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Ledetsesberetning
MOLSLINJEN

i2017

Marked
a

a

o

a

a

a

M0LSLINJEN overfØrte L?58.218 personbiter

i20Ll mod 1.178.613

¡ 2016. Det var 6,5% flere

end i 201ô og samtidig det hf,jeste antal nogensinde siden rederiets start i 1966. Justeret
for busser og lastbiter blev der overfflrt 1.3ô0.991 personbilsenheder i 2077, hvitket var 3,9%
ftere end ¡2016.
Antattet af personbiter på Storebæltsbroen steg med ?,ðoloi2017 i forhotd tit2016, M0LSLINJENs markedsandeli forhotd titStorebæltsbroen steg fra 9,770 tit10,00/0.
MOLSLINJEN indsatte den l. juni 2017 Express 3, der har stØrre loungeområde tit BBCkunderne. lndsættetsen af Ëxpress 3 har udvidet kapaciteten på Kattegat.
M0LSLINJEN har igen i ?077 opievet en vækst i antaltet af erhvervskunder, der anvender
Business BlueCtass-konceptet tBBCl. l2BI7 var der 3,0% ftere BBC-kunder end i 2016.
M0LSLINJEN fortsatte digitaliseringen i 2017. Såtedes btev 99% af alle billetreservationer foretaget digitatt, og i slutningen af året blev 33% af alte biltetreservationer foretaget ved
hjætp af setskabets app.
MOLSLINJEN startede i juti 2017 i samarbejde med Herning Turist busselskabet K0MBARD0
EXPRFSSEN, som via overfart med M0LSLINJEN kØrer direkte mellem Aarhus C og K@benhavn
C. I perioden juli titdecember 2017 var der ca. 100.000 passagerer med bussen.

Resultat
Rederiets omsætning steg med 40,1 MDKK i2017 tit 761,t1MDKK, en stigning på 5,6olo iforhotd tit2016.
Setskabets driftsresultat flr afskrivninger lËBlTDAl blev 264,3 MDKK mod 22I,I MDKK i2016,
en stigning på tg,5%, og selskabets driftsresuttat IEBIT] blev ]92,4 MDKK mod 168,3 MDKK
2016, en stigning på 14,3%.
Årets resultat btev et overskud pët 120,4 MDKK sammenlignet med et overskud på 118,9
MDKK i 2016, en forbedring på 1,5 MDKK. Ârets resuttat er påvirket af ekstra finansiette omkostninger ved indsættelsen af Express 3,

o
¡

¡

.

Batance og pengestrpm
Egenkapitalen udgjorde ultimo ?017 435,I MÐKK mod 318,8 MDKK ultimo 2016, en stigning
på 36,5%. Totatindkomsten var negativt påvirket af dagsværdiregulering af finansielle instrumenter f otiepriskontrakter] på 4,1 MDKK.

.

.

.

Pengestrfimmen fra driften i ?011 var positiv med 183,5 MDKK mod et positivt bidrag i 2016
på 216.5 MDKK. Pengestr/mmene vedr@rende investeringer i 2t17 var -20?,7 MDKK, primært
som f/tge af investeringer i ny tonnage samt nye investeringer vedr/rende Bornholm.
Årets pengestrlm i20L7 har reduceret de tikvide behotdninger med 68,2 MDKK.

6vrigt

.

Der btev i 2017

til

MOLSLINJEN

foretaget en stf,rre rebranding af selskabet med navneskifte fra Mots-Linlen
og indfØrslen af et nyt logo.

MOLSLINJEI'¡

A/S

J

Færgebetjeningen af Bornholm fra

I. september 20I8

M0LSLINJEN har i 2016 vundet Transport, Bygnings- og Botigministeriets udbud om færgebetjeningen af Bornhotm, bestående af ruterne RØnne - Køge og R@nne - Ystad i perioden fra den 1. september 2018 t¡lden 31. august ?028. MOLSLINJFN har igangsat en tang række tiltag titopfytdetse af
u d budsbetti ngetserne, heru nder RØb at tonnage.

tonnage
Tit brug for fortsat udvikting af
Ny

M0LSLINJENs ruter på Kattegat samt

til brug for færgebetjeningen af

Bornholm har rederiet indgået aftaler om investering i ffitgende færger:
a

En nybygning af en RoPax-færge, Hammershus,

tit

RØnne

- K@ge med levering 2. kvartat

2018.
a

En nybygning af endnu en hurtigfærge, Express 4,

titKattegat med levering j. kvartat2019.

