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Kapitel 1: Intro, metode, mm. 

1.1. Indledning 
Kapitalfondes opkøb af selskaber har historisk udgjort et stort debatemne blandt brugerne af kapital-

markedet, hvor det på den ene side har været fremført, at fondene gældsætter og tømmer selskaber for 

værdi, samt unddrager samfundet for velfærd pga. skattemæssig optimering. På den anden side har det 

været fremført, at kapitalfonde skaber værdi ved at tilføre selskaber fornøden kapital og ekspertise, som 

derved fungerer som katalysator til vækst og jobskabelse. 

Af samme grund vakte det på mange måder opsigt da kapitalfonden Polaris i sommeren 2015 erhverve-

de ca. 80 % af aktierne og stemmerettighederne i det børsnoterede selskab Mols-Linien A/S. Både fordi 

et infrastrukturselskab som et færgerederi (der i øvrigt er tilmeldt tonnagebeskatningsordningen) ikke er 

en typisk investeringscase for en kapitalfond, men også fordi det offentlige tilbud stort set kun blev ac-

cepteret af Mols-Liniens ledelse og selskabets storaktionærer, samt at Polaris ved transaktionen ikke 

opnåede ejerandel, hvorved Polaris kan tvangsindløse de resterende aktionærer. 

Med transaktionen blev værdien af Mols-Liniens egenkapital blev fastsat til ca. 556 mio. kr. – en værdi, 

som særligt selskabets minoritetsaktionærer vurderede var for alt for lav, og som dermed fragmentere-

de selskabets aktionærkreds i to: Polaris og de øvrige minoritetsaktionærer.  

Polaris’ erhvervelse af kontrollen i Mols-Linien efterlader flere interessant spørgsmål og overvejelser, 

som søges besvaret i nærværende afgangsprojekt, herunder om Mols-Linien var for lavt prissat i marke-

det (og i givet fald hvorfor), hvorfor en kapitalfond som Polaris overhovedet køber et infrastruktursel-

skab som Mols-Linien, og endda kun en ejerandel, der ikke umiddelbart er tilstrækkelig til at sikre Polaris 

den fulde kontrol over i selskabet.  

Ved brug af forskellige analyser og værdiansættelsesmodeller, samt inddragelse af relevant finansiel 

teori, søger nærværende afgangsprojekt at besvare disse problemstillinger ved at opstille en samlet 

investeringsanalyse (set Polaris optik som finansiel investor) pr. 1. juli 2015 – dvs. kort før Polaris offent-

liggjorde en meddelelse om, at Polaris ville fremsætte et overtagelsestilbud til aktionærerne i Mols-

Linien.  

Grundet de særlige omstændigheder inddrages i analysen de gældende børs- og selskabsretlige regler, 

som udgør det juridiske mulighedsområde for Polaris til at maksimere afkastet til fondens investorer. 

1.2. Problemformulering 
Nærværende projekt er på denne baggrund udarbejdet med udgangspunkt i følgende problemformule-

ring: 

 ”Hvorfor var Mols-Linien en attraktiv investeringscase for en kapitalfond som Polaris?” 

1.3. Afgrænsninger og antagelser 
Eftersom formålet med nærværende projekt er at analysere investeringscasen på tidspunktet for Pola-

ris’ beslutning om at fremsætte et frivilligt overtagelsestilbud primo juli 2015, kan al efterfølgende of-

fentliggjort information som udgangspunkt ikke medtages i projektets bagvedliggende beregninger og 

estimationer. 

Denne sondring ville bl.a. udelukke muligheden for at anvende Mols-Liniens seneste årsregnskab (regn-

skabsåret 2015), samt oplysninger om, at Mols-Linien har indgået aftale om indchartring af ny færge 

med levering i 2017E. 
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Henset til de forhold, at Polaris’ offentlige købstilbud var anbefalet af Mols-Liniens bestyrelse, ligesom 

det i redegørelsen fra Mols-Liniens bestyrelse vedrørende Polaris’ tilbud blev oplyst, at Polaris havde 

haft adgang til at gennemføre en due diligence, vurderes det, at Polaris – som led i den gennemførte 

due diligence – har adgang til ikke-offentliggjorte regnskabs- og passagertal, samt alle væsentlige juridi-

ske aftaler1, og at disse oplysninger har været en del af Polaris’ samlede investeringsbeslutning.  Af 

samme årsag inddrages de nævnte oplysninger i projektets beregninger. 

Derimod tillægges det ikke værdi, at Mols-Linien den 18. april 2015 i en selskabsmeddelelse2 har offent-

liggjort, at Mols-Linien pr. samme dag har afgivet tilbud til Transport- og Bygningsministeriet om færge-

betjeningen af ruterne Rønne-Køge og Rønne-Ystad (Bornholmerruterne). 

Afgrænsningen skyldes, at Transport- og Bygningsministeriet først den 4. november 2015 har offentlig-

gjort udbudsbekendtgørelsen vedrørende færgebetjeningen af ruterne, hvorfor Polaris ikke han have 

haft kendskab til udbuddet på tidspunktet for beslutningen om at fremsætte et offentligt tilbud i juli 

2015. 

1.4. Datagrundlag 
Nærværende projekt gør brug af en række eksterne oplysninger og data, som bl.a. anvendes til at analy-

sere det for Mols-Linien relevante marked, estimere værdien af Mols-Linien, mm.  

Der er hertil forsøgt indhentet data fra kun pålidelige kilder som eks. Danmarks Statistik, Nationalban-

ken, NASDAQ og Bloomberg, hvilket samlet set vurderes at øge projektets validitet. 

Herudover er alle oplysninger fra- og om – Mols-Linien baseret på selskabets offentliggjorte oplysninger, 

som offentliggjort i medfør af de pligter, der følger som børsnoteret selskab, herunder særligt årsregn-

skaber, mm. 

1.5. Metode 
For at kunne besvare projektets problemformulering er det bl.a. nødvendigt at kende værdien af Mols-

Linien, hvilket forudsætter, at der først gennemføres en fundamentalanalyse af Mols-Linien bestående 

af en makroanalyse (PESTEL), brancheanalyse (Porters) og analyse af selskabets interne forhold (regn-

skabsanalyse). Den regnskabsmæssige analyseperiode udgør i projektet årene 2011-2015, og vil over-

ordnet blive analyseret ved brug af den udvidet DuPond-pyramide.  

Fundamentalanalysen opsummeres i en SWOT-analyse, og vil danne baggrund for den efterfølgende 

budgettering, som udgør byggestenene for værdiansættelsen af Mols-Linien, der foretages ved brug af 

en DCF/EVA-model samt en multipelanalyse. 

Når værdien af Mols-Linien er blevet estimeret, analyseres herefter investeringscasen set fra Polaris’ 

side (som finansiel investor). Dette gøres først i form af en lønsomhedsanalyse, hvor der gøres brug af 

en LBO-model3. Dernæst gennemføres en juridisk analyse af Polaris’ børs-og selskabsretlige muligheder 

                                                           
1
 Væsentlige aftaler og ikke-bindende hensigtserklæringer vedrørende investeringer i anlægskapital vil altid blive 

identificeret ved en due diligence. Det lægges derfor til grund, at Polaris via due diligencen har identificeret på 
daværende eventuelle ”letters of intent” (eller lignende) vedrørende den finansielle leasingaftale om indchartrin-
gen af en ny færge, KatExpress 3, som leveres i 2017E (uddybes i de relevante kapitler). 
2
 Selskabsmeddelelse nr. 299 

3
 LBO-model præsenteres i en forholdsvis simpel version, idet formålet med nærværende projekt er at analysere 

investeringscasen fra et generelt perspektiv, og ikke at påvise modellering af en kompliceret LBO-transaktion med 
eks. diversificeret akkvisitionsfinansieringsportefølje, mm. 
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for bl.a. at opnå eneejerskab, hvilket følger den juridiske metode, dvs. med afsæt i en ordlydsfortolkning 

af lovteksten, suppleret fortolkningsbidrag fra lovbemærkninger, retspraksis og øvrige retskilder. 

Investeringscasen vurderes til sidst på baggrund af en samlet analyse af en række konkrete investerings-

kriterier, hvilket muliggør besvarelse af den opstillede problemformulering. 

1.6. Stuktur 
Projektet er struktureret således, at der indledningsvist i kapitel 2 fremlægges en kort præsentation af 

de for nærværende projekt relevante finansielle teorier, samt gives en overordnet beskrivelse af kapital-

fondes typiske struktur og værdiskabelse.  

Herefter inddeles projektet i 3 separate dele, som hver især bidrager til at kunne besvare den opstillede 

problemformulering:  

- DEL 1: Fundamentalanalyse,  

- DEL 2: Værdiansættelse 

- DEL 3: Investeringscasen 

I hver del indeholdes tillige emneinddelte kapitler, hvormed der sikres en sammenhængende struktur i 

projektet. 

Projektets struktur kan illustreres ved figur 1 nedenfor: 

 

Udtryk angivet med stort er defineret i kapitel 12. 

  

Ekstern analyse Intern analyse Budgettering Værdiansættelse Lønsomhedsanalyse Juridisk analyse Samlet investeringsanalyse

 - PESTEL  - Rentabi l i tet  - Omsætningsvækst  - DCF/EVA  - LBO  - Juridisk metode  - Investeringskri terier

 - Porters  - DuPont  - Værdidrivere  - Multipler

Figur 1: Projektets struktur. Kilde: Egen tilvirkning

KONKLUSION

Del 1: Fundamentalanalyse DEL2: Værdiansættelse DEL 3: Investeringscasen
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Kapitel 2: Finansiel teori og kapitalfonde 
Nedenfor præsenteres den for nærværende projekt relevante finansielle teori. Teorien udgør dermed 

byggestenene til værdiansættelsen af Mols-Linien, som fremlægges i de efterfølgende kapitler.  

2.1. Kapitalstrukturteori 

2.1.1. Miller og Modigliani 
Den moderne kapitalstrukturteori kan dateres tilbage M&M’s artikler fra 1958 og 1963, hvori forfatterne 

påviste relationen mellem værdien af et selskab og dets gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC).  

Forfatternes værker fremstår den dag i dag som den mest anvendte finansielle teori indenfor corporate 

finance. 

I M&Ms første artikel påviste forfatterne, at i en verden med perfekte markeder og uden skatter eller 

konkursomkostninger, er værdien af et selskab uafhængig af dens kapitalstruktur, dvs. VU = VL. Forfat-

terne konkluderede dermed, at kapitalstruktur i denne situation er irrelevant, og at selskabets ledelse i 

stedet bør fokusere på driften.  

Argumentet var, at afkastkravet på egenkapitalen øges i takt med gældsandelen4. Men fordi den øgede 

gældsandel netop modsvares af en lavere andel af egenkapital, vil selskabets gennemsnitlige kapitalom-

kostninger forblive uændret. Denne relation kan udtrykkes ved WACC’en: 

WACC = 
Egenkapital

Egenkapital+Fremmedkapital 
∗ REK+ 

Fremmedkapital

Egenkapital+ Fremmedkapital
∗ RFK , hvor 

 REK = Afkastkravet på egenkapitalen 

 RFK = Afkastkravet på fremmedkapitalen 

I en senere artikel fra 1963 inkluderede forfatterne først virkningerne af selskabsskat (men fortsat uden 

konkursomkostninger). I modellen er det således muligt at gå konkurs, men antagelsen var, at der ikke 

var omkostninger for nogen agenter forbundet hermed (dvs. i tilfælde af konklurs afhændes aktiver til 

markedsværdi, ingen transaktionsomkostninger, mm.). Fordi renteudgifter på fremmedkapitalen er fra-

dragsberettiget, hvilket reducerer fremmedkapitalomkostningerne, påviste forfatterne, at valget af kapi-

talstruktur påvirker selskabets gennemsnitlige kapitalomkostninger, og dermed værdien af selskabet.  

Ved at inkludere selskabsskat udtrykkes WACC herefter:  

WACC = 
Egenkapital

Egenkapital+Fremmedkapital 
∗ REK+ 

Fremmedkapital

Egenkapital+ Fremmedkapital
*RFK ∗ (1-TC) , hvor 

 TC = Selskabsskatteprocent. 

Som det ses af udtrykket opnås der med selskabsskatten et fradrag på fremmedkapitalen, hvormed et 

renteskatteskjold opstår. 

Forfatterne konkluderede på denne baggrund, at fordi der ikke gælder konkursomkostninger, øges vær-

dien af selskabet i takt med gældsandelen, således at den optimale kapitalstruktur udgøres af 100 pct. 

fremmedkapital (eller når skatteskjoldet er fuldt udnyttet, afhængigt af hvad der opnås først).  

                                                           
4
 Fordi kreditorerne er bedre sikret end kapitalejerne - både i form af den faste rentebetaling på hovedstolen samt 

i tilfælde af konkurs, hvor kreditorerne har bedre retsstilling i konkursordenen – vil kapitalejere vil kræve et højere 
afkast end kreditorerne. Således er kapitalejerne residualaflønnet, hvormed disse kun modtager udbytte når alle 
faste omkostninger er betalt, samt står bagerst i konkursordenen (simple kreditorer).  
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Relationen mellem værdien af selskabet og kapitalomkostninger ses i figur 2.1: 

 

I samme artikel inkluderede forfatterne efterfølgende konkursomkostninger i betragtningen. Ved kon-

kursomkostninger forstås, at selskabets aktiver ikke kan afhændes til markedsværdi (snarer til likvidati-

onsværdi), samt at der er transaktionsomkostninger forbundet hermed (eks. udgifter til kurator, dom-

stole, mm.). 

Disse omkostninger stiger i takt med gældsandelen, hvilket bevirker, at den optimale kapitalstruktur 

findes i det punkt, hvor værdien af skatteskjoldet netop opvejes af værdien af konkursomkostningerne. 

Relationen kan udtrykkes ved figur 2.2 nedenfor: 

 

2.1.2. Trade-off teori 
Præcis hvor den i det foregående afsnit beskrevne optimale kapitalstruktur findes, beror ifølge trade-off 

teorien5 på det pågældende selskabs individuelle forhold, herunder særligt dets driftsmæssige risiko, 

overskudsgrader samt størrelsen på konkursomkostningerne.  

Ved driftsmæssige risiko mens eks. lave stor indtjeningsvolatilitet, mens der med overskudsgrader me-

nes evnen til at generere store cash flows, hvorved et selskab kan blive betragtet som kreditværdig og 

dermed i stand til at optage meget fremmedkapital (hvorved værdien af selskabet øges som følge af et 

bedre udnyttet skatteskjold). 

                                                           
5
 Også kaldet den statiske afvejningsteori. 
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Endelig forstås der ved størrelsen på konkursomkostningerne muligheden for – i tilfælde af likvidation – 

at afhænde selskabets aktiver til markedsværdi (jo bedre muligheder, desto lavere konkursomkostnin-

ger).  

Teorien tilsiger således, at profitable selskaber med lav driftsmæssig risiko, høje overskudsgrader og en 

stor andel af materielle aktiver, bør have en større gældsandel end selskaber med lav og volatil indtje-

ning, og hvis aktiver primært er immaterielle. 

I strid med teorien opleves dog i praksis, at de mest profitable selskaber optager mindre gæld end ikke-

profitable selskaber6. 

2.1.3. Pecking order teori 
Ovenstående kan i stedet forklares ved hakkeordensteorien (the Pecking Order Theory), fremsat af My-

ers & Majluf i 19847. 

Teorien antager, at ledelsen i selskabet har større information om selskabet end omverdenen – dvs. 

teorien gør brug af asymmetrisk information som forklarende variabel. 

Ifølge teorien vil ledelsen i et selskab kun finansierer sig med egenkapital i det tilfælde, hvor markeds-

værdien overstiger selskabets sande værdi. Investorerne vil opfange dette, og tolke det som et signal 

om, at ledelsen vurderer at markedsværdien er overvurderet (dvs. prisen afviger fra SML8-linjen), hvor-

med kapitaludvidelsen vil resultere i et kursfald. 

Omvendt vil udstedelse af gæld blive tolket af markedet som et signal om, at selskabets værdi er under-

vurderet, hvorved markedet vil handle værdien af selskabet op. 

For at undgå signaleffekten i markedet, ønsker ledelsen ifølge teorien derfor først at anvende interne 

midler til finansiering af et projekt (som i øvrigt er billigere, nemmere og hurtigere end ekstern kapital-

fremskaffelse). Først hvis dette ikke er muligt, og det er nødvendigt at hente kapital i markedet, ønsker 

ledelsen at udstede gæld frem for egenkapital, idet gældsudstedelse sender det mest positive signal. 

På denne måde forklarer hakkeordensteorien netop det, som Trade-off teorien ikke var i stand til, nem-

lig at profitable selskaber ikke har en høj gældsandel, idet de heller vil finansiere sig med interne midler. 

2.2. Corporate governance 
Corporate governance er grundlæggende et udtryk for ”god selskabsledelse”, og en disciplin som siden 

midten af 1970’erne har påkaldt sig betydelig interesse.  

Særlig i en kapitalfondssammenhæng vurderes corporate governance at være relevant, idet der i sådan-

ne selskabskonstruktioner typisk er et tættere forhold mellem selskabets ledelse og dets ejer, og i øvrigt 

også selskabets kreditorer. Nedenfor følger derfor udvalgte corporate governance-emner, som vurderes 

at være relevante for nærværende projekt.  

                                                           
6
 Eks. kan fremhæves, at selskaber som Mærsk og Novo Nordisk årligt har overskydende kapital, der uddeles til 

velgørende formål. Tilsvarende ses at Chr. Hansen netop har købt det amerikanske selskab Nutrition Physiologi 
Company, som blev finansieret ved interne midler.  
7
 Myers & Majluf (1984). 

8
 Security Market Line (Kapitalmarkedslinjen). 
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2.2.1. Principal/agent-teoien 
I deres berømte artikel om Theory of the Firm fra 19769 introducerede forfatterne Jensen og Meckling 

tilgangen om, at der i et selskab sker separation af ejerskab og kontrol, hvorved principalen (ejerne) 

udpeger en agent (ledelsen) til at handle på sine vegne.  

Idet agentens interesser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med principalens, opstår der ved sepa-

rationen en interessekonflikt, idet agenten (som udgangspunkt) ønsker at maksimere sin egen nytte 

frem for principalens. Agenten kan således udtage værdi fra selskabet – eks. ved bonus, frynsegoder 

eller lignende – hvorved selskabets værdi reduceres, og den samlede nytte til principalen (som er resi-

dualaflønnet) mindskes. 

For at undgå at agenten maksimere sin egen nytte på principalens bekostning, må principalen derfor 

påtage sig at monitorerer (og disciplinere) ledelsen. Herved opstår der agency-costs, idet de ressourcer, 

som principalen anvender på at monitorere ledelsen, i stedet kunne have været anvendt på at skabe 

værdi til principalen.  

Disse agency costs kan det kun betale sig for principalen at påtage sig, såfremt dennes investering i sel-

skabet er af et sådant omfang, at effekten overstiger omkostningerne.  

En eller flere storaktionærer vil derfor typisk være villige til at påtage sådanne agency costs, da disses 

fortjeneste ved at gøre så netop overstiger deres agency costs. I et selskab med koncentreret ejerskab 

vil en eller flere storaktionærer dermed bidrage til at monitorere ledelsen, hvilket vil skabe værdi for 

både storaktionærerne og de øvrige ejere (som dermed ”free rider” på storaktionærens indsats)10. Mod-

sat opstår ”free-rider-problemet” når det ikke kan betale sig for nogen af selskabets aktionærer at moni-

torere agenten, og hvor aktionærerne indbyrdes forventer at andre påtager sig omkostningerne11. Dette 

ser ledelsen og kan dermed handle opportunistisk og i andre interesser end principalens.12 

2.2.2. Market for corporate control 
Corporate governance-teorien indeholder tillige en teori om, at den værdidestruktion, der sker som 

følge af, at principalen ikke kan/vil påtage sig de ovenfor beskrevne agency costs, vil føre til en faldende 

værdi af selskabet. Selskabet risikerer derved at blive et attraktivt opkøbsemne for andre selskaber (som 

vil betragte selskabet som en investering, hvor NPV>0), og som efter en overtagelse vil erstatte den dår-

ligt performende agent. 

Teorien tilsiger på denne baggrund, at på et fungerende market for corporate control vil agenten vil 

opfatte denne trussel, som dermed har en disciplinerende indvirkning på dennes adfærd13. 

                                                           
9
 Jensen & Meckling (1976). 

10
 Hypotesen er testet af bl.a. Franks & Mayer (2001), som konkluderer, at tilstedeværelsen af storaktionærer i 

Tyskland er forbundet med både større grad af disciplinering af ledelsen i dårlig præsterende selskaber, samt stør-
re omsætning i direktører. Dette bidrager til indtrykket af at teorien holder i virkeligheden. 
11

 Dette er særligt forekommende i den finansielle sektor, hvor en udpræget anvendelse af ejerlofter og stemme-
retsbegrænsninger har ført til et særdeles spredt og disproportionalt ejerskab. Se eks. Rose & Skiffard (2011), som 
med en empirisk analyse af 42 børsnoterede pengeinstitutters finansielle performance i perioden 1995-2008 fin-
der, at 36 benytter sig af sådanne begrænsninger, og at der kun i meget få tilfælde fandtes storaktionærer blandt 
de undersøgte institutter. 
12

 Grossman & Hart (1980). 
13

 Manne (1965). 
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2.3. Private equity fonde 

2.3.1. Beskrivelse og struktur 
I sin helt grundlæggende form kan en PE-fond karakteriseres som en pengetank, der forvaltes af en eks-

tern forvalter.  

Den overordnede struktur for en PE-fond er således, at en række investorer (limited partners, ”LP”) – i 

henhold til en aftale (typisk en kommanditistselskabsaftale) – giver bindende tilsagn til en forvalter (ge-

neral partner, ”GP”) om at stille kapital til rådighed (committed capital) for PE-fonden over en given 

periode (fondens levetid).  

GP’en investerer og forvalter således PE-fondens midler, for på sigt at kunne tilbagebetale den investo-

rernes kapital + afkast herpå. Forvalteren modtager for sin ydelse et fast vederlag (mangement fee) 

samt en procentdel af det afkast, PE-fonden realiserer på den givne investering (carried interest), og 

som overstiger en fastsat tærskel (hurdle rate). 

I Danmark er PE-fonde typisk struktureret som kommanditistselskaber (K/S)14, hvor kommanditisterne 

(dvs. investorerne) hæfter begrænset for deres indskud, mens komplementaren (dvs. managementsel-

skabet) hæfter ubegrænset overfor K/S’et og dets kreditorer. Kapitalselskaber, herunder eks. ApS’er, 

IvS’er og A/S’er kan dog godt optræde som komplementar (den praktiske hovedregel), hvormed der 

reelt kan opnås begrænset hæftelse for alle K/S’ets selskabsdeltager. 

Den grundlæggende selskabskonstruktion for PE-fonden kan illustreres ved figur 2.3 nedenfor: 

 

2.3.2. PE-fondes opkøb 
PE-fondes forretningsmodel består i at opkøbe modne targetselskaber med mest mulig fremmedkapital 

(akkvisitionsfinansiering), for herefter at anvende selskabets cash flow til at tilbagebetale gælden. Den 

høje andel af fremmedkapital bevirker, at værdien af selskabet stiger, hvilket skyldes at der opnås et 

større skattesubsidie for den rentebærende gæld, jf. M&M’s teori om skatteskjoldets påvirkning på 

værdien af et selskab. 

                                                           
14

 Alternativ til K/S-konstruktionen er partnerselskaber (P/S’er). Forskellen består i, at hvor K/S’er er underlagt 
selskabsloven (med fornødne tilpasninger), følger K/S’er retsgrundsætninger og retspraksis, hvilket er mere fleksi-
belt. 
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Selve opkøbet foregår ved, at komplementaren screener og analyserer markedet for mulige opkøbskan-

didater (targets).  Når et selskab er identificeret, og et opkøb skal foretages, kalder PE-fonden commited 

capital fra investorerne til den del af akkvisitionsfinansieringen, der skal erlægges i egenkapitalen, mens 

fremmedkapitalen finansieres via en lead-bank, som står for at syndikere lånet i flere trancher (hvis 

nødvendigt).  

Fremmedkapitalen forsøges af PE-fonden diversificeret mest muligt, således at den struktureres til kre-

ditorernes risikoprofil. Det sker i praksis ved at inddele fremmedkapitalen i forskellige klasser og tran-

cher, som på den måde muliggør at kreditorerne kan opnå et tilfredsstillende afkastkrav i forhold til den 

påtagne risiko (pant vs. ingen pant, prioritetsstilling vs. simpel kreditor, annuitetslån vs. stående lån, 

osv.). 

En ikke-udtømmende oversigt over forskellige typer af fremmedkapital, samt deres stilling i prioritets-

ordnen, er vedlagt som bilag 1.  

Når opkøbet er gennemført gældsættes porteføljeselskabet via et ”debt push down”, dvs. hvor den af 

PE-fonden optagne akkvisitionsfinansiering rykkes så tæt på driften i porteføljeselskabet som muligt. 

Dette gøres i praksis ved, at egenkapitalen i porteføljeselskabet udbetales til NewCo Holding, jf. figur 

2.3, som i stedet yder lån (i form af den optagne akkvisitionsfinansiering) til porteføljeselskabet.  

Såfremt porteføljeselskabets driftsresultater tillader, at selskabet kan honorerer yderligere rentebæren-

de gæld, optager selskabet supplerende (efterstillet) gæld fra eks. intentionelle investorer, andre kapi-

talfonde, mm. Denne gæld kan eks. optages ved udstedelse af erhvervsobligationer (High Yield Bonds), 

mm. 

Under PE-fondens ejerskab anvendes porteføljeselskabets cash flow til at afdrage på den optagne 

fremmedkapital, ligesom PE-fonden forsøger at optimere selskabets driftsresultat (EBITDA). Det skyldes, 

at PE-transaktioner typisk gør brug af multipler ved entry/exit, hvor særligt EV/EBITDA-multiplen er an-

erkendt som den multipel, der lægges grund ved investerings-/exitbeslutningen.  

Som led i ejerskabet vil en PE-fond forsøge at tvangsindløse de øvrige aktionærer samt foranledige por-

teføljeselskabets aktier slettet fra handel fra den markedsplads, hvorpå de måtte være optaget.  

Tvangsindløsningen skyldes, at PE-fonden hermed ikke skal ”dele” værdiskabelsen med andre, hvilket 

maksimerer afkastet til fondes investorer.  

Sletningen skyldes, at porteføljeselskabet herved opnår en besparelse i form af de løbende noteringsaf-

gifter og honorar til bl.a. revisorer (børsnoterede selskaber skal aflægge regnskaber efter IFRS, mens 

unoterede selskaber kan følge årsregnskabslovens regler) - omkostninger der i stedet kan anvendes til 

gældsnedbringelse og dermed værdiskabelse til PE-fonden. Hertil kommer, at PE-fonden slet ikke har 

behov for at kunne hente kapital via kapitalmarkedet, da fonden netop har adgang til kapital fra investo-

rerne. 

PE-fonden skaber afkast til investorerne såfremt porteføljeselskabets fremmedkapital er væsentligt 

nedbragt når fondens gennemfører dets exit. Det skyldes, at PE-fondens afkast skabes af porteføljesel-

skabets equity value, hvormed det ikke i sig selv er et krav, at den samlede værdi af selskabet er forøget 

i forhold til opkøbstidspunktet. EV kan med andre ord være uændret så længe andelen af equity value er 

forøget (hvilket kun kan se ved gældsnedbringelse). Er det samtidig lykkedes for PE-fonden at øge porte-

føljeselskabets EBITDA-resultat, opnås blot en højere exitmultipel.  
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PE-fondes ejerskab af et porteføljeselskab er typisk 5-7 år, hvorefter fonden ”exitter” investeringen, 

udbetaler udbyttet fra salget til PE-fonden, som igen udbetaler udbyttet til investorerne der herved op-

når et afkast på den investerede kapital. 

Exit kan foregå ved salg til andre kapitalfonde (sekundære eller tertiære ejere), til industrielle købere 

(dvs. selskaber i samme branche som porteføljeselskabet) eller via optagelse til handel på en markeds-

plads (eks. et reguleret marked som NASDAQ). 

2.3.3. Værdiskabelse i PE-fonde 
PE-fondes værdiskabelse til investorerne har lige siden de første PE-fonde været til stor debat. Kritikken 

var særligt været højlydt i 1970-80’erne, hvor PE-fonde opkøbte, opbrød og gældsatte konglomerater, 

hvilket gav fonde ry for at være corporate raiders.  

Litteraturen på området er ganske fyldestgørende, og alt for omfangsrig til at kunne oplistes i nærvæ-

rende projekt. I stedet tages udgangspunkt i Vinten & Thomsen (2008), som i én artikel opsummerer 

den væsentligste empiri på området. 

I artiklen oplistes nedenstående hypoteser, som på hver sin måde skaber værdi for investorerne. 

Undervaluation-hypotesen:  

Ifølge hypotesen skaber PE-fonde værdi ved at opkøbe undervurderede aktiver. 

Hypotesen påstår således, at PE-fondenes managementselskaber/investment manangers er eksperter i 

at spotte undervurderede aktiver, som kan erhverves til under markedsværdi.  

Antagelsen bygger dermed på inefficient markeder. 

Finansiel gearing-hypotesen:  

Ifølge hypotesen skaber PE-fonde værdi ved at øge gældsandelen (betydeligt) i porteføljeselskabet.   

Således skabes værdien både ved at maksimere skatteskjoldet, ligesom den øget gæld kan medvirke til 

at disciplinere ledelsen til at performe i overensstemmelse med kreditorerne og PE-fondens interesser.  

Det er på grund af netop denne hypotese, at långiverene ønsker gælden placeret så tæt på driften som 

muligt, idet långiverne dermed kan fastsætte konkrete performancekrav i finansielle covenants. 

Management replacement-hypotesen:  

Ifølge hypotesen skaber PE-fonde værdi ved at overtage dårligt ledede selskaber, erstatte ledelserne i 

disse med et bedre ledelsesteam, og derved høste de værdier, som ikke kunne skabes pga. dårlig ledel-

se. Hypotesen er tæt forbundet med corporate governance-hypotesen, jf. nedenfor. 

Corporate governance-hypotesen:  

Ifølge hypotesen skabes værdi ved at udnytte de mangler, som dårlig governance har udløst. Hypotese - 

også kaldet ”Jensen’s Hypotheisis”, jf. Jensen (1986) – fastslår således, at PE-fondes koncentrerede ejer-

skab skaber den værdi, som er blevet destrueret af agent-problemer i selskaber med spredt ejerskab – 

dvs. værdiskabelse ved at løse P/A-problemstillingen, jf. afsnit 2.2.1. 

I praksis løses P/A-problemstillingen i PE-fonde ved at sammenfører principalens og agents interesser 

ved brug af incitamentsaflønning, krav om medinvestering fra både komplementarselskabets ejere og 

ledelsen i porteføljeselskab, øget gældsandel, aktivt ejerskab, mm.  

Restruktureringshypotesen:  
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Ifølge hypotesen skaber PE-fonde værdi ved at opbryde, lukke og frasælge enheder, som ikke skaber 

værdi for porteføljeselskabet (dvs. lukning eller frasalg af non-core aktiviteter). 

Særligt i 1970-80’erne kunne der opnås værdi på denne måde, idet PE-fonde kunne overtage konglome-

rater og opbryde disse. I senere tid er fokus flyttet mod indtjeningsforbedrende initiativer.  

Eksproportionshypotesen:  

Ifølge hypotesen skaber PE-fonde værdi ved at omlægge porteføljeselskabets værdiskabelse fra stake-

holder orientated til shareholder value, hvorved der sker en omfordeling af velfærd til PE-fonden på 

andre interessenters bekostning, eks: 

- Arbejdstagere, som mister deres arbejde som følge af tilpasning af porteføljeselskab. 

- Leverandører, idet PE-fonde optimerer produktionsprocesser (mindre forbrug er nødvendig for 

at skabe samme resultat). 

- Samfund som helhed, idet PE-fonde udnytter skatteskjold og dermed mindsker skattebetaling. 

- Lokalsamfund og samfund som helhed, idet PE-fonde eks. rykker produktion til udland, hvorved 

medarbejdere opsiges (se ovenstående), hvilket kan få afledte konsekvenser for samfundet. 

Det skal bemærkes, at hypotesen holder ikke i alle tilfælde. Eks. vil værdiskabelsen på bekostning af 

samfundet, som følge af udnyttelse af skatteskjoldet, modsvares af en værdiskabelse hos kreditorerne, 

som opnår højere rentebetalinger ved den øgede gældsandel. 
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DEL 1: Fundamentalanalyse af Mols-Linien A/S 
Formålet i DEL 1 er at gennemføre en fundamental analyse af Mols-Linien, hvor først de for Mols-Linien 

mest relevante omverdens- og brancheforhold identificeres og analysere ved brug af modellerne PESTEL 

og Porters Five Forces.  

Dernæst fokuseres på Mols-Liniens interne forhold, herunder selskabets bagudrettede resultater og 

udvikling, som analyseres ved brug af DuPont-modellen. 

Indledningsvist følger dog først en beskrivelse af Mols-Linien, herunder selskabets udvikling siden dets 

etablering. 

 

Kapitel 3: Beskrivelse af Mols-Linien A/S 

3.1. Historie 
I efterkrigstiden og frem mod 1960’erne steg den generelle samfundsvelfærd, hvilket bl.a. affødte bedre 

infrastruktur med deraf følgende trafikudvikling.  

Med henblik på at forbedre transportmulighederne mellem Øst-og Vestdanmark iværksatte lokale initia-

tivtagere på begge sider af Kattegat sonderinger om muligheden for at oprette en færgeforbindelse på 

det punkt, hvor afstanden mellem Sjælland og Jylland er kortest (Sjællands Odde-Ebeltoft). 

Initiativet førte til Mols-Liniens grundlæggelse i 1966, som på daværende tidspunkt var et datterselskab 

af DFDS A/S.  

I 1984 blev selskabet solgt til Rederiet J. Lauritzen A/S, som fortsatte udviklingen af selskabet og ruterne.  

I 1988 blev selskabet igen solgt, denne gang til Dansk Investeringsfond (DIFKO), som efter overtagelsen 

omdannede selskabet til et kommanditselskab.  

I 1994 blev selskabet igen omdannet til et aktieselskab, hvilket skete som led i en strategi, som skulle 

gøre selskabet til et konkurrencedygtigt alternativ til den kommende Storebæltsbro (som åbnede i 

1998). Strategien indebar bl.a., at selskabets aktier i september 1994 blev optaget til handel på Køben-

havns Fondsbørs (i dag NASDAQ), hvilket bl.a. skulle muliggøre en lettere adgang til kapital når og hvis 

behovet opstod. 

Strategien førte også til, at selskabet i 1996 omlagde dets tonnage, hvilket indebar nyinvesteringer i 2 

(på daværende tidspunkt) hurtigfærger (til personbiler) og to kombifærger (til tung trafik) til en samlet 

værdi af ca. 1,2 mia. kr. 

Som forventet medførte åbningen af Storebæltsbroen en markant skærpet konkurrence på gods- og 

passagertransport mellem Øst-og Vestdanmark. På Storebælt indstillede DSB og Vognmandsruten sej-

ladsen, mens operatørerne på Kattegat-overgangen (Scandlines15, Cat-Link16 og Mols-Linien) med virk-

ning fra 1. januar 1999 besluttede at konsolidere deres aktiviteter i ét selskab under Mols-Liniens navn 

og med en tilpasset tonnage. Senere i 1999 gennemførte Mols-Linien desuden en ruteomlægning, hvor 

bl.a. godstransport blev omlagt til Kalundborg-Århus mens passagertrafikken fra Sjælland blev omlagt til 

kun at afgå fra Sjællands Odde. 

                                                           
15 Scandlines opererede fragtfærger mellem Kalundborg-Århus 
16 Cat-Link opererede hurtigfærger mellem Kalundborg-Århus 
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I 2003 udgjorde selskabet et reelt alternativ til Storebælt, hvilket bl.a. kunne aflæses ved, at selskabet 

overførte ca. 1 mio. personbiler, 3 mio. passagerer og 300.000 lastbilenheder. Selskabets omsætning 

udgjorde ca. 0,5 mia. kr. 

