
7. april 2005 
 

Svar på spørgsmål nr. S 549 af 1. april 2004 stillet af Torsten 
Schack Pedersen (V)

Spørgsmål: 
”Vil ministeren redegøre for samtlige af statens aktier i diverse aktiesel-
skaber og foretage et skøn over markedsværdien heraf?” 
 
Svar: 
Aktuelt ejer staten aktier i 21 selskaber, hvoraf ét er under afvikling i form 
af solvent likvidation og ét er under konkurs, jf. tabel 1. Dertil kommer 
den selvstændige offentlige virksomhed DSB, som virker på aktieselskabs-
lignende vilkår. 
 
To af selskaberne, Københavns Lufthavne A/S og SAS AB, er børsnote-
rede, og markedsværdien af de statslige aktieposter kan beregnes ud fra 
børskursen. 
 
For de øvrige statslige aktieposter vurderer Finansministeriet ikke løbende 
markedsværdien. Udarbejdelsen af velfunderede skøn over markedsværdi-
en vil således være forbundet med betydelige omkostninger, der ikke vur-
deres at stå mål med nytten af den information, der vil fremkomme. 
 
For de selskaber, hvor et aktiesalg er under overvejelse eller besluttet, 
udarbejdes der i langt de fleste tilfælde skøn over markedsværdien med 
henblik på at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag. Finansministe-
riet finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt at offentliggøre sådanne 
skøn, idet det vil kunne svække statens position i de konkrete salgssituati-
oner. 
 
I stedet er det for disse selskaber valgt at oplyse statens andel af selska-
bernes bogførte egenkapital, dvs. aktieposternes indre værdi. Den indre 
værdi kan afvige væsentligt fra markedsværdien, men giver et indtryk af 
størrelsesordenen af værdien af de enkelte aktieposter. 
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Tabel 1. Statslige aktieposter m.v.  

Selskab Ressortministerium 
Ejer-
andel 

Bogført 
værdi ulti-
mo 2004 

(mio. kr.) 1) 
Statslige aktieselskaber
AB Carl Gram2) ..............................................................Transport- og Energi ................................100 pct. 0,1
Aktieselskabet Stekua i likvidation ...............................Finans ................................ 100 pct. 26,5
Dansk Jagtforsikring A/S3) ................................Miljø ................................................................51 pct. 13,8
Dansk Tipstjeneste A/S................................Finans ................................ 80 pct. 157,3
Det Danske Klasselotteri A/S4) ................................Finans ................................ 100 pct. 135,2
DONG A/S ................................................................Finans ................................ 100 pct. 15.649,0
Gastra A/S................................................................Transport- og Energi ................................100 pct. 1.202,3
Københavns Havn A/S ................................Transport- og Energi ................................100 pct. 2.197,6
Post Danmark A/S.........................................................Transport- og Energi ................................100 pct. 2.480,0
Statens Ejendomssalg A/S ................................Finans ................................ 100 pct. 716,4
Statens og Kommunernes Indkøbs 
Service A/S2)................................................................Finans ................................ 55 pct. 8,6
Sund & Bælt Holding A/S................................Transport- og Energi ................................100 pct. -6.142,0
TV 2/DANMARK A/S ................................Kultur ................................ 100 pct. 45,4
Selvstændig offentlig virksomhed  
DSB ................................................................Transport- og Energi ................................100 pct. 7.701,0
Øvrige aktieselskaber med statslig ejerandel  
Air Greenland A/S.........................................................Finans ................................ 25 pct. 72,3
Bella Center A/S2) ..........................................................Finans ................................ 15 pct. 48,9
Dansk Bibliotekscenter A/S................................Kultur ................................ 29 pct. 9,7
Det Danske Stålvalseværk A/S under 
konkurs ................................................................Finans ................................ 30 pct. 0,0
Københavns Lufthavne A/S5) ................................Finans ................................ 34 pct. 3.584,3
NORDUnet A/S ............................................................Videnskab ................................22 pct. 2,5
SAS AB5) ................................................................Finans ................................ 14 pct. 1.180,9
Scandlines AG3) ..............................................................Transport- og Energi ................................50 pct. 194,0

1) Med mindre andet er anført, er aktieposterne værdiansat til indre værdi efter pro rata meto-
den. For selskaber med datterselskaber er indre værdi baseret på koncernregnskabstal..  

2) Foreløbig opgørelse. 
3) Indre værdi opgjort pr. 31. december 2003. 
4) Baseret på foreløbige tal på grund af forskudt regnskabsår. 
5) Børsnoterede selskaber. Kursværdi beregnet pr. 31. december 2004 baseret på den officielt 

noterede lukkekurs på Københavns Fondsbørs. 
 