Anskaffelsessummen for de 2færger forventes at udg@re i att ca. 990

MDKK.

Forventninger t¡12018
M0LSLINJEN Torventer, at det totate marked for personbiler mellem Øst- og Vestdanmark i 2018 vit
stige med ca.?olo.
Færgebetjeningen af Bornhotm vilfra 1. september 2018 indgå i MOLSLINJENS regnskaber under rutenavnet B0RNH0LMSLINJEN.
Rederiet har med fastpriskontrakter sikret en fast otiepris i DKK på 55% af det forveniede olieforbrug for 2018. Der henvises i /vrigt tilsikringspotitikken i note 24.
Med udgangspunkt i disse forudsætninger forventer MOLSLINJEN et positivt resultat i 2018 i inter-

vallef f 50

MDKK

til 170 MDKK efter skat.

6enerelt
MOLSLINJENS ledelse Ønsker

indsats.

at takke medarbejderne i rederiet for en meget positiv og engageret
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Ledelsesberetning
Selskabets hoved- og nggtetat
20L7

201ô

2015

28Ltl

2013

MDKK

MDKK

MDKK

MDKK

MDKK

Hovedtat
Resuttatopgpretse
Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
0mkostninger
Driftsresult aI ÍØr afskrivninger IEBITBA]
Afskrivninger
Nedskrivninger
Driftsresultat tEBlTl
Resultat af finansiette poster
Årets resuitat
Batance pr. 3I. december
Skibe
Øvrige tangfristede aktiver
Kortfristede aktiver
Aktiver i att

0

0

0

497,r

5û0,3

/i93,4

611,9
9,8
q80,9

26E,3

22r,1

71,9

52,8

L77,4
51,1

140,8
54,6

761,t4

0

486,6
48,9
41,5

0

0

0

û

168,3

126,3

86,2

7,4

-47,4
ll_8,9

-51,0
7 4,3

-51,7
34,5

-42,4
-35,1

919,2
48,l_

810,4
33,7

176,0
1.143,3

988,5

Bl{9,9
2?,8
68,9
941,6

898,3
?5,1
41,0
965,û
4-l,g
785,1
13?,0
965,0

r44,4

435,1
1.171,3
L71,7

3lB,g

87,I

q0,2

694,1

733,8

78r,7

l_30,4

l_67,6

r.778,?

1.1q3,3

989,5

139,7
941,6

216,5
-176,0
-176,0
-21,8

118,5

42,0

14,1

-22,5
-11,3
-19.9
0.0

-3,3

-23,0
-55,4

drift

tikviditet
31.12

J

535,5

0

PengestrPmsopg/retse
Pengestr/mme vedr/rende
183,5
Pengestr/mme vedr. investeringer, netto -202,7
Heraf titinvestering i materielte aktiver -?0?,7
Pengestr@mme vedrØrende finansiering -49,0
Pengestr/mme vedrØrende oph@rte aktivlteter 0,0
-68,?
Ændring i
Likvider
30,9
0vrige hovedtat
0verfØrte personbilsenheder f stk.
0verfØrte personbiler (stk. I
6ennemsnitti gt antat fuldtidsansatte,
inkt. oph@rte aktiviteter

670,8

r92,4
-71,4
r?0,4

1.612,3
36,3
129,5
7.778,2

Egenkapitat
Langfristede forptigtetser
Kortfristede forpligtetser
Passiver i alt

721,3

0,0
18,7
gg,0

l6,r

11,6
-16,4
-2,8
19,6

80,4

4,¿

-

-I1,1
-0,3

-?t,3
-15.3

1.300.99r 1.310.440 1.241.569 1.r38.315 r.044.313
1.256,278 1.178.ô13 I.083.773 967.509 938.¿165
281

25?

