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Oil & Gas-segmentet præsenteres som ophørende aktivitet i
DONG Energy’s årsrapport for 2016
I forbindelse med delårsrapporten for de første ni måneder af 2016 meddelte
DONG Energy, at selskabet har igangsat en proces med det formål ultimativt at
afhænde dets aktiviteter inden for efterforskning og produktion af olie og gas.
Aktiviteterne forventes afhændet inden udgangen af 2017, hvilket betyder, at Oil
& Gas-segmentet præsenteres som en ophørende aktivitet i årsregnskabet for
2016.
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Dette indebærer, at årets resultat og pengestrømme for Oil & Gas-segmentet
præsenteres adskilt fra de fortsættende aktiviteter i koncernen, og at
balanceposterne præsenteres som aktiver bestemt for salg.
Den konsoliderede omsætning, EBITDA, resultat før skat og resultat efter skat,
som rapporteres i årsrapporten for 2016, vil således kun omfatte de
fortsættende aktiviteter. Resultat efter skat fra de ophørende aktiviteter vil blive
præsenteret på én linje efter resultat efter skat fra de fortsættende aktiviteter.
Tilsvarende gælder for pengestrømsopgørelsen.
Resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen for tidligere aflagte regnskaber
vil blive tilpasset til den ændrede præsentation. Balancen for tidligere aflagte
regnskaber vil derimod ikke blive ændret. Præsentationen følger reglerne i IFRS
5. Der vil samtidig med denne meddelelse blive lagt dataark med historiske,
tilpassede regnskabstal for 2012-2015 på selskabets hjemmeside:
http://www.dongenergy.com/da/investor/hovedtal/download-hovedtal.
Indholdet af denne meddelelse har ingen betydning for DONG Energy’s tidligere
udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016, inklusiv Oil & Gas-segmentet.
Det forventede EBITDA på DKK 24-25 mia. og investeringer på DKK 18-21 mia.
vil imidlertid i konsekvens af ovenstående blive fordelt mellem de fortsættende
og ophørende aktiviteter.
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DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har
hovedsæde i Danmark. Omkring 6.500 ambitiøse medarbejdere er med til at udvikle, opføre og drive
havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder
samt producere olie og gas. I 2015 omsatte koncernen for 71 mia. kr. (EUR 9,5 mia.) i 2015. Læs mere på
www.dongenergy.com.