Mols-Linien blev i slutningen af 00’erne hårdt ramt af kombinationen af høje oliepriser og finanskrisen, 

som tilsammen resulterede i en tilbageholdenhed på både person- og lastbilmarkederne. Eksempelvis 

oplevede Mols-Linien i 2008 et fald i passagertallet på -14,4 pct. i forhold til 2007. 

Mols-Liniens historiske passagertal indtil 2011 illustreres i figur 3.1: 

 

I 00’erne skete der stor udskiftning i selskabets aktionærkreds, hvor Clipper – som langsigtet investor – 

erhvervede ca. 30 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Mols-Linien, mens andre mere speku-

lative investorer tilsyneladende også fik appetit for aktien. Således offentliggjorde Mols-Linien storakti-

onærmeddelelser17 om, at bl.a. følgende fysiske og juridiske personer havde erhvervet mere end 5 pct. 

af Mols-Liniens aktier; Hans-Henrik Palm (via sit holdingselskab), Olav Damkjær-Classen (via Figaro Aktie-

invest ApS) og Henrik Ørbækker, m.fl. (via Rudersdal A/S og Ejendomsselskabet Øresundshøj ApS). 

Flere af disse investorer havde optaget lån i særligt Amagerbanken og Forstædernes Bank, hvor aktiebe-

holdningerne i Mols-Linien blev lagt som pant for låneengagementerne. I takt med finanskrisens indtog 

kom disse institutter i kapital- og likviditetsvanskeligheder, og måtte ultimativt lade sig overtage af Fi-

nansiel Stabilitet, hhv. Nykredit, som dermed overtog de pantsatte aktiviteter. 

Finansiel Stabilitet realiserede efterfølgende de overtagne panterettigheder, hvilket førte til, at Finansiel 

Stabilitet direkte kom til at besidde ca. 26,35 pct. af aktiekapitalen i Mols-Linien, samt yderligere havde 

råderet- og stemmeret over de aktier, der lå i Figaro Aktieinvest ApS. Nykredit blev aldrig selv aktionær i 

Mols-Linien, men havde pant i de aktier, der lå i Rudersdal A/S (under konkurs), hvormed Nykredit reelt 

kontrollerede råde- og stemmeretten over aktierne. 

Pr. primo juli 2015 bestod Mols-Liniens største aktionærer således af18: 

- Clipper:  29,95 pct. 

- Finansiel Stabilitet:  26,35 pct. 

- Rudersdal A/S (under konkurs): 10,73 pct. 

- Figaro Aktieinvest ApS:  7,89 pct. 

                                                           
17

 Defineres som fysiske eller juridiske personer, der besidder mere end 5 pct. af aktiekapitalen og/eller stemme-
rettighederne i selskabet, jf. VPHL § 29. 
18

 Oplysningerne fremgår af Årsrapport (2014), s. 20. Mols-Linien har ikke i perioden fra 31. december 2014 til 2. 
juli 2015 offentliggjort andre storaktionærmeddelelser.  
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3.2. Strategi 2011 og Mols-Linien i dag 
Med henblik på at vende de negative resultater vedtog ledelsen i Mols-Linien i 2011 en ny strategi 

(”Strategi 2011”) som bl.a. indebar nedlukning af ruten mellem Århus-Kalundborg, og hvor fokus i stedet 

blev rettet mod at maksimere omsætningen pr. afgang på selskabets kerneforretningsforbindelser; hur-

tigfærgedrift mellem Sjællands Odde-Ebeltoft og Sjællands Odde-Århus.  

Strategien indebar en massiv satsning på ruten Sjællands Odde-Århus, hvor ambitionen var at tilbyde 

mere fleksibilitet for kunderne i forhold til antal afgange. Baggrunden for strategien var bl.a., at havne-

anlægget i Århus er centralt beliggende i byen, samt at der var udsigter til store kommunale investerin-

ger i havneanlægget19. Strategiens rentabilitet krævede desuden en omlægning af selskabets tonnage til 

større, hurtigere og mere omkostningseffektive færger på ruten mellem Sjællands Odde-Århus, idet 

timedrift med selskabets daværende Seajetfærger ikke kunne muliggøre en rationel timedrift20. 

I de efterfølgende år blev selskabets flåde derfor blevet fornyet, således at selskabet nu kun opererer 

med følgende hurtigfærger (katamaraner):  

 

Den nævnte tonnageomlægning indebar tillige en omstilling fra at eje skibene til at indcharter dem på 

finansielle leasingkontrakter (dog på nær Max Mols, som fortsat ejes). 

Mols-Linien har med levering pr. 31. marts 2017, og forventet indsættelse i drift i slutningen af maj 

2017, bestilt en ny færge af samme type som KatExpress 1 og 2. Færgen, som får navnet KatExpress 3, 

skal erstatte Max Mols, hvormed selskabets kapacitet øges med op mod yderligere 400.000 biler pr. år21. 

Færgen indcharteres for en 12-årig periode på en finansiel leasingkontrakt22. 

Den nye strategi har siden 2011 medført en betydelig positiv udvikling i Mols-Liniens trafiktal, hvor sel-

skabet i 2015 overførte ca. 56 pct. flere biler og ca. 41 flere passergerer end i 2011. 

Udviklingen i selskabets rapporterede trafiktal kan ses af nedenstående figur 3.2: 

                                                           
19

 En udbygning af Århus Havn er vedtaget ved kommunal beslutning af Århus Kommune i 1997, og indebærer 
store investeringer frem mod 2022. 
20

 Selskabsmeddelelse nr. 192 (2011). 
21

 Selskabsmeddelelse nr. 283 (2015). 
22

 Selskabsmeddelelse nr. 299 (2015). 

KatExpress 1 KatExpress 2 Max Mols

Bygget 2009 2013 1998

Leveret apr-12 maj-13 Ukendt

Leaset/ejet Leaset (10-årig periode) Leaset (10-årig periode) Ejet

Dødvægt, gns. (tons) 1190 1190 509

Type Incat 112 m Wave Piercing Catamaran Incat 112 m Wave Piercing Catamaran Incat 91 m Wave Piercing Catamaran

Kapacitet 417 biler / 1.000 passagerer 417 biler / 1.000 passagerer 220 biler / 780 passagerer

Længde 112,6 meter 112,6 meter 91,3 meter

Brede 30,5 meter 30,5 meter 26 meter

Hastighed 37 knob (68,5 km/t) 37 knob (68,5 km/t) 40 knob (74 km/t)

Overfartstid ca. 75 minutter på Aarhus-Odden ca. 75 minutter på Aarhus-Odden
ca. 70 minutter på Aarhus-Odden 

Ca. 55 minutter på Ebeltoft-Odden
Tabel  3.2. Overs igt over Mols -Liniens  flåde. Ki lde: Årsrapport (2015). Figur: Egen ti lvi rkning
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Kapitel 4: Strategisk analyse 

4.1. Konkurrenter 
Mols-Linien er en del af den danske infrastruktur, som forbinder Øst-og Vestdanmark, og som overord-

net kan inddeles i tre forbindelsestyper: 

- Færgeforbindelse 

- Flyforbindelse 

- Broforbindelse 

Det for Mols-Linien relevante marked defineres som udbydere af transportforbindelse mellem Øst- og 

Vestdanmark.  

4.1.1. Færgeforbindelser 
På færgeoverfart kan der opnås alternativ forbindelse mellem Øst-og Vestdanmark via Fyn23 og Samsø24, 

dvs. indirekte forbindelser. Ruterne opereres af Danske Færger og Samsø Rederi. 

I nærværende projekt vurderes operatører ikke at være konkurrenter til Mols-Linien på markedet for 

transportforbindelse mellem Øst-og Vestdanmark. Det skyldes, at der selv ikke for borgere i de sydøst- 

og vestligste dele af Danmark kan opnås tidsmæssig besparelse ved forbindelse via Fyn. På samme måde 

er rejsetiden mellem Øst-og Vestdanmark via Samsø dobbelt så lang tid som overfart med Mols-Liniens 

hurtigfærger, ligesom antallet af afgange pr. dag er begrænset og meget sæsonbetonet. 

Det ligges på denne baggrund til grund, at forbindelserne har til formål at udgøre mere en forbindelse 

til/fra Fyn og Samsø snarere end en egentlig forbindelse mellem Øst-og Vestdanmark.  

4.1.2. Flyforbindelser 
Udbydere af flyforbindelser anses i projektet heller ikke som konkurrenter til Mols-Linien, hvilket skyl-

des, disse operatører overordnet ikke tilbyder et substituerbart alternativ (slutdestination skal være i 

nærheden af en lufthavn og passagererne kan ikke medbringe køretøj).  

Det anerkendes dog, at kombinationen af flytransport med leje af bil kan udgøre et alternativ til Mols-

Liniens færgeoverfarter. Fordi denne kombination ikke kan måles pålideligt, samt at omfanget antages 

                                                           
23

 Ruterne Spodsbjerg-Tårs (Langeland og Lolland) og Bøjden-Fynshav (Als og Fyn). Ruterne opereres af Danske 
Færger. 
24

 Ruterne Kalundborg-Ballen (Sjælland og Samsø) og Sælvig-Hou (Samsø og Jylland). Ruten opereres af Danske 
Færger (Kalundborg-Ballen) og Samsø Rederi (Samsø Jylland). 
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at være forholdsvist begrænset, anses udbydere af flytransport i nærværende projekt ikke som konkur-

renter til Mols-Linien. 

4.1.3. Broforbindelser 
På broforbindelse er findes kun én konkurrent, nemlig Storebæltsbroen, som tillige vurderes at være 

selskabets eneste og absolut største konkurrent på det definerede marked.  

Det skyldes, at det via Storebæltsbroen tilbyder overfart for alle typer af passagerer og køretøjer, hvor-

med kunderne på markedet herved har et perfekt substituerbart alternativ til Mols-Linien. 

4.1.4. Markedsandele 
Konkurrentanalysen kan sammenfattes til, at der på det relevante marked kun findes Storebæltsbroen 

og Mols-Linien. 

Opgjort på antal personbiler mellem Øst- og Vestdanmark bestod det samlede marked i 2015 af ca. 

11,501 mio. personbiler, hvilket udgør en fremgang på ca. 65,3 pct. siden 1999 (som er første hele år 

efter Storebæltsbroens åbning i 1998), hvor markedet bestod af ca. 6,957 mio. personbiler. Den gen-

nemsnitlige årlige vækstrate for markedet har i perioden udgjort 3,2 pct. 

På markedet for personbilsoverfart er Storebæltsbroen markedsleder med over 90 pct. af markedet. 

Mols-Linien har dog i de senere år formået at tage markedsandele fra Storebæltsbroen, således at Mols-

Linien pr. 2015 besidder ca. 9,4 pct. af markedet.  

I figur 4.1 nedenfor fremgår udviklingen i det samlede marked for personbiler mellem Øst-og Vestdan-

mark siden 1999, samt fordelingen mellem Mols-Linien og Storebæltsbroen:  

 

Fra tabel 4.1 ses, at Storebæltsbroen siden 1999 har oplevet tilgang i samtlige år. For første gang runde-

de Storebæltsbroen i 2015 mere end 10 mio. personbiler. 

Det ses tillige af tabellen, at Mols-Liniens gennemsnitlige markedsandel siden 1999 har udgjort 9,2 pct. 

og at markedsandelen i 2015 på 9,4 pct. ligger et stykke fra sit højeste i 1999, hvor den udgjorde 12,9 

pct. Samtidig ses det, at Mols-Liniens markedsandel under finanskrisen faldt til kun 6,6 pct., men at 

Mols-Linien siden 2009 har været i stand til at tage markedsandele fra Storebæltsbroen. 

Personbiler mellem Øst-og Vest-Danmark 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mols-Linien 896.612 891.551 849.557 827.537 861.218 892.807 868.946 866.351 869.554

Storebæltsbroen 6.060.898 6.557.241 6.726.466 7.018.643 7.213.085 7.545.230 8.099.777 8.792.144 9.368.361

Total 6.957.510 7.448.792 7.576.023 7.846.180 8.074.303 8.438.037 8.968.723 9.658.495 10.237.915

Personbiler mellem Øst-og Vest-Danmark (fortsat) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vækst, total

Mols-Linien 719.160 682.690 672.013 694.639 751.635 938.465 967.509 1.083.773 20,9%

Storebæltsbroen 9.672.535 9.592.812 9.296.433 9.540.372 9.610.698 9.568.832 9.941.596 10.417.976 71,9%

Total 10.391.695 10.275.502 9.968.446 10.235.011 10.362.333 10.507.297 10.909.105 11.501.749 65,3%

Årlig vækst - Personbiler mellem Øst-og Vest-Danmark 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mols-Linien (vækst) -0,6% -4,7% -2,6% 4,1% 3,7% -2,7% -0,3% 0,4%

Storebæltsbroen (vækst) 8,2% 2,6% 4,3% 2,8% 4,6% 7,3% 8,5% 6,6%

Total (vækst) 7,1% 1,7% 3,6% 2,9% 4,5% 6,3% 7,7% 6,0%

Årlig vækst - Personbiler mellem Øst-og Vest-Danmark (fortsat) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vækst, gns.

Mols-Linien (vækst) -17,3% -5,1% -1,6% 3,4% 8,2% 24,9% 3,1% 12,0% 1,6%

Storebæltsbroen (vækst) 3,2% -0,8% -3,1% 2,6% 0,7% -0,4% 3,9% 4,8% 3,5%

Total (vækst) 1,5% -1,1% -3,0% 2,7% 1,2% 1,4% 3,8% 5,4% 3,2%

Markedsandele (personbiler): 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mols-Linien 12,9% 12,0% 11,2% 10,5% 10,7% 10,6% 9,7% 9,0% 8,5%

Storebæltsbroen 87,1% 88,0% 88,8% 89,5% 89,3% 89,4% 90,3% 91,0% 91,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Markedsandele (personbiler) (fortsat): 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns.

Mols-Linien 6,9% 6,6% 6,7% 6,8% 7,3% 8,9% 8,9% 9,4% 9,2%

Storebæltsbroen 93,1% 93,4% 93,3% 93,2% 92,7% 91,1% 91,1% 90,6% 90,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabel  4.1: Udvikl ing i  markedsandele (Mols -Linien vs . Storebælt) i  perioden 1999-2015. Ki lde: Danmarks  Statis tik. I l lustration: Egen ti lvi rkning
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4.2. PESTEL 
For ethvert selskab gælder, at forskellige forhold i dets omverden kan have stor betydning for både nu-

værende og fremtidige strategi og vækstmuligheder. Det er således vigtigt at kende disse forhold samt 

at indrette virksomheden hertil.  

En PESTEL-analyse kan bidrage til at analysere en virksomheds omverdensforhold på makroniveau, idet 

analysemetoden forholder sig til politiske-, økonomiske-, sociokulturelle-, teknologiske-, miljømæssige- 

og juridiske/lovgivningsmæssige forhold.  

Nedenfor følger derfor en analyse af Mols-Liniens omverden ved brug af en PESTEL-analyse. 

4.2.1. Politiske faktorer 
Som en integreret del af Danmarks infrastruktur er Mols-Linien generelt genstand for ændringer i politi-

ske forhold. Det kan både være forhold, der er direkte relateret til selskabets drift, samt forhold, der 

indirekte kan have indvirkning på Mols-Liniens kommercielle mulighedsområde. 

I de følgende afsnit er forsøgt beskrevet nogle af de væsentligste politiske faktorer, som kan have ind-

virkning på Mols-Liniens virksomhed. 

Investering i infrastruktur 

Kommunale og statslige anlægsprojekter i den offentlige infrastruktur udgør en væsentlig politisk faktor 

for Mols-Linien, idet trafikvejsnettet er en forudsætning for overhovet at kunne komme til færgelejet.  

På Sjællandssiden er politiske beslutninger de senere år blevet omsat til store investeringer i netop vej-

nettet, således at der nu er motorvej til Holbæk, mens trafikken fra Holbæk til nord for Vig afledes via 

motortrafikvej, som åbnede den 29. november 201325. Hertil kommer, at motorvejsnettet ved Roskilde 

er blevet udbygget med et ekstra spor, hvilket særligt aflaster myldretidstrafikken til/fra Københavns-

området. 

Investeringerne har for Mols-Linien betydet, at selskabet nu kan tilbyde en samlet transporttid fra Århus 

til København på under to timer (ca. ét minut langsommere end broforbindelse). 

Ligesom visse politiske initiativer kan forbedre Mols-Liniens kommercielle vilkår, kan andre udgøre en 

trussel for selskabet. En eventuel fremtidig beslutning om fast broforbindelse over Kattegat må således 

være ensbetydende med ophør af Mols-Liniens færgedrift (på samme måde som det blev tilfældet for 

operatørerne over Storebælt). 

Netop en fast broforbindelse over Kattegat har i senere tid tiltrukket betydelig politisk interesse, hvilket 

bl.a. kan henføres til øget fokus på emnet fra en nedsat Kattegatkomité26. Komiteen har senest formået 

at få igangsat statslige undersøgelser af bl.a. påvirkningen på trafik- og infrastrukturforholdene ved en 

fast forbindelse, ligesom Komiteen selv har foretaget egne undersøgelser. 

Resultatet af undersøgelserne blev ultimo 2015 offentliggjort i en samlet rapport27. Det vurderes heri, at 

en fast broforbindelse bedst kan anlægges på strækning mellem Kalundborg og Hou (via Samsø), kan stå 

færdig i 2040 og estimeres at koste ca. 117,9 mia. kr. i anlægsinvestering. Det konkluderes videre i rap-

                                                           
25

 Motortrafikvejsforgreningen mellem Holbæk-Vig blev anlagt som følge af lov nr. 402 af 2. juni 1999 om anlæg af 
rute 21, strækningen Holbæk-Vig. 
26

 Nedsat i 2007 på initiativ af en række borgmestre og regionsformænd. 
27

 Transport- og Byggeministeriet, Vejdirektoratet og Trafik-og Byggestyrelsen (2015). 
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porten, at projektet ikke vil kunne finansieres udelukkende af indtægter fra brugerbetaling, men også vil 

have behov for et statsligt finansielt tilskud på ca. 51 mia. kr. før broforbindelsen vil være rentabel28. 

Efter offentliggørelsen af rapporten udtalte Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, at den 

nuværende regering ikke ville gå videre med en fast broforbindelse over Kattegat29, hvorfor projektet for 

nærværende synes at være skrinlagt. 

Politisk beslutning om at udbygge motorvejsnettet på særligt E20 (Fyn) kan tillige have indvirkning på 

Mols-Linien, idet sådanne investeringer kan øge incitamentet til at benytte sig af Storebæltsbroen frem-

for Mols-Linien.  

I denne forbindelse bemærkes det, at Folketinget i 2003 vedtog at igangsætte en proces med henblik på 

at undersøge og udbygge den fynske motorvej fra 4 til 6 spor (som dog hidtil kun har resulteret i spor-

udvidelse på en strækning på ca. 10 km.).30 Endvidere har VVM-redegørelser udarbejdet af Vejdirektora-

tet i 2011 og 2013 fastslået, at der for hver investeret krone i udvidelsen af motorvejen på Fyn kan op-

nås en samfundsmæssig gevinst på mellem 6,4-8,5 kr. som følge af øget produktivitet. 

Der findes således politisk opbakning til at udvide den fynske motorvej, men begrænset politisk handle-

kraft til eksekvering af mandatet. 

Olieproduktion 

En af de væsentligste driftsudgifter for ethvert rederi er dets olieforbrug. Eksponeringen mod olieprisen 

betyder dermed, at udsving i oliepris, som følge af politiske beslutninger, kan have indvirkning på Mols-

Liniens virksomhed. 

Sådanne politiske beslutninger kan eks. være ændringer i de olieproducerende nationers (OPEC) politik 

for udbud af olie, ophævelse af handelsembargo mod OPEC-nationer, beslutning om deltagelse i krige, 

mm.  

Det bemærkes i denne sammenhæng, at på tidspunktet for nærværende projekts udarbejdelse er ver-

denens samlede olielagre historisk højt, hvilket flertallet af OPEC-landende forsøger påvirke ved indgåel-

se af fastfrysningsaftale om yderligere olieproduktionen31. Iran, som er blandt OPEC-nationerne og som 

indtil ultimo 2015 har været genstand for international handelsembargo, har hidtil afvist at reducere 

landets produktion, hvormed der er usikkerhed om et politisk flertal for en fastfrysningsaftale. 

Afgifter 

Ændringer i afgifter på person- og lastbiler, samt afgifter på transport af gods via lastvogn, kan tillige 

have indvirkning på Mols-Linien resultater, da sådanne ændringer kan påvirke kundernes forbrugsmøn-

stre. Øgede bilafgifter kan således tænkes at øge efterspørgslen på togbilletter, hvilket vil reducere over-

farten over Kattegat, idet der ikke findes togforbindelse til/fra Sjællands Odde. Tilsvarende kan øgede 

godstransportafgifter betyde et reduceret forbrug, og dermed mindsket behov for overførsel af lastbiler 

mellem Øst- og Vestdanmark. 

Ændrede broafgifter på Storebæltsbroen kan tillige have indvirkning på Mols-Liniens forretning, idet eks. 

reducerede afgifter – alt andet lige – må forventes at øge incitamentet til overfart via Storebæltsbroen 

fremfor Mols-Liniens færgeforbindelse. Det bemærkes i denne sammenhæng, at erhvervsorganisatio-

                                                           
28

 Transport- og Byggeministeriet, Vejdirektoratet og Trafik-og Byggestyrelsen (2015), s.8. 
29

 Altinget (2015). 
30

 Børsen (15. april 2016). 
31

 Børsen (14. april 2015). 
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nen Fynsk Erhverv i april 2016 – og med inspiration fra Kattegatkomitéen – har nedsat en Storebælts-

komité, som netop har til formål at samle et politisk flertal til at reducere afgiften på Storebæltsbroen. 

4.2.2. Økonomiske faktorer 
De eksterne økonomiske forhold, som kan påvirke Mols-Liniens forretning, betragtes som værende 

makroøkonomiske, og er forsøgt eksemplificeret nedenfor. 

Olieprisudvikling 

Som alle andre rederier udgør olieforbrug også for Mols-Linien en væsentlig del de samlede driftsom-

kostninger. Det betyder dermed, at makroøkonomiske forhold har stor betydning for selskabets forret-

ning, idet udbud og efterspørgsel på olie påvirkes heraf. 

Udsving i olieprisen, eks. som følge af krig, forsyningsknaphed, mm., kan dermed direkte påvirke Mols-

Liniens udgifter til olieforbrug (dvs. på mikroøkonomisk niveau). Tilsvarende kan udsving indirekte kan 

påvirke efterspørgslen på Mols-Liniens overfarter, idet kundernes privatøkonomi ligeledes påvirkes af 

udsving i olieprisen (dvs. på omverdensniveau).  

Olieprisen har historisk udvist stor volatilitet, hvilket figur 4.1. nedenfor illustrerer: 

 

Fra ovenstående figur 4.1. ses, at olieprisen er faldet markant i perioden 2011-14, og er i dag på et ni-

veau svarende til 2005, dvs. før finanskrisen i slutningen af 00’erne. Figur 4.1 viser, at prisen for en tøn-

de olie aktuelt handles til ca. USD 30 pr. tønde. Fremskrivninger fra Energistyrelsen viser i en rapport fra 

november 201532 følgende fremskrivning for udviklingen i fuelolie: 
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 Energistyrelsen (2015). Styrelsens rapport er baseret på data fra Det Internationale Energiagentur (IEA). Se s. 7 
for data anvendt i figur 3.2.  
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Det ses af figur 4.2, at prisen for fuelolie i 2025E forventes at være ca. 89 pct. højere end dagens mar-

kedspris, samt at der forventes opleves en gennemsnitlig årlig stigning på ca. 7,7 pct.  

I 2022E, som udgør sidste år af den i de senere kapitler definerede budgetperiode, forventes en pris på 

fuelolie som er ca. 66 pct. højere end markedsprisen i dag. I samme periode ses den fremskrevne årlige 

gennemsnitlige udvikling at udgøre ca. 8,8 pct. 

Konjunkturudsving 

Som beskrevet i afsnit 3.1 blev Mols-Linien i slutningen af 00’erne hårdt ramt af tilbageholdenhed på 

både person- og lastbilmarkederne som følge af finanskrisen og stigende oliepriser. 

Samfundsøkonomisk recession kan således på den ene side have negativ indvirkning på efterspørgslen 

efter Mols-Liniens transportydelser.  

På den anden side fører samfundsøkonomisk recession typisk også til øgede offentlige anlægsinveste-

ringer. Det skyldes, at sådanne anlægsprojekter – ved at stimulere efterspørgsel på råvarer, samt ska-

be/opretholde arbejdspladser – kan fungere som makroøkonomisk modvægt til recession.  

Offentlige anlægsprojekter kan (som beskrevet i afsnit 4.2.1) eks. foretages ved udbygning af den offent-

lige infrastruktur, hvormed en recession dermed også kan have en positiv (men også negativ) indvirkning 

på Mols-Liniens langsigtede forretningsvilkår (dog ikke såfremt anlægsprojekterne angår fast broforbin-

delse over Kattegat). 

Valutakurs 

Mols-Liniens væsentligste driftsforpligtelser (finansielle leasingydelser) betales i EUR, mens selskabets 

indtægter erlægges i DKK33. Dermed kan ændringer i valutakrydset DKK/EUR have indvirkning på Mols-

Liniens resultater. 

Det bemærkes dog, at som følge af den danske fastkurspolitik i forhold til euroen er valutarisikoen i 

forhold til euro-zonen begrænset.  

Samfundsvelfærd 

Transport og rejse er forbundet med omkostninger for den enkelte passager, og forudsætter dermed at 

dennes privatøkonomi kan bære disse omkostninger.  

Udviklingen i særligt reallønnen kan derfor have indvirkning på efterspørgslen på Mols-Liniens overfar-

ter, idet øget realløn eks. kan omsættes til køb af bil, transport og rejse.  
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Den historiske udvikling i reallønnen er illustreret i figur 4.3: 

 

Figur 4.3 illustrerer, at lønindekset generelt er steget mere end forbrugerprisindekset, hvilket dermed 

har ledt til en samlet stigning i reallønnen siden 2005 på 7,9 pct. 

4.2.3. Sociokulturelle faktorer 
Befolkningstilvækst og urbanisering 

Eftersom Mols-Liniens formål er at forbinde Øst-og Vestdanmark via færgetransport over Kattegat, kan 

udviklingen i det generelle befolkningstal have betydning for selskabet.  

Det skyldes, at øget befolkningstilvækst – alt andet lige – må forventes at medføre et øget transportbe-

hov mellem Sjælland og Jylland. Udviklingen i Danmarks befolkningstal er illustreret nedenfor i figur 4.4: 

 

Fra figur 4.4 ses, at befolkningstallet siden 1993 er steget med ca. 6,5 pct., mens fremskrivninger fra 

Danmarks Statistik estimerer en yderligere fremgang på 2,5 pct. i perioden 2015-2022E. 

Foruden udviklingen i den generelle befolkningstilvækst, kan det tillige have betydning for Mols-Linien, 

at flere og flere mennesker vælger i at bosætte sig i de større byer frem for i udkantsområderne. Denne 

urbanisering kan dermed bevirke et øget transportbehov, og således en generel øget befolkningsmobili-

tet, eks. når familie og venner skal besøges, eller hvis arbejdsforholdet opretholdes ved indflytningen til 

byen.  

Deleøkonomi 
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Deleøkonomi kan fremhæves som et andet sociokulturelt forhold, der kan have indvirkning på Mols-

Linien. 

Deleøkonomi er baseret på en utilitaristisk tankegang om efficient udnyttelse af samfundets ledige res-

sourcer, således at alle agenter i økonomien stilles bedre end i udgangspunktet. Dvs. optimering til gavn 

for både ejeren af aktivet samt den eller de personer, der har et midlertidigt behov for brugsretten her-

til.  

Samkørsel er et element af deleøkonomien, som kan påvirke Mols-Liniens forretning. Således findes der 

allerede i dag internetbaserede samkørselstjenester34, hvor ejere af personbiler kan tilbyde lift (mod 

betaling) til andre passagerer, der planlægger en rejse til samme destination. Herved kan bilejeren opnå 

indtægt fra bilens ledige kapacitet, mens de øvrige passagerer kan opnå en billigere transport end ved 

de etablerede transportudbydere. Tilsammen opnår både bilejeren og passagerne en billigere transport, 

hvormed deres samlede nytte optimeres. 

Om deleøkonomi udgør en mulighed eller trussel for Mols-Linien er endnu for tidligt at kunne fastslå. 

Forbrugsmønster 

Det for Mols-Linien relevante marked blev i afsnit 4.1 defineret som udbydere af transportforbindelse 

mellem Øst- og Vestdanmark. 

Udvikling i forbrugsmønstre, hvorved der sker ændringer i antal personbiler, kan dermed påvirke Mols-

Liniens forretning. Jo flere biler der findes i trafikken, desto større efterspørgsel må der – alt andet lige – 

forventes at være på Mols-Liniens færgeoverfarter. 

I figur 4.5 nedenfor er illustreret udviklingen i antal personbiler i Danmark i perioden 1993-2020E. Det 

ses af figuren, at antallet af personbiler generelt har været – og fortsat er – stigende, ligesom antallet af 

personbiler forventes stige frem mod 2020E. Konkret er antallet af personbiler i perioden 1993 til 2015 

steget med ca. 20,9 pct., ligesom fremskrivningerne fra Danmarks Statistik viser en yderligere tilgang på 

ca. 4,8 pct. i perioden 2016E-2020E. 

 

4.2.4. Teknologiske faktorer 
Teknologi og digitalisering påvirker i stadig højere grad det generelle samfund, og er på virksomhedsni-

veau blevet en konkurrenceparameter i alle brancher. 
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For Mols-Linien kan øget digitalisering derfor betyde øget efterspørgsel fra kunderne til eks. adgang til 

internet og andre digitale bekvemmeligheder under overfarten, ligesom digitalisering i form af lettere 

adgang til at købe færgebilletter også kan påvirke Mols-Liniens passagertal. 

Den øgede digitalisering kan endvidere have indvirkning på Mols-Liniens mulighed for markedsføring og 

billetsalg, idet anvendelsen af eks. ”big data” og ”direct marketing” muliggør en meget præcis markeds-

føring og dermed afsætningsmulighed. 

4.2.5. Miljømæssige faktorer 
Som tidligere beskrevet udgør olieforbrug en væsentlig faktor for rederivirksomheder. Ændringer i eks. 

tærskler for CO2-udledning kan dermed have indvirkning på Mols-Linien.  

En øget samfundsmæssig omstilling til vedvarende grøn energi, hvormed efterspørgslen på fossile 

brændstoffer reduceres, kan endvidere have indvirkning på Mols-Liniens forretning, idet den generelle 

efterspørgsel på eks. olie dermed reduceres. 

4.2.6. Juridiske/lovgivningsmæssige faktorer 
Konkurrencelovgivning 

Mols-Linien er pt. eneste udbyder af færgeoverfart over Kattegat, samt eneste færgeoperatør fra hav-

nene i både Sjællands Odde og Ebeltoft, hvilket de facto giver selskabet monopolstatus på dette mar-

ked. 

Derved er Mols-Linien genstand for konkurrencelovgivningens regler om forbud mod misbrug af domi-

nerende stilling, hvilket bl.a. kan påvirke selskabets prispolitik, idet selskabet eks. ikke direkte eller indi-

rekte må påtvinge urimelige købs- eller salgspriser eller fastsætte andre urimelige forretningsbetingel-

ser, jf. KL § 11, stk. 3, nr. 1 i konkurrenceloven. 

Skattelovgivning 

Mols-Linien indtrådte i 2012 for en bindende 10-årig periode i tonnageskatteordningen, som følger af 

TSL. Ændringer i tonnageskatteordningen kan således have indvirkning på selskabets forretning. Virknin-

gen af tonnageskatteordningen vil blive behandlet yderligere i afgangsprojektets senere kapitler. 

Andre juridiske faktorer 

Af andre juridiske faktorer, der kan påvirke Mols-Liniens forretning, kan fremhæves; miljølovgivning og 

anden maritim særlovgivning35. 

4.3. Porters 
Med PESTEL-analysen blev det for Mols-Linien mest relevante makromiljø (omverden) identificeret og 

vurderet. 

Det er dernæst relevant at analysere den branche/det marked, hvorpå Mols-Linien konkurrerer, hvilket 

søges gjort i de efterfølgende afsnit, hvor der tages udgangspunkt i Porters Five Forces-modellen.  

Som tidligere beskrevet befinder Mols-Linien i den særegne situation, at selskabet reelt har monopolsta-

tus på færgetransport mellem Øst-og Vestdanmark, men at det for Mols-Linien relevante marked skal 

anses som udbydere af transportforbindelse mellem Øst- og Vestdanmark. Det kan på denne baggrund 
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 Det bemærkes i denne sammenhæng, at Kattegat-Ruten i 2012 midlertidigt måtte indstille sejladsen med sel-
skabets nye hurtigfærge indtil der forelå godkendelse fra Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsen. 
Årsagen var, at myndighederne var bekymrede over, om færgerne ville skræmme marsvinene i Kattegat. 
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diskuteres, hvorvidt forudsætningerne for at anvende en model som Porters, der har til hensigt at analy-

sere konkurrenceintensitet, er opfyldt. 

Det vurderes det dog, at modellen bibringer nogle nyttige informationer, som er relevante for projektets 

senere kapitler. Modellen vil derfor blive anvendt med fornødne tilpasninger, dvs. være mere kortfattet 

og målrettet end det ellers er tilfældet for modellen. 

4.3.1. Adgangsbarrierer 
For at etablere sig som aktør på infrastrukturmarkedet forudsættes massive anlægsinvesteringer.  

Påbegyndelse af rederivirksomhed er eksempelvis forbundet med betydelige anlægsudgifter til bl.a. 

erhvervelse af flåde, etablering af havneterminaler, samt indkøb af andet landmateriel (eks. køretøjs-

ramper), mm.  

Størrelsen af disse anlægsudgifter vil typisk være så markante, at det afholder flere aktører for at penet-

rerer markedet, idet forholdet mellem anlægsudgifterne og markedets størrelse ikke muliggør en renta-

bel drift. I ydrepunktet kan ”first moveren” derved opnå monopol på det pågældende marked, hvilket 

synes at have været tilfældet for Mols-Liniens færgedrift på Kattegat. 

Adgangsbarriererne til det definerede marked vurderes derfor at være særdeles stærke. 

4.3.2. Kundernes forhandlingsstyrker 
På monopolistiske/oligopolistiske markeder er der en naturlig sammenhæng mellem forhandlingsstyrke-

forholdet mellem kunder og leverandører. Jo færre udbydere af et produkt/tjenesteydelse, desto højere 

forhandlingsstyrke har producenterne/udbyderne over for deres kunder. 

I udgangspunktet har Mols-Linien derfor en stærkere forhandlingsstyrke overfor selskabets kunder end 

omvendt.  

Mols-Liniens kunder har dog let adgang til et direkte substituerbart produkt i form af Storebæltsbroen. 

Styrkeforholdet beror derfor i sidste end på prisparameteren, dvs. den samlede prisforskel mellem over-

fart med færge eller bro.  

Der kan dermed argumenteres for, at kundernes forhandlingsstyrke skal måles mod oligopolisterne på 

markedet (Mols-Linien og Storebælt), hvor kunders forhandlingsstyrke samlet set vurderes at være sva-

ge.  

4.3.3. Leverandørernes forhandlingsstyrker 
For leverandørernes forhandlingsstyrke gælder, at jo mere komplicerede og specialiserede komponen-

ter, der er nødvendig for Mols-Liniens drift, desto højere forhandlingsstyrke har disse. 

Mols-Linien forretning vurderes imidlertid at være forholdsvis ukompliceret, hvor selskabets overordne-

de forbrugskategorier kan overordnet opsummeres til:  

- Olie 

- Skibsreservedele 

- Catering 

Foruden skibsreservedele, som i enkelte tilfælde kan tænkes at skulle specialfremstilles, vurderes Mols-

Liniens forbrugskategorier generelt at være homogene, og uden element af forsyningsknaphed.  

Som færgerederi er Mols-Linien afhængig dog af, at kunne anløbe de pågældende havne, som udgør 

overfartens start- og slutdestinationen. For så vidt angår havne og terminaludgifter er Mols-Liniens for-
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handlingsstyrke dermed meget svag, og særlig svag på ruten Sjællands Odde-Ebeltoft, idet disse havne-

anlæg ejes af A/S Storebæltsbroen, der tillige ejer og driver Storebæltsbroen. 

Mols-Liniens terminal- og havneudgifter er siden 2011 steget med ca. 10,6 pct. pr. år, og udgjorde i 2015 

ca. 7,5 pct. af nettoomsætningen. I samme periode antallet af afgange – og dermed anløb i havnene – 

blevet reduceret, hvilket dermed illustrerer forhandlingsstyrkeforholdet. 

På nær A/S Storebæltsbroen vurderes Mols-Liniens forhandlere generelt at have en svag forhandlings-

styrke overfor selskabet. 

4.3.4. Subsidiærbare produkter 
Ved subsidiærbare produkter menes produkter/tjenesteydelser, som kunderne kan anvende som et 

alternativ til Mols-Linien, og derved stadig opnå samme resultat. 

Som beskrevet i afsnit 4.1.3 kan ruten København-Århus tilbagelægges på stort set samme tid, uanset 

om overfarten sker via Mols-Linien eller Storebæltsbroen.  

Storebæltsbroen og Mols-Linien er derfor nærmest perfekt substituerbare udbydere af transportforbin-

delse mellem Øst-og Vestdanmark. 

Alene på grund af Storebæltsbroen vurderes graden af substituerbare produkter at være høj. 

De i afsnit 4.1.1 beskrevne alternative færgeforbindelser via Fyn og Samsø vurderes ikke at udgøre et 

reelt substituerbart alternativ, hvilket skyldes den markant forlængede rejsetid, samt det begrænsede 

antal overgange.  

4.3.5. Samlet konkurrenceintensitet 
Den samlede konkurrenceintensitet, dvs. den indbyrdes konkurrence mellem de forskellige aktører på 

markedet, kan på baggrund af ovenstående afsnit 4.3.1-4.3.4 kategoriseres som værende ganske lav.  

Den samlede konkurrenceintensitet på markedet for transportforbindelse mellem Øst-og Vestdanmark 

illustreres i figur 4.6. 

 

4.4. Opsummering af strategisk analyse 

4.4.1. SWOT-analyse 
Ovenstående strategiske analyse kan sammenfattes i en SWOT-analyse, idet denne netop har til formål 

at belyse de analyserede styrker, svagheder, muligheder og trusler, som beskrevet i de foregående af-

snit: 
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Kapitel 5: Regnskabsanalyse 
I de foregående kapitler blev Mols-Linien eksterne forhold identificeret og analyseret – dvs. en analyse 

på ”makroniveau”. 

I nærværende kapitel rettes fokus mod Mols-Liniens interne forhold – dvs. på ”mikroniveau”, hvor ud-

viklingen i Mols-Liniens finansielle resultater og værdidrivere identificeres og analyseres. 

Mols-Liniens realiserede resultater og balance, som rapporteret i selskabets årsrapporter, danner i den-

ne forbindelse grundlag for analysen, hvor regnskabsårene 2011 – 2015 udgør analyseperioden. Strategi 

2011’s indvirkning på Mols-Liniens regnskabsmæssige udvikling er dermed indeholdt i analysen. 

Analysen danner tillige basis for de senere kapitlers budgettering og værdiansættelse. 

Mols-Liniens resultatopgørelse og balance reformuleres, således at de kan anvendes til analysebrug.  

Resultatopgørelsen opdeles i poster, som vedrører driften (core og non-core drift), samt i poster, der 

vedrører finansieringen.  

Ved opdelingen identificeres alle transitoriske poster36, hvormed resultatet af virksomhedens drift isole-

res. Dette muliggør, at Mols-Liniens core driftsoverskud efter skat (NOPAT), som bl.a. anvendes i værdi-

ansættelsen ved beregning af det frie cash flow, kan beregnes, ligesom det sikres, at der i budgetterin-

gen kun indgår poster, som kan forventes at være tilbagevendende og som vedrører Mols-Liniens drift.  
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 Ved transitoriske poster forstås poster, som er ikke tilbagevendende, og som derfor ikke skal indgå i estimerin-
gen af værdien af Mols-Linien. 
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Balancen reformuleres tillige i poster, som vedrører driften (investeret kapital) og finansieringen (egen-

kapital og netto finansielle forpligtelser). 

Nedenfor fremgår forudsætningerne for reformuleringen. 

5.1. Reformulering af resultatopgørelse 
Nettoomsætningen og omkostninger relateret til skibenes eksterne driftsomkostninger, andre eksterne 

omkostninger og personaleomkostninger vurderes at være tilbagevendende poster, der vedrører driften. 

Mols-Liniens af-og nedskrivninger er i hvert regnskabsår rapporteret en som enkeltstående kategori. I 

den reformulerede resultatopgørelse er den særskilte behandling opretholdt, hvilket gør det muligt at 

beregne Mols-Liniens indtjeningsbidrag (EBITDA).  

For at finde Mols-Liniens EBIT-resultat fratrækkes selskabets skatteudgifter (behandles særskilt i afsnit 

5.1.1 nedenfor).  

I forbindelse med reformulering af resultatopgørelsen spiller vedtagelsen af Strategi 2011 (se afsnit 3.2) 

en særlig rolle. Som beskrevet indebar Strategi 2011 en omlægning af Mols-Liniens tonnage til hurtig-

færgedrift, hvilket bevirkede, at sejladsen med kombifærgerne Mette Mols og Maren Mols blev indstillet 

i løbet af regnskabsåret 201137. Resultatet fra disse aktiviteter er af Mols-Linien i regnskabsårene 2011 

og 2022 blevet rapporteret som årets resultat af ophørte aktiviteter.  

I den reformulerede resultatopgørelse sondres generelt mellem usædvanlige driftsposter og usædvanli-

ge poster. Førstnævnte dækker over indtægter og omkostninger, der er forbundet med selskabets sæd-

vanlige drift af hurtigfærger, og som derfor skal indgå i Mols-Liniens core driftsoverskud.  

Usædvanlige poster dækker derimod over indtægter og omkostningerne, som ikke falder inden for Stra-

tegi 2011 – dvs. indtægter og udgifter forbundet med bl.a. selskabets ophørte aktiviteter. Disse kan i 

sagens natur ikke antages at være hverken tilbagevendende eller henhøre til selskabets core drift. Resul-

taterne fra kombifærgerne klassificeres således som usædvanlige poster.  

For så vidt angår personaleomkostninger bemærkes, at Mols-Linien i 2012 og 2011 har fraregnet de om-

kostninger, der var forbundet med ophørte aktiviteter, dvs. lønudgifter og lignende til personalet på 

kombifærgerne. Disse omkostninger indgår i stedet i det samlede rapporterede resultat af ophørte akti-

viteter, som er klassificeret som usædvanlige poster, jf. ovenstående beskrivelse. 

I regnskabsårene 2011 og 2012 har Mols-Linien desuden foretaget ekstraordinære nedskrivninger på 

selskabets kombifærger. Fordi nedskrivningerne er relateret til Mols-Liniens ophørte aktiviteter klassifi-

ceres nedskrivningerne derfor også som usædvanlige poster. 

Mols-Linien har i regnskabsåret 2014 rapporteret andre driftsindtægter for ca. 9,8 mio. kr. Posten relate-

rer sig udbetaling af forsikringssum vedrørende driftstab pga. et motorhavari på hurtigfærgen Max Mols 

i 201038. 

Forsikringssummen, samt påløbende procesrenter, klassificeres som usædvanlig driftsposter, idet det 

vurderes, at periodiske maskinnedbrud må antages at være en forventelig del af den normale drift for 
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 Sejladsen med Mette Mols og Maren Mols ophørte hhv. den 21. juli 2011 og 14. september 2011. 
38

 Forsikringsselskabet afviste at udbetale forsikringssum, hvorefter sagen blev indbragt for domstolene, og hvor 
Mols-Linien først i 2014 fik medhold i kravet. 
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en rederivirksomhed som Mols-Linien39. Ved at medtage omkostningerne som usædvanlige driftsom-

kostninger indgår de i Mols-Liniens core driftsoverskud. 

For så vidt angår Mols-Linien finansiering opdeles selskabets finansielle indtægter og udgifter i den re-

formulerede resultatopgørelse i core nettofinansielle omkostninger og usædvanlige finansielle omkost-

ninger. 

Renteindtægter fra finansielle aktiver og renteomkostninger på finansielle forpligtelser (herunder finan-

sielle leasingkontrakter) klassificeres i den reformulerede resultatopgørelse som core nettofinansielle 

omkostninger, idet disse poster forventes at være tilbagevendende og vedrører selskabets core drift.  

Værdireguleringer af finansielle instrumenter (herunder dagsværdiregulering af CAP-forretninger (olie-

prissikring)), klassificeres derimod som usædvanlige finansielle omkostninger, idet det ikke kan forven-

tes, at disse poster vil være tilbagevendende.  

Den reformulerede resultatopgørelse er vedlagt som bilag 2. 

5.1.1. Særligt vedrørende tonnagebeskatning 
Som beskrevet i afsnit 4.2.6 indtrådte Mols-Linien i 2012 for en bindende 10-årig periode i tonnageskat-

teordningen, som følger af TSL.  

Tonnagebeskatningsordningen betyder, at for så vidt angår et selskabs rederivirksomhed kan det vælge 

at opgøre den skattepligtige indkomst på grundlag af dets nettotonnage pr. 100 nettotons pr. påbegyndt 

døgn, og uanset om skibet er i drift eller ej, jf. TSL § 15. Dette adskiller sig fra den almindelige selskabs-

beskatning, hvor den skattepligtige indkomst beregnes på baggrund af selskabets driftsmæssige resulta-

ter. 

Tonnagebeskatningsordningen finder kun anvendelse på aktiviteter, der kan henhøres de i TSL § 6, stk. 

1, nr. 1-3 nævnte aktiviteter, dvs. rederivirksomhed mellem forskellige destinationer med skibe, som er 

ejet eller lejet af selskabet (både time-og bareboat-charter). Anden indkomst, som ”kan henføres til 

transportydelser leveret ved anvendelse af skibe som nævnt i § 6, eller ydelser i nær tilknytning hertil” er 

også omfattet af tonnagebeskatningsordningen, jf. § 10, stk. 1 i TSL. 

Omfattet som ydelser i nær tilknytning til rederivirksomheden er bl.a. drift af lastnings-, losnings- og 

vedligeholdelsesfaciliteter, samt salg af varer til forbrug om bord, jf. § 10, stk. 2, nr. 2 og 5 i TSL. 

I relation til fradragsret følger det af TSL § 15, stk. 2, at ”der kan ikke ved indkomstopgørelsen [kan op-

nås] fradrag for skattemæssige afskrivninger på skibe eller driftsmidler, som helt eller delvis er omfattet 

af tonnageskatteordningen”. Endvidere kan der ikke ved indkomstopgørelsen foretages fradrag efter 

skattelovgivningens almindelige regler for udgifter, der vedrører den tonnagebeskattede indkomst, jf. 

TSL § 15, stk. 3. 

Den skattemæssige virkning for selskaber tilmeldt tonnageskatteordningen er således, at skat af selska-

bets rederivirksomhed (selve sejladsen samt accessorisk virksomhed hertil) opgøres efter TSL, mens øv-

rige aktiviteter beskattes efter den almindelige selskabsbeskatning. Idet der ikke kan opnås fradragsret 

for eks. finansielle omkostninger stammende fra tonnagebeskattede aktiviteter, kan selskabet dermed 
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 Det bemærkes i denne sammenhæng, at Mols-Linien i årsregnskabet for regnskabsåret 2015 har rapporteret om 
eventualaktiver vedrørende et nyt motorhavari på Max Mols i 2013, som forsikringsselskabet igen har bestridt 
(uddybes i afsnit 6.1.2). 
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ikke opnå de samme skattemæssige fordele, som følger af den almindelige selskabsskattelovning – dvs. 

opnåelse af rentefradrag og dermed et renteskatteskjold, jf. M&M (se afsnit 2). 

Mols-Linien driver udelukkende aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet i TSL40, hvormed 

selskabet ikke kan opnå fradragsret for renteudgifter af de indgåede finansielle leasingkontrakter. 

Henset til den tilmeldte tonnagebeskatningsordning, herunder de heraf følgende fradragsbegrænsnin-

ger, foretages der ikke i den reformulerede resultatopgørelse skatteallokering41 til resultatopgørelsens 

enkelte grupper. I stedet indgår den rapporterede tonnagekat (skat af årets resultat) imellem posterne 

EBIT og NOPAT. 

5.2. Reformulering af balance 

5.2.1. Aktivsiden (investeret kapital) 
Aktivsiden i den reformulerede balance opdeles overordnet i anlægskapital og arbejdskapital, som igen 

inddeles i kategorierne materielle anlægsaktiver og andre langfristede aktiver, hhv. varebeholdninger, 

tilgodehavender og driftsforpligtelser.  

Summen af anlægsaktiverne og arbejdskapitalen udgør tilsammen Mols-Liniens investerede kapital (IC). 

Langt den største del af selskabets materielle anlægsaktiver udgøres af posten skibe, som er vokset fra 

ca. 171 mio. kr. i 2011 til ca. 810 mio. kr. i 2015, hvoraf ca. 719 mio. kr. udgøres af finansielt leasede 

skibe (mod 0 kr. i 2011).  

For så vidt angår posten likvide beholdninger, som i den reformulerede resultatopgørelse optræderi 

Mols-Liniens arbejdskapital, vurderes det, at en del af likviderne er relateret til driften som driftslikvidi-

tet, dvs. til imødekommelse af daglige betalinger, mm. Det diskuteres i litteraturen, at driftslikviditet 

typisk udgør mellem 0,5-2 pct. af nettoomsætningen42. 

Henset til de forhold;  

 at Mols-Liniens nettoomsætning er forholdsvist stor (ca. 670 mio. kr. i 2015), samt  

 at Mols-Linien i de første år af analyseperioden bl.a. har præsteret negative driftsresultater og 

totalindkomstresultater, hvilket taler imod tilstedeværelsen af en stor ”likviditetsbuffer”, 

antages det, at der i analyseperioden har været afsat 0,5 pct. af nettoomsætningen til driftslikviditet, 

mens resten af den likvide beholdning klassificeres som finansiering (overskudslikviditet).  

Posten anden gæld, der optræder som en driftsforpligtelse, er i de aflagte årsregnskaber kun uddybet 

med noter i regnskabsåret 2011, hvoraf det fremgår, at posten indeholder ferieforpligtelser og lignende 

samt andre skyldige omkostninger. I samtlige af de senere aflagte årsregnskaber er der ikke angivet no-

ter til posten, ligesom den ikke er segmenteret. I stedet fremgår det generelt, at ”positive og negative 
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 Der ses i denne sammenhæng bort fra Mols-Liniens besiddelse af kapitalandele i datterselskabet Kattegatruter-
nes Reparationsselskab ApS, hvilket begrundes med datterselskabets begrænsede forretningsomfang. Således har 
datterselskabets omsætning i analyseperioden i gennemsnit udgjort blot 0,04 pct. af Mols-Liniens omsætning og 
0,2 pct. af årets resultat. 
41

 Da der ikke kan opnås fradrag kan der ikke allokeres skat til forskellige overskudskomponenter, jf. Sørensen 
(2012), s. 191-ff. 
42

 Sørensen (2012), s. 161. 
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dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i henholdsvis andre tilgodehavender og anden 

gæld”43.  

På baggrund af ovenstående fremstår det for regnskabsårene 2012-2015 ikke klart, hvor stor en del af 

posten anden gæld, der udgøres af evt. negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter, og 

hvor stor en del der består af ferieforpligtelser og lignende. Idet der ikke kan foretages en pålidelig ad-

skillelse af postens komponenter, vurderes det mest korrekt at medtage hele den rapporterede post 

anden gæld som driftsforpligtelser44.  

5.2.2. Passivsiden (samlet finansiering) 
Passivsiden i den reformulerede balance består af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, som – 

når de fratrækkes hindanden – viser Mols-Liniens nettofinansielle forpligtelser (NFF). 

Hertil lægges egenkapitalen (som udregnes ved at fratrække de nettofinansielle forpligtelser (NFF) fra 

den investerede kapital (IC)), hvormed selskabets samlede finansiering identificeres. 

De finansielle aktiver består udelukkende af overskudslikviditet, som er den del af de likvide midler, der 

ikke er afsat til driftslikviditet, jf. ovenstående afsnit.  

De finansielle passiver er i takt med implementeringen af Strategi 2011 blevet tilpasset, og består i regn-

skabsåret 2015 derfor udelukkende af kort-og langsigtede finansielle leasingforpligtelser. 

Den reformulerede resultatopgørelse er vedlagt som bilag 3. 

5.3. Rentabilitetsanalyse 
Der tages i den følgende rentabilitetsanalyse udgangspunkt i den udvidet Dupont-pyramide, der - lige-

som den reformulerede resultatopgørelse og balance – opdeler selskabets værdiskabelse i drift og fi-

nansiering. På den måde er den udvidet Dupont-pyramide et godt redskab til at analysere Mols-Liniens 

rentabilitet.  

Rentabilitetsanalysen vil i det følgende kortlægge Mols-Liniens finansielle værdidrivere, samt identifice-

re den regnskabsmæssige påvirkning af Strategi 2011. 

Dupont-pyramidens nøgletal (niveau 1) kan ses af tabel 5.1: 

 

5.3.1. Return On Equity (ROE) 
Fra tabel 5.1 ses, at Mols-Liniens afkast på egenkapitalen (ROE) i regnskabsårene 2011-2014 har været 

negativ, hvilket kan henføres til årlige negative totalindkomst-resultater. Årets totalindkomst i disse år 

har således haft en negativ indvirkning på egenkapitalen, og dermed på ejernes afkast.  

I regnskabsåret 2015, hvor årets totalindkomst er beregnet til 46,981 mio. kr., findes derimod et positivt 

ROE på hele 72,8 pct.  
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 Årsregnskaber (2011-2015), afsnit om anvendt regnskabspraksis – afledte finansielle instrumenter. 
44

 Henset til udviklingen i olieprisen er det sandsynligt, at de indgåede CAP-forretninger (olieprissikring) kan have 
medført en negativ dagsværdi på balancedagen. Det anerkendes dermed, at den foretagne disponering kan have 
indvirkning på beregningen af selskabets investerede kapital. 

Niveau 1 2015 2014 2013 2012 2011 Gns.

ROE 72,8% -17,6% -52,8% -70,0% -66,6% -26,9%

ROIC 15,8% 9,1% -0,4% -8,3% -57,2% -8,2%

FGEAR x 11,4 x 18,1 x 9,1 x 1,3 x -0,2 x 7,9

r -10,7% -12,2% -7,1% -14,7% 11,8% -6,5%

SPREAD 5,1% -3,1% -7,4% -22,9% -45,3% -14,7%

Tabel  5.1. Dupont-pyramidens  nøgleta l  (niveau 1). Ki lde: Egen ti lvi rkning.



”Hvorfor var Mols-Linien en attraktiv investeringscase for en kapitalfond som Polaris?” 

Jens Christian Skiffard  HD(F), hovedopgave 35 

 

Fra tabel 5.1 bemærkes især udviklingen i Mols-Liniens FGEAR, som øges markant i løbet af analyseperi-

oden (fra x -0,2 i 2011 til x 11,4 i 2011). Udviklingen udtrykker dermed virkningen af Strategi 2011, hvor 

Mols-Linien netop besluttede at indchartre selskabets skibe fremfor at eje dem, hvorved selskabets net-

tofinansielle forpligtelser (NFF) er blevet øget markant.  

Netop sammenhængen mellem den øgede gearing (FGEAR) og den positive udvikling i ROE, viser, at den 

øgede FGEAR har haf en positiv udvikling på ROE, som har været stigende i takt med den øgede gearing. 

Strategien om at lease skibe har med andre ord haft en positiv indvirkning på ejernes afkast, om end der 

først i regnskabsåret 2015 har været skabt et positivt afkast. 

Den positive udvikling kan endvidere forklares ved hjælp af Mols-Liniens SPREAD45, som ligeledes har 

udviklet sig positivt i takt med FGEAR. Dog har SPREAD’et været negativ i samtlige år undtagen 2015, 

hvilket betyder, at FGEAR i disse år har påvirket ROE negativt, dvs. at fremmedkapitalomkostningerne 

har oversteget afkastet på den investerede kapital (ROIC).  

5.3.2. Afkastningsgrad (ROIC) 
Afkastningsgraden (ROIC) er i forhold til driften det overordnede nøgletal for måling af Mols-Liniens 

rentabilitet. ROIC er et udtryk for selskabets forrentning i pct. af de gennemsnitlige driftsaktiver (dvs. 

den investerede kapital). ROIC viser således Mols-Liniens evne til at generere afkast af den investerede 

kapital gennem driften.  

ROIC beregnes: ROIC= 
NOPAT

Gns. investeret kapital 
  

Udviklingen mellem ROIC og WACC46 kan udtrykkes ved figur 5.1 nedenfor. Det fremgår heraf, at ROIC 

igennem hele analyseperioden har været stigende, hvilket dog skal ses i lyset af, at ROIC i første år af 

analyseperioden var negativ med hele -58,4 pct.  Først i 2014 har Mols-Linien opnået et positivt afkast 

på den investerede kapital, mens ROIC først i regnskabsåret 2015 oversteg selskabets gennemsnitlige 

kapitalomkostninger (WACC). Det betyder dermed, at Mols-Linien i de første 4 år af analyseperioden har 

skabt et negativt afkast fra den investerede kapital – eller sagt med andre ord: har destrueret værdi.  

 

ROIC kan ikke i sig selv forklare, om Mols-Liniens rentabilitet har været drevet af forbedret fordeling af 

omsætning og omkostninger, eller en bedre udnyttelse af den investerede kapital. ROIC dekomponeres 
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 Forskellen mellem ROIC og r (selskabets fremmedkapitalomkostninger). 
46

 Figuren tager udgangspunkt i den WACC, som findes til brug for budgettering, jf. kapitel 6. WACC’en er for Mols-
Linien konstant, idet den tilmeldte tonnagebeskatningsordning bevirker, at der ikke kan opnås fradrag for frem-
medkapitalomkostninger. Fordi der ikke kan opnås fradragsret, vil en øget andel af fremmedkapital blive modvejet 
af et øget afkast på fremmedkapitalen, hvormed WACC’en forbliver konstant, jf. MM.  
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derfor i overskudsgrad (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH)47, idet følgende udtryk gør sig 

gældende for ROIC: 

ROIC= 
NOPAT

Nettoomsætning 
*

Nettoomsætning

Gns. investeret kapital
  

 

Udviklingen i Mols-Liniens OG og AOH kan illustreres i figur 5.2: 

 

Fra ovenstående figur 5.2 kan der gøres flere interessante observationer:  

1) OG og AOH har i perioden 2011-2014 udviklet sig modsætningsvist, dvs. OG har påvirket ROIC 

positivt mens AOH har påvirket negativt. 

2) Mols-Linien har først i 2014 opnået en positiv OGNOPAT og først i 2015 en positiv OGTotalindkomst. 

3) Mols-Liniens AOH har i særligt de første to regnskabsår været ekstrem høj (uddybes nedenfor). 

4) Både AOH og OG er stigende i sidste år af analyseperioden, hvor OG synes at stige mere end 

AOH. 

Som beskrevet i afsnit 4.3 (Porters) gælder der på markedet for rederivirksomhed store adgangsbarriere 

i form betydelige anlægsinvesteringer i materielle aktiver. For de selskaber, som penetrerer markedet, 

er der dog herefter mulighed for at opnå en overnormal profit (og dermed høje OG) pga. svært substitu-

erbare produkter (eller tjenesteydelser), samt mindre konkurrence48 med dertilhørende højere forhand-

lingsstyrke i forhold til kunderne. 

For Mols-Linien ses i de første år af analyseperioden imidlertid et modsat billede, hvor selskabet har 

realiseret høje AOH-resultater og lave (negative) OG-resultater. I takt med implementeringen af Strategi 

2011 synes værdierne dog at bevæge sig mod mere – for branchen – ”normale tilstande”, hvor AOH < 1 

ikke er usædvanligt forekommende for kapitaltunge virksomheder49. 

                                                           
47

 Der er i udregningen blevet benyttet gennemsnitsværdier af netto driftsaktiverne, jf. både Sørensen (2012) og 
Petersen & Plenborg (2012). Dermed sikres det, nøgletallet afspejler driften over hele regnskabsperioden. 
48

 I modsætning til eks. detailbranchen, hvor det blot er et krav, at pågældende selskab kan finansiere indkøb af 
varer fra producenten, som herefter kan sælges videre til forbrugerne til en marginalt højere pris. I en sådan bran-
che udgør omsætningshastighed og forhandlingsstyrke overfor leverandøren de væsentligste konkurrencepara-
metre. 
49

 Se eks. følgende kapitaltunge selskabers realiserede AOH-resultater for regnskabsåret 2015: Chr. Hansen Hold-
ing A/S (0,68), A. P. Møller Mærsk A/S (0,61) og TDC A/S (0,35). Kilde: NASDAQ.  

OG AOH 
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Fra figuren synes det at være forholdsvist klart, at Mols-Liniens forbedrede ROIC kan forklares ved, at 

OG har forbedret sig (væsentligt), mens AOH er blevet reduceret. I regnskabsårene 2014 og 15 – hvor 

AOH igen stiger - synes OG endvidere forbedrer mere end AOH. 

For bedre at kunne analysere den nærmere årsag til udviklingen i Mols-Liniens OG og AOH, dekompone-

res disse nøgletal yderligere. 

Dekomponering af overskudsgrad 

For at analysere årsagen til den forbedrede OG i analyseperioden, er Mols-Liniens indtægter og omkost-

ninger i tabel 5.2 nedenfor indekseret (trend-analyse50).  

Fordi Mols-Linien i indeksåret (2011) har realiseret negative resultater, er det ikke muligt at foretage en 

fulkommen sammenligning af udviklingen i resultatopgørelsens poster. I stedet fastsættes indeksåret for 

disse tilfælde som det førstkommende regnskabsår med positiv værdi. Derved bidrager analysen til en 

tilnærmelsesvis, men ikke fuldkommen, sammenligning af resultatopgørelsens poster.  

Det fremgår af tabel 5.2, at Mols-Liniens nettoomsætning er steget med 33,9 pct. fra 2011 til 2015, 

mens selskabets driftsomkostninger i samme periode er faldet med 5,8 pct. Udviklingen viser dermed, at 

Mols-Linien både har været i stand til skabe vækst i nettoomsætningen, samt at styre dets omkostnin-

ger.  

 

 

Udviklingen kan bl.a. forklares ved Mols-Liniens trafiktal (tabel 5.3), hvoraf det fremgår, at Mols-Linien 

over analyseperioden har reduceret antallet af afgange, men samtidig været i stand til at øge det samle-

de antal rejsende – dvs. forbedret udnyttelse af anlægskapitalens kapacitet. 

 

Ved at sammenholde Mols-Liniens kapacitetsoptimering med den reformulerede resultatopgørelse kan 

bl.a. selskabets marginalindtjening pr. afgang identificeres (tabel 5.4). Det ses heraf, at fra at tabe ca. 

8.520 kr. pr. afgang i 2011 (målt på NOPAT), tjente Mols-Linien i 2015 ca. 18,747 kr. pr. afgang. Den for-

bedrede indtjening skal ses i lyset af, at nettoomsætningen pr. afgang er steget med 88,9 pct., mens 

driftsomkostningerne pr. afgang samtidig kun er steget med 32,9 pct. 
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 En detaljeret trendanalyse af den reformulerede resultatopgørelse er vedlagt som bilag 4. 

Trendanalyse 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsætning i alt 133,9 122,1 106,9 92,7 100,0

Skibenes eksterne driftsomkostninger 83,0 83,0 86,6 82,2 100,0

Andre eksterne omkostninger 126,5 114,6 111,0 93,0 100,0

Personaleomkostninger 97,6 96,2 94,9 84,5 100,0

Core driftsomkostninger 94,2 91,8 92,9 84,6 100,0

EBITDA 835,2 616,5 230,3 100,0 Neg.

Af- og nedskrivninger i alt 88,3 94,5 89,0 78,9 100,0

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 165,4 100,0 Neg. Neg. Neg.

Tonnageskat 1.022,5 36,0 105,6 47,2 100,0

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 164,3 100,0 Neg. Neg. Neg.

Core andet driftsoverskud 140,3 100,0 Neg. Neg. Neg.

Samlet driftsoverskud (DO) 1.713,4 1.222,6 100,0 Neg. Neg.

Core netto finansielle omkostninger 4.775,3 4.984,0 4.282,7 1.765,1 100,0

Usædvanlige finansielle omkostninger 1.067,5 1.732,4 -189,6 215,5 100,0

TOTALINDKOMST I ALT 100,0 Neg. Neg. Neg. Neg.

Tabel  5.2. Indeksering af reformuleret resultatopgørelse (2011-2015). Ki lde: Egen ti lvi rkning.

Trafikudvikling 2015 2014 2013 2012 2011

Antal afgange 6.700 6.150 6.375 6.280 9.455

Passagerer i alt 2.689.789 2.524.506 2.463.081 2.038.408 1.902.569

Personbiler i alt 1.083.773 967.509 938.465 751.635 694.639

Passagerer pr. afgang 401 410 386 325 201

Personbiler i stk. pr. afgang 162 157 147 120 73

Tabel  5.3. Udvikl ing i  trafikta l  og antal  afgange. Ki lde: Årsrapporter (2011-2015). I l lustration: Egen ti lvi rkning
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Udviklingen i Mols-Liniens trafiktal, samt selskabets forbedrede kapacitetsudnyttelse, udgør dermed en 

forklarende årsag til, at den største omkostningspost i den reformulerede resultatopgørelse, skibenes 

eksterne driftsomkostninger, er faldet med ca. 17 pct. Posten påvirkes især af, at selskabets omkostnin-

ger til olieforbrug (som er Mols-Liniens største enkeltpost) er faldet med knap 20 pct., hvilket dels kan 

forklares med kapacitetsoptimeringen, men også et generelt fald i olieprisen (se afsnit 4.2.2). 

Som den eneste er posten andre eksterne omkostninger i den reformulerede resultatopgørelse steget 

(med 26,5 pct. siden 2011), hvilket primært kan tilskrives øgede terminal-og havneudgifter samt højere 

vareforbrug i selskabets cateringafdeling. 

Samlet har Mols-Linien siden 2012 forbedret selskabets EBITDA-resultat med ikke mindre end 835,2 pct. 

Fra tabel 5.2 fremgår effekten af de indgåede finansielle leasingkontrakter tillige tydeligt. Således er 

posten core nettofinansielle omkostninger steget med over 4.700 pct. Denne ekstremobservation skal 

dog ses i lyset af, at Mols-Liniens fortsættende aktiviteter i 2011 kun bestod af hurtigfærgen Max Mols, 

som ikke var leaset. De finansielle leasingforpligtelser bestod i regnskabsåret af udlejningsaktiviteter i 

datterselskabet Kattegatruternes Reparationsselskab ApS51. 

For bedre at kunne kvantificere posternes størrelse og resultatpåvirkning, foretages i tabel 5.5 en be-

regning af posterne i forhold til nettoomsætningen (commonsize-analyse52): 

 

Fra ovenstående tabel 5.5 kan det observeres, at core driftsomkostninger er faldet fra udgøre 104,6 pct. 

af omsætningen i 2011 til 73,6 pct. i 2015, hvilket har medført en tilsvarende markant forbedring i EBIT-

DA på 26,4 pct. (mod -4,6 pct. i 2011). 

Yderligere bemærkes det, som også nævnt på foregående side, at skibenes eksterne driftsomkostninger 

over perioden er faldet betydeligt (næsten halveret). Igen kan postens udvikling forklares ved udgifter 

relateret til olieforbrug som er reduceret fra 51,2 pct. af nettoomsætningen i 2011 til 30,3 pct. i 2015.  
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 Se fodnote 40 for yderligere oplysninger om datterselskabets begrænsede aktiviteter. 
52

 En detaljeret commonsize-analyse af den reformulerede resultatopgørelse er vedlagt som bilag 5. 

Marginalindtjening pr. afgang (DKK) 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsætning 100.116 99.490 84.000 74.000 53.000

 - Indeks  (nettoomsætning) 188,9 187,7 158,5 139,6 100,0

Core driftsomkostninger -73.639 -78.199 -76.326 -70.618 -55.419

 - Indeks  (core dri ftsomkostninger) 132,9 141,1 137,7 127,4 100,0

EBITDA 26.477 21.290 7.674 3.382 -2.419

EBIT 18.883 12.435 -371 -3.855 -8.511

NOPAT 18.747 12.430 -386 -3.862 -8.520

Driftsoverskud (inkl. core nettofinansielle omkostninger) 10.985 5.761 -6.134 -13.275 -11.787

Totalindkomst 7.012 -1.264 -5.393 -14.131 -12.051

Tabel  5.4. Udvikl ing i  marginal indtjening pr. afgang. Ki lde: Årsrapporter (2011-2015). I l lustration: Egen ti lvi rkning

Overskudsgrad 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsætning i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skibenes eksterne driftsomkostninger -37,3% -40,9% -48,7% -53,3% -60,1%

Andre eksterne omkostninger -16,9% -16,8% -18,5% -17,9% -17,9%

Personaleomkostninger -19,4% -21,0% -23,7% -24,3% -26,6%

Core driftsomkostninger -73,6% -78,6% -90,9% -95,4% -104,6%

EBITDA 26,4% 21,4% 9,1% 4,6% -4,6%

Af- og nedskrivninger i alt -7,6% -8,9% -9,6% -9,8% -11,5%

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 18,9% 12,5% -0,4% -5,2% -16,1%

Tonnageskat -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 18,7% 12,5% -0,5% -5,2% -16,1%

Core andet driftsoverskud 18,7% 14,6% -0,5% -5,2% -16,1%

Samlet driftsoverskud (DO) 18,7% 14,6% 1,4% -13,8% -22,0%

Core netto finansielle omkostninger -7,7% -8,8% -8,7% -4,1% -0,2%

Usædvanlige finansielle omkostninger -4,0% -7,1% 0,9% -1,2% -0,5%

TOTALINDKOMST I ALT 7,0% -1,3% -6,4% -19,1% -22,7%

Tabel  5.5: Resultatopgørelsens  posters  andel  af nettoomsætningen 2011– 2015. Ki lde: Egen ti lvi rkning
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Mols-Liniens personaleomkostninger er tillige faldet relativt markant, hvilket kommer til udtryk ved fald 

over analyseperioden fra 30,9 pct. til 17,2 pct. Udviklingen indikerer, at Mols-Liniens leasede flåde kan 

betjenes af færre medarbejdere, hvilket bekræftes af, at Mols-Linien i 2011 i gennemsnit beskæftigede 

351 medarbejdere, mens tallet i 2015 var faldet til 23253. 

Samlet har kombinationen af øget nettoomsætning og reducerede omkostninger medført en fremgang i 

NOPAT-marginen fra -16,1 pct. til + 18,7 pct. og en fremgang i TOTALNDKOMST-marginen fra -22,7 pct. 

til + 7,0 pct., hvilket må konkluderes at være iøjnefaldende. 

Ved den i tabel 5.3 præsenterede indeksering fremstod selskabets core finansielle omkostninger som en 

ekstremobservation. I tabel 5.5 bemærkes, at leasingforpligtelserne ”kun” udgør 7,7 pct. af nettoom-

sætningen i 2015. 

Fra ovenstående kan det fastslås, at Mols-Linien i analyseperioden har været i stand til at forbedre OG 

(målt på både NOPAT og totalindkomst) betydeligt, hvilket skyldes en kombination af en øget omsæt-

ning og reducerede omkostninger, som igen kan forklares af forbedret kapacitetsudnyttelse og faldende 

oliepriser. 

Dekomponering af AOH 

Figur 5.1 viste, at Mols-Liniens AOH faldt fra 3,56 i 2011 til 0,84 i 2015, hvilket betyder, at Mols-Linien 

for hver investeret kr. i 2011 realiserede 3,56 kr. i omsætning, mod kun 0,84 kr. i 2015. 

For at analysere årsagen til denne udvikling dekomponeres AOH nedenfor.  

Ligesom for OG, dekomponeres AOH i en indeksering (trend-analyse54) og i en andel af nettoomsætnin-

gen (common size-analyse55). 
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 De leasede skibe er indchartret på bareboat-vilkår, dvs. at Mols-Linien selv ansætter personale til at betjene 
skibene. 
54

 En detaljeret trendanalyse af den reformulerede balance er vedlagt som bilag 6. 
55

 En detaljeret commonsize-analyse af den reformulerede balance er vedlagt som bilag 7. 

Indeksering 2015 2014 2013 2012 2011

Anlægskapital:

Materielle anlægsaktiver 408,94           430,43           455,73           245,36           100,00           

Andre anlægsaktiver 12.250,00     100,00           100,00           100,00           100,00           

Anlægskapital 416,52           430,21           455,50           245,27           100,00           

Arbejdskapital:

Varebeholdning 88,07              94,77              85,58              92,00              100,00           

Tilgodehavender 166,10           160,61           66,84              87,73              100,00           

Driftsforpligtelser 119,74           103,40           86,17              85,89              100,00           

Arbejdskapital 115,78           84,67              92,99              82,15              100,00           

Investeret kapital (IC) 548,84           582,24           614,99           317,04           100,00           

Finansielle aktiver:

Finansielle aktiver 158,58           2,42                -3,09              5,48                100,00           

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser 4.146,20        4.254,56        4.448,92        1.998,40        100,00           

Nettofinansielle forpligtelser i alt (NFF) 187,85           214,13           224,66           100,00           Neg.

EGENKAPITAL 51,94              23,48              28,03              48,13              100,00           

SAMLET FINANSIERING 548,84           582,24           614,99           317,04           100,00           

Tabel  5.6. Indeksering af reformuleret ba lance (2011-2015). Ki lde: Egen ti lvi rkning.
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Fra tabel 5.6 ses en betydelig udvikling i Mols-Liniens materielle anlægsaktiver med lidt over 400 pct. i 

forhold til 2011. Posten indeholder bl.a. skibe, som er selskabets absolut største aktivpost (udgør 126,8 

pct. af nettoomsætningen, jf. tabel 5.7 nedenfor).  

Posten andre anlægsaktiver, som ses at være en ekstremobservation, indeholder i regnskabsåret 2015 

et forudbetalt depositum på ca. 15 mio. kr. vedrørende indchartring af KatExpress 3, som leveres i 

2017E. Posten udgår således når færgen leveres. 

Arbejdskapitalen er generelt steget med 15,78 pct., men disse poster er dog af relativt begrænset om-

fang (illustreres i tabel 5.7 nedenfor). Dog bør det bemærkes, at posten driftsforpligtelser er steget med 

19,74 pct. siden 2011, hvilket især skyldes posten anden gæld. Der henvises til afsnit 5.2.1 for uddyben-

de bemærkninger herom. 

Samlet er der sket en betydelig forøgelse af Mols-Liniens investerede kapital, som i analyseperioden er 

vokset med hele 548,84 pct. som følge af indchartringen af KatExpress 1 og 2. 

At den øgede anlægskapital er finansieret ved leasingkontrakter ses tydeligt af selskabets finansielle 

forpligtelser, som er vokset med over 4.000 pct. 

Det i afsnit 5.3.2 anførte om, at Mols-Linien i perioden i 2011-2014 har destrueret værdi, fordi ROIC 

været mindre end WACC, kommer i tabel 5.6 til udtryk ved, at egenkapitalen i 2014 blot udgjorde ca. 

23,48 pct. af niveauet for 2011. Tilsvarende ses den positive forskel mellem ROIC og WACC at have skabt 

værdi for ejerne i 2015, hvor egenkapitalen er mere end fordoblet i forhold til 2014. 

Det kan imidlertid ikke af tabel 5.6 aflæses, hvilke poster, som har størst indflydelse på AOH. Derfor 

præsenteres nedenfor i tabel 5.7 de enkelte posters andel af nettoomsætningen (dvs. den inverse AOH). 

 

Fra tabel 5.7 fremgår, at Mols-Linien særligt har øget investeringen i materielle aktiver (skibe), som er 

steget fra 40,5 pct. af nettoomsætningen i 2011 til 126,8 pct. i 2015. Stigning i Mols-Liniens samlede 

investeret kapital (IC) kan derfor i al væsentlighed tilskrives udviklingen i skibe, som er selskabets abso-

lut største aktivpost. Stigningen skal igen ses i lyset af, at posten i 2011 alene bestod af hurtigfærgen 

Max Mols, mens posten i 2015 også inkluderer KatExpress 1 og 2. 

Commonsize-analyse (1/AOH) 2015 2014 2013 2012 2011

Anlægskapital:

Materielle anlægsaktiver / Nettoomsætning 126,8% 146,8% 132,7% 75,3% 40,5%

Andre anlægsaktiver / Nettoomsætning 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Anlægskapital / Nettoomsætning 128,0% 146,8% 132,7% 75,4% 40,5%

Arbejdskapital:

Varebeholdning / Nettoomsætning 3,8% 4,1% 4,7% 5,8% 5,6%

Tilgodehavender / Nettoomsætning 5,8% 4,4% 3,4% 4,8% 4,7%

Driftsforpligtelser / Nettoomsætning 19,3% 18,0% 18,7% 23,2% 23,2%

Arbejdskapital / Nettoomsætning -9,3% -9,0% -10,1% -12,1% -12,4%

Investeret kapital (IC )/ Nettoomsætning 118,8% 137,8% 122,6% 63,2% 28,1%

Finansielle aktiver:

Finansielle aktiver / Nettoomsætning 5,8% 0,0% 0,1% 5,5% 9,7%

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser / Nettoomsætning 115,0% 130,6% 110,5% 41,5% 3,7%

Nettofinansielle forpligtelser i alt (NFF) / Nettoomsætning 109,2% 130,6% 110,4% 35,9% -6,0%

EGENKAPITAL / Nettoomsætning 9,6% 7,2% 12,2% 27,3% 34,1%

SAMLET FINANSIERING / Nettoomsætning 118,8% 137,8% 122,6% 63,2% 28,1%

Tabel  5.6: Aktivposternes  andel  af nettoomsætningen 2011– 2015. Ki lde: Egen ti lvi rkning
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Den høje AOH i regnskabsåret 2011 kan dermed forklares ved, at kun Max Mols indgik i opgørelsen af 

den investerede kapital (IC). 

På samme måde kan faldet i AOH i perioden 2011-2014 forklares ved den (markant) øgede investerede 

kapital (som følge af indchartringen af KatExpress 1 og 2), ligesom stigningen i regnskabsåret 2015 (hvor 

AOH stiger fra 0,73 kr. til 0,84 kr.) både kan forklares ved øget nettoomsætning og reduceret investeret 

kapital56 (i forhold til det foregående regnskabsår). 

5.4. Opsummering af rentabilitetsanalyse 
I ovenstående rentabilitetsanalyse er analyseperiodens regnskabsposter blevet analyseret ved brug af 

den udvidet Dupont-pyramide. Det findes, at særligt analyseperiodens sidste regnskabsår (2015) synes 

at afvige væsentligt fra de øvrige år, hvor Mols-Linien for første gang i den undersøgte periode har reali-

seret et positivt SPREAD, hvorved Mols-Linien har opnået et afkast på den investerede kapital (ROIC) der 

oversteg dets fremmedkapitalomkostninger. 

OG (målt på både NOPAT og totalindkomst) er blevet identificeret som værende den væsentligste vær-

didriver bag udviklingen i ROIC, og kan forklares ved både en øget nettoomsætning samt reducerede 

driftsomkostninger, som igen kan forklares ved; 1) optimering af selskabets kapaciteter, samt 2) falden-

de oliepriser. 

AOH var i analyseperiodens første regnskabsår på hele 3,56 kr., hvilket vurderes at være usædvanligt 

højt for et rederi, hvis forretningsmodel indebærer høje kapitalbindinger, men kunne forklares ved, at 

kun Max Mols indgik i opgørelsen af den investerende kapital (IC). Af samme årsag er det derfor natur-

ligt, at AOH – efter indchartringen af KatExpress 1 og 2 i analyseperioden falder til et niveau omkring ca. 

0,8 kr.  

Sammenfattende vurderes det, at Mols-Liniens implementering af Strategi 2011 har været succesfuld, 

og at selskabets ledelse har formået at gennemføre en særdeles vellykket turn-around, hvilket bl.a. 

kommer til udtryk ved, at selskabets egenkapital i 2015 er mere end fordoblet i forhold til året forinden. 
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 Reduceret som følge af ordinære afskrivninger. 
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DEL 2: Værdiansættelse 
Mens det i ovenstående DEL 1 var formålet at analysere Mols-Liniens omverdens- og brancheforhold, 

samt selskabets bagudrettede resultater og udvikling (dvs. på ex-post-basis) er formålet i nærværende 

DEL 2 at estimere Mols-Liniens forventede fremtidige resultatskabelse (dvs. på ex-ante-basis), som her-

efter anvendes til at beregne værdien af selskabet 1. primo juli 2015.  

Værdien af Mols-Linien indgå derefter som referenceramme i den samlede investeringsanalyse, som 

præsenteres i DEL 3, herunder til vurdering af, om investeringscasen vurderes at være lønsom. 

Værdiansættelse af selskaber kan foretages ved brug af forskellige metoder57. Fælles for hver model er 

dog, at de ikke er bedre end de input, de fodres med, hvorfor anvendelsen af modellerne er forbundet 

med skøn og dermed risiko for fejlestimation.  

Med henblik på at minimere denne risiko – og dermed øges resultatets validitet – værdiansættes Mols-

Linien i nærværende projekt ved brug af to forskellige modeller (DCF/EVA og multipel-analyse), som 

hver har sine egne forudsætninger, styrker og svagheder.  

DCF/EVA-modellerne er såkaldte diskonteringsmodeller, der definerer værdien af et selskab ud fra dets 

fremtidige cash flow, hhv. residualoverskud. For at identificere disse er det derfor nødvendigt at foreta-

ge en budgettering af Mols-Liniens forventede fremtidige resultater. Tilsvarende er der nødvendigt at 

estimere selskabets WACC, idet kapitalomkostningerne i modellerne anvendes som diskonteringsrente.  

Budgetteringen følger derfor i det efterfølgende kapitel 6, og tager afsæt i den i DEL 1 udarbejdede fun-

damentalanalyse (herunder de ved rentabilitetsanalysen fundne værdidrivere).  

Den egentlige værdiansættelse af Mols-Linien foretages herefter ved brug af de forskellige modeller i 

kapitel 7, som også afslutningsvist indeholder en kort sammenfatning af de fundne resultater. 

Budgetperioden udgør 7 år, og udtrykker dermed den periode, hvor Mols-Linien forventes at være ejet 

af Polaris inden fonden at gennemføre sit exit. 

 

Kapitel 6: Budgettering 

6.1. Omsætningsvækst 
Mols-Liniens fremtidige omsætningsvækst estimeres ud fra samlet vurdering af 1) Mols-Liniens histori-

ske omsætningsvækst og marginalomsætning, 2) den historiske markedsudvikling, 3) forventet udviklin-

gen i de eksterne forhold, som har indvirkning på Mols-Liniens fremtidige forretning, samt 4) Mols-

Liniens passagerkapacitet. 

Metoden for den samlede vurdering kan illustreres ved tabel 6.1: 
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 Petersen & Plenborg (2010), s. 6 opridser følgende 4 overordnede modeller: 1) ”present value”, 2) ”relative va-
luation (multiples), 3) ”Liquidation” og 3) contingent claim valuation. 

Analysens genstand Analysens formål

1. Mols-Liniens historiske marginalomsætning Estimere Mols-Liniens forventede fremtidige marginalomsætning

2. Markedets historiske udvikling Estimere markedets forventede fremtidige udvikling (mængde og markedsandele)

=

3. Ekterne forhold Vurdere sandsynligheden for, at den fremskrevne omsætningsvækst indtræder

4. Mols-Liniens passagerkapacitet Vurdere om Mols-Linien har tilstrækkelig kapacitet til øget omsætningsvækst

=

Tabel  6.1. Metode for analyse af omsætningsvækst. Ki lde: Egen ti lvi rkning.

Fremskrivning af Mols-Liniens forventede fremtidige nettoomsætning på baggrund af historiske oplysninger og resultater

Samlet budgetteret omsætningsvækst i budgetperioden
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6.1.1. Historisk omsætningsvækst 
Mols-Linien har siden 2012 oplevet en årig gennemsnitlig omsætningsvækst på 8,0 pct., hvoraf den gen-

nemsnitlige vækst i perioden 2013-2015 har udgjort 13,0 pct. 

Udviklingen i omsætningsvæksten fremgår af tabel 6.2 nedenfor:   

 

Det ses af tabellen, at Mols-Liniens omstætningsvækst har været præget af indfasningen af Strategi 

2011, hvilket illustreres ved et fald i 2012 efterfulgt af en kraftig stigning. 

Den historiske omsætningsvækst er således svær at anvende til estimation af den fremtidige vækst. Dog 

synes der i de seneste tre år (2013-2015) at ske en udjævning af omsætningsvæksten til et niveau om-

kring 11 – 12 pct. 

For at kunne estimere den forventede omsætningsvækst er det nødvendigt med yderligere analyser. 

Betragtes således yderligere forholdet mellem Mols-Liniens historiske passagertal (målt på personbiler) i 

forhold til selskabets nettoomsætning, findes det, at Mols-Liniens årlige gennemsnitlige marginalom-

sætning pr. personbil har udgjort 632,3 kr.  

 

Fra tabel 6.3. ses, at Mols-Liniens marginalomsætning pr. personbil i regnskabsårene 2012, 2014 og 

2015 har været relativ stabil omkring 618-632 kr., mens de to øvrige år har udvist store udsving (i hver 

sin retning) herfra. 

I budgetperioden forventes på denne baggrund, at Mols-Liniens marginalomsætning pr. personbil vil 

udgøre 620 kr. pr. personbil. 

6.1.2. Markedsudvikling (volumen og markedsandel) 
I DEL 1 (strategisk analyse) blev det for Mols-Linien relevante marked defineret som udbydere af trans-

portforbindelse mellem Øst- og Vestdanmark.  

Herudover blev det i tabel 4.2. fremlagt, at markedsvolumen (målt på antal personbiler der enten rejser 

med Mols-Linien eller Storebæltsbroen) siden 1999 har oplevet en årlig gennemsnitlig vækst på ca. 3,2 

pct., og var i 2015 vokset med ca. 65,3 pct. i forholdt til 1999. Markedet bestod i 2015 af ca. 11,501 mio. 

personbiler. 

Mols-Liniens markedsandel har i gennemsnit udgjort ca. 9,2 pct. af markedet, men faldt i perioden fra 

Storebæltsbroens åbning i 2000 fra 12,9 pct. til blot 6,6 pct. i 2009. Siden da har Mols-Linien haft succes 

med at tage markedsandele tilbage fra Storebæltsbroen, således at Mols-Linien i 2015 besidder ca. 9,4 

% af det samlede marked.  

Fra en analyse af Mols-Liniens historiske markedsposition, samt udviklingen i markedsvolumen, vurderes 

det, at Mols-Liniens markedsandel i budgetperioden vil udgøre 11 pct. årligt, mens markedet forventes 

at vokse med ca. 3,3 pct. pr. år.  

2012 2013 2014 2015 Gns.

-7,3% 15,2% 14,3% 9,6% 8,0%

Tabel  6.2: Mols-Liniens  omsætningsvækst i  analyseperioden. Ki lde: Egen ti lvi rkning

Analyseperiode

Historisk vækst

Mols-Liniens historiske marginalomsætning (pr. personbil) 2011 2012 2013 2014 2015 Gns.

Nettoomsætning (kr.) 501.114.000 464.747.000 535.524.000 611.862.000 670.777.000 556.804.800
Personbiler i alt (stk.) 694.639 751.635 938.465 967.509 1.083.773 887.204

Omsætning pr. passager (kr.) 721,4 618,3 570,6 632,4 618,9 632,3

Tabel  6.3. Mols-Liniens  historiske marginalomsætning pr. personbi l . Ki lde: Egen ti lvi rkning



”Hvorfor var Mols-Linien en attraktiv investeringscase for en kapitalfond som Polaris?” 

Jens Christian Skiffard  HD(F), hovedopgave 44 

 

Sammenholdes dette med den i forrige afsnit estimerede marginalomsætning pr. personbil, kan Mols-

Liniens fremtidige årlige nettoomsætning – alt andet lige – fremskrives til følgende: 

 

6.1.3. Eksterne forhold 
Ovenstående fremskrivning af Mols-Liniens nettoomsætning er udelukkende baseret på statistiske ana-

lyser af markedets og Mols-Liniens historiske værdier, og forholder sig således ikke til udviklingen i de 

bagvedliggende eksterne forhold, som Mols-Linien ikke kan kontrollere.  

For at kunne vurdere om omsætningsvæksten er sandsynlig, må den fremtidige udvikling af disse også 

vurderes. 

De for Mols-Linien mest relevante omverdensforhold blev i PESTEL-analysen blev forsøgt identificeret, 

ligesom udviklingen heri blev kort beskrevet. Den forventede fremtidige udviklingen i analysens væsent-

ligste parametre vurderes nedenfor, som dog først indeholder en vurdering af sandsynligheden for nye 

konkurrenter til Mols-Liniens rederivirksomhed:  

Branchefaktor: Risiko for nye færgeoperatører over Kattegat 

Som beskrevet i afsnit 4.1.1 har Mols-Linien i dag de facto monopol på færgesejladsen mellem Øst- og 

Vestdanmark.  

For at bryde monopolet kræves enten lovgivningsmæssige ændringer eller at nye aktører penetrerer 

markedet.  

Førstnævnte vurderes ikke sandsynligt, idet Mols-Linien opererer sejladsen på kommercielle vilkår. Det 

betyder, at der ikke vil være hverken juridisk eller politisk grundlag for at bryde monopolet, eks. ved at 

udbyde statsstøttede færgebetjening på ruterne. 

I forhold til nye aktører blev det i afsnit 4.3.1 det vurderet, at adgangen til markedet for rederivirksom-

hed kræver store anlægsinvesteringer, hvilket dermed udgør en betydelig adgangsbarriere.  

I budgetperioden forventes, at størrelsen på disse anlægsinvesteringer, kombineret med det forhold, at 

markedet herefter skal fordeles på to færgeoperatører, betyder, at der ikke kan opnås en lønsom for-

retning ved at penetrerer markedet.  

I analyseperioden forventes således, at der ikke indtræder nye konkurrenter på markedet for færge-

transport, hvormed markedsaktørerne i budgetperioden forventes at bestå af Mols-Linien og Store-

bæltsbroen. 

Politisk faktor: Offentlige anlægsinvesteringer i infrastruktur 

Den for Mols-Linien største politiske risiko vil være beslutning om at etablere en fast broforbindelse 

mellem Sjælland og Jylland. 

Henset til de forhold 1) at den nuværende regering udtrykkeligt har afvist forslaget, samt 2) at selvom 

der skulle blive vedtaget en sådan beslutning, vil en fast forbindelse først være færdigopført i år 2040 

(dvs. længe efter Polaris har gennemført sit exit fra Mols-Linien), vurderes Mols-Linien ikke i budgetpe-

rioden at blive påvirket af en fast broforbindelse over Kattegat. 

Fremskrivning af markedsvolumen (personbiler) 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

Samlet antal personbiler (vækst = 3,3 pct. pr. år) 11.869.805 12.249.639 12.641.627 13.046.159 13.463.636 13.894.473 14.339.096
Mols-Liniens markedsandel (11 pct.) 1.186.980 1.224.964 1.264.163 1.304.616 1.346.364 1.389.447 1.433.910

Estimeret nettoomsætning pr. personbil 620 620 620 620 620 620 620

Estimeret nettoomsætning pr. år. 735.927.908 759.477.601 783.780.884 808.861.873 834.745.453 861.457.307 889.023.941

Tabel  6.4. Fremskrivning af samlet marked, Mols-Liniens  markedsandel  og nettoomsætning pr. år. Ki lde: Egen ti lvi rkning
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Derimod kan det ikke afvises, at der i budgetperioden vil blive truffet beslutning om at igangsætte an-

lægsarbejde med henblik på at reducere trafikbelastningen på motorvejsnettet på de væsentligste knu-

depunkter på Fyn, hvilket – alt andet lige – vil styrke Storebæltsbroens konkurrenceevne i forhold til 

Mols-Linien.  

Allokering af midler til offentlige anlægsinvesteringer vurderes dog i det nuværende politiske miljø for 

usikkert, hvilket primært er baseret på de forhold, at flere af regerings støttepartier har udtrykt krav om 

skattelettelser før yderligere investeringer foretages, mens andre først kræver flygtningestrømmen af-

hjulpet. 

Hertil kommer, at selv hvis anlægsinvesteringerne måtte blive vedtaget, vil disse tage flere år at færdig-

gøre, i hvilken periode Mols-Liniens konkurrenceevne overfor broen er styrket.  

Samlet vurderes i analyseperioden, at Mols-Linien ikke vil blive påvirket af politiske beslutninger om 

investeringer i offentlige anlægsaktiver, og at investeringerne – hvis de bliver vedtaget – ikke vil påvirke 

Mols-Linien under Polaris’ ejerskab. 

Økonomisk/politisk faktor: Olieprisudvikling 

Olieprisen, som kan have indvirkning i kundernes kørselsadfærd (og dermed transportbehov), har siden 

2015 oplevet et markant fald, og er nu på et niveau svarende til 2005.  

Data baseret på Det Internationale Energiagentur estimerer i en fremskrivningsanalyse, at olieprisen 

(målt på fuelolie) i budgetperioden vil stige med ca. 8,8 pct.  

Den politiske usikkerhed herom er dog betydelig, hvilket vanskeligøre en nøjagtig estimation. Dog for-

ventes der i budgetperioden en mindre stigning i olieprisen, hvilket – alt andet lige – forventes at påvir-

ke omsætningsfremskrivningen (og driftsomkostningerne) negativt. 

Sociokulturel faktor: Befolkningstilvækst  

Danmarks befolkningsantal udgjorde i 1999 ca. 5,313 mio. personer, mens tallet i 2015 var vokset til ca. 

5,659 mio., svarende til en udvikling på 6,5 pct.  

Samtidig viser fremskrivninger fra Danmarks Statistik, at der i perioden i analyseperioden forventes en 

yderligere befolkningstilvækst på ca. 2,5 pct. i forhold til 2015. 

Danmarks Statistik har ført statistik over befolkningstallets udvikling siden 1787, hvormed fremskriv-

ningsanalysen vurderes at være særdeles pålidelig. 

Baseret herpå forventes antallet af mulige kunder (målt på personer) i budgetperioden at stige, hvilket 

underbygger omsætningsfremskrivningen. 

Sociokulturel faktor: Antal personbiler, deleøkonomi og urbanisering 

Antallet af personbiler i Danmark er i perioden 1999-2015 steget fra ca. 1,817 mio. stk. til 2,329 mio. 

stk., hvilket udgør en stigning på 20,9 pct.  

Fremskrivninger fra Danmarks Statistik viser her, at der i perioden 2016E til 2020E forventes at ske en 

yderligere vækst på ca. 4,87 pct. i forhold til 2015. 

Fremskrivningen vurderes for budgetperioden at være pålidelig, hvilket bl.a. er baseret på forventningen 

om en fortsat øget urbaniseringstendens, som derved øger den generelle befolkningsmobilitet, samt en 

forventning om fortsat stigning i reallønnen, hvilket øger forbrugernes købekraft. 
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En evt. øget anvendelse af samkørselstjenester – og lignende deleøkonomiske tiltag – vurderes i bud-

getperioden ikke at påvirke antallet af personbiler eller efterspørgslen på Mols-Liniens overfarter.  

Antallet af kunder (målt på personbiler) forventes dermed i budgetperioden at stige, hvilket underbyg-

ger omsætningsfremskrivningen yderligere. 

6.1.4. Tilgængelig kapacitet 
Det er en forudsætning for at kunne imødekomme den forventede passagertilvækst, at Mols-Linien har 

tilgængelig overskudskapacitet. 

I tabel 5.3 (afsnit 5.3.2) blev udviklingen i Mols-Liniens trafiktal siden 2011 præsenteret. Det fremgår 

heraf, at Mols-Linien i 2015 havde 6.700 afgange (svarende til 18 daglige afgange eller 9 dobbelture pr. 

døgn), og at selskabet i gennemsnit overførte 401 passagerer og 162 personbiler pr. afgang.  

Mols-Liniens nuværende kapacitet, som er fordelt på hurtigfærgerne KatExpress 1 og 2, samt Max Mols, 

fremgår af tabel 6.5: 

 

Med 401 transporterede passagerer og 162 personbiler i gennemsnit pr. afgang, fremstår det umiddel-

bart som om, at Mols-Linien har relativt stor overskudskapacitet.  

Tallene udtrykker dog ikke passagerfordelingen pr. afgang, hvormed de mest efterspurgte afgange (eks. i 

myldretid og højsæson) kan have været udsolgte, mens andre afgange er blevet sejlet med det kun lige 

nødvendige antal passagerer for at kunne opnå break-even. 

Det ligges derfor til grund, at den øgede efterspørgsel har bevirket, at kapaciteten har været maksimalt 

udnyttet på de mest populære afgangstider, og at dette – sammenholdt med stigende efterspørgsel fra 

Mols-Liniens kunder – har været de primære årsager til kapacitetsudvidelsen, der sker i 2017E ved 

indchartringen af KatExpress 3. 

Mols-Linien vurderes på denne baggrund af have tilstrækkelig kapacitet til at kunne imødekomme den 

forventede stigende efterspørgsel – både på kort sigt (2016E) samt herefter pga. indchartringen af Ka-

tExpress 3 i 2017E. 

6.1.5. Samlet forventet omsætningsvækst 
På baggrund af ovenstående forventes det, at den i afsnit 6.1.2 analyserede omsætningsfremskrivning – 

alt andet lige – udtrykker et pålideligt estimat for Mols-Liniens forventede omsætningsvækst, idet de 

bagvedliggende eksterne faktorer vurderes at udvikle sig positivt (på nær olieprisen) 

Mols-Linien forventes således på kort sigt (2016E og 2017E) at være i stand til at tage markedsandele 

Storebæltsbroen, og herefter stabilisere sin markedsandel omkring 11 pct. Dette fører til en forholdsvis 

Kapacitet KatExpress 1 KatExpres 2 Max Mols I alt

Eksisterende flåde

Biler 417 417 220 1.054

Passagerer 1.000 1.000 780 2.780

I alt 1.417 1.417 1.000 3.834

Vægtet 37,0% 37,0% 26,1% 100,0%

Tabel  6.5. Mols -Liniens  nuværende passagerkapaciteter. I l lustration: Egen ti lvi rkning
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stejl, men herefter aftagende, vækstrate, hvor vækstraten i terminalperioden forventes at være på ni-

veau med den generelle samfundsvækst58.  

I første år af budgetperioden forventes en omsætningsvækst på 4,0 pct., svarende til ca. samme niveau 

som de af Mols-Linien udmeldte forventninger59.  

Fra og med 2017E forventes endvidere, at Mols-Linien vil været i stand til at udnytte selskabets forøgede 

kapacitet (som følge af indsættelen af KatExpress 3). 

Den samlede forventede omsætningsvækst fremgår af tabel 6.6 nedenfor: 

 

6.2. Budgetteret resultatopgørelse 
Budgetteringen af de øvrige poster i Mols-Liniens reformulerede resultatopgørelse tager udgangspunkt i 

de finansielle værdidrivere, som blev identificeret i kapitel 5 (rentabilitetsanalyse). Dog behandles de 

den regnskabsmæssige påvirkning ved salg af Max Mols i 2017E i særskilt afsnit nedenfor. 

I rentabilitetsanalysen blev det fastslået, at udviklingen i selskabets ROIC var styret af øget OG, som igen 

kunne henføres til 1) øget nettoomsætning og 2) reducerede driftsomkostninger.  

Særligt udgiftsposten olieforbrug, som med ca. 30 pct. af nettoomsætningen (2015) er Mols-Liniens 

største udgiftspost, er i løbet af analyseperioden blevet reduceret med ca. 20 pct. i forhold til 2011. Det 

blev fastslået, at dette kunne forklares med faldende oliepriser, bedre kapacitetsudnyttelse, samt om-

lægningen af tonnage til mere omkostningseffektive skibe.  

For at budgettere udviklingen i Mols-Liniens fremtidige driftsomkostninger tages udgangspunkt i de hi-

storiske driftsomkostningers andel i forhold til nettoomsætningen. Det skyldes, at denne fordeling tager 

højde for Mols-Liniens tilpassede antal afgange, mm. 

Fordelingen har gennem hele analyseperioden været faldende og udgjorde i analyseperiodens seneste 

to år hhv. 73,6 pct. og 78,6 pct. af nettoomsætningen. I perioden 2014 til 2015 steg driftsomkostninger-

ne med 2,6 pct. 

På grund af forventningen om flere afgange (som følge af øget efterspørgsel), samt en generel gradvist 

stigende oliepris, forventes fremadrettet i budgetperioden, at Mols-Liniens driftsomkostninger i forhold 

til omsætningen årligt vil stige med 3,5 pct. indtil 2021E, hvorefter driftsomkostningerne forventes at 

falde i takt med det forventede fald i omsætningsvæksten. 

EBITDA-marginen for 2016E forventes at være stort set uændret i forhold til 2015, men forventes herfra 

at stige til først 29,2 pct. i 2017E til 31,5 pct. Den forventede stigning skyldes tonnageomlægningen til en 

større og mere omkostningseffektiv færge, samt fortsat forbedret kapacitetsudnyttelse.  

Under forudsætning af, at indchartringen af KatExpress 3 sker på samme vilkår KatExpress 1 og 260, for-

ventes Mols-Liniens core nettofinansielle omkostninger med at stige fra 6,7 pct. af nettoomsætningen i 

                                                           
58

 Denne udvikling løser dermed den i DCF/EVA-modellerne indbyggede konflikt om, at en vækstrate i terminalpe-
rioden, der overstiger den generelle samfundsvækst, fører til, at selskabet i al evighed vokser hurtigere end sam-
fundet, og dermed at selskabet på sigt overgår samfundsøkonomien, jf. eks. Sørensen (2012), s. 257.  
59

 Mols-Linien har i årsrapport (2015), s. 3 anført, at selskabet forventer en stigning i personbilsenheder på 3,9 i 
2016E. 

Terminal

8 7 6 5 4 3 2 1

Terminal 2022E 2021E 2020E 2019E 2018E 2017E 2016E

1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 4,5% 5,5% 7,0% 4,0%

Tabel  6.6: Mols-Liniens  budgetterede omsætningsvækst i  analyseperioden. Ki lde: Egen ti lvi rkning

Budgetperiode

Budgetteret omsætningsvækst
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2016E til 9,7 pct. af nettoomsætningen i 2017E. Tilsvarende forventes afskrivningerne at stige fra 7,6 

pct. af nettoomsætningen i 2016E til 9,5 pct. af nettoomsætningen i 2017E.  

Der budgetteres ikke med dirty-surplus-poster i form af dagsværdiregulering af finansielle instrumenter 

(oliepriskontrakter) eller lignende. Det skyldes, at fordi Mols-Linien ”ikke foretager aktiv spekulation”61 

er posten transitorisk. Herudover ville budgettering med indtægter eller udgifter fra dagsværdiregule-

ring reelt betyde, at Mols-Linien enten er bedre/dårligere til at prisfastsætte olie end markedet er (hvil-

ket netop må antages at være definitionen af spekulation). Endelig har dagsværdireguleringsposterne 

ingen cash-flow-påvirkning, hvilket taler yderligere imod budgettering af posten. 

Mols-Linien har i regnskabsåret 2015 rapporteret om eventualaktiver vedrørende endnu et motorhavari 

på Max Mols (i 2013), som forsikringsselskabet igen har afvist at dække, og hvor der i regnskabsåret 

2016E forventes dom i en af Mols-Linien anlagt erstatningssag. De nøjagtige detaljer vedrørende motor-

havariet, samt de påløbende procesrenter, kendes ikke. Sidste sag, hvor der i 2014 blev afsagt dom for 

et motorhavari i 2011, udløste en udsædvanlig driftsindtægt for Mols-Linien på 13,1 mio. kr.  

Det forventes, at Mols-Linien også vinder denne sag, hvorfor der i 2016E budgetteres med en usædvan-

lig driftsindtægt på 10 mio.kr. 

Salg af Max Mols (2017E) 

Som beskrevet i afsnit 3.2 har Mols-Linien indgået aftale om indchartring af KatExpress 3 (samme type 

som KatExpress 1 og 2) for en 12-årig periode og med forventet levering den 31. marts 2017.  

Samtidig med offentliggørelsen af nyheden om den indgåede leasingaftale meddelte Mols-Linien, at det 

er hensigten, at KatExpress 3 skal erstatte færgen Max Mols (som ejes af Mols-Linien). 

Den regnskabsmæssige påvirkning ved frasalg af Max Mols skal derfor indregnes i regnskabsåret 2017E, 

hvilket betyder, at det er nødvendigt at fastslå en realistisk salgspris for færgen.  

Til brug herfor er markedet for brugte færger for perioden 2013-2016, samt en enkelt handel i 2006, 

blevet analyseret62. Fra analysen findes det særligt interessant, at hurtigfærgerne Condor Express og 

Condor Vitesse i januar 2015 blev solgt til det græske selskab Seajet. Færgerne er særlige ved, at de på 

følgende parametre er direkte sammenlignelige med Max Mols;  

- Færgerne er af samme type (hurtigfærge, katamaran). 

- Færgerne er bygget på samme værft som Max Mols (Incat Tasmanien).  

- Færgerne er bygget i næsten samme år (1996 og 97) – Max Mols er bygget i 1998. 

- Færgerne har næsten samme kapacitet (Max Mols har lidt større kapacitet end Condor-

færgerne). 

Handelsprisen for de to færger er ikke oplyst, hvorfor denne først må estimeres ved brug af de øvrige 

handlers realiserede priser.  

På baggrund af de gennemførte handler i samme periode som Condor-transaktionen (dvs. perioden 

2015-2016) findes en gennemsnitlig pris pr. passager på 198.946 kr. Condor-færgernes kapacitet er op-

lyst til 800 passagerer, hvormed prisen for de to færger kan herved findes til ca. 159 mio. kr. pr. færge. 

                                                                                                                                                                                           
60

 Ved at betragte Mols-Liniens renteudgifter til finansielle leasingkontrakter i forhold til selskabets rapporterede 
finansielle leasingforpligtelser, findes i regnskabsårene 2014 og 2015 en rente på de finansielle leasingkontrakter 
på 6,4 pct. Dette forventes at være uændret i budgetperioden. 
61

 Se eks. Årsrapport (2015), s. 60. 
62

 Oplysningerne er baseret på data fra Clarkson Research. Oversigten over skibshandler er vedlagt som bilag 8. 
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Den beregnede salgspris for Condor-færgerne kan valideres ved, at færgen Fjord Cat – som er af præcis 

samme type og størrelse som Max Mols, og endda bygget i samme år – i 2006 blev solgt til det norske 

rederi Fjord Line for 21,7 mio. USD, svarende til ca. 142,1 mio. kr.  

Fjord Cat-transaktionen bekræfter dermed, at den estimerede salgspris for Condor-færgerne ikke kan 

antages at være urealistisk. Prisforskellen kan forklares ved ændrede markedsvilkår siden 2006. 

På baggrund af de undersøgte handler vurderes det, at Mols-Linien i regnskabsåret 2017E kan realisere 

en salgspris på 140 mio. kr. for Max Mols. Hertil forventes salgsomkostninger for 5 mio. kr. (til eks. 

skibsmægler, mm.), hvormed den regnskabsmæssige påvirkning estimeres at udgøre 135 mio. kr.  

Mols-Linien har ikke gæld i Max Mols, som derved er ubehæftet. 

I modsætning til Mols-Liniens ophørte aktiviteter, vurderes salget af Max Mols og indchartringen af Ka-

tExpress 3 være omlægning af tonnage vedrørende hurtigfærgedrift, og således udgøre en del af selska-

bets core driftsaktivet, jf. Strategi 201163.  

Salget af Mols-Linien indregnes derfor i den budgetterede resultatopgørelse for regnskabsåret 2017E 

som en usædvanlig driftspost.  

Samlet budgettering af reformuleret resultatopgørelse 

På baggrund af ovenstående forventes i budgetperioden følgende udvikling i Mols-Liniens marginer, og 

dermed resultatopgørelse: 

 

6.3. Budgetteret balance  
Mols-Linien har med Strategi 2011 formået at strømline selskabets balance, som – når KatExpress 3 er 

indchartret i 2017E (gennemgås særskilt nedenfor) – udelukkende består af 3 skibe indchartret på finan-

sielle leasingkontrakter, samt hertil forbundne aktiviteter i form af catering ombord og drift/vedligehold 

af rampeanlæg, mm. 
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 Petersen & Plenborg (2012), s. 76 argumenterer for, at selskaber – set over tid – har behov for at omstille forret-
ningsmodellen til omskiftende forhold, og at visse tilbagevende restruktureringsomkostninger derfor kan klassifi-
ceres som usædvanlige driftsposter.  

Terminal

8 7 6 5 4 3 2 1

Terminal 2022E 2021E 2020E 2019E 2018E 2017E 2016E

Nettoomsætning i alt 908.147         899.155         881.525         855.849         822.932         787.495         746.441         697.608         

EBITDA 286.357         283.522         277.962         269.866         256.765         240.473         217.918         186.958         

EBIT 213.705         211.589         206.559         197.975         185.170         169.599         147.006         134.041         

NOPAT 211.889         209.791         204.796         196.263         183.524         168.024         145.513         133.095         

Usædvanlige driftsposter -                   -                   -                   -                   -                   -                   135.000           10.000             

Core andet driftsoverskud 211.889         209.791         204.796         196.263         183.524         168.024         280.513         143.095         

Samlet driftsoverskud (DO) 211.889         209.791         204.796         196.263         183.524         168.024         280.513         143.095         

Totalindkomst 152.858         150.760         142.845         131.392         115.732         97.312           207.123         96.469           

Nettoomsætning i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

EBITDA-margin 31,5% 31,5% 31,5% 31,5% 31,2% 30,5% 29,2% 26,8%

EBIT-margin 23,5% 23,5% 23,4% 23,1% 22,5% 21,5% 19,7% 19,2%

NOPAT-margin 23,3% 23,3% 23,2% 22,9% 22,3% 21,3% 19,5% 19,1%

Core andet driftsoverskud-margin 23,3% 23,3% 23,2% 22,9% 22,3% 21,3% 37,6% 20,5%

Samlet driftsoverskud (DO)-margin 23,3% 23,3% 23,2% 22,9% 22,3% 21,3% 37,6% 20,5%

Totalindkomst-margin 16,8% 16,8% 16,2% 15,4% 14,1% 12,4% 27,7% 13,8%

Tabel  6.7: Mols -Liniens  budgetterede resultatopgørelse i  analyseperioden (med angivelse af sa lg af Max Mols ). Ki lde: Egen ti lvi rkning

Reformuleret resultatopgørelse

Budgetperiode



”Hvorfor var Mols-Linien en attraktiv investeringscase for en kapitalfond som Polaris?” 

Jens Christian Skiffard  HD(F), hovedopgave 50 

 

De finansielt leasede skibe følger en regnskabspraksis, hvorefter de indregnes til det laveste af dagsvær-

dien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelserne. Herefter måles skibene til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger, og hvor hurtigfærger afskrives lineært over en periode på 20-25 år.  

Afholdte udgifter til periodiske eftersyn af skibe og skibsmotorer tillægges skibenes kostpris, og afskrives 

lineært over en periode på 1-10 år frem til næste planlagte eftersyn. 

Den anvendte regnskabspraksis bevirker, at ved at tage udgangspunkt i det foregående års regnskabs-

mæssige værdi af Mols-Liniens finansielt leasede skibe, og korrigere disse for årets afskrivninger, kan det 

efterfølgende års værdi estimeres forholdsvist nøjagtigt.  

Eksempelvis har Mols-Linien i årene 2013, 2014 og 2015 rapporteret om finansielt leasede skibe på hhv. 

778,1 mio. kr., 748,9 mio. kr. og 719,7 mio. kr., hvilket svarer til en årlig reduktion på præcis 29,2 mio. 

kr. (eller 14,6 mio. kr. pr. finansielt leaset skib). I samme år har Mols-Linien rapporteret om investeringer 

vedrørende periodiske eftersyn på skibe på ca. 4,5 – 5,0 mio. kr. 

Med mindre skibene skal gennemgå ekstraordinære periodiske eftersyn (hvormed de deraf følgende 

investeringer kan tillægges den lineært afskrevet kostpris), vil den regnskabsmæssige værdi af de finan-

sielt leasede skibe i det efterfølgende år derfor blive reduceret med dette beløb. 

Dette forventes i budgetperioden ikke at være tilfældet, hvorfor der i budgetperioden alene budgetteres 

med årlige afskrivninger på -14,6 mio. kr. pr. finansielt leaset skib. 

Indchartring af KatExpress 3 (2017E) 

Tonnageomlægningen i 2017E, der opstår som følge af frasalg af Max Mols samt indchartring af KatEx-

press 3, betyder, at det i budgetperioden er nødvendigt at tilpasse balancen til de regnskabsmæssige 

ændringer, der forventes at opstå i regnskabsåret 2017E. 

I aktivsiden skal den regnskabsmæssige værdi af de finansielt leasede aktiver (herunder nu også KatEx-

press 3) indregnes i Mols-Liniens anlægskapital, mens Max Mols udgår pga. forventet frasalg (se afsnit 

6.2 ovenfor). 

Tilsvarende skal der i passivsiden foretages tilpasninger i Mols-Liniens finansielle leasingforpligtelser, der 

stiger som følge af de øgede finansielle forpligtelser vedrørende KatExpress 3. 

Eftersom KatExpress 3 er af præcis samme type som KatExpress 1 og 2 benyttes indchartringen af disse i 

regnskabsårene 2012 og 2013 som reference til vurderingen af KatExpress 3’s regnskabsmæssige på-

virkning. Særligt tages udgangspunkt i indchartringen af KatExpress 2, der – ligesom KatExpress 3 – blev 

leveret nybygget til Mols-Linien (KatExpress 1 er bygget i 2009 og indchartret pr. april 2012). 

I regnskabsåret 2012 (hvor kun KatExpress 1 var leaset) udgjorde Mols-Liniens finansielt leasede an-

lægsaktiver 355,7 mio. kr., mens posten i 2013 var steget til 778,1 mio. kr. Det kan heraf udledes, at 

KatExpress 2 blev indregnet i Mols-Liniens regnskab til en værdi af ca. 422,4 mio. kr.64 

På denne baggrund, samt henset til den generelle markedsudvikling siden indgåelsen af leasingaftalen 

vedrørende KatExpress 2 i december 201265, vurderes værdien af den finansielle leasingkontrakt vedrø-

                                                           
64

 Værdien af finansielt leasede aktiver er i 2013 også påvirket af afskrivninger på selskabets skibe, som i årsregn-
skabet for 2013 rapporteres til i alt ca. 41 mio. kr. Der findes imidlertid ikke segmentoplysninger om de enkelte 
skibes andel af afskrivningerne, hvormed det ikke er muligt at foretage en nøjagtig justering af den regnskabsmæs-
sige påvirkning af KatExpress 2. 
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rende KatExpress 3 at udgøre 450 mio. kr., som dermed indregnes i Mols-Liniens anlægskapital i regn-

skabsåret 2017E. 

I passivsiden sondres i budgetperioden mellem kort- og langfristede leasingforpligtelser, som yderligere 

segmenteres for hvert af Mols-Liniens tre leasede skibe.  

Mols-Linien har i regnskabsåret 2015 rapporteret om kortfristede leasingforpligtelser for i alt 30,5 mio. 

kr., svarende til 15,2 mio. kr. pr. hvert af selskabets to leasede skibe.  

I budgetperioden antages 1) at leasingaftalen vedrørende KatExpress 3 indgås på samme vilkår som 

KatExpress 1 og 2, samt 2) at de kortfristede finansielle leasingforpligtelser pr. skib er enslydende med 

forpligtelsen i regnskabsåret 2015.  

For hver af KatExpress 1-3-færgerne indregnes i budgetperioden derfor kortfristede leasingforpligtelser 

på 15,2 mio. kr. I regnskabsåret 2017E korrigeres dog for, at KatExpress 3 først bliver leveret pr. 1. marts 

2017, hvormed de kortfristede finansielle leasingforpligtelser for skibet i dette år kun udgør 11,4 mio. 

kr.66  

Ved at anvende disse antagelser i budgetperioden er det herefter muligt at budgettere samtlige af Mols-

Liniens lang-og kortfristede leasingforpligtelser, samt selskabets samlede forpligtelser. Det skyldes – 

som fremhævet indledningsvist i nærværende afsnit – at Mols-Liniens finansielle forpligtelser udeluk-

kende består af kort-og langfristede leasingforpligtelser, jf. tabel 6.8 nedenfor:  
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 Den finansielle leasingaftale vedrørende KatExpress 2 blev indgået den 21. december 2012 og blev taget i brug i 
maj 2013, jf. selskabsmeddelelse nr. 214. 
66

 Beregnes: ((12-3 måneder)/12 måneder) x 15,2 mio. kr. =11,4 mio. kr. 

Terminal

8 7 6 5 4 3 2 1

Terminal 2022E 2021E 2020E 2019E 2018E 2017E 2016E

AKTIVER

Anlægskapital 923.695         914.549         957.943         1.001.136     1.044.147     1.087.096     1.127.689     802.285         

KatExpress  1 260.140           257.564           272.176           286.787           301.399           316.010           330.622           345.233           

KatExpress  2 260.140           257.564           272.176           286.787           301.399           316.010           330.622           345.233           

KatExpress  3 380.712           376.943           391.554           406.166           420.777           435.389           450.000           -                   

Max Mols 80.427             

Øvrig anlægskapita l 22.704             22.479             22.038             21.396             20.573             19.687             16.446             31.392             

Arbejdskapital -72.652          -71.932          -70.522          -68.468          -65.835          -63.000          -59.715          -55.809          
Investeret kapital (IC) 851.043         842.617         887.421         932.668         978.313         1.024.096     1.067.974     746.477         

PASSIVER

Finansielle aktiver 1.126.627     1.113.100     963.310         820.993         689.730         573.988         474.758         169.648         

Finans iel le aktiver, primo 972.943           963.310           820.993           689.730           573.988           474.758           169.648           77.007             

Årets  ti lgang (FCFE) 153.684           149.790           142.317           131.263           115.742           99.230             305.110           92.641             

Finansielle forpligtelser 934.491         925.239         971.013         1.016.787     1.062.561     1.108.335     1.150.294     730.810         

 - Kortfristede leasingforpligtelse 46.232           45.774           45.774           45.774           45.774           45.774           41.960           30.516           

KatExpress  1 (kortfri s tet) 15.411             15.258             15.258             15.258             15.258             15.258             15.258             15.258             

KatExpress  2 (kortfri s tet) 15.411             15.258             15.258             15.258             15.258             15.258             15.258             15.258             

KatExpress  3 (kortfri s tet) 15.411             15.258             15.258             15.258             15.258             15.258             11.444             -                   

 - Langfristede leasingforpligtelse 888.259         879.465         925.239         971.013         1.016.787     1.062.561     1.108.335     700.294         

KatExpress  1 (langfris tet) 261.185           258.599           273.857           289.115           304.373           319.631           334.889           350.147           

KatExpress  2 (langfris tet) 261.185           258.599           273.857           289.115           304.373           319.631           334.889           350.147           

KatExpress  3 (langfris tet) 365.889           362.267           377.525           392.783           408.041           423.299           438.557           -                   

Nettofinansielle forpligtelser i alt (NFF) -192.136       -187.862       7.703              195.794         372.831         534.346         675.536         561.162         

EGENKAPITAL 1.043.180     1.030.479     879.719         736.874         605.482         489.750         392.438         185.315         

SAMLET FINANSIERING 851.043         842.617         887.421         932.668         978.313         1.024.096     1.067.974     746.477         

Tabel  6.8: Budgetteret ba lance (2016E-2022E). Ki lde: Egen ti lvi rkning

UDGÅET

Balance

Budgetperiode
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Arbejdskapitalen forventes i budgetperioden at udgøre 8 pct. af nettoomsætningen i samtlige år, hvilket 

er tilnærmelsesvist på niveau med analyseperioden. I posten indgår bl.a. driftslikviditet, jf. afsnit 5.2.1.  

Mols-Liniens finansielle aktiver forventes at stige markant, hvilket skyldes en kombination af det budget-

terede overskud fra driften, samt der kun i 2017E forventes nyinvesteringer i arbejdskapitalen. Posten 

påvirkes desuden af salget af Max Mols, jf. beskrivelsen ovenfor i afsnit 6.2. 

6.3.1. Terminalværdien  
I ovenstående budgettering ses virkningerne af både indchartringen af KatExpress 3 og den efterfølgen-

de udvikling i anlægskapitalen. Fordi der ikke i budgetperioden forventes behov for yderligere nyinve-

steringer i skibe, ses det endvidere af tabellen, at anlægskapitalen udelukkende falder i takt med de 

årlige afskrivninger.  

At fortsætte denne kalkulation i terminalåret vil betyde, at der i al evighed kun foretages afskrivninger, 

hvilket reelt betyder, at Mols-Linien er under afvikling.  

Eftersom dette ikke er tilfældet, budgetteres der i terminalåret med, at Mols-Liniens anlægsaktiver i 

forhold til nettoomsætningen vil være lig sidste års (2022E), hvor anlægsaktiverne udgjorde 101,7 pct. af 

nettoomsætningen. Fordi nettoomsætningen i terminalåret forventes at stige med 1 pct., opnås herved, 

at anlægskapitalen i terminalperioden vil opleve en stigning i forhold til budgetperioden.  

Denne stigning i anlægskapitalen tager dermed hensyn til de forventede fremtidige nyinvesteringer, idet 

der i terminalåret – og dermed i al evig fremtid – forventes en højere andel af anlægskapital i forhold til 

nettoomsætningen. Dette bevirker samlet set, at det i terminalåret forventes, at nettoinvesteringerne 

vil overstige de årlige af- og nedskrivninger, hvormed værdien i terminalåret udtrykker det i al evig frem-

tid gennemsnitlige niveau for nettoinvesteringerne. 

Budgetteringen kan illustreres ved figur 6.1, hvori den historiske og budgetterede udvikling i Mols-

Liniens anlægskapital i forhold til nettoomsætningen fremgår. Figuren er suppleret med en illustration af 

en alternativ metode, som er baseret på budgettering med en flad gennemsnitlig andel af anlægsakti-

verne i forhold til nettoomsætningen: 

 

Det bemærkes generelt, at infrastrukturselskaber adskiller sig fra andre selskaber ved, at nyinvesterin-

ger i anlægsaktiver er forholdsvis massive, men at de til gengæld optræder med jævnere mellemrum 

(hvilket i figur 6.1 bekræfter). 

Budgettering af denne type selskaber gøres derfor normalt ved brug af en meget lang budgetperiode 

(30-40 år), hvorved ”toppene” fra anlægsinvesteringerne udjævnes over perioden. En så lang budgetpe-

riode er dog ikke uden vanskeligheder, bl.a. fordi de enkelte multipler skal budgetteres over en særdels 

lang perioden, hvilket er behæftet med risiko for fejlestimation. 
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I nærværende projekt er det vurderet mest retvisende at iagttage den præcise udvikling i kun budgetpe-

rioden. Det skyldes projektets formål om at analysere investeringscasen set fra en finansiel (og kortsig-

tet investor), der forventes at gennemføre et exit efter et begrænset antal år. 

6.4. Budgetteret cash flow 
Da Mols-Liniens reformulerede resultatopgørelse og balance nu budgetteret, kan det fremtidige cash 

flows herefter identificeres. 

Det frie cash flow (from firm), FCFF, findes som en funktion af Mols-Liniens core driftsresultat (NOPAT), 

tillagt de årlige ændringer i arbejdskapitalen og fratrukket nettoinvesteringerne.  

Det frie cash flow (to equity), FCFE, findes ved også at inkludere de årlige bevægelser fra finansieringsak-

tiviteten, samt de usædvanlige driftsposter. 

Mols-Liniens frie cash flow fremgår af tabel 6.9 nedenfor: 

 

I tabel 6.9 ses i terminalåret den afledte effekt af, at anlægskapitalens budgetterede andel af nettoom-

sætningen (som forventes at stige med 1 pct.) fører til markant højere nettoinvesteringer end i budget-

perioden (som i disse år kun udvikler sig med de årlige afskrivninger). 

Det ses tillige af tabellen, at salget af Max Mols positivt påvirker regnskabsåret 2017E. Netop dette fra-

salg kan være en medvirkende faktor for Polaris’ køb af Mols-Linien, hvilket behandles senere i DEL 3.  

De foregående afsnit har haft til formål at identificere Mols-Liniens budgetterede finansielle udvikling.  

Førend en værdi af Mols-Linien kan fastsættes, skal selskabets kapitalomkostninger tillige identificeres, 

idet disse anvendes som diskonteringsrente i DCF/EVA-modellen.  

6.5. Kapitalomkostninger 
Som beskrevet i afsnit 2.1.1 udtrykkes et selskabs gennemsnitlige kapitalomkostninger ved WACC’en: 

WACC = 
Egenkapital

Egenkapital+Fremmedkapital 
∗ REK+ 

Fremmedkapital

Egenkapital+ Fremmedkapital
∗ RFK  

Fordelingen af andelen af egen- og fremmedkapital udgør et selskabs kapitalstruktur, og gennemgås for 

Mols-Linien nedenfor. 

Fordi Mols-Linien er tilmeldt tonnagebeskatningsordningen, hvormed Mols-Liniens ikke har muligt at 

opnå fradragsret for finansielle omkostninger stammende fra tonnagebeskattede aktiviteter, betragtes 

Terminal

8 7 6 5 4 3 2 1

Terminal 2022E 2021E 2020E 2019E 2018E 2017E 2016E

NOPAT 211.889         209.791         204.796         196.263         183.524         168.024         145.513         133.095         

 + Af- og nedskrivninger 72.652           71.932           71.404           71.891           71.595           70.875           70.912           52.916           

 +/- Ændringer i arbejdskapital 719                 1.410              2.054              2.633              2.835              3.284              3.907              -15.951          

 +/- Nettoinvesteringer -81.797          -28.539          -28.211          -28.880          -28.647          -30.281          -396.316       -10.277          

Frit cash flow (FCFF) 203.463         254.595         250.042         241.908         229.308         211.902         -175.985       159.783         

Finansielle forpligtelser, primo 925.239         971.013         1.016.787     1.062.561     1.108.335     1.150.294     730.810         761.326         

Finansielle forpligtelser (NFF), ultimo 934.491         925.239         971.013         1.016.787     1.062.561     1.108.335     1.150.294     730.810         

 +/- ny gæld/afdrag på eksisterende gæld 9.252              -45.774          -45.774          -45.774          -45.774          -41.960          419.484         -30.516          

Usædvanlige driftsposter -                  -                  -                  -                  -                  -                  135.000         10.000           

Usædvanlige poster (efter skat) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Core netto finansielle omkostninger (efter skat) -59.031          -59.031          -61.951          -64.872          -67.792          -70.712          -73.389          -46.626          

Usædvanlige finansielle omkostninger (efter skat) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Frit cash flow til ejerne (FCFE) 153.684         149.790         142.317         131.263         115.742         99.230           305.110         92.641           

Tabel  6.9: Budgetteret cash flows  (2016E-2022E). Ki lde: Egen ti lvi rkning

Budgetperiode

Cash flow
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Mols-Liniens WACC i det følgende uden skat (dvs. fremmedkapitalen ganges ikke med skatteleddet (1-

TC))67. 

6.5.1. Kapitalstruktur 
I afsnit 2.3 blev det beskrevet, hvordan en kapitalfond - efter overtagelsen af et selskab – vil have inci-

tament til at gældsætte porteføljeselskabet mest muligt med henblik på at optimere skatteskjoldet, 

således at WACC’en reduceres og værdien af selskabet øges.  

Ifølge trade-off teorien vil porteføljeselskabet blive gældsat indtil skatteskjoldet er maksimalt udnyttet. I 

praksis vil gearingen typisk højst udgøre 4 gange egenkapitalen, da ikke er muligt at opnå fradrag for 

renter og kurstab, der overstiger denne tærskel, jf. SSEL § 11 (”tynd kapitalisering”). 

Fordi Mols-Linien er tilmeldt tonnagebeskatningsordningen, hvormed det ikke er muligt at øge værdien 

af selskabet ved optimering af skatteskjoldet, er valget af kapitalstruktur ifølge M&M irrelevant.  

I budgetperioden antages derfor en langsigtet ”target”-kapitalstruktur for Mols-Linien, som er vægtet 

med 75 pct. fremmedkapital og 25 pct. egenkapital68.  

6.5.2. Afkastkrav på egenkapital 
Afkastkravet på egenkapitalen (REK) defineres ved brug af CAPM: 

 CAPM: E(REK) = Rf+ β *(E(Rm)-Rf) + LS , hvor 

E(REK) = Afkastkrav på egenkapital 

Rf   = Risikofrie rente 

β  = Beta for Mols-Linien 

(E(Rm) - Rf) = Markedsrisikopræmie 

LS  = Likviditetstillæg for investering i det pågældende selskab 

Risikofri rente 

Den risikofrie rente udtrykker det afkast, en investor risikofrit kan opnå som et alternativ til investering i 

eks. Mols-Linien eller i markedsporteføljen. Ved fastlæggelse af den risikofrie rente skal det således iagt-

tages, på hvilke markeder Mols-Linien opererer, samt hvilke type investorer, som kan antages at ville 

investerer i selskabet, og som dermed ligeledes vil kunne opnå et alternativt risikofrit afkast ved investe-

ring i den risikofrie rente. 

Som fremhævet i kapitel 4 (strategisk analyse) driver Mols-Linien kun færgeroverfart på Kattegat, hvor-

for det geografisk relevante marked for Mols-Linien kan indkapsles til at være Danmark.   

Danske investorer vurderes tillige at den type af investorer, som primært har eller vil investerer i selska-

bets aktier. Det underbygges af, at både selskabets historiske og nuværende storaktionærer er danske 

fysiske eller juridiske personer, samt at selskabets aktier aldrig har været dobbeltnoteret på andre mar-

kedspladser i udlandet. 
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 M&M’s modeller indeholder ikke en version uden skat, men med konkursomkostninger. Konkursomkostninger 
kan således påvirke Mols-Liniens kapitalstruktur, men vil ikke blive yderligere behandlet i projektet.  
68

 Ved at fastsætte en langsigtet target-kapitalstruktur undgås det såkaldte ”cirkularitetsproblem”, der opstår som 
følge af, at markedsværdierne anvendes til at beregne WACC’en (og omvendt). 
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På denne baggrund tages i nærværende projekt udgangspunkt den 10-årige danske statsobligation69, 

hvor obligationens effektive rente anvendes som den risikofrie rente. Dette stemmer tillige overens med 

den praksis, som PwC i en brancheundersøgelse fra april 2016 har afdækket70. Obligationsseriens gen-

nemsnitlige effektive rente beregnes ud fra Nationalbankens auktioner over obligationen i 2016, og 

findes som:  

 Rf = 0,58 pct. 

Beta (β) 

Betaværdien måler samvariansen mellem et selskab og markedsporteføljen (eller en peer-gruppe), og 

udgør dermed den selskabsspecifikke (usystematiske) risiko, der ikke ved spredning kan bordiversifice-

res. 

Beta kan estimeres ved først at aflæse betaværdierne for en peer-gruppe af sammenlignelig selskaber, 

dvs. selskaber med samme overordnede forretningsmodel – i dette tilfælde persontransportvirksomhe-

der, herunder færgerederier.  

Da finansiel risiko – som kan bortdiversificeres – indgår i den selskabsspecifikke risiko, vil peer-gruppens 

beta-værdier være påvirket af selskabernes finansielle gearing.  

Peer-gruppens beta-værdier ”renses” derfor for gearing for at finde βPeer-gruppe (unleveraged), som herefter 

kan ganges med Mols-Liniens gearing for at finde βMols-Linien. 

I tabel 6.10 nedenfor fremgår den fundne peer-gruppe, samt gruppens gearede- og ugearede beta. 

 

Fra tabel 6.10 findes et ugearet beta for peer-gruppen findes til βPeer-gruppe (unleveraged) = 0,40.  

Mols-Linien har i regnskabsåret 2015 rapporteret om nettofinansielle forpligtelser for 684,3 mio. kr., 

mens egenkapitalen er beregnet til 88,8 mio. kr. Mols-Liniens gældandel udgør derfor i regnskabsåret 

2015 WFK = 0,885.  

På baggrund heraf kan Mols-Liniens beta estimeres til følgende: 

βMols−Linien =  β
Peer−gruppe (unleveraged)  ∗ (1 + WFK)  

βMols−Linien =  0,40 ∗ (1 +  0,885)  

𝛃𝐌𝐨𝐥𝐬−𝐋𝐢𝐧𝐢𝐞𝐧 =  𝟎, 𝟕𝟔𝟑𝟑  

Kritik af beta 
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 Danske Stat 2025, ISIN: DK0009923138 
70

 PwC (2016), s. 3. 

Peer-gruppe Segment Kapitalstruktur (WFK) Leveraged beta Unleveraged beta

Viking Line ABP Færgetransport 0,47 0,35 0,24

Minoan Lines SA Færgetransport 0,43 0,31 0,22

Irish Continental Group Plc Færgetransport 0,38 0,55 0,40
Firstgroup plc Bustransport 0,57 0,76 0,48

Stagecoach Group Plc Tog- og bustransport 0,89 0,86 0,45

Go-Ahead Group Plc Bustransport 0,79 0,79 0,44

Jungfrauhbahn Holding AG-REG Togtransport 0,05 0,54 0,52

National Express Group Plc Tog- og bustransport 0,51 0,74 0,49

Gns. total 0,51 0,61 0,40

Tabel  6.10: Gearet og ugearet beta  for Peer-gruppe. Ki lde: Bloomberg. I l lustration: Egen ti lvi rkning
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Estimation af beta ved brug af peer-gruppe er forbundet med usikkerhed, hvilket skyldes, at ingen sel-

skaber er fuldt ud sammenlignelige. Det kan dermed diskuteres, om peer-gruppen udgør en repræsen-

tativ enhed til brug for at beregne βMols-Linien.  

Usikkerheden kan eks. knytte sig til, om 1) selskaberne aflægger regnskab efter samme regler (IFRS eller 

GAP), 2) behandler eks. operationel leasing på samme måde, 3) er underlagt samme skattemæssige 

forhold eller 4) er helt eller delvist statsejet, osv. 

Infrastrukturselskaber, herunder færgerederier, er endvidere særligt svære at sammenligne, idet de 

meget sjældent (hvis ikke aldrig) vil konkurrere på samme geografiske markeder, hvis bagvedliggende 

udbuds/efterspørgselsforhold kan være meget forskellige71.  

Til analysebrug, og med forbehold af ovenstående, findes den identificerede peer-gruppen dog relevant 

og repræsentativ, særligt fordi samtlige af selskaberne er i markedet for persontransport, og fordi sel-

skabernes forretningsmodeller (hvad enten det er ”ren færgetransport” og/eller anden form for person-

transport) kræver store anlægsinvesteringer.  

For at validere den for Mols-Linien fundne beta, er værdien krydstjekket72 med den samlede gennem-

snitlige beta-værdi for peer-gruppen + Mols-Linien, som er fundet til βPeer-gruppe (total) = 0,58. Siden Mols-

Linien har en særlig høj gearing – og dermed øget finansiel risiko – giver det god mening, at βMols-Linien > 

βPeer-gruppe (total).  

βMols-Linien vurderes derfor at være repræsentativ.  

Dette bekræftes yderligere ved, at βMols-Linien overfor C20-indekset kan aflæses til 0,339. Fordi Mols-

Linien i denne peer-gruppe sammenlignes med et bredere aktieindeks bestående af bl.a. selskaber, som 

er mere cykliske end persontransportselskaber, er det naturligt at βMols-Linien i denne analyse er lavere 

end når der sammenlignes med peer-gruppen bestående af persontransportselskaber. 

Markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmien udtrykker den præmie, en investor kan opnå ved at investere i markedsporteføl-

jen frem for i den risikofrie rente. 

Markedsrisikopræmien indeholder i teorien samtlige aktiver i hele økonomien, hvilket i praksis ikke er 

muligt at opgøre. 

En fuldkommen porteføljeteoretisk estimation af en markedsrisikopræmie er alt for omfangsrig til at 

kunne rummes inden for rammerne af dette projekt. 

I stedet, og med henblik på at identificere så bred en markedsportefølje som muligt, tages også her ud-

gangspunkt i PwC’s brancheundersøgelse fra april 2016, hvoraf det fremgår, at 65 pct. af respondenter-

ne anvender en markedsrisikopræmie mellem 5,0 – 6,0 pct., og hvor den gennemsnitlige præmie aktuelt 

udgør: 

 (E(Rm) - Rf) = 5,6 pct.73 

Likviditetstillæg 
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 Modsat gælder for eks. en tøjproducent, som ikke er begrænset til ét bestemt geografisk marked, og som der-
med har mulighed for at opnå diversifikation ved eks. at tilpasse produkterne og udbyde produkterne på forskelli-
ge markeder.   
72

 Krydstjek er foretaget ved udtræk af data fra Bloomberg. 
73

 PwC (2016), s. 3. 
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Markedsværdien af et aktiv fastættes på baggrund af udbud og efterspørgsel, og forudsætter derfor 

tilstedeværelsen af et aktivt marked74.  

Det betyder samtidig, at såfremt aktivet ikke er genstand for handel, kan det ikke lægges til grund, at 

den i markedet observerbare pris udtrykker den reelle værdi, hvorved en investor derfor kræve en likvi-

ditetspræmie som kompensation for usikkerheden. 

Mols-Liniens aktier er optaget til handel på NASDAQ, hvor aktien indgår i Small-Cap-indekset.  

For aktier optaget til handel på et reguleret marked kan likviditeten måles ved bid/ask-spreadet, som 

netop udtrykker forskellen mellem udbud og efterspørgsel på aktien. Jo lavere spreadet er, desto mere 

korrekt er aktien prissat (hvormed investorernes vil kræve en mindre eller slet ingen likviditetspræmie). 

Spreadet fastsættes bl.a. på baggrund markedsdybde i form af antal handler og størrelsen heraf.  

Spreadet for Mols-Liniens aktier har i analyseperioden i gennemsnit udgjort 0,78 kr., hvilket er forholds-

vist højt75. Det høje spread kan forklares ved, at aktien i gennemsnit kun har været handlet 21,9 gange 

pr. handelsdag, hvor den daglige gennemsnitlige handelsvolumen har udgjort 10.549 stk. aktier (svaren-

de til, at kun ca. 0,07 pct. af Mols-Liniens samlede aktiekapital er blevet omsat pr. handelsdag). 

Den lave handelsvolumen kan igen forklares ved Mols-Liniens særdeles koncentrerede ejerskab, som 

yderligere har været beføjelsesmæssigt begrænset af, at bankerne har haft pant i aktierne og/eller 

stemmerettighederne (se afsnit 3.1). Tilsammen har dette bevirket, at kun en meget lille del af Mols-

Liniens aktier har været i free-flow, hvilket betyder, at kursen – og dermed markedsværdien af Mols-

Liniens egenkapital – har været fastsat på baggrund af få og små handler.  

Det vurderes på denne baggrund, at Mols-Liniens aktier historisk har været særdels illikvide, og mar-

kedskursen dermed ikke har udtrykt den reelle markedsværdi af selskabets egenkapital. 

Det vurderes derfor, at en investor – som led fastsættelsen af dennes afkastkrav – vil kræve en betydelig 

likviditetspræmie, som antages at udgøre: 

 LS = 8 pct. 

Beregnet afkastkrav på egenkapital 

På baggrund af de ovenfor fundne variable, kan afkastkravet på egenkapitalen nu estimeres som: 

CAPM: E(REK)=Rf+ β *(E(Rm)-Rf) + LT  

CAPM: E(REK)=0,58 pct. + 0,7633 *5,6 pct. +8 pct.   

CAPM: E(REK)=12,85 pct.  

6.5.3. Afkastkrav på fremmedkapital 
Afkastkravet på fremmedkapitalen findes ved: 

 RFK  = Rf + RS, hvor 

 RFK  = Afkastkravet på fremmedkapitalen 
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 Principperne kendes bl.a. fra IFRS 13, som fastsætter de nærmere regnskabsmæssige regler for den værdi, et 
aktiv skal opgøres til i balancen.  
75

 Til sammenligning har spreadet for Novo B-aktien i samme periode gennemsnitligt været på 0,2 kr. Kilde: 
NASDAQ. 
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 Rf = Risikofrie rente 

 RS = Selskabsspecifikke risikotillæg 

Den risikofrie rente (Rf) er defineret ovenfor i afsnit til 0,58 pct.. 

Det selskabsspecifikke risikotillæg (RS), som udtrykker den mer-præmie, en investor vil kræve for at in-

vestere i gældsinstrumenter udstedt af selskabet, fremfor at modtage den risikofrie rente, afhænger af 

det enkelte selskabs finansielle risiko. 

I risikovurderingen indgår derfor både selskabets kapitalstruktur, samt dets evne til at skabe overskud. 

For selskaber, som eksempelvis har udstedt erhvervsobligationer, kan risikotillægget typisk identificeres 

ved brug af selskabets kreditrating (forudsat en sådan er indhentet), hvor det gælder, at jo lavere finan-

siel risiko desto bedre rating. 

Mols-Linien har imidlertid ikke indhentet/offentliggjort en kreditrating, hvorfor risikotillægget ikke kan 

identificeres ved brug heraf.  

Det vurderes i stedet, at skulle Mols-Linien i dag indhente en kreditrating, taler det for en høj rating, at 

EBITDA-marginen i regnskabsåret 2015 var på 26,4 pct., og at selskabets finansielle omkostninger (både 

core og usædvanlige), kun udgjorde 11,7 pct. af nettoomsætningen.  

På den anden side taler Mols-Liniens historisk store udsving i de præsterede resultater – som dog har 

udviklet sig positivt i samtlige regnskabsår - imod en høj kreditrating. 

Det vurderes, at selvom Mols-Liniens seneste finansielle resultater i sig selv burde kunne retfærdiggøre 

en rating tæt på investment grade (dvs. BBB- på S&P’s skala), vægter de historiske resultater dog så 

tungt, at Mols-Linien først ville skulle påvise en tidsmæssig længere stabilitet førend Mols-Linien reelt vil 

kunne få denne rating. 

Baseret på en samlet vurdering af Mols-Liniens historiske resultater, samt underliggende forretnings-

model, ville Mols-Linien i dag højst kunne opnå ratingen B. Det betyder, at Mols-Linien vil blive kategori-

seret i midten af segmentet ”Highly Speculative”. 

En B rating betyder, at det selskabsspecifikke risikotillæg kan aflæses til:  

 RS = 6,50 pct.76. 

Det fundne selskabsspecifikke risikotillæg kan valideres ved at betragte Mols-Liniens rente på de finan-

sielle leasingforpligtelser, som i 2014 og 2015 udgjorde 6,4 pct. Denne sammenligning er mulig, idet 

disse forpligtelser (på nær posten anden gæld (driftsforpligtelse)) udgør Mols-Liniens totale fremmed-

kapital.  

Afkastkravet på fremmedkapitalen kan på denne baggrund findes til: 

RFK=Rf+RS,  

RFK=1,84 pct.+6,50 pct.  

RFK=7,08 pct.  
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6.5.4. WACC 
På baggrund af de ovenfor fundne variable, kan Mols-Liniens vægtede gennemsnitlige kapitalomkost-

ninger findes til: 

WACC= 
Egenkapital

Egenkapital+Fremmedkapital 
∗ REK+ 

Fremmedkapital

Egenkapital+ Fremmedkapital
∗ RFK  

WACC= 0,25*12,85 pct.+ 0,75 *7,08 pct.   

WACC= 8,52 pct.  

6.6. Terminalperioden 
I terminalperioden forventes det, at branchen har opnået ”steady state”, dvs. en tilstand, hvor budget-

forudsætningerne forbliver mere eller mindre uændrede. 

I denne periode forventes det, at overnormale afkast bliver reduceret til et normalt markedsafkast. Det-

te medfører, at det primært er inflation som driver væksten i terminalperioden. 

Netop inflationen er i disse ”efterkrise-tider” svær at estimere. Det skyldes bl.a., at trods adskillige nati-

onale og internationale pengepolitiske lempelser77, befinder samfundsvæksten sig fortsat på et særdeles 

lavt niveau.  

Det generelle inflationsniveau (for Danmark) vurderes derfor på lang sigt at udgøre: 

 g = 1 pct.78.  

 

Kapitel 7: Værdien af Mols-Linien 

7.1. DCF/EVA 
På baggrund af de opstillede budgetforventninger for budgetperioden, samt den fundne kapitalstruktur 

og WACC, estimeres nedenfor EVMols-Liniens ved brug af DCF-og EVA-metoderne. 

DCF-modellen estimerer EV ved at tilbagediskontere det frie cash flow fra driften, mens det i EVA-

modellen er residualoverskuddet (Economic Value Added), som tilbagediskonteres. Endelig tilbagedis-

konteres i begge modeller den i terminaltidspunktet fundne værdi. 

For EVA-modellen gælder desuden, at den investerede kapital (IC) for sidste år i analyseperioden lægges 

til de fundne diskonterede værdier. 

De matematiske udtryk for DCF-og EVA-modellerne kan derfor opstilles som: 

 FCF: EV0= ∑
FCFFt

(1+WACC)t
t
t=1 + 

TVt

(1+WACC)t , hvor TVt=
FCFFt+1

WACC-g
 

 EVA:  EV0= ∑
EVAt

(1+WACC)t
t
t=1 + 

TVt

(1+WACC)t +IC0 , hvor TVt=
EVAt+1

WACC-g
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 I Danmark kan fremhæves rekord lave (negative) renter på den ledende indlånsrente i Nationalbanken. I Europa 
kan ikke mindst ECBs historiske QE-program fremhæves, hvor ECB på månedlig basis opkøber obligationer (stats-
coco- og erhvervsobligationer) for op til 60 mia. EUR. 
78

 Dette er lidt under OECDs kortsigtede forventning, som udgør 1,4 pct. for Danmark og 1,3 pct. for Eurozonen (se 
EOCD 2016). Den lavere inflationsforventning skyldes, at OECD løbende har nedjusteret sine inflationsforventnin-
ger. 
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Det frie cash flow og residualoverskud i budgetperioden, samt terminalværdien findes på denne bag-

grund til: 

 

 

Ved anvendelse af de to modeller findes EVMols-Linien = 2,313 mia. kr. Herfra fratrækkes Mols-Linens netto-

finansielle forpligtelser (2015) for at finde Equity ValueMols-Linien, som dernæst divideres med antal aktier 

for at finde prisen pr. aktie: 

 

7.1.1. Korrektion (værdi pr. primo juli 2015) 
Anvendelsen af Mols-Liniens seneste offentliggjorte regnskab af 31. december 2015 som sidste år i ana-

lyseperioden betyder, at den ovenfor fundne værdiansættelse er gældende pr. denne dato.  

Formålet med nærværende projektets er imidlertid at finde et værdiestimat for Mols-Linien pr. primo 

juli 2015, dvs. ½ år tidligere end regnskabsårets afslutning.  

Den fundne pris pr. aktie tilbagediskonteres derfor ½ år, hvor afkastkravet på egenkapitalen – som fun-

det i afsnit 6.5.2 – anvendes som diskonteringsrente: 

 Pris pr. aktiejusteret=Pris pr. akite ∗ (1+REK)-(
1

2
)  

Terminal

8 7 6 5 4 3 2 1

Terminal 2022E 2021E 2020E 2019E 2018E 2017E 2016E

WACC 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52%

g (terminal) 1,00%

Diskonteringsfaktor (1+WACC)^-N 0,52                 0,56               0,61               0,66               0,72               0,78               0,85               0,92               

Frit cash flow (FCFF) 203.463          254.595        250.042        241.908        229.308        211.902        -175.985      159.783        

NPV (FCFF) -                   143.648        153.099        160.737        165.345        165.811        -149.438      147.239        

∑ NPV (FCFF), budgetperiode 786.441          

Terminalværdi 2.705.862       

NPV, terminalværdi 1.526.708       

Enterprise value (EV) 2.313.149       
Tabel  7.1: Enterprise Value (DCF). Ki lde: Egen ti lvi rkning

Discounted Cash Flow (DCFF)

Budgetperiode

Terminal

8 7 6 5 4 3 2 1

Terminal 2022E 2021E 2020E 2019E 2018E 2017E 2016E

WACC 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52% 8,52%

g (terminal) 1,00%

Diskonteringsfaktor (1+WACC)^-N 0,52                 0,56               0,61               0,66               0,72               0,78               0,85               0,92               

NOPAT 211.889          209.791        204.796        196.263        183.524        168.024        145.513        133.095        

Investeret kapital (IC), primo 842.617          887.421        932.668        978.313        1.024.096    1.067.974    746.477        773.165        

Kapitalomkostninger 71.785             75.602          79.457          83.346          87.246          90.984          63.595          65.868          

EVA 140.104          134.189        125.339        112.918        96.278          77.040          81.918          67.227          

NPV (EVA) -                   75.712          76.744          75.029          69.422          60.283          69.561          61.949          

∑ NPV (EVA), budgetperiode 488.699          

Terminalværdi 1.863.245       

NPV, terminalværdi 1.051.285       

Economic Value Added 1.539.984       

Investeret kapital (IC), 2015 773.165          

Enterprise value (EV) 2.313.149       
Tabel  7.2: Enterprise Value (EVA). Ki lde: Egen ti lvi rkning

Economic Value Added (EVA)

Budgetperiode

Enterprise value (EV) 2.313.149          

Nettofinansielle forpligtelser (2015) 684.319              

Equity value 1.628.830          

Antal udstedte aktier i alt (mio. stk.) 14.166.670        

Pris pr. aktie 115,0                   
Tabel  7.3: Beregnet værdi  af Mols -Linien. Ki lde: Egen ti lvi rkning
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Pris pr. aktiejusteret=115,0 ∗ (1+12,85 pct.)-(
1

2
)  

Pris pr. aktiejusteret=108,3 kr.  

Med den justerede pris pr. aktie i EUR findes dermed en EVMols-Linien = 2,217 mia. kr. 

7.1.2. Følsomhedsanalyse 
WACC og terminalvæksten hører til blandt de variable i værdiansættelsen, som er genstand for mest 

usikkerhed, men som samtidig har størst indvirkning på værdiansættelsen. 

Årsagen til usikkerheden skal bl.a. ses i de delkomponenter, som indgår i beregningen af WACC, og som 

hver især ikke er eksakte størrelser, men i stedet er baseret på subjektivt skøn.  

Det samme gør sig gældende for terminalvæksten (g), som er umulig at fastslå på budgettidspunktet – 

hvem havde eksempelvis set finanskrisen, og dens negative indvirkning på inflationsvæksten, komme?  

På denne baggrund er det fundet nærtliggende at foretage en analyse af, hvor følsom den fundne oven-

for fundne pris er overfor ændringer i WACC og/eller terminalvækst på +/-0,5 pct., hhv. +/- 0,1 pct.: 

 

Det ses af tabel 7.4, at selv mindre udsving i WACC og g kan have forholdsvis stor indvirkning på den 

fundne pris, som med følsomhedsanalysen kan estimeres til at være mellem 96,7 – 121,8 kr. pr. aktie. 

7.2. Multipel 
Med henblik på at validere det fundne prisspænd foretages nedenfor en værdiansættelse af Mols-Linien 

ved brug af multipler, hvor der tages udgangspunkt multiplerne P/E og EV/EBITDA. 

Multipelanalyse er baseret på det underliggende rationale om, at to identiske aktiver bør koste det 

samme (loven om én pris)79.  

Som tidligere beskrevet kan to aktiver i praksis aldrig være fuldstændige identiske, særligt ikke komplek-

se enheder som selskaber.  

Anvendelse af multipler til værdiansættelse er således behæftet med usikkerhed, men kan bruges som 

en ”quick-and-dirty”-metode. 

For at værdiansætte Mols-Linien ved en brug af multipler, skal en relevant peer-gruppe først identifice-

res. Til dette formål anvendes den i afsnit 6.5.1 fundne peer-gruppe, som nedenfor i tabel 7.5 er genta-

get med angivelse af selskabernes fundne multipler. Multiplerne er opgjort på basis af selskabernes 

seneste regnskabsår (2015), hvilket muliggør en sammenligning med Mols-Liniens finansielle resultater 

for samme periode. 
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 Sørensen (2012), side 29. 

g/WACC 8,02% 8,52% 9,02%

0,90% 118,6 106,9 96,7

1,00% 120,2 108,3 97,7

1,10% 121,8 109,6 98,9
Tabel  7.4: Følsomhedsanalyse. Ki lde: Egen ti lvi rkning
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I tabel 7.5 sondres igen mellem færgetransport og total. Dette skyldes dels, at de for Mols-Linien mest 

relevante selskaber dermed kan iagttages særskilt, og dels fordi tonnagebeskatning, jf. afsnit 5.1.1, kun 

finder anvendelse på rederivirksomhed80, hvilket gør disse selskaber mere sammenlignelige end selska-

berne i bus- og togsegmentet. 

7.2.1. P/E 
Peer-gruppens gennemsnitlige P/E-multipel aflæses af tabel 7.6 til at udgør 14,9 (færgetransport) og 

15,9 (total). 

Mols-Liniens ”earnings”, dvs. totalindkomst, kan af rapporterede resultatopgørelse for regnskabsåret 

2015 aflæses til: 74,3 mio. kr. 

Værdien af Mols-Linien findes herefter ved at gange peer-gruppens multipel med Mols-Liniens totalind-

komst. Resultatet divideres dernæst med antal aktier for at finde prisen pr. aktie: 

Værdi (pr. aktie)Mols-Linien=
P/EFærgetransport∗Totalindkomst

Antal aktier
  

Værdi (pr. aktie)Mols-Linien=
14,9∗74,3 mio. kr.

14.166.570 stk.
  

Værdi (pr. aktie)Mols-Linien= 78,3 kr. pr. aktie  

Anvendes P/E-multiplen for hele peer-gruppen (som af tabel 7.6 kan aflæses til 15,9) findes følgende: 

Værdi (pr. aktie)Mols-Linien= 
15,9∗74,3 mio. kr.

14.166.670 stk.
  

Værdi (pr. aktie)Mols-Linien= 83,6 kr. pr. aktie  

På baggrund af P/E-multiplen findes et spænd på 78,3 – 83,6 kr. pr. aktie, hvilket er tilnærmelsesvist tæt 

på det ved DCD/EVA-fundne spænd. 

7.2.2. EV/EBITDA 
Peer-gruppens gennemsnitlige EV/EBITDA-multipel aflæses af tabel 7.6 til 9,7 (færgetransport) og 7,7 

(total).  

For at udlede EVMols-Linien ganges multiplerne med Mols-Liniens EBITDA for regnskabsåret 2015, og fra-

trækkes Mols-Liniens nettofinansielle forpligtelser for at finde Equity ValueMols-Linien. Udtrykket divideres 

herefter med antal udstedte aktier for at finde prisen pr. aktie: 
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 Tonnagebeskatning er globalt anerkendt og ikke en dansk maritim særregel. TSL blev således netop vedtaget 
med henblik på at sidestille danske rederiers konkurrenceevne med andre rederier hjemhørende i andre jurisdikti-
oner (hvor der allerede fandtes nationale tonnagebeskatningsregler), jf. Danmarks Rederiforening (2014-15). 

Peer-gruppe Segment Kapitalstruktur (WFK) EV P/E EV/EBITDA Equity (markedsværdi) Debt

Viking Line ABP Færgetransport 0,47 2.199,7 12,6 5,5 1.165,8 1.033,9

Minoan Lines SA Færgetransport 0,43 2.720,7 13,9 10,1 1.550,8 1.169,9

Irish Continental Group Plc Færgetransport 0,38 7.649,8 18,3 13,6 4.742,9 2.906,9
Firstgroup plc Bustransport 0,57 28.067,0 17,6 4,5 12.068,8 15.998,2

Stagecoach Group Plc Tog- og bustransport 0,89 18.545,2 11,2 6,1 2.040,0 16.505,3

Go-Ahead Group Plc Bustransport 0,79 7.453,7 19,4 4,6 1.565,3 5.888,4

Jungfrauhbahn Holding AG-REG Togtransport 0,05 4.184,1 18,1 8,4 3.974,9 209,2

National Express Group Plc Tog- og bustransport 0,51 24.183,1 16,3 8,6 11.849,7 12.333,4

Gns.(færgetransport) 0,43 4.190,1 14,9 9,7 2.486,5 1.703,6
Gns. (total) 0,51 11.875,4 15,9 7,7 4.869,8 7.005,6

Tabel  7.5: Peer-gruppe (inkl . multipler, mm). Ki lde: Bloomberg. Figur: Egen ti lvi rkning
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Værdi (pr. aktie)Mols-Linien= 
(EV/EBITDAFærgetransport * EBITDA

Mols-Linien
) − Nettofinansiele forpligtelser (NFF)

Antal aktier
  

Værdi (pr. aktie)Mols-Linien= 
(9,7 * 177,4 mio. kr.) − 684,3 mio. kr.

14.166.670 stk.
  

Værdi (pr. aktie)Mols-Linien= 73,5 kr. pr. aktie  

Anvendes EV/EBITDA-multiplen for hele peer-gruppen findes følgende: 

Værdi (pr. aktie)Mols-Linien= 
7,7 ∗ 177,4 mio. kr. − 684,3 mio. kr.

14.166.670 stk.
  

Værdi (pr. aktie)Mols-Linien= 47,8 kr. pr. aktie  

Ved anvendelse af EV/EBITDA-multiplen til værdiansættelse findes prisspænd pr. aktie til at udgøre 47,8 

kr. – 73,5 kr. Det vurderes, at prisspændet udtrykker den nævnte risiko ved anvendelse af modellen, og 

at den væsentlige afvigelse kan forklares ved, at peer-gruppen ikke er fuldt ud sammenlignelig.  

7.3. Opsummering (værdiansættelse) 
I ovenstående kapitel er værdien af Mols-Linien beregnet ved brug af DCF/EVA-modellen, samt ved mul-

tipelanalyser.  

DCF/EVA-modellen, som er den mest omfangsrige og datatunge af de anvendte modeller, idet den for-

udsætter budgettering af Mols-Liniens konkrete værdiskabelse i budgetperioden, viste, at værdien af 

Mols-Linien pr. 1. juli 2015 udgjorde mellem 96,7-121,8 kr. pr. aktie.  

Tre af de fire multipel-analyser viste et lavere prisspænd; mellem 73,5 kr. og 86,3 kr. pr. aktie (hvor eks-

tremobservationen på 47,8 kr. er frasorteret). 

Det kan på denne baggrund fastslås, at værdien af Mols-Linien pr. 1. juli 2015 udgjorde et sted mellem 

73,5 – 121,8 kr. pr. aktie, men hvor den mest sandsynlige værdi var mellem 96,7 – 121,8 kr. pr. aktie. 
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DEL 3: Investeringscasen 
De foregående DEL 1 og 2 havde til formål at analysere og vurdere Mols-Liniens strategiske og finansielle 

værdidrivere, således at værdien af Mols-Linien pr. 1. juli 2015 kunne estimeres på et så objektivt grund-

lag som muligt, således at denne beregnede værdi kan udgøre en referenceramme for Polaris’ samlede 

investeringsanalyse af Mols-Linien. 

Netop Polaris’ investeringsanalyse er centrum for nærværende DEL 3, som har til formål at konkretisere 

investeringscasen ud fra de forhold og forudsætninger, der gjorde sig gældende pr. primo juli 2015. 

For at kunne besvare, hvorfor Mols-Linien var en attraktiv investeringscase for Polaris, analyseres først 

investeringscasens lønsomhed ved brug af en LBO-model81 (kapitel 8). Herefter følger en analyse af de 

juridiske omstændigheder og muligheder, som vurderes at være særlig relevant at iagttage i det konkre-

te tilfælde (kapitel 9). 

Endelig opstilles en række konkrete investeringskriterier (hvori lønsomhed og de juridiske forhold ind-

går), som dermed udgør den samlede investeringsanalyse (kapitel 10). 

På baggrund af den samlede investeringsanalyse følger i kapitel 11 afgangsprojektets konklusion, hvori 

der svares på den opstillede problemformulering. 

 

Kapitel 8: Lønsomhedsanalyse 

8.1. LBO-modellen 
I det foregående kapitel blev det vurderet, at prisen for Mols-Liniens aktier pr. 1. juli 2015 burde udgøre 

et sted mellem 73,5 – 121,8 kr. pr. aktie (og mest sandsynligt mellem 96,7 – 121,8 kr. pr. aktie). 

Lukkekursen for Mols-Liniens aktier kunne samme dag aflæses af kurslisten til 32,4 kr. pr. aktie.  

Målt på alene prisforskel fremstod Mols-Linien på denne baggrund umiddelbart som en attraktiv inve-

steringscase. 

For finansielle investorer som Polaris er forskellen mellem en værdiansættelse ved brug af DCF/EVA og 

den observerede markedsværdi dog ikke i sig selv et afgørende investeringskriterium. Det skyldes, at PE-

fondes beregninger af en investeringscase er baseret på en LBO-model, der – i stedet for at returnere 

værdien af et selskab – viser hvor meget fonden maksimalt er i stand til at betale for et target-selskab og 

stadig opnå det krævede afkast. Værdien af selskabet er således mindre relevant, blot det er muligt at 

opnå et fastsat afkastkrav på investeringen. Dog tjener værdiansættelsesmodeller som DCF/EVA til vur-

dering af, hvorvidt det pågældende aktiv er under/overvurderet. 

En LBO-model er dermed grundlæggende en beregningsmetode, som indkapsler den i afsnit 2.3 be-

skrevne forretningsmodel for PE-fonde, dvs. 1) opkøb af selskaber ved brug af så meget fremmedkapital 

som muligt, 2) anvende selskabets frie cash flow (FCFE) til at nedbringe akkvisitionsfinansieringen, såle-

des at 3) PE-fondens equity value maksimeres mest muligt på exit-tidspunktet. 
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 LBO-modellen præsenteres i en forholdsvis simpel version, hvor fokus er på at analysere anvendelsen af Mols-
Liniens budgetterede cash flow til gældsnedbringelse. Det betyder bl.a., at Mols-Linien og det af Polaris stiftede 
holdingselskab (NewCo Holding, jf. figur 2.3), som efter transaktionen vil eje aktierne i Mols-Linien, betragtes som 
en enhed (koncernforhold), og at der ikke vil blive differentieret mellem selskabernes individuelle balanceændrin-
ger.  
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Modellens overordnede formål er derfor at beregne den maksimale pris PE-fonden kan betale for et 

selskabs equity value i dag – og stadig opnå det krævede afkast. 

Det gøres ved at beregne target-selskabets forventede equity valueExit, som herefter tilbagediskonteres 

med PE-fondes afkastkrav (IRR82).  

Denne maksimale pris tillægges dernæst det beløb, PE-fonden maksimalt kan låne (akkvisitionsfinansie-

ringen) hvorved den for PE-fonden maksimale ”rentable” EVEntry, max identificeres. Herfra fratrækkes sel-

skabets aktuelle nettofinansielle forpligtelser, hvorved Equity ValueEntry, max findes, og som kan divideres 

med antal aktier for at finde den maksimale pris pr. aktie, PE-fonden kan betale og fortsat opnå det 

krævede afkast. 

Denne makimale pris pr. aktie kan herefter sammenlignes med aktiens aktuelle værdiansættelse i mar-

kedet (for børsnoterede selskaber = markedskursen), hvorved det identificeres, om det – givet det op-

stillede antagelser og afkastkrav – er muligt at opnå det fornødne afkast. En positiv forskel mellem mar-

kedskursen og PE-fondens maksimale pris udgør den højst mulige kontrolpræmie, PE-fonden har mulig-

hed for at tilbyde for at erhverve aktierne. 

I den konkrete sag gøres brug af de i kapitel 6 opstillede budgetforventninger til beregningen af Mols-

Liniens frie cash flow, ligesom det forudsættes, at Polaris har opstillet følgende antagelser:  

8.1.1. Antagelser 
IRR = 20 pct. 

IRR udtrykker Polaris’ afkastkrav på investeringen, og antages at udgøre 20 pct. 

Afkastkravet er fastsat på baggrund af konkrete investeringscases, som fremlagt af repræsentanter fra 

forskellige kapitalfonde på faget ”Private Equity” (CBS i efteråret 2015). 

EV/EBITDAExit = 9,7 og 7,7 

Multiplen udtrykker, til hvilken pris Polaris forventes at kunne sælge Mols-Linien i 2022E. Til brug for 

fastsættelsen af multiplen er der taget udgangspunkt i EV/EBITDA-multiplen for den i de forgangne ka-

pitler identificerede peer-gruppe. 

Ligesom ved multipelanalysen i afsnit 7.2 sondres der også i LBO-beregningerne mellem ”rene” færge-

transportselskaber (EV/EBITDA-multipel = x 9,7) og den totale peer-gruppe (EV/EBITDA-multipel = 7,7). 

Ved at beregne LBO-modellen med begge multipler opnås en følsomhedsanalyse af beregningerne. 

Nettofinansielle forpligtelser/EBITDA = x 4,5 

Det antages, at Polaris vil være i stand til at kunne låne x 4,5 af Mols-Liniens EBITDA for 2015.  

Multiplen er fastsat ud fra en af PwC udarbejdet analyse af LBO-lånemarkedet pr. september 2015, som 

viser gennemsnitlige niveau for multiplen på ca. 4,5-5 pct.83 

Rente på akkvisitionsfinansiering = 4,5 pct. 

Som beskrevet i afsnit 1.5 er formålet med nærværende projekt ikke at påvise modellering af en kom-

pleks og diversificeret akkvisitionsfinansieringsportefølje. I modellen antages derfor, at akkvisitionsfi-

nansieringen alene består af ét seniorlån med en gennemsnitlige rente på 4,5 pct. 
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 Internal Rate of Return. 
83

 PwC (2015), s. 2. 
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Renten er fastsat på baggrund af konkrete investeringscases, som fremlagt af repræsentanter fra for-

skellige kapitalfonde på faget ”Private Equity” (CBS i efteråret 2015), samt ved mundtlig validering af 

professionelle i kapitalfondsmiljøet og i pengeinstitutsektoren. 

Mindstebetaling på akkvisitionsfinansiering = 40 mio. kr. pr. år 

Det antages i beregningerne, at banken, som yder akkvisitionsfinansieringen, opstiller som lånebetingel-

se, at gælden som minimum skal nedbringes med et årligt pligtmæssigt afdrag på 40 mio. kr. 

Cash sweep = 100 pct.  

Det antages herudover, at banken opstiller som covenant, at al overskydende likviditet – dvs. tilbagevæ-

rende likvide midler efter rentebetaling og pligtmæssigt afdrag på akkvisitionsfinansieringens hovedstol 

– anvendes til at nedbringe akkvisitionsfinansiering84.  

Sådan en covenant er sædvanlig praksis, og bidrager til at sikre, at banken får akkvisitionsfinansieringen 

tilbagebetalt før kapitalfonden kan udbetale udbytte.  

8.1.2. Beregnet mindstepris pr. aktie 
På baggrund af de gjorte antagelser samt de i kapitel 6 opstillede budgetforventninger, kan udviklingen i 

den optagne akkvisitionsfinansiering og Mols-Liniens nettofinansielle forpligtelser beregnes til følgende: 

 

Det ses af tabel 8.2, at Polaris er i stand til at låne 789,2 mio. kr. i akkvisitionsfinansiering, svarende til 

den omtalte antagelse om x 4,5 nettofinansielle forpligteler/EBITDA. 

Fra ovenstående tabel 8.1 ses endvidere udviklingen i Mols-Liniens nettofinansielle forpligtelser, hvor 

det særligt bemærkes, at selskabets likvide midler for regnskabsåret 2015 (77 mio. kr.), som identificeret 

i den reformulerede balance, anvendes til at nedbringe akkvisitionsfinansieringen, jf. tabel 8.2.  

Det ses yderligere, at grundet Mols-Liniens store cash flows, er det mulig at tilbagebetale akkvisitionsfi-

nansiering allerede i budgetperiodens sjette år. Muligheden for at tilbagebetale gælden på så kort tid 

påvirkes bl.a. af det budgetterede salg af Max Mols i regnskabsåret 2017E for 135 mio. kr. 
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 Det bemærkes i denne sammenhæng, at der i arbejdskapitalen er budgetteret med hensættelser til driftslikvidi-
tet, jf. afsnit 5.2.1.  

7 6 5 4 3 2 1

2022E 2021E 2020E 2019E 2018E 2017E 2016E

Finansielle aktiver

Finansielle aktiver, primo 54.815             -                   -                   -                   -                   -                   77.007             

 + Frit cash flow til ejerne (FCFE) 149.790                    142.317                    131.263                    115.742                    99.230                      305.110                    92.641                      

 - Cash Sweep -149.790                  -142.317                  -131.263                  -115.742                  -99.230                    -305.110                  -169.648                  

 + Tilgang (efter akkvisitionsfinansieringen er fuldt afdraget) 149.790                    54.815                      -                             -                             -                             -                             -                             

Finansielle aktiver, ultimo 204.605           54.815             -                   -                   -                   -                   -                   

Finansielle forpligtelser

Langfristede finansielle leasingforpligtelser, primo 925.239                    971.013                    1.016.787                1.062.561                1.108.335                1.150.294                730.810                    

 - Årets leasingforpligtelser (kortfristede) -45.774                    -45.774                    -45.774                    -45.774                    -45.774                    -41.960                    -30.516                    

 = Finansielle leasingforpligtelser, ultimo 879.465                    925.239                    971.013                    1.016.787                1.062.561                1.108.335                700.294                    

Akkvisitionsfinansiering, ultimo -                             -                             83.735                      205.739                    307.637                    389.347                    664.552                    

Finansielle forpligtelser, ultimo 879.465           925.239           1.054.747       1.222.526       1.370.198       1.497.681       1.364.846       

Nettofinansielle forpligtelser i alt (NFF) 674.860           870.424           1.054.747       1.222.526       1.370.198       1.497.681       1.364.846       
Tabel 8.1: Udvikling i Mols-Liniens nettofinansielle forpligtelser (2016E-2022E). Kilde: Egen tilvirkning.

Akkvisitionsfinansiering

Akkvisitionsfinansiering, primo -                   83.735             205.739           307.637           389.347           664.552           798.278           

 + Rente på akkvisitionsfinansiering -                   3.768               9.258               13.844             17.521             29.905             35.922            

 - Pligtmæssigt afdrag -                   -40.000           -40.000           -40.000           -40.000           -40.000           -40.000           

 - Cash sweep (likvide midler - pligtmæssigt afdrag) -149.790         -102.317         -91.263           -75.742           -59.230           -265.110         -129.648         

Akkvisitionsfinansiering, ultimo -149.790        -54.815           83.735            205.739           307.637           389.347           664.552           
Tabel 8.2:Udvikling i den optagede akkvisitionsfinansiering (2016E-2022E). NB: negativt fortegn = fuldt afdraget. Kilde: Egen tilvirkning.

Budgetperiode

Nettofinansielle forpligtelser (NFF)
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I 2021E og 2022E, hvor akkvisitionsfinansieringen er fuldt afdraget, øges de likvide midler med det bud-

getterede cash flow til ejerne (FCFE). I alt optjenes i budgetperioden 259,4 mio. kr. i frie midler, som kan 

udbetales som udbytte til Polaris ved exit85. 

De foretagne beregninger i Mols-Liniens finaniselle poster muliggør herefter beregningen af investe-

ringscasens lønsomhed, jf. tabel 8.3: 

 

Fra tabel 8.3 ses, at den antagede EVExit forventes at udgøre hhv. 2,758 mia. kr. og 2,132 mia. kr., af-

hængigt af den valgte peer-gruppe.  

De nettofinansielle forpligtelserExit findes fra tabel 8.1 til 674,8 mio. kr., hvilket muliggør beregning af 

den forventede equity valueExit til 2,083 mia. kr. Hertil lægges de akkumulerede likvide midler, der optje-

nes efter afdrag af akkvisitionsfinansieringen, hvorefter det samlede forventede afkast på investeringen 

beregnes til 2,343 mia. kr., som herefter tilbagediskonteres med Polaris afkastkrav (IRR = 20 pct.) over 

de 7 år, som Polaris forventes at eje selskabet. 

Den tilbagediskonterede equity value findes på denne baggrund til 653,9 mio. kr. Beløbet udtrykker det 

maksimale beløb, Polaris kan investere i Mols-Linien for at opnå afkastkravet.  

Som beskrevet ovenfor antages det, at Polaris vil være i stand til at kunne låne 789,2 mio. kr. i akkvisiti-

onsfinansiering. Hertil lægges den beregnede maksimale equity value på 653,9 mio. kr., som Polaris selv 

kan erlægge, hvorved det samlede maksimale beløb, Polaris har til rådighed for transaktionen (EVEntry, 

max) kan findes til 1,452 mia. kr. 

Ved at fratrække Mols-Liniens nettofinansielle forpligtelserEntry fra det fundne beløb, findes, at Polaris 

højst har mulighed for at betale 767,8 mio. kr. for Mols-Liniens egenkapital, svarende til højst hhv. 54,2 

og 41,9 kr. pr. aktie (afhængig af den valgte peer-gruppe). 

8.1.3. Samlet lønsomhedsanalyse 
Mols-Liniens aktier blev den 1. juli 2015 handlet i markedet til 32,4 kr. pr. aktie.  

Sammenholdt med ovenstående lønsomhedsanalyse betyder det, at Polaris havde mulighed for at tilby-

de op til 67 pct., hhv. 29 pct. i kontrolpræmie i forhold til markedskursen, og fortsat opnå afkastkravet 

på 20 pct.  

Polaris ville dog aldrig kunne tilbyde en pris i nærheden af, hvad aktien var værd for en langsigtet inve-

stor, som vil indregne Mols-Liniens fremtidige værdiskabelse i sin investeringsbedømmelse (mellem 96,7 

– 121,8 kr., jf. DCF/EVA-modellen), idet dette vil gøre investeringen urentabel. 
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 Midlerne kan også udbetales før exit. I nærværende model midlerne blot blevet akkumuleret og udbetales ved 
exit. 

Enterprise value ved exit (2022) 2.758.503       2.132.922       

NFF ved exit 674.860           674.860           

Equity ved exit 2.083.643       1.458.062       

Sum af likvide midler, som kan anvendes til udbyttebetaling i 2022E 259.419           259.419           

Samlet afkast på investering i alt (før tilbagediskontering) 2.343.063       1.717.482       

Max equity value for at opnå IRR=20 % 653.906           479.318           

Max EV, entry 1.452.183       1.277.595       

Max EQ, entry 767.864           593.276           

Max pris pr. aktie, entry 54,2                 41,9                 
Tabel 8.3: Maksimal tilbudspris for at opnå IRR = 20 %. Kilde: Egen tilvirkning.

Total
Færge-

transport

Peer-gruppe

Rentabilitetsanalyse af investeringscase
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8.2. Kontrol billigt til salg 
Som beskrevet i afsnit 3.1 var Mols-Liniens ejerskab pr. 1. juli 2015 særdels fastlåst, hvor næsten 45 pct. 

af aktiekapitalen var ejet af banker og afviklingsmyndigheder (Finansiel Stabilitet), der havde overtaget 

aktierne ved at realisere pant fra nødlidende engagementet.  

Herudover var yderligere 29,95 pct. ejet af Clipper, hvis interesse i – og mulighed for – at forblive lang-

sigtet investor i Mols-Linien, formodes at have været begrænset, bl.a. fordi selskabet i en længere år-

række (2008-2014) havde realiseret negative driftsresultater og afkast på egenkapitalen. Det ligges der-

for til grund, at Clipper var presset af sine ejere til at levere positive resultater, og at selskabet på denne 

baggrund var meget interesseret i at sælge sin beholdning af aktier i Mols-Linien. 

Ovenstående betyder, at ca. 75 pct. af Mols-Liniens aktier pr. 1. juli 2015 var ejet af investorer, som reelt 

ikke ønskede at være aktionær i selskabet, men som ikke kunne afhænde aktierne pga. aktiens meget 

lave likviditet (aktionærerne omtales herefter tilsammen som ”De Fastlåste Aktionærer”)86. 

Det vurderes på denne baggrund, at fordi disse Fastlåste Aktionærer ikke havde interesse i at forblive 

aktionærer i Mols-Linien, udgjorde en pris omkring markedskursen, tillagt en kontrolpræmie indenfor 

det beregnede rentable spænd, for disse aktionærer en attraktiv pris.  

For så vidt angår de øvrige minoritetsaktionærer vurderes det, at disse ikke ville finde den til De Fastlå-

ste Aktionærer tilbudte pris attraktiv. Det skyldes, at disse investorer antages at være langsigtede inve-

storer, som dermed vil indregne Mols-Liniens fremtidige værdiskabelse i deres investeringsbedømmelse, 

og som derfor kun ville acceptere en pris, der ligger over hvad Polaris kunne tilbyde.  

Investeringscasen viser på denne baggrund, at det ”kun” var muligt at erhverve en kontrollerende ejer-

andel på mindst 75 pct.87 af aktiekapitalen til en pris, der muliggør et afkast på mindst 20 pct., hvilket 

dermed ikke er nok til at sikre Polaris eneejerskab over Mols-Linien. 

Netop eneejerskab over et porteføljeselskab blev i afsnit 2.3.1 (finansiel teori) beskrevet som en af me-

toderne for at maksimer en PE-fonds afkastet til dens investorer. Det skyldes, at fonden hermed ikke er 

tvunget til at dele værdiskabelsen i selskabet de øvrige minoritetsaktionærer.  

En kontrollerende ejerandel på mindst 75 pct. giver imidlertid en kapitalejer andre og – og meget vidt-

rækkende – børs-og selskabsretlige beslutningskompetencer, hvorfor en juridisk analyse af disse er sær-

ligt relevant at inddrage i nærværende investeringscase.  

 

Kapitel 9: Juridisk analyse 
Den typiske måde, hvorpå en kontrollerende aktionær i praksis opnår eneejerskab i et selskab, er ved at 

kræve de øvrige minoritetsaktionærer indløst efter reglerne i SEL.  

Dette forudsætter imidlertid, at den pågældende kapitalejer besidder mindst 9/10 af kapitalandelene og 

stemmerettighederne, jf. SEL § 70. 
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 Særligt Finansiel Stabilitet vurderes at have været interesseret i at sælge, idet myndigheden har som strategimål, 
at ”alle engagementer skal være omsat til kontanter højst 5 år efter Finansiel Stabilitets overtagelse af engagemen-
tet”, og fordi myndigheden i henhold til LAF § 6 i sin værdiansættelse af de overtagne aktiver, er forpligtet til sikre, 
at denne foretages rimeligt, forsigtigt og realistisk. 
87

 Hertil lægges Mols-Liniens beholdning af egne aktier, samt de aktier, der ejes af ledelsen, og som i et venligtsin-
det tilbud vil acceptere tilbuddet (i alt ca. 5 pct.) 
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I ovenstående kapitel 8 blev det vurderet, at Polaris kun kunne erhverve De Fastlåste Aktionærers aktie-

beholdninger (ca. 75 pct.), idet investeringscasen ikke var lønsom såfremt hele aktiekapitalen skulle 

erhverves. Det betyder dermed, at det ikke i investeringscasen ville være (rentabelt) muligt for Polaris at 

opnå et flertal til at kunne foretage tvangsindløsning af de øvrige aktionærer. 

En så stor ejerandel giver imidlertid mulighed for at træffe en række alternative beslutninger, som reelt 

fører til samme resultat, og som følger nedenfor. 

9.1. Sletning fra handel og officiel notering 
Fordi Polaris har adgang til kapital fra fondens investorer, overflødiggøres behovet for Polaris til at op-

retholde Mols-Liniens børsnotering på NASDAQ. 

Sletning af aktier fra handel og officiel notering følger af et inter partes forhold mellem udstederselska-

bet og markedsoperatøren, som er hjemlet i den børsretlige lovgivning. 

Et udstederselskabs mulighed for at opnå sletning efter anmodning følger af VPHL § 25, stk. 3, hvoraf 

det fremgår, at markedsoperatøren skal imødekomme en sådan anmodning, medmindre der er sandsyn-

lighed for, at dette til være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedet ordentlige 

funktion. 

Reglen indebærer, at selve anmodningen skal fremsættes af Mols-Linien, og ikke direkte af Polaris. Men 

fordi sletningen af aktierne fordrer en ændring i Mols-Liniens vedtægter, træffes beslutningen ultimativt 

af Mols-Liniens generalforsamling med det flertal, der kræves for at ændringer selskabets vedtægter – 

dvs. med tilslutning fra 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, samt af den på generalfor-

samlingen repræsenterede kapital (benævnt ”det dobbelte majoritetskrav”). 

Ovenstående betyder derfor, at Polaris – selv med en ejerandel på ca. 75 pct. – har det fornødne flertal 

til at kunne beslutte, at Mols-Liniens aktier skal slettes fra handel og officiel notering fra NASDAQ. 

9.2. Eneejerskab 
Der findes overordnet to metoder til, hvordan Polaris med en ejerandel på ca. 75 pct. kan opnå eneejer-

skab i Mols-Linien; 1) initiere tiltag med henblik på tvangsindløsning, eller 2) beslutte en uegentlig fusi-

on. 

9.2.1. Tiltag med henblik på tvangsindløsning 
Som beskrevet kræves et 9/10-flertal for at kunne tvangsindløse et selskabs øvrige minoritetsaktionæ-

rer. Der er identificeret tre muligheder for, hvordan Polaris kan opnå en sådan ejerandel: 1) Polaris op-

køber allerede udstedte aktier, 2) Mols-Linien tilbagekøber og annullerer egne aktier (fra andre end 

Polaris) eller 3) Mols-Liniens udsteder nye aktier ved en rettet emission mod Polaris.  

Såfremt Polaris erhverver aktier fra de øvrige minoritetsaktionærer til en kurs, som er højere end til-

budskursen i det offentlige overtagelsestilbud, er Polaris – i en periode på 6 måneder efter afslutningen 

af et overtagelsestilbud – forpligtet til at kompensere de i tilbuddet sælgende aktionærer (som tilsam-

men udgør de ca. 75 pct. af Mols-Liniens aktiekapital, Polaris erhvervede) med prisdifferencen, jf. § 7, 

stk. 1 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud88. 

                                                           
88

 Bestemmelsen fastslår, at ”hvis tilbudsgiver […], i en periode på 6 måneder efter meddelelse om tilbuddets af-
slutning […] indgår aftale med aktionærer eller andre vedrørende køb og salg af aktier i målselskabet på mere for-
delagtige vilkår, end dem der i henhold til tilbudsdokumentet inklusiv eventuelle tillæg blev tilbudt aktionærerne, 
skal tilbudsgiveren kompensere de aktionærer, der accepterede tilbuddet”. 
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Polaris kan derfor, som et alternativ til selv at erhverve eksisterende aktier, udnytte sin ejerandel til at 

træffe beslutning om, enten at lade Mols-Linien tilbagekøbe og annullere egne aktier, eller at forhøje 

Mols-Liniens selskabskapital ved en rettet emission mod Polaris, jf. SEL § 162, stk. 2, jf. stk. 189. I begge 

tilfælde opnås, at de eksisterende aktionærers ejerandel udvandes90.  

Sådanne beslutninger – hvad enten der er tale om vedtægtsmæssig bemyndigelse til at lade bestyrelsen 

tilbagekøbe aktier, eller vedtægtsmæssig bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelse ved en rettet 

emission91 – træffes af Mols-Liniens generalforsamling med det dobbelte majoritetskrav. 

Indløsningskursen 

I det tilfælde Polaris – ved en af de tre præsenterede måder – måtte opnå 9/10 af aktierne og stemme-

rettighederne i Mols-Linien, og derfor ønsker at initierer en tvangsindløsning efter SEL § 70-72, skal der i 

denne forbindelse fastsættes en indløsningskurs for aktierne. 

Udgangspunktet er, at Polaris ved en opfordring til aktionærerne om at lade sig indløse fastsætter ind-

løsningskursen, jf. SEL § 70, stk. 1.  

Såfremt der ikke kan opnås enighed om indløsningskursen, fastsættes denne af en skønsmand udmeldt 

af retten på kapitalselskabets hjemsted, jf. SEL § 70, stk. 2, 2. pkt., jf. § 67, stk. 3. 

Ovenstående betyder dermed, at såfremt de øvrige aktionærer i Mols-Linien ikke er enige i den indløs-

ningskurs, som Polaris tilbyder, kan de kræve at den fastsættes af en skønsmand. Polaris er herefter 

forpligtet til at tilbyde den af skønsmanden fastsatte indløsningskurs, eller indbringe skønsmandens 

afgørelse for retten, jf. SEL § 67. stk. 3, 2. pkt. 

Der findes ikke i SEL retningslinjer for, hvad skønsmanden skal lægge vægt på ved fastsættelsen af ind-

løsningskursen. For børsnoterede aktier lægges markedskursen dog som udgangspunkt til grund (hvilket 

bl.a. er fastslået i Højesteretsdom U1977.61H og U1985.875S (Sø-og Handelsretten)), med mindre særli-

ge forhold gør sig gældende. 

Ved at opkøbe aktier og/eller foretage rettet emission mod Polaris, er der således risiko for, at en evt. 

skønsmand ikke er enig i den tilbudte indløsningskurs, og derfor fastsætter kursen højere end det Polaris 

er villige til at betale. 

9.2.2. Uegentlig fusion 
Som alternativ til ovenstående, der leder til usikkerhed om indløsningskursen, kan Polaris, med en ejer-

andel på mindst 75 pct., træffe beslutning om at gennemføre en uegentlig fusion efter reglerne herom i 

SEL kapitel 15.  

Ligesom med ovenstående kræver en beslutning om uegentlig fusion også vedtagelse af generalforsam-

lingen med mindst det dobbelte majoritetskrav, jf. SEL § 246, stk. 5, jf. § 106. 
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 Beslutning om kapitalforhøjelse træffes af Mols-Linien i henhold til en vedtægtsmæssig bemyndigelse. Dermed 
forudsætter udvandingen ved kapitalforhøjelse, at Polaris indkalder til ekstraordinær generalforsamling, og stiller 
forslag om at bemyndige bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelse ved en rettet emission. 
90

 I tilfælde af Mols-Liniens tilbagekøb og annullering øges de tilbageværende aktionærers ejerandel tillige.  
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 En kapitalforhøjelse som den beskrevne kan både ske kontant eller ved indskud af andre værdier, jf. SEL § 160 – 
dvs. ved apportindskud. Kapitalforhøjelse ved apportindskud fordrer dog, at en eller flere uvildige skønsmænd 
udarbejder en vurderingsberetning af det indskudte aktiv, eller at bestyrelsen i selskabet afgiver erklæring om, at 
indskuddet ikke er til skade for selskabet eller dets kreditorer. 
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En uegentlig fusion indebærer, at Polaris først stifter det nye selskab Mols-LinienNewCo, som ejes og kon-

trolleres af Polaris. 

Dernæst træffes i både Mols-Linien og Mols-LinienNewCo beslutning om den uegentlige fusion – dvs. be-

slutning om at overdrage samtlige af Mols-Liniens aktiver og forpligtelser til Mols-LinienNewCo mod beta-

ling af et vederlag til aktionærerne i Mols-Linien.  

For Mols-LinienNewCo kan beslutningen træffes af bestyrelsen, mens det – som nævnt – kræver en gene-

ralforsamlingsbeslutning i Mols-Linien. 

Som led i fusionen skal Mols-Linien og Mols-LinienNewCo i forening udarbejde en fusionsplan, som bl.a. 

skal indeholde oplysninger om vederlaget for kapitalandelene i det ophørende selskab, jf. SEL § 237, stk. 

3, nr. 3. 

Herudover skal hvert selskab udarbejde en skriftlig redegørelse, hvori fusionen begrundes og forklares. 

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om fastsættelsen af vederlaget […], herunder særlige vanske-

ligheder forbundet med fastsættelsen, jf. SEL § 238. 

Hvert af de to selskaber skal yderligere indhente en skriftlig udtalelse om fusionsplanen fra en eller flere 

uvildige, sagkyndige vurderingsmænd, jf. SEL § 241, stk. 1, 1. pkt. Vurderingsmændene udpeges efter 

SEL § 37, hvilket betyder, at der alene kan udpeges godkendte revisorer. 

Vurderingsmændenes udtalelse skal forholde sig til vederlaget, ligesom udtalelsen i øvrigt skal (SEL § 

241, stk. 4): 

- Indeholde en erklæring om, hvorvidt vederlaget er rimeligt og sagligt begrundet,  

- Angive den eller de fremgangsmåder, der er anvendt ved fastsættelsen af vederlaget, og vurde-

re hensigtsmæssigheden heraf.  

- Angive de værdier, som fremgangsmåderne hver for sig fører til, og den betydning, der må til-

lægges fremgangsmåderne i forhold til hinanden ved værdiansættelsen.   

- Indeholde oplysninger om eventuelle særlige vanskeligheder forbundet med værdiansættelsen, 

hvis der har været sådanne. 

Godtgørelse 

Hvor de øvrige aktionærer ved tvangsindløsning kunne kræve, at indløsningskursen blev fastsat af en 

vurderingsmand, har aktionærerne i Mols-Linien ved en uegentlig fusion kun mulighed for at kræve 

godtgørelse, jf. SEL § 249. Dette kræver endvidere, at aktionærerne selv anlægger retssag herom, hvilket 

skal gøres senest 2 uger efter at fusionen er besluttet af Mols-Linien og Mols-LinienNewCo, jf. SEL § 249, 

stk. 2. 

Godtgørelse kan desuden kun ske såfremt vurderingsmændene ikke har erklæret, at vederlaget er rime-

ligt og sagligt begrundet, og såfremt aktionærerne har taget forbehold herfor på den generalforsamling, 

hvor der blev truffet beslutning om fusionen, jf. SEL § 249, stk. 3.  

9.3. Selskabslovens generalklausul 
De ovenfor beskrevne muligheder (på nær Polaris opkøb af allerede udstedte aktier og efterfølgende 

tvangsindløsning) indebærer, at dispositionerne skal vedtagelse af Mols-Liniens generalforsamling med 

det dobbelte majoritetskrav.  
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For alle beslutninger, som træffes på en generalforsamling gælder, at den enkelte beslutning ikke må 

være i strid med selskabslovens generalklausul, jf. SEL § 108: 

”Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitaleje-

re eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning.” 

Retsvirkningen af en beslutning truffet i strid med generalklausulen er ugyldighed, hvilket dog kræver en 

domstolsbehandling af den konkrete beslutning. Overtrædelse kan tillige udløse en bøde, jf. § SEL 367, 

ligesom kapitalejere, der forsætteligt eller groft uagtsomt har tilføjet selskabet, andre kapitalejere eller 

tredjemand et tab, er erstatningspligtig herfor, jf. SEL § 362. 

I sidste ende kan overtrædelse af SEL § 108 også føre til tvangsopløsning af selskabet, jf. SEL § 230. 

Hvornår en beslutning kan anses for åbenbart at have været egnet til at skaffe visse kapitalejere eller 

andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller selskabets bekostning, beror på en konkret vurde-

ring. Lovbemærkningerne til SEL § 108 indeholder dog fortolkningsbidrag til bestemmelsen, idet be-

mærkningerne fastslår, at det synes at være en forudsætning for reglens anvendelse;  

1) At der skal foreligge ”et misbrug” af stemmeretten. Det vil sige, at den eller de, der gennemfører 

beslutningen, er klar over, at de derved krænker andre kapitalejeres (eller kapitalselskabets) ret. 

2) At ordlyden åbenbar indikerer, at der skal foreligge en klart urimelig udøvelse af indflydelse. 

3) At ordlyden utilbørlig fordel indikerer, at der utvivlsomt skal foreligge urimelighed. 

4) At ordlyden fordel medfører, at der skal foreligge en formueforskydning, der opnås helt eller 

delvist vederlagsfrit. 

9.4. Opsummering af juridisk analyse 
Fra ovenstående juridiske analyse ses, at Polaris med en ejerandel på 75 pct. (som kan erhverves fra De 

Fastlåste Aktionærer) både vil kunne træffe beslutning om at slette Mols-Liniens aktier fra handel, samt 

træffe beslutninger, der ultimativt vil give Polaris eneejerskab over Mols-Linien. 

Beslutningen om uegentlig fusion synes endda at have den klare fordel, at Polaris herved (via sin indfly-

delse i Mols-Linien og Mols-LinienNewCo) selv fastsætter fusionsvederlag, som en vurderingsmand blot 

skal afgive en erklæring om er rimeligt og sagligt begrundet – dvs. en fairness opinion om begrundelsen 

for vederlaget fastsættelse. Denne diskretionære mulighed for at fastsætte fusionsvederlaget efterlader 

imidlertid en risiko for, at Polaris – ved at udnytte sin kontrollerende indflydelse på Mols-Liniens gene-

ralforsamling – kan komme til at overtræde den selskabsretlige generalklausul.  

Såfremt aktionærerne ikke mener vederlagt er rimeligt og sagligt begrundet (hvilket reelt sker på bag-

grund af vurderingsmandens erklæring), påhviler det minoritetsaktionærerne selv at tage retslige skridt 

for at kræve godtgørelse. 

Muligheden for at opnå eneejerskab ved en uegentlig fusion synes endvidere at være anerkendt i littera-

turen af Christensen (2014), hvoraf det fremgår, at;  

”Adgangen til at betale kapitalejerne i det ophørende selskab et kontantbeløb betyder, at en fusion 

i realiteten, uden at dette kan angribes juridisk, vil kunne anvendes til at tvangsindløse minoritets-

kapitalejerne i et kapitalselskab uden for reglerne i SEL § 70, og dermed uanset om minoriteten 
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måtte være mere end 10 pct. af kapital eller stemmer. SEL § 108 vil dog efter omstændighederne 

kunne finde anvendelse.”
 92

 

Muligheden for at beslutte en uegentlig fusion, og dermed diskretionært fastsætte vederlaget, adskiller 

sig markant fra tvangsindløsningssituationen, hvor aktionærerne kan kræve at indløsningskursen be-

stemmes af en vurderingsmand, og hvor det herefter er Polaris, som skal tage retslige skridt til at få 

vurderingsmandens afgørelse omstødt såfremt Polaris ikke er enig. Ved en uegentlig fusion kan Polaris 

dermed undgå at risikere, at en vurderingsmand fastsætter en indløsningskurs, som Polaris ikke har 

kontrol over, men som Polaris er forpligtet til at tilbyde (med mindre Polaris er villig til at indbringe afgø-

relsen for domstolene, og dermed påtage sig både procesrisiko og de juridiske omkostninger til at føre 

sagen). 

 

Kapitel 10: Samlet investeringsanalyse 

10.1. Investeringskriterier 
Den samlede investeringsanalyse af Mols-Linien (set fra Polaris’ perspektiv pr. 1. juli 2015) foretages ud 

fra en samlet vurdering af de nedenfor opstillede investeringskriterier, som analysereres ved brug af en 

pointskala fra 0-2, hvor 2 er det højeste. Såfremt det vægtede gennemsnit overstiger 1,25, vurderes 

casen at være meget attraktiv. 

De to foregående kapitlers analyser (lønsomhed- og juridisk analyse) indgår således som en del af disse 

investeringskriterier.  

De enkelte investeringskriterier gennemgås nedenfor, hvor de væsentligste delkomponenter uddybes. 

Investeringskriterierne opsummeres afslutningsvist i tabel 8.9.  

10.1.1. Business platform 
Ved business platform forstås en samlet vurdering af Mols-Liniens mulighed for at omsætte sin mar-

kedsposition til at skabe indtjening og cash flows. I kriteriet indgår derfor en vurdering af Mols-Liniens 

aktuelle og forventede markedsposition, konkurrenceintensitet, mm. 

Med Strategi 2011 har Mols-Linien gennemført en succesfuld turnaround, og har siden 2011 opnået en 

stigende andel af marked, der i gennemsnit stiger med ca. 3,2 pct. om året, og som både nu og i fremti-

den ikke er eller forventes at blive påvirket af andre konkurrenter end Storebæltsbroen.  

Mols-Linien har med den nye og strømlinede strategi bevist, at selskabet er i stand til at øge sin mar-

kedsandel, samt at omsætte denne til et markant øget cash flows, som i budgetperioden forventes at 

stige yderligere. 

Platformen for business casen vurderes derfor til følgende: 
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 Christensen (2014), s. 633. 

1. Stærk business platform 0 = Nej 1 = Usikkert 2 = Ja Gns. Vægt Vægtet gns. score

1.1. Stabile/voksende indtjening/cash flows 2

1.2. Attraktiv industri/branche med vækstpotentiale 1

1.3. Markedsleder/potentiel markedsleder 2

1.4. Muligt at forsvare markedsandel 2

1.5. Kompleksitet (lav = bedst) 2

Tabel 8.4: Inveteringskriterium: Stærk business platform. Kilde: Egen tilvirkning

1,80 20% 0,36
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10.1.2. Attraktiv business case 
Ved attraktiv business case menes muligheden for at skabe yderligere vækst – enten organisk, ved op-

køb af konkurrenter eller ved omstrukturering af selskabet. 

Som bekrevet i afsnit 6.1 (budgettering) vurderes Mols-Liniens at kunne opnå op til ca. 11 pct. af et mar-

ked, der volumenmæssigt stiger med 3,2 pct. om året. Det organiske vækstpotentiale for Mols-Linien 

vurderes dermed at være stort, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved en samlet budgetteret omsætnings-

vækst på ca. 34 pct. i forhold til 2015. 

Omvendt findes der i det monopolistiske marked ikke at være hverken egnede opkøbskandidater eller 

mulighed for at skalerer forretningsmodellen til andre ruter mellem Øst-og Vestdanmark. Selv hvis mu-

ligheden for nye ruter opstår, indebærer drift herpå massive anlægsinvesteringer, hvilket gør business 

casen uattraktiv på denne parameter. 

Der vurderes endvidere ikke at være mulighed for omstruktureringer af Mols-Liniens forretning, idet det 

vurderes, at de omstruktureringer, der var mulige, blev gennemført ved Strategi 2011.  

Business casens attraktivitet vurderes derfor til følgende: 

 

10.1.3. Ledelse 
Ved ledelse forstås både en analyse af kompetencerne og indstillingen blandt Mols-Liniens ledelse, samt 

hvorvidt Polaris – via fondes industrielle netværk – har adgang til at rekruttere personer med de fornød-

ne kompetencer. 

Mols-Liniens ledelse har med særligt Strategi 2011 udvist stor branche-og beslutningskompetence, hvil-

ket bl.a. kan aflæses af afsnit 5.3 (rentabilitetsanalyse).  

Polaris’ industrielle netværk kendes ikke, hvorfor det ikke er muligt at vurderer denne nøjagtigt.  

Ledelseskriterierne vurderes derfor til følgende: 

 

10.1.4. Mulighed for afkast på investering 
Muligheden for at opnå det krævede afkast vurderes at være det vigtigste investeringskriterium for en 

kapitalfond som Polaris, og vægter derfor i modellen med 30 pct.  

I kriteriet indgår bl.a. Mols-Liniens evne til at skabe store og stabile cash flows, idet disse – som fremvist 

i afsnit 8.1.2 ovenfor – netop er essentielt for at muliggøre en rentabel investering.  

I kriteriet indgår også muligheden for at kunne overtage Mols-Linien til en attraktiv opkøbspris, herun-

der om selskabets eksisterende ejer er villige til at sælge, samt det er juridisk muligt at opnå eneejerskab 

over selskabet. 

Investeringskriteriet indeholder dermed de elementer, som er blevet analyseret i de foregående kapit-

ler. Således er det i kapitel 6 (budgettering) fastslået, at Mols-Linien i fremtiden forventes at kunne rea-

2. Attraktiv business case 0 = Nej 1 = Usikkert 2 = Ja Gns. Vægt Vægtet gns. score

2.1. Organisk vækstpotentiale (omsætningsvækst/margin-vækst) 2

2.2. Skalerbar forretningsmodel 0

2.3. Mulige opkøbskadidater med værdiforbedringspotentiale 0

2.4. Mulighed for strategisk omstrukturering af selskab 0

Tabel 8.5: Inveteringskriterium: Attraktiv business case. Kilde: Egen tilvirkning

0,50 20% 0,10

3. Ledelse 0 = Nej 1 = Usikkert 2 = Ja Gns. Vægt Vægtet gns. score

3.1. Dygtig ledelse med fornødne kompetencer og indstilling 2

3.2. Kompetente personer i industrielt netværk 1

Tabel 8.6: Inveteringskriterium: Ledelse. Kilde: Egen tilvirkning

0,3020%1,50
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lisere meget store cash flows, ligesom det i kapitel 7 (værdiansættelse) blev fastslået, at Mols-Liniens 

aktier pr. 1. juli 2015 blev handlet til langt under den reelle værdi, hvilket særligt skyldes det koncentre-

rede og fastlåste ejerskab. 

I kapitel 8 (lønsomhedsanalyse) blev det vurderet, at kombinationen af markedets lave værdiansættelse 

at Mols-Linien, sammenholdt med den særlige omstændighed, at De Fastlåste Aktionærer ikke havde 

interesse i at forblive aktionærer i Mols-Linien, førte til, at Polaris kunne erhverve omkring 75 pct. til en 

pris, der muliggør at Polaris kan opnå mindst 20 pct. i afkast på investeringen. 

I den juridiske analyse (kapitel 9) blev det yderligere vurderet, at Polaris med denne ejerandel bl.a. kan 

træffe beslutning om at gennemføre en uegentlig fusion, for på den måde at sikre sig det fulde ejerskab 

i Mols-Linien, og dermed bedre vilkår for at maksimere afkastet til fondens investorer. 

Polaris’ mulighed for at opnå det krævede afkast på investeringen vurderes derfor til følgende: 

 

10.1.5. Exit-muligheder 
Polaris’ exit-muligheder er relevante at iagttage allerede på tidspunktet for beslutningen om at foretage 

investeringen. Dog kan markedsforholdene ændre sig markant under fondens ejerskab, hvorfor investe-

ringskriteriet kun vægter med 10 pct. i investeringsanalysen. 

Kapitalfondes exit ved brug af børsmarkedet vurderes at have lidt et stort omdømmemæssigt tilbageslag 

efter Altors exit fra O.W. Bunker A/S i 2014. Sagen vurderes således at have medført, at særligt instituti-

onelle investorer enten vil indregne en risikopræmie for at investere i de af Mols-Linien udstedte aktier, 

eller evt. afkræve et garantitilsagn fra Polaris om, at Polaris hæfter ubegrænset for både de oplysninger, 

der afgives i det prospekt, som skal udarbejdes i forbindelse med optagelsen til handel, såvel som de 

oplysninger, der ikke fremgår af prospektet (negative pledge).  

Exit via børsmarkedet vurderes derfor at være usikkert. 

Polaris’ muligheder for salg af Mols-Linien til en industriel køber vurderes ligeledes at være usikkert. Det 

skyldes, at omfanget af de stordriftsfordele, en industriel køber vil kunne opnå ved køb af Mols-Linien, 

forudsætter et mere detaljeret kendskab til de mulige købere. 

I det aktuelle negative rentemiljø, hvor pensionskasserne – for at kunne opfylde sine langsigtede pensi-

onsforpligtelser – søger afkast i alternative investeringer (eks. direkte investeringer i infrastrukturselska-

ber), vurderes et direkte salg til et eks. konsortium af institutionelle investorer at være den exitmulig-

hed, der har potentiale til at give det højeste afkast for Polaris93.  

Institutionelle investorer kan være de samme aktører, som ved en exit via børsmarkedet vil kræve en 

risikopræmie. Forskellen mellem de to transaktioner er imidlertid, at investorerne ved den direkte inve-

stering har mulighed for at gennemføre en due diligence af Mols-Linien, hvilket ikke er tilfældet ved en 

børsnotering (hvor investorernes adgang til informationer i stedet er afgrænset til det offentliggjorte 

prospekt). 

                                                           
93

 Pensionssektoren vurderes dermed også om 7 år, når Polaris forventes at gennemføre sit exit fra Mols-Linien, at 
være presset af lave renter. 

4. Afkast på investering 0 = Nej 1 = Usikkert 2 = Ja Gns. Vægt Vægtet gns. score

4.1. Stærkt cash flow 2

4.2 Attraktiv opkøbspris 2

4.3. Nuværende ejere villge til at sælge 2

4.4. Juridiske muligheder for at opnå enejerskab 2

Tabel 8.7: Inveteringskriterium: Afkast på investering. Kilde: Egen tilvirkning

2,00 30% 0,60
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Det vurderes endelig usandsynligt at Polaris kan gennemføre et exit ved salg til en anden PE-fond, hvil-

ket skyldes de samme årsager, som udgør grundlaget for dette projekt: kombinationen af høje anlægs-

investeringer og PE-fondes korte ejerskabsperiode appellerer grundlæggende ikke til en PE-fonds for-

retningsmodel. 

Polaris’ exitmulighed vurderes derfor til følgende: 

 

10.1.6. Samlet analyse af de opstillede investeringskriterier 
De opstillede og analyserede investeringskriterier kan på denne baggrund sammenfattes i tabel 8.9 ne-

denfor: 

 

Det ses af ovenstående tabel 8.9, at den samlede investeringsanalyse opnå en score på 1,48, hvilket 

dermed klassificerer investeringscasen som meget attraktiv. 

 

Kapitel 11: Konklusion 
Investering i et infrastrukturselskab som Mols-Linien appellerer i udgangspunktet ikke til en kapitalfond 

som Polaris, hvilket bl.a. skyldes, at store kapitalbindinger i anlægsaktiver vanskeliggør muligheden for – 

inden for ejerskabsperioden – at opnå et tilfredsstillende afkast på den investerede kapital. 

Samtidig betyder Mols-Liniens tilmelding af tonnagebeskatningsordningen, at det ikke er muligt for Po-

laris at opnå skattemæssige fradrag for fremmedkapitalomkostninger, hvormed det ikke er muligt at øge 

værdien af Mols-Linien ved optimering af skatteskjoldet. 

I nærværende projekt er Mols-Linien som investeringscase for en kapitalfond som Polaris derfor forsøgt 

belyst ved brug af en række analyser og beregningsmodeller. Analysens formål har været at afdække, 

hvorfor Polaris – trods det ovenfor beskrevne udgangspunkt – i sommeren 2015 erhvervede en kontrol-

lerende ejerandel i Mols-Linien. 

På baggrund af disse analyser blev det bl.a. afdækket, at Mols-Linien med Strategi 2011 har gennemført 

en særdels vellykket turnaround, hvorved Mols-Linien i dag, som følge af tonnageomlægningen til stør-

re, hurtigere og mere omkostningseffektive hurtigfærger, udgør et reelt alternativ til Storebæltsbroen. 

På baggrund af en 7-årig budgetperiode blev det vurderet, at Mols-Linien i fremtiden forventes at kunne 

realisere markant større cash flows end selskabet i analyseperioden har været i stand til, hvilket vurde-

res at være muligt på grund af de indchartrede hurtigfærger.  

5. Exitmuligheder 0 = Nej 1 = Usikkert 2 = Ja Gns. Vægt Vægtet gns. score

5.1. Iindustrielle købere 1

5.2. PE-fonde 0

5.3. IPO-muligheder 1

5.4. Instutionelle investorer 2

Tabel 8.8: Inveteringskriterium: Exitmuligheder. Kilde: Egen tilvirkning

1,17 10% 0,12

Investeringskriterier Score Vægt Vægtet score

1. Stærk business platform 1,80 20% 0,36

2. Attraktiv business case 0,50 20% 0,10

3. Ledelse 1,50 20% 0,30

4. Afkast på investering 2,00 30% 0,60

5. Exitmuligheder 1,17 10% 0,12

Total 6,97 100% 1,48

Score:     0-0,75: Ikke attraktiv case / 0,75-1,25 Mulig attraktiv case / 1,25-2,00: Meget attraktiv case

Tabel 8.9: Opsummering af investeringskriterier. Kilde: Egen tilvirkning
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Disse større cash flows fører til, at værdien af Mols-Linien vurderes at udgøre mellem 96,7 og 121,8 kr. 

pr. aktie (udregnet ved brug af DCF/EVA-modeller). Værdien påvirkes af, at der i 2017E budgetteres med 

et salg af færgen Max Mols til 135 mio. kr. 

På grund af Mols-Liniens meget koncentrerede (og fastlåste) ejerskab, hvorved kun en meget lille del af 

Mols-Liniens aktier var i free-flow til at fastsætte markedskursen for selskabets aktier, reagerede marke-

det ikke på Mols-Liniens positive udvikling, hvilket resulterede i, at markedskursen for selskabets aktier 

den 1. juli 2015 kunne aflæses bare til 32,4 kr. pr. aktie. 

For Polaris udgjorde Mols-Linien på denne baggrund en attraktiv investeringscase, idet: 

1) Aktien var i markedet særdeles undervurderet. 

2) De Fastlåste Aktionærer, som ikke havde interesse i at forblive aktionærer i Mols-Linien, og som 

tilsammen besad ca. en kontrollerende ejerandel på 75 pct. af aktiekapitalen, var villige til at ac-

ceptere en pris, som ligger indenfor et prisspænd, hvor Polaris kunne opnå et afkastkrav på 20 

pct. 

3) Selv med denne ejerandel kan Polaris opnå både eneejerskab og sletning af Mols-Liniens aktier 

fra handel på NASDAQ. 

4) Som følge af Mols-Liniens tilpassede forretningsmodel, har Mols-Linien særdeles gode forud-

sætninger for at tage yderligere andele af et marked, der vurderes at fortsætte den historiske 

vækstrate, hvormed Mols-Linien har særdeles gode muligheder for at realisere store cash flows, 

som kan anvendes til nedbringelse af akkvisitionsfinansieringen.  

5) Den tilpassede forretningsmodel har i regnskabsåret 2015 dokumenteret sit potentiale, hvilket 

bl.a. udtrykkes ved, at egenkapitalen blev fordoblet mens NOPAT steg med 64,3 pct. i forhold til 

2014.  

6) Polaris kan med et salg af Max Mols indfri næsten 17 pct. af den optagne akkvisitionsfinansie-

ring, og på den måde øge equity valueExit. 

7) Mols-Linien har med Strategi 2011 foretaget de væsentligste anlægsinvesteringer, hvormed der 

ikke – foruden indchartringen af KatExpress 3 – vurderes at være behov for yderligere investe-

ringer i Polaris ejerskabsperiode. 

De ovenfor fremhævede omstændigheder medfører tilsammen, at Mols-Linien var en meget attraktiv 

investeringscase for Polaris – også selvom der er tale om et infrastrukturselskab.  
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Kapitel 12: Forkortelser 
AOH:  Aktivernes omsætningshastighed 

Bornholmstrafikken: Bornholmstrafikken Holding A/S 

CAPM:  Capital Asset Pricing Model 

Clipper:  Clipper Group A/S 

Danske Færger: Danske Færger A/S 

DCF:  Discounted Cash Flow 

De Fastlåste Aktionærer: Mols-Liniens storaktionærer indtil sommeren 2015:  

  Clipper:  29,95 pct. 

Finansiel Stabilitet: 26,35 pct. 

Rudersdal A/S (under konkurs): 10,73 pct. 

Figaro Aktieinvest ApS: 7,89 pct. 

I alt:  74,92 pct. 

EV:  Enterprice Value 

EVA:  Econimic Value Added 

KL:  Konkurrenceloven 

LAF:  Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder 

MM:  Miller & Modigiliani 

Mols-Linien:  Mols-Linien A/S 

NASDAQ  NASDAQ Copenhagen A/S 

OG:  Overskudsgrad 

PE-Fonde:  Private Equity Fonde 

PESTEL:  Political, Economical, Sociocultural, Technological, Environmental & Legal  

S&P:  Standard & Poor’s (kreditvurderingsbureau) 

ROE:  Return On Equity 

ROIC:  Return On Invested Capital 

SEL:  Selskabsloven 

SSEL:  Selskabsskatteloven 

SWOT:  Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats 

TSL:  Tonnagebeskatningsloven 

VPHL:  Lov om værdipapirhandel m.v. 

WACC:  Weighted Average Cost of Capital 
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Bilag 1: Oversigt over fremmedkapital (klasser og trancher) 
 

Kan overordnet opdeles i følgende prioritetsorden: 

- Seniorfinansiering 

- 2. lien finansiering 

- Mezzanin finansiering 

- HYB-finansiering 

- PIK-finansiering 

- Aktionærlån (sidestilles med EK). 

 

Seniorfinansiering:   

- Foranstillet den øvrige finansiering. 

- Placeres så tæt på drift som muligt (debt push down). 

- Løbetid på 7-9 år (kortere end efterstillet gæld). 

- Lavest risiko. 

- Sikkerhed i aktier i datterselskaber, selskabets aktiver og/eller garantistillelse fra datterselskaber. 

- Syndikeres typisk i trancher: 

o A-tranche (serielån) 

o B og C-tranche (stående lån) 

- Udgør ca. 40 % af kapitalstrukturen ved LBO-finansieringen. 

 

2. lien finansiering:   

- Efterstillet seniorfinansiering (mellem senior og mezzanin). 

- Ydes typisk af banker og institutionelle investorer. 

- Længere løbetid end seniorlån. 

- Typisk struktureret på samme måde som seniorgæld, dvs. er rangeret pari-passu i forhold til tilbage-

betaling.  

- Men fordi 2. lien er efterstillet står kreditorerne bag seniorgælden i en misligholdelsessituation. Dvs. 

2. lien-kreditorerne får først deres penge efter senior har fået sin del. 

 

Mezzanin finansiering: 

- Efterstillet seniorfinansiering – og med sekundær sikkerhed i samme aktiver som senior. 

- Ydes af banker, institutionelle investorer og/eller specialiserede investorer i debt-segmentet (eks. 

andre kapitalfonde med fokus på gældsinstrumenter), dvs.: 

o Investorer, som gerne ville have co-investeret med PE-fond, men hvor det ikke har været muligt 

pga. eneejerskab. 

- Renten vil typisk være rullende. 

- Kan også indeholde et warrant-element (ses typisk kun i de mindre sager), hvilket sætter investorer-

ne i stand til at modtage EK på et senere tidspunkt (eks. lige inden exit). 

- Typisk pre-payment-penalty94 i størrelsesordenen 1-2 % af hovedstolen. 

 

HYB95-finansiering: 

- Stående lån, hvor (kupon)rente betales løbende. 

- Inkluderes som erstatning for mezzanin (og sjældent sammen med). 

                                                           
94

 Strafafgift forbundet med at førtidindfri gælden. Årsag: strukturering af lån er omkostningsfyldt for kreditorerne. 
Derfor vil de også gerne sikre sig, at de forventede renteindtægter bliver erlagt. 
95

 High Yield Bonds 
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- Forskel mellem mezzanin og HYB er primært, at hvor mezzanin er baseret et simpelt gældsbrev, er 

HYB værdipapirer (som dermed lettere kan omsættes i sekundær handel). Det kan modvirke en evt. 

likviditetspræmie. 

- Anvendes typisk for at inkludere eks. pensionskasser og forsikringsselskaber, som er omfattet af 

regulatoriske begrænsninger på, hvad de kan tage på bøgerne. 

- Indeholder sædvanligvis en række covernants, som grundlæggende har til hensigt at sikre, at udste-

der driver sin virksomhed i overensstemmelse med det grundlag, hvorpå obligationerne blev udstedt 

(alm. drift).  

o I modsat fald (dvs. i tilfælde af misligholdelse af covenant) kan investorerne kræve obligationen 

indfriet til kurs 100. 

 

PIK96-finansiering: 

- Stående lån, hvor renten oprulles (betales først ved salg af virksomheden eller indfrielse af lån). 

o Heraf øget varighed, og øget risikopræmie som følge heraf. 

- Rente ca. 15-20 %. 

- Efterstillet al anden finansiering, dog undtagen aktionærlån, vendor notes og egenkapital. 

 

Vendor notes: 

- Lån ydet af sælger af porteføljeselskabet. Efterstillet al anden gæld, og sidestilles typisk med aktio-

nærlån. 

 

Rangering og forventet afkast: 
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 Payment In Kind 
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Bilag 2: Reformuleret resultatopgørelse 

  

Note Resultatopgørelse (TDKK)

2015 2014 2013 2012 2011 Gns.

Nettoomsætning:

 - Rederidri ft, færgetyper - Hurtigfærger 582.321           532.272           462.729           407.440           443.113           461.389           

 - Rederidri ft, færgetyper - Kombifærger -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 - Catering 88.456             79.590             72.795             57.307             58.001             66.923             

Nettoomsætning i alt 670.777         611.862         535.524         464.747         501.114         556.805         

Omkostninger:

Skibenes eksterne driftsomkostninger -249.900       -249.976       -260.622       -247.481       -301.037       -261.803       

 - Vedl igeholdelse og reservedele mv. -36.682            -27.204            -25.511            -25.696            -37.777            -30.574            

 - Ol ieforbrug -203.402          -210.570          -224.213          -214.190          -256.420          -221.759          

 - Fors ikringer, inkl . selvris iko -7.746              -11.328            -9.892              -6.520              -4.647              -8.027              

 - Øvrige dri ftsomkostninger -2.070              -874                 -1.006              -1.075              -2.193              -1.444              

Andre eksterne omkostninger -113.212       -102.504       -99.292          -83.214          -89.468          -97.538          

 - Terminal - og havneudgi fter -50.028            -47.625            -44.455            -36.006            -33.675            -42.358            

 - Cateringafdel ing, vareforbrug -28.829            -26.388            -25.144            -18.995            -17.556            -23.382            

 - Cateringafdel ing, øvrigt -6.297              -6.205              -6.019              -4.615              -6.074              -5.842              

 - Sa lg- og adminis trationsomkostninger -28.058            -22.286            -23.674            -23.598            -32.163            -25.956            

Personaleomkostninger -130.270       -128.446       -126.688       -112.813       -133.476       -126.339          

 - Bestyrelseshonorar -1.677              -1.966              -1.881              -1.938              -1.963              -1.885              

 - Gager og lønninger -115.557          -113.289          -112.010          -99.814            -154.934          -119.121          

 - Pens ionsbidrag (bidragsbaserede pens ionsordninger) -9.609              -9.754              -9.502              -9.042              -14.017            -10.385            

 - Udgi fter ti l  socia l  s ikring mv. -3.427              -3.437              -3.295              -2.823              -4.207              -3.438              

 - Aktiebaseret vederlæggelse, jf. nedenfor -                   -                   -                   -                   -                   -                   

 - Heraf ophørte aktivi teter (Kombifærger: Mette- og Maren Mols ) -                   -                   -                   804                  41.645             8.490               

Core driftsomkostninger -493.382       -480.926       -486.602       -443.508       -523.981       -485.680       

EBITDA 177.395         130.936         48.922           21.239           -22.867          71.125           

Af- og nedskrivninger:

 - Periodiske eftersyn på  skibe -7.570              -7.624              -21.504            -24.981            -32.688            -18.873          

 - Skibe -37.880            -41.735            -24.873            -14.718            -16.702            -27.182          

 - Terminaler og havneanlæg -3.053              -2.190              -1.836              -1.795              -3.353              -2.445            

 - Dri ftsmidler og inventar -2.378              -2.909              -3.073              -3.955              -4.857              -3.434            

Af- og nedskrivninger i alt -50.881          -54.458          -51.286          -45.449          -57.600          -51.935          

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 126.514         76.478           -2.364            -24.210          -80.467          19.190           

Tonnageskat -910                -32                  -94                  -42                  -89                  -233                

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 125.604         76.446           -2.458            -24.252          -80.556          18.957           

Usædvanlige driftsposter:

 - Udbeta l ing af fors ikringssum vedrørende motorhaveri  i  2010 -                   9.826               -                   -                   -                   1.965               

 - Procesrenter vedrørende fors ikringssum -                   3.274               -                   -                   -                   655                  

Usædvanlige driftsposter i alt -                  13.100           -                  -                  -                  2.620              

Core andet driftsoverskud 125.604         89.546           -2.458            -24.252          -80.556          21.577           

Usædvanlige poster:

 - Årets  resulat af ophørte aktivi teter -                   -                   -                   -3.613              23.001             3.878              

 - Tab/gevinst ved sa lg af anlægsaktiver -238                 -88                   9.775               9.727               -1.811              3.473              

 - Nedskrivning (kobi færger) -                   -                   -                   -46.100            -51.000            -19.420          

Usædvanlige poster i alt -238                -88                  9.775              -39.986          -29.810          -12.069          

Samlet driftsoverskud (DO) 125.366         89.458           7.317              -64.238          -110.366       9.507              

Core netto finansielle omkostninger:

1 Core netto finansielle omkostninger -51.764          -54.027          -46.424          -19.134          -1.084            -34.487          

#DIV/0!

MELLEMREGNING (DO-nettofinansielle omkostninger) 73.602           35.431           -39.107          -83.372          -111.450       -24.979          

Usædvanlige finansielle omkostninger

Usædvanlige finansielle omkostninger i alt 721                 -940                3.992              -5.111            -7.426            -1.753            

DIRTY SURPLUS -27.345          -42.266          736                 -263                4.932              -12.841          

2 Usædvanlige finansielle omkostninger -26.624          -43.206          4.728              -5.374            -2.494            -14.594          

TOTALINDKOMST I ALT 46.978           -7.775            -34.379          -88.746          -113.944       -39.573          
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Bilag 2: Reformuleret resultatopgørelse (fortsat) 

 

  

Noter
1 Core netto finansielle omkostninger efter skat

Core finansielle indtægter:

 - Renter af ti lgodehavende hos  ti lknyttede vi rksomheder 42                    48                    48                    102                  290                  106                  

 - Renter af bankindestående 216                  108                  61                    15                    355                  151                  

Core finansielle indtægter i alt 258                 156                 109                 117                 645                 257                 

Core finansielle omkostninger:

 - Renter af bankgæld -1.526              -2.829              -3.980              -1.374              -611                 -2.064              

 - Renter af finans iel le leas ingkontrakter, Skibe -48.573            -49.669            -41.088            -16.147            -                   -31.095            

 - Renter af finans iel le leas ingkontrakter, ti lknyttede vi rksomheder -111                 -125                 -139                 -201                 -300                 -175                 

 - Finans iel le gebyrer mv. -1.812              -1.560              -1.326              -1.529              -818                 -1.409              

Core finansielle omkostninger i alt -52.022          -54.183          -46.533          -19.251          -1.729            -34.744          

Core netto finansielle omkostninger (før skat) -51.764          -54.027          -46.424          -19.134          -1.084            -34.487          

2 Usædvanlige finansielle omkostninger efter skat

Usædvanlige finansielle indtægter:

 - Renter mv. af finans iel le aktiver disponible for sa lg (obl igationer) -                   -                   -                   -                   344                  69                    

 - Kursgevinst ved l ikvidation af dattervi rksomhed -                   -                   -                   -                   92                    18                    

 - Dagsværdiregulering af CAP-forretninger-ol iepriss ikring 2.847               -                   4.341               -                   -                   1.438               

Usædvanlige finansielle indtægter i alt 2.847              -                  4.341              -                  436                 1.525              

Usædvanlige finansielle omkostninger:

 - Renter af skibs lån -                   -                   -                   -                   -3.005              -601                 

 - Amortisering af kurstab og låneomkostninger på  skibs lån -                   -                   -                   -                   -793                 -159                 

 - Renter af øvrig gæld hos  ti lknyttede vi rksomheder -                   -                   -                   -                   -10                   -2                     

 - Kurstab ved sa lg af finans iel le aktiver disponible for sa lg (obl igationer) -                   -                   -                   -                   -4.054              -811                 

 - Dagsværdiregulering af CAP-forretninger (ol iepriss ikring) -                   -2.605              -                   -4.583              -                   -1.438              

 - Kursregulering af finans iel  leas ingkontrakt, Skibe -2.126              1.665               -349                 -528                 -                   -268                 

Usædvanlige finansielle omkostninger i alt -2.126            -940                -349                -5.111            -7.862            -3.278            

Usædvanlige finansielle omkostninger i alt (før skat) 721                 -940                3.992              -5.111            -7.426            -1.753            

Dirty Surplus:

Dagsværdiregulering af finansielle instrumenter (oliepriskontrakter)

indgået til sikring af fremtidige pengestrømme           -27.345 -42.266          736                 -263                1.490              -13.530          

Overført til resultatopgørelse vedrørende sikring

af fremtidige pengestrømme                      -   -                  -                  -                  -1.121            -224                

Dagsværdiregulering af finansielle aktiver disponible for salg                      -   -                  -                  -                  9.538              1.908              

Overført til resultatopgørelse vedrørende solgte og afregnede

finansielle aktiver disponible for salg                      -   -                  -                  -                  -4.975            -995                

Skatteeffekt heraf -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Dirty surplus i alt -27.345          -42.266          736                 -263                4.932              -12.841          

Usædvanlige finansielle omkostninger i alt -26.624          -43.206          4.728              -5.374            -2.494            -14.594          
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Bilag 3: Reformuleret balance 

 

 

  

2015 2014 2013 2012 2011

AKTIVER

Drifsaktiver

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Skibe 810.377         849.861         898.287         469.860         171.721         

 - Heraf finans iel t leasede skibe 719.689           748.912           778.135           355.766           -                   

 - Heraf skibe, som ikke leases 90.688             100.949           120.152           114.094           171.721           

Terminaler og havneanlæg 13.030           17.421           18.112           18.493           21.569           

 - Heraf finans iel t leasede terminaler og havneanlæg 698                  808                  918                  1.029               6.241               

 - Heraf terminaler og havneanlæg, som ikke leases 12.332             16.613             17.194             17.464             15.328             

Driftsmidler og inventar 5.593              5.281              7.457              9.047              9.431              

Materielle anlægsaktiver i alt 829.000         872.563         923.856         497.400         202.721         

Andre langfristede aktiver

Depositum 14.946           -                  -                  -                  -                  

Kapitalandele i dattervirksomhed 130                 130                 130                 130                 130                 

Udskudte skatteforpligtelser 849                 -                  -                  -                  -                  

Andre langfristede aktiver i alt 15.925           130                 130                 130                 130                 

Anlægsaktiver i alt 844.925         872.693         923.986         497.530         202.851         

Varebeholdninger

 - Ol iebeholdninger 2.184               2.660               1.980               2.396               5.359               

 - Uni formslager 82                    311                  353                  472                  701                  

 - Skibsreservedele 21.647             22.861             21.204             22.694             20.880             

 - Varebeholdninger, catering 799                  761                  478                  253                  1.121               

Varebeholdninger i alt 24.712           26.593           24.015           25.815           28.061           

Tilgodehavender

Tilgodehavender hos dattervirksomheder -                  -                  -                  107                 5.568              

Tilgodehavende selskabsskat -                  -                  -                  -                  -                  

Tilgodehavender fra salg 11.009           10.058           10.300           13.721           14.445           

 - Ti lgodehavender fra  sa lg 11.244             -                   -                   -                   15.188             

 - Nedskrivninger -235                 -                   -                   -                   -743                 

Andre tilgodehavender mv. 28.374           28.023           5.548              6.972              3.697              

 - Andre ti lgodehavender 27.338             26.710             4.322               5.175               2.721               

 - Afledte finans iel le instrumenter 1.036               -                   -                   -                   -                   

 - Forudbeta l t, fastprisafta le ol ie -                   -                   -                   -                   -                   

 - Periodeafgrænsningsposter -                   1.313               1.226               1.797               976                  

Tilgodehavender i alt 39.383           38.081           15.848           20.800           23.710           

Driftslikviditet (likvide beholdninger) 0,5 % af omsætning 3.354              3.059              2.678              2.324              2.506              

Driftsforpligtelser

Leverandørgæld 22.943           31.086           51.833           36.438           46.466           

Selskabsskat 92                    106                 144                 125                 -                  

Periodisering af flerturskort m.v. 10.215           7.755              8.253              16.508           25.132           

Gæld ti l  dattervi rksomhed -                   -                   -                   -                   -                   

Afledte finans iel le instrumenter -                   -                   -                   -                   -                   

Anden gæld (kortfristet) 103.822         78.814           37.572           44.365           42.614           

 - Andre skyldige omkostninger (herunder løn, A-skat, socia le bidrag samt andre skyldige omkostninger) -                   -                   -                   -                   6.370               

 - Ferieforpl igtelser og l ignende -                   -                   -                   -                   36.244             

Hensat forpligtelse til fratrædelser og jubilæumsgratialer (lang sigt) 32                    2.300              2.152              2.415              1.896              

Hensat forpligtelse til fratrædelser og jubilæumsgratialer (kort sigt) 2.105              149                 218                 - 147                 

Driftsforpligtelser i alt 139.209         120.210         100.172         99.851           116.255         

Arbejdskapital i alt -71.760          -52.477          -57.631          -50.912          -61.978          

NETTODRIFTSAKTIVER (NDA) / INVESTED CAPITAL (IC) 773.165         820.216         866.355         446.618         140.873         
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Bilag 3: Reformuleret balance (fortsat) 

 

  

PASSIVER 2015 2014 2013 2012 2011

103.822         78.814           37.572           44.365           -                  

Finansielle aktiver

Likvidbeholdning (overskudslikviditet) 77.007           1.177              -1.499            2.660              48.495           

 - Børsnoterede obl igationer -                   -                   -                   -                   -                   

Aktiver vedrørende ophørte aktiviteter -                  -                  -                  -                  64                    

Finansielle aktiver i alt 77.007           1.177              -1.499            2.660              48.559           

Finansielle forpligtelser

Skibskreditlån (langfristet)

Skibskreditlån (kortfristet)

Finansielle leasingforpligtelser (langfristet) 730.810         759.404         782.970         358.873         8.206              

 - Mel lem et og fem år fra  ba lancedagen 189.380           164.362           136.277           68.319             3.192               

 - Efter fem år fra  ba lancedagen 541.430           595.042           646.693           290.554           5.014               

Finansielle leasingforpligtelser (kortfristet) 30.516           21.819           14.620           4.978              722                 

Kreditinstitutter -                  -                  16.521           -                  -                  

Forpligtelser vedrørende ophørte aktiviteter -                  -                  2.800              3.095              9.434              

Finansielle forpligtelser i alt 761.326         781.223         816.911         366.946         18.362           

Nettofinansielle forpligtelser i alt (NFF) 684.319         780.046         818.410         364.286         -30.197          

EGENKAPITAL 88.846           40.170           47.945           82.332           171.070         

SAMLET FINANSIERING 773.165         820.216         866.355         446.618         140.873         
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Bilag 4: Detaljeret trendanalyse (reformuleret resultatopgørelse) 

 

  

Trendanalyse 2015 2014 2013 2012 2011 Gns.

 - Rederidri ft, færgetyper - Hurtigfærger 131,42             120,12             104,43             91,95               100,00             109,58           

 - Rederidri ft, færgetyper - Kombifærger #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 - Catering 152,51             137,22             125,51             98,80               100,00             122,81           

Nettoomsætning i alt 133,9 122,1 106,9 92,7 100,0 111,11           

Skibenes eksterne driftsomkostninger 83,0 83,0 86,6 82,2 100,0 86,97              

 - Vedl igeholdelse og reservedele mv. 97,1 72,0 67,5 68,0 100,0 80,93              

 - Ol ieforbrug 79,3 82,1 87,4 83,5 100,0 86,48              

 - Fors ikringer, inkl . selvris iko 166,7 243,8 212,9 140,3 100,0 172,73           

 - Øvrige dri ftsomkostninger 94,4 39,9 45,9 49,0 100,0 65,83              

Andre eksterne omkostninger 126,5 114,6 111,0 93,0 100,0 109,02           

 - Terminal - og havneudgi fter 148,6 141,4 132,0 106,9 100,0 125,78           

 - Cateringafdel ing, vareforbrug 164,2 150,3 143,2 108,2 100,0 133,19           

 - Cateringafdel ing, øvrigt 103,7 102,2 99,1 76,0 100,0 96,18              

 - Sa lg- og adminis trationsomkostninger 87,2 69,3 73,6 73,4 100,0 80,70              

Personaleomkostninger 97,6 96,2 94,9 84,5 100,0 94,65              

 - Bestyrelseshonorar 85,4 100,2 95,8 98,7 100,0 96,03              

 - Gager og lønninger 74,6 73,1 72,3 64,4 100,0 76,88              

 - Pens ionsbidrag (bidragsbaserede pens ionsordninger) 68,6 69,6 67,8 64,5 100,0 74,09              

 - Udgi fter ti l  socia l  s ikring mv. 81,5 81,7 78,3 67,1 100,0 81,72              

 - Aktiebaseret vederlæggelse, jf. nedenfor #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 - Heraf ophørte aktivi teter (Kombifærger: Mette- og Maren Mols ) 0,0 0,0 0,0 1,9 100,0 20,39              

Core driftsomkostninger 94,2 91,8 92,9 84,6 100,0 92,69              

EBITDA 835,2 616,5 230,3 100,0 Neg. 445,52           

 - Periodiske eftersyn på  skibe 23,2 23,3 65,8 76,4 100,0 57,74              

 - Skibe 226,8 249,9 148,9 88,1 100,0 162,74           

 - Terminaler og havneanlæg 91,1 65,3 54,8 53,5 100,0 72,93              

 - Dri ftsmidler og inventar 49,0 59,9 63,3 81,4 100,0 70,71              

Af- og nedskrivninger i alt 88,3 94,5 89,0 78,9 100,0 90,16              

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 165,4 100,0 Neg. Neg. Neg. 132,71           

Tonnageskat 1.022,5 36,0 105,6 47,2 100,0 262,25           

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 164,3 100,0 Neg. Neg. Neg. 132,15           

Usædvanlige driftsposter:

 - Udbeta l ing af fors ikringssum vedrørende motorhaveri  i  2010 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 - Procesrenter vedrørende fors ikringssum #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Usædvanlige driftsposter i alt #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Core andet driftsoverskud 140,3 100,0 Neg. Neg. Neg. 120,13           

Usædvanlige poster:

 - Årets  resulat af ophørte aktivi teter 0,0 0,0 0,0 -15,7 100,0 16,86              

 - Tab/gevinst ved sa lg af anlægsaktiver -2,4 -0,9 100,5 100,0 Neg. 49,29              

 - Nedskrivning (kobi færger) 0,0 0,0 0,0 Neg. Neg. -                  

Usædvanlige poster i alt -2,4 -0,9 100,0 Neg. Neg. 32,22              

Samlet driftsoverskud (DO) 1.713,4 1.222,6 100,0 Neg. Neg. 1.011,99        

Core netto finansielle omkostninger:

Core netto finansielle omkostninger 4.775,3 4.984,0 4.282,7 1.765,1 100,0 3.181,42        

MELLEMREGNING (DO-nettofinansielle omkostninger) -66,0 -31,8 35,1 74,8 100,0 22,41              

Usædvanlige finansielle omkostninger

Usædvanlige finansielle omkostninger i alt -9,7 12,7 -53,8 68,8 100,0 23,60              

DIRTY SURPLUS -554,4 -857,0 14,9 -5,3 100,0 -260,36          

Usædvanlige finansielle omkostninger 1.067,5 1.732,4 -189,6 215,5 100,0 585,16           

TOTALINDKOMST I ALT 100,0 Neg. Neg. Neg. Neg. 100,00           
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Bilag 5: Detaljeret commonsizeanalyse (reformuleret resultatopgørelse) 

 

  

Overskudsgrad 2015 2014 2013 2012 2011 Gns.

 - Rederidri ft, færgetyper - Hurtigfærger 86,8% 87,0% 86,4% 87,7% 88,4% 87,3%

 - Rederidri ft, færgetyper - Kombifærger 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 - Catering 13,2% 13,0% 13,6% 12,3% 11,6% 12,7%

Nettoomsætning i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Skibenes eksterne driftsomkostninger -37,3% -40,9% -48,7% -53,3% -60,1% -48,0%

 - Vedl igeholdelse og reservedele mv. -5,5% -4,4% -4,8% -5,5% -7,5% -5,5%

 - Ol ieforbrug -30,3% -34,4% -41,9% -46,1% -51,2% -40,8%

 - Fors ikringer, inkl . selvris iko -1,2% -1,9% -1,8% -1,4% -0,9% -1,4%

 - Øvrige dri ftsomkostninger -0,3% -0,1% -0,2% -0,2% -0,4% -0,3%

Andre eksterne omkostninger -16,9% -16,8% -18,5% -17,9% -17,9% -17,6%

 - Terminal - og havneudgi fter -7,5% -7,8% -8,3% -7,7% -6,7% -7,6%

 - Cateringafdel ing, vareforbrug -4,3% -4,3% -4,7% -4,1% -3,5% -4,2%

 - Cateringafdel ing, øvrigt -0,9% -1,0% -1,1% -1,0% -1,2% -1,1%

 - Sa lg- og adminis trationsomkostninger -4,2% -3,6% -4,4% -5,1% -6,4% -4,7%

Personaleomkostninger -19,4% -21,0% -23,7% -24,3% -26,6% -23,0%

 - Bestyrelseshonorar -0,3% -0,3% -0,4% -0,4% -0,4% -0,3%

 - Gager og lønninger -17,2% -18,5% -20,9% -21,5% -30,9% -21,8%

 - Pens ionsbidrag (bidragsbaserede pens ionsordninger) -1,4% -1,6% -1,8% -1,9% -2,8% -1,9%

 - Udgi fter ti l  socia l  s ikring mv. -0,5% -0,6% -0,6% -0,6% -0,8% -0,6%

 - Aktiebaseret vederlæggelse, jf. nedenfor 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 - Heraf ophørte aktivi teter (Kombifærger: Mette- og Maren Mols ) 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 8,3% 1,7%

Core driftsomkostninger -73,6% -78,6% -90,9% -95,4% -104,6% -88,6%

EBITDA 26,4% 21,4% 9,1% 4,6% -4,6% 11,4%

 - Periodiske eftersyn på  skibe -1,1% -1,2% -4,0% -5,4% -6,5% -3,7%

 - Skibe -5,6% -6,8% -4,6% -3,2% -3,3% -4,7%

 - Terminaler og havneanlæg -0,5% -0,4% -0,3% -0,4% -0,7% -0,4%

 - Dri ftsmidler og inventar -0,4% -0,5% -0,6% -0,9% -1,0% -0,6%

Af- og nedskrivninger i alt -7,6% -8,9% -9,6% -9,8% -11,5% -9,5%

Core driftsoverskud fra salg før skat (EBIT) 18,9% 12,5% -0,4% -5,2% -16,1% 1,9%

Tonnageskat -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Core driftsoverskud fra salg efter skat (NOPAT) 18,7% 12,5% -0,5% -5,2% -16,1% 1,9%

Usædvanlige driftsposter:

 - Udbeta l ing af fors ikringssum vedrørende motorhaveri  i  2010 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

 - Procesrenter vedrørende fors ikringssum 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Usædvanlige driftsposter i alt 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Core andet driftsoverskud 18,7% 14,6% -0,5% -5,2% -16,1% 2,3%

Usædvanlige poster:

 - Årets  resulat af ophørte aktivi teter 0,0% 0,0% 0,0% -0,8% 4,6% 0,8%

 - Tab/gevinst ved sa lg af anlægsaktiver 0,0% 0,0% 1,8% 2,1% -0,4% 0,7%

 - Nedskrivning (kobi færger) 0,0% 0,0% 0,0% -9,9% -10,2% -4,0%

Usædvanlige poster i alt 0,0% 0,0% 1,8% -8,6% -5,9% -2,6%

Samlet driftsoverskud (DO) 18,7% 14,6% 1,4% -13,8% -22,0% -0,2%

Core netto finansielle omkostninger:

Core netto finansielle omkostninger -7,7% -8,8% -8,7% -4,1% -0,2% -5,9%

MELLEMREGNING (DO-nettofinansielle omkostninger efter skat) 11,0% 5,8% -7,3% -17,9% -22,2% -6,1%

Usædvanlige finansielle omkostninger 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Usædvanlige finansielle omkostninger i alt (før skat) 0,1% -0,2% 0,7% -1,1% -1,5% -0,4%

DIRTY SURPLUS -4,1% -6,9% 0,1% -0,1% 1,0% -2,0%

Usædvanlige finansielle omkostninger -4,0% -7,1% 0,9% -1,2% -0,5% -2,4%

TOTALINDKOMST I ALT 7,0% -1,3% -6,4% -19,1% -22,7% -8,5%
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Bilag 6: Detaljeret trendanalyse (reformuleret balance) 

 

Indeksering 2015 2014 2013 2012 2011 Gns.

Anlægskapital:

Skibe 471,91           494,91           523,11           273,62           100,00           372,71           

 - Heraf finans iel t leasede skibe -                   -                   -                   -                   -                   -                  

 - Heraf skibe, som ikke leases 52,81               58,79               69,97               66,44               100,00             69,60              

Terminaler og havneanlæg 60,41              80,77              83,97              85,74              100,00           82,18              

 - Heraf finans iel t leasede terminaler og havneanlæg 11,18               12,95               14,71               16,49               100,00             31,07              

 - Heraf terminaler og havneanlæg, som ikke leases 80,45               108,38             112,17             113,94             100,00             102,99           

Driftsmidler og inventar 59,30              56,00              79,07              95,93              100,00           78,06              

Materielle anlægsaktiver 408,94           430,43           455,73           245,36           100,00           328,09           

Depositum #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Kapitalandele i dattervirksomhed 100,00           100,00           100,00           100,00           100,00           100,00           

Udskudte skatteforpligtelser #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Andre anlægsaktiver 12.250,00     100,00           100,00           100,00           100,00           2.530,00        

Anlægskapital 416,52           430,21           455,50           245,27           100,00           329,50           

Arbejdskapital:

 - Ol iebeholdninger 40,75               49,64               36,95               44,71               100,00             54,41              

 - Uni formslager 11,70               44,37               50,36               67,33               100,00             54,75              

 - Skibsreservedele 103,67             109,49             101,55             108,69             100,00             104,68           

 - Varebeholdninger, catering 71,28               67,89               42,64               22,57               100,00             60,87              

Varebeholdning 88,07              94,77              85,58              92,00              100,00           92,08              

Tilgodehavender hos dattervirksomheder -                  -                  -                  1,92                100,00           20,38              

Tilgodehavende selskabsskat -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Tilgodehavender fra salg 76,21              69,63              71,30              94,99              100,00           82,43              

 - Ti lgodehavender fra  sa lg 74,03               -                   -                   -                   100,00             34,81              

 - Nedskrivninger 31,63               -                   -                   -                   100,00             26,33              

Andre tilgodehavender mv. 767,49           757,99           150,07           188,59           100,00           392,83           

 - Andre ti lgodehavender 1.004,70          981,62             158,84             190,19             100,00             487,07           

 - Afledte finans iel le instrumenter -                   -                   -                   -                   -                   -                  

 - Forudbeta l t, fastprisafta le ol ie #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 - Periodeafgrænsningsposter -                   134,53             125,61             184,12             100,00             108,85           

Tilgodehavender 166,10           160,61           66,84              87,73              100,00           116,26           

Leverandørgæld 49,38              66,90              111,55           78,42              100,00           81,25              

Selskabsskat #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Periodisering af flerturskort m.v. 40,65              30,86              32,84              65,69              100,00           54,01              

Gæld ti l  dattervi rksomhed -                   -                   -                   -                   -                   -                  

Afledte finans iel le instrumenter -                   -                   -                   -                   -                   -                  

Anden gæld 243,63           184,95           88,17              104,11           100,00           144,17           

 - Andre skyldige omkostninger (løn, A-skat, socia le bidrag samt andre skyldige omkostninger)-                   -                   -                   -                   100,00             20,00              

 - Ferieforpl igtelser og l ignende -                   -                   -                   -                   100,00             20,00              

Hensat forpligtelse til fratrædelser og jubilæumsgratialer (lang sigt) 1,69                121,31           113,50           127,37           100,00           92,77              

Hensat forpligtelse til fratrædelser og jubilæumsgratialer (kort sigt)1.431,97        101,36           148,30           #VÆRDI! 100,00           #VÆRDI!

Driftsforpligtelser 119,74           103,40           86,17              85,89              100,00           99,04              

Arbejdskapital 115,78           84,67              92,99              82,15              100,00           95,12              

Investeret kapital (IC) 548,84           582,24           614,99           317,04           100,00           432,62           

Finansielle aktiver:

Likvidbeholdning (overskudslikviditet) 158,79           2,43                -3,09              5,49                100,00           52,72              

 - Børsnoterede obl igationer -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Aktiver vedrørende ophørte aktiviteter -                  -                  -                  -                  100,00           20,00              

Finansielle aktiver 158,58           2,42                -3,09              5,48                100,00           52,68              

Finansielle forpligtelser

Skibskreditlån (langfristet) -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Skibskreditlån (kortfristet) -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Finansielle leasingforpligtelser 8.905,80        9.254,25        9.541,43        4.373,30        100,00           6.434,96        

 - Mel lem et og fem år fra  ba lancedagen 5.932,96        5.149,19        4.269,33        2.140,32        100,00           3.518,36        

 - Efter fem år fra  ba lancedagen 10.798,36     11.867,61     12.897,75     5.794,85        100,00           8.291,72        

Finansielle leasingforpligtelser (kortfristet) 4.226,59        3.022,02        2.024,93        689,47           100,00           2.012,60        

Kreditinstitutter #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Forpligtelser vedrørende ophørte aktiviteter -                  -                  29,68              32,81              100,00           32,50              

Finansielle forpligtelser 4.146,20        4.254,56        4.448,92        1.998,40        100,00           2.989,62        

Nettofinansielle forpligtelser i alt (NFF) 187,85           214,13           224,66           100,00           Neg. 181,66           

EGENKAPITAL 51,94              23,48              28,03              48,13              100,00           50,31              

SAMLET FINANSIERING 548,84           582,24           614,99           317,04           100,00           432,62           
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Bilag 7: Detaljeret commonsize-analyse (reformuleret balance) 

 

Commonsize-analyse 2015 2014 2013 2012 2011 Gns.

Anlægskapital:

Skibe 123,8% 142,9% 127,7% 69,0% 34,3% 99,5%

 - Heraf finans iel t leasede skibe / Nettoomsætning 109,5% 124,8% 105,9% 38,3% 0,0% 75,7%

 - Heraf skibe, som ikke leases  / Nettoomsætning 14,3% 18,1% 21,9% 30,7% 34,3% 23,8%

Terminaler og havneanlæg / Nettoomsætning 2,3% 2,9% 3,4% 4,3% 4,3% 3,4%

 - Heraf finans iel t leasede terminaler og havneanlæg / Nettoomsætning 0,1% 0,1% 0,2% 0,8% 1,2% 0,5%

 - Heraf terminaler og havneanlæg, som ikke leases  / Nettoomsætning 2,2% 2,8% 3,2% 3,5% 3,1% 2,9%

Driftsmidler og inventar / Nettoomsætning 0,8% 1,0% 1,5% 2,0% 1,9% 1,5%

Materielle anlægsaktiver / Nettoomsætning 126,8% 146,8% 132,7% 75,3% 40,5% 104,4%

Depositum / Nettoomsætning 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%

Kapitalandele i dattervirksomhed / Nettoomsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Udskudte skatteforpligtelser / Nettoomsætning 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Andre anlægsaktiver / Nettoomsætning 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Anlægskapital / Nettoomsætning 128,0% 146,8% 132,7% 75,4% 40,5% 104,7%

Arbejdskapital:

 - Ol iebeholdninger 0,4% 0,4% 0,4% 0,8% 1,1% 0,6%

 - Uni formslager 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

 - Skibsreservedele 3,3% 3,6% 4,1% 4,7% 4,2% 4,0%

 - Varebeholdninger, catering 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

Varebeholdning / Nettoomsætning 3,8% 4,1% 4,7% 5,8% 5,6% 4,8%

Tilgodehavender hos dattervirksomheder / Nettoomsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,1% 0,3%

Tilgodehavende selskabsskat / Nettoomsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Tilgodehavender fra salg / Nettoomsætning 1,6% 1,7% 2,2% 3,0% 2,9% 2,3%

 - Ti lgodehavender fra  sa lg / Nettoomsætning 0,8% 0,0% 0,0% 1,6% 3,0% 1,1%

 - Nedskrivninger / Nettoomsætning 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 0,0%

Andre tilgodehavender mv. / Nettoomsætning 4,2% 2,7% 1,2% 1,1% 0,7% 2,0%

 - Andre ti lgodehavender / Nettoomsætning 4,0% 2,5% 0,9% 0,8% 0,5% 1,8%

 - Afledte finans iel le instrumenter / Nettoomsætning 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 - Forudbeta l t, fastprisafta le ol ie / Nettoomsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 - Periodeafgrænsningsposter / Nettoomsætning 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

Tilgodehavender / Nettoomsætning 5,8% 4,4% 3,4% 4,8% 4,7% 4,6%

Leverandørgæld / Nettoomsætning 4,0% 6,8% 8,2% 8,9% 9,3% 7,4%

Selskabsskat / Nettoomsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Periodisering af flerturskort m.v. / Nettoomsætning 1,3% 1,3% 2,3% 4,5% 5,0% 2,9%

Gæld ti l  dattervi rksomhed / Nettoomsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Afledte finans iel le instrumenter / Nettoomsætning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Anden gæld / Nettoomsætning 13,6% 9,5% 7,7% 9,4% 8,5% 9,7%

 - Andre skyldige omkostninger (løn, A-skat, socia le bidrag samt andre skyldige omkostninger) / Nettoomsætning0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 1,3% 0,4%

 - Ferieforpl igtelser og l ignende / Nettoomsætning 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 7,2% 2,2%

Hensat forpligtelse til fratrædelser og jubilæumsgratialer (lang sigt) / Nettoomsætning0,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4%

Hensat forpligtelse til fratrædelser og jubilæumsgratialer (kort sigt) / Nettoomsætning0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Driftsforpligtelser / Nettoomsætning 19,3% 18,0% 18,7% 23,2% 23,2% 20,5%

Arbejdskapital / Nettoomsætning -9,3% -9,0% -10,1% -12,1% -12,4% -10,6%

Investeret kapital (IC )/ Nettoomsætning 118,8% 137,8% 122,6% 63,2% 28,1% 94,1%

Finansielle aktiver:

Likvidbeholdning (overskudslikviditet) 5,8% 0,0% 0,1% 5,5% 9,7% 4,2%

 - Børsnoterede obl igationer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Aktiver vedrørende ophørte aktiviteter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finansielle aktiver / Nettoomsætning 5,8% 0,0% 0,1% 5,5% 9,7% 4,2%

Finansielle forpligtelser

Skibskreditlån (langfristet) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Skibskreditlån (kortfristet) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finansielle leasingforpligtelser 111,1% 126,0% 106,6% 39,5% 1,6% 77,0%

 - Mel lem et og fem år fra  ba lancedagen 26,4% 24,6% 19,1% 7,7% 0,6% 15,7%

 - Efter fem år fra  ba lancedagen 84,7% 101,5% 87,5% 31,8% 1,0% 61,3%

Finansielle leasingforpligtelser (kortfristet) 3,9% 3,0% 1,8% 0,6% 0,1% 1,9%

Kreditinstitutter 0,0% 1,4% 1,5% 0,0% 0,0% 0,6%

Forpligtelser vedrørende ophørte aktiviteter 0,0% 0,2% 0,6% 1,3% 1,9% 0,8%

Finansielle forpligtelser / Nettoomsætning 115,0% 130,6% 110,5% 41,5% 3,7% 80,2%

Nettofinansielle forpligtelser i alt (NFF) / Nettoomsætning 109,2% 130,6% 110,4% 35,9% -6,0% 76,0%

EGENKAPITAL / Nettoomsætning 9,6% 7,2% 12,2% 27,3% 34,1% 18,1%

SAMLET FINANSIERING / Nettoomsætning 118,8% 137,8% 122,6% 63,2% 28,1% 94,1%
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Bilag 8: Oversigt over solgte skibe i perioden 2013-2016 
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