232

237

233
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Ledetsesberetning

2gL7 2016 2015 20Ltt

2013

Nlgtetat
Driftsretaterede npgletat
Egenkap italf orrentni ng I o/o I
Overskudsgrad IEBITDA-marginl f % I
Overskudsgrad { EBIT-marginl {o/ol
Afkast af investeret kapitattR0lCl f %l
Sotiditetsgrad l%J
Nettorentebærende gætd IMDKKI

31,9
34,J
25,3

58,6
30,6
23,3

116,8

lB,3

-53,9

?6,tl

23,0

9,1

l8,B

r4,l

r,r4

LL,7

lB,0

T6,J

10,6

24,5

27,9
629,0

B,B

681,0

4,3
777,0

0,9
5,0

].l98,B

812,9

Definitioner og beregningsformler
Hoved- og nlgtetal er udarbejdet i overensstemmetse med Den Danske Finansanatytikerforenings
"Anbefa[inger E N@gteta[ 2015".
Driftsresuttat x l0û
Nettoomsætning

Overskudsgrad {%l

Resuttat x 100
Gennemsnittig egenkapitat

Egenkapitatforrentning {%l

EBITAfEBIT)x100

Afkast af investeret kapitat f ROlCl t%)

lnvesteret kapitat
Egenkapitat uttimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Sotiditetsgrad Io/']

Overførte person

bi

Drift sresultat før afskrivninger

lsenheder

(EBTTDAI{MDKK)
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Regnskabsberetning
Årsregnskabet aftægges i overensstemmetse med lnternationatFinancialReporting Standards som
godkendt af EU.

Resultatopgørelsen
0msætning

Selskabets omsætning er i?AI7 opgjort tit 761,4 MDKK mod en omsætning i20iô pà72I,3
hvitket er en stigning på 40,1 MDKK, svarende titen stigning på 5,6o/o i forho[d tit2CII6.

Trafikudvikting i 2017

20L7

Ændring

Ændring

i stk.

2016

MDKK,

i

olo

rsonbilsenheder
Personbilsenheder pr. afgang

1.360.99r 1.310.440

n7

-¿

Personbiter istk.
Personbiler i stk. pr. afgang

1.256.278 1.]78.613
r5g

77.665

6,6%

7

4,401o

Passagerer

2.949.882 2.780.070

Pe

Antat afgange

180

166

7.5r{g

7.t

10

50.551

169.812

139

3,9%
r,70lo

6,1%
1,9?o

Omsætningen i MBLSLINJENs cateringafdeting btev i 2BI7 på 100,2 MDKK mod 9ri,7 MDKK i 2016,
hvitket er en stigning på 5,8%. Cateringkonceptet gennemgår tØbende ændringer med en række nye
titbud på mad- og drikkevarer.
0mkostninger
Selskabets samlede omkostninger udgjorde 497,L MDKK i 2017 sammentignet med 500,3 MDKK

i

2016,

0mkostningerne tilotieforbrug blev reduceret fra 175,7 MDKK i2016 tit 169,2 MDKK i20Ll, men det
skal bemærkes, at det samlede olieforbrug er steget med 2,60/o som fltge af flere afgange og ændret sejttadsm/nster. SeLskabet har også i?BIl gennemfØrt en række tekniske ændringer, som har
forbedret det gennemsnittige otieforbrug pr. afgang markant.
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Medarbejdere

Personaleomkostningerne blev i ?0I7 på 152,3 MDKK mod 148,6 MDKK i 2016, hvitket svarer til en
stigning pâ3,7 MDKK.
Det gennemsnittige antat futdtidsbeskæftigede i M0LSLINJEN udgjorde 281 medarbejdere i 2017
mod 252 medarbejdere i 2016, en stigning på 29 medarbejdere primært som fØtge af indsættelsen
af Express 3.
Gennemsnitligt

a

ntal ansatte

300

2s0
200
150
100
50
I

2013

2074

2015

2016

2017

faste stab af medarbejdere btev i årets t@b suppteret med en række af[gsere, primært i cateringafdetingen og i driftscenteret, i forbindetse med travle ferieperioder, ved h@jtider og tignende.
Den

A[[e medarbejdere gennemgår et fast titrettetagt kursusforlØb for at sikre, at de attid tever op tit
MOLSLINJENS h/je krav titsikkerhed og service om bord på rederiets færger.

Afskrivninger
Afskrivningerne på antægsaktiverne btev I2017 pët72,0 MDKK mod 52,8 MDKK i2016 primært som
f@tge af ny tonnage.
Finansie[[e poster

Nettofinansieringsudgifterne i ?0I7 var på 71,4 MDKK mod 47,4 MDKK i 2016 primært som f/tge af ny
tonnage.
Skat

er omfattet af skatteregterne for tonnagebeskatning. Rederier, som er omfattet af
ordningen for tonnagebeskatning, btiver beskattet efter rederiets samlede nettotonnage. For
MOLSLINJENS nuværende tonnage og gætdsforhotd medfprer dette en beskatning på 0,0 MDKK
2017 tit betating samt en regutering i ?0n af den udskudte skatteforptigtetse på 0,7 MDKK.
MOLSLINJEN

¡
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Balancen
Aktiver
De samlede aktiver udgjorde uttimo ?017 1.ll\,2

MDKK mod

1.143,3 MDKK ved udgangen af 2016.

o 2017. Årets titgang på skibe var 631,4 MDKK,
hvoraf st/rstedelen vedrØrte anskaffetsen af Express 3 samt lB,1 MDKK som vedrflrte aktivering af
periodiske eftersyn i forbindetse med dokophotd for rederiets færger. Denne post bliver afskrevet
frem tit næste dokeftersyn. Endvidere er der i2017 aktiver under opf@retse (skibel for 203,8 MDKK.
0e materiette anlægsaktiver blev reduceret med periodens afskrivninger pâ7?,0 MDKK. De finansielte antægsaktiver udgjorde B,l MDKK og omfattede kapitatandete i et dattersetskab.
De materiette aktiver udgjorde 1.648.503 MDKK uttim

De kortfristede aktiver udgjorde 129,5 MDKK uitimo 2017 og bestod af varebeholdninger på 30,6
MDKK, titgodehavender på 68,1 MDKK og likvide behotdninger på i alt 30,9 MDKK.

Passiver
Egenkapitaten pr. 3I.I2.L7 var opgjort til ¿i35,1 MDKK, hvilket vâr en forbedring på 116,3 MDKK i forhotd tit3lB,B MDKK pr. 31.12.16.

sikrer tØbende de fremtidige otiepriser, jf. omtalen i note 24, såtedes at dete af de
kommende 24 måneders otieforbrug er sikret mod otieprisstigninger, M0LSLINJEN har tØbende
etabteret sikringer, således at setskabet pr. 31.12.17 havde sikret 55olo af det forventede otieforbrug i 2018 samt 400/o af det forventede forbrug i 2019. Prisudviktingen i olìepriserne i2017 medfØrte en negativ regnskabsmæssig regutering af fastpriskontrakter vedt/rende 2018 og 2019 på 4,1
MDKK. JævnfØr de gældende regnskabsregler var reguteringen via totalindkomstopg/relsen fratrukket egenkapitalen pr. 3I.72.L7 .
M0LSLINJEN

Den nettorentebærende gæld var, s0m fØl.ge af titgang af ny tånefinanseret tonnage, steget tit
1.198,8 MDKK pr. 31,12.17 mod 629,0 MDKK pr. 31.12.16, en stigning på 569,8 MDKK.
Setskabets samlede forptigtetser udgiorde 1.343,0 MDKK pr. 3I.I?.77 mod 824,5 MDKK pr. 31.12.16

MOLSLINJEN
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Pengestr/m og tikviditet
M0LSLINJENS

drift bidrog i 20L7 posÍtivt tit pengestr/mmen med 183,5

positivt bidrag på 216,5

MDKK

sammentignet med et

MDKK i 2016.

Pengestrømme vedrørende drift (MDKKI
250
200
150
100
50

.-.
2013

I
2074

I

2075

24ffi

20t7

lnvesteringerne i 20L7 er beskrevet i afsnittet om selskabets aktiver
Samtet var der en nedgang i setskabets tikviditet på 68,2 MDKK i 2017, primært vedrØrende investe-

ringer i kommende tonnage, hvorved der ved stutningen af 20L7 var tikvide behotdninger på 30,9
MDKK.

MOLSLINJEN
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M0LSLINJENs ftåde
Express

I

Bygget:2û09, Yard No. 066
Type: lncat 112 m Wave Piercing Catamaran
D$dvægt: 940 tons
Kapacitet: 417 biter / 1.000 passagerer

-

Bredde:30,5 meter
Hastighed;37 knob [68,5 km/t)
Overfartstid: ca. 75 minutter på Aarhus-0dden
Længde: 112,6 meter

Hovedmaskiner: MAN 281338 [4 x 9.000 kW]
Værft: lncat Tasmania Pty., Austratien

Express 2

Bygget:2013, Yard No. 867
Type: lncat 112 m Wave Piercing Catamaran
Ðpdvægt: 940 tons
Kapacitet: 417 biter / f .000 passagerer

-

Bredde:30,5 meter
Hastighed: 37 knob f 68,5 km/tl
0verfartstid: ca. 75 minutter på Aarhus-0dden
Længde: 112,6 meter

Hovedmaskiner: MAN ?8133D f4 x 9.000 kWl
Værft: lncat Tasmania Pty., Australien

Express 3

Bygget:2017, Yard No. 0BB
Type: lncat 109 m Wave Piercing Catamaran
D/dvægt: 1.000 tons
Kapacitet: 415 biler I 1.000 passagerer
Længde: 109,4 meter - Bredde:30,5 meter
Hastighed: 37 knob [ô8,5 km/t]
Overfartstid: ca. 75 minutter på Aarhus-0dden
Hovedmaskiner: MAN 281330 STC [4 x 9.]00 kW]
Værft: lncat Tasmania Pty., Australien

MOLSLINJEN
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Max Mols

Bygget: 1998, Yard No. 048
Type: lncat 9l m Wave Piercing Catamaran

Dpdvægt:509 ton
Kapacitet: 2?0biler / 780 passagerer
Længde:91,3 meter - Bredde: 26 meter
Hastighed: 40 knob [74 km/t)
0verfartstid: ca. 70 minutter på Aarhus-Odden og ca. 55 minutter på Ebeltoft-Odden
Hovedmaskiner: 4 x Ruston 2ûRK270 {4 x 7.080 kW}
Værft: lncat Tasmania Pty., Australien

Pov[ Anker

Bygget: 1978, Yard No. 221
Type: Ro-Ro passagerskib
D$dvægt: 1.940 ton

Kapacitet: 26û biter I 1.500 passagerer
Længde: 121,1 meter - Bredde:24,5 meter
Hastighed: l-9,5 knob f 36 km/t)
Hovedmaskiner: 4 x Alpha diesetmotorer f4 x 3.1f8 hkl
Værtt: Aatborg Værft Ai S, Danmark
PovtAnker blev kØbt med henbtik på besejling af Bornhotm, og er udchartret tilDanske Færger A/S
indtitMOLSL|NJËN overtager besejlingen pr. 1- september 2018.

MOLSLINJEN
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M0LSLINJENs kommende ftåde
Express 4 ltit Kattegatl
Bygget: 2019

- forventet levering l.

kvartat2019

D$dvægt: 1.000 tons

Kapacitet:425 bíter / 1.000 passagerer
Længde: 109,0 meter - Bredde:30,9 meter
Værft: Austal Ships Pty., Australien

Hammershus f RoPax-færge tit Rgnne
Bygget: 2018

-

KÉgel

- forventet tevering 2, kvartat

2018

B/dvægt: 4.400 tons
Kapacitet: 1.500 [anemeter / 720 passagerer
Længde: 158,0 meter - Bredde: 24,5 meter
Værft: Rauma Marine Construction 0Y, Finland

MOLSLINJEN
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mitj/et

På mitjpområdet bestræber M0LSLINJEN sig på at være en ansvarlig og professionet drevet virksomhed.

energiforbrug
Emissionen af C02 pr. transporteret personbilