5 3,5 2,2 3,6 
Egenkapitalens forrentning -39,1 1,8 27,3 39,1 78,3 
Gearing 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 
Soliditetsgrad 43,3 55,0 63,4 62,9 54,9 
Likviditetsgrad 280,6 185,0 196,2 184,7 151,9 
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21. Bilag 3 

 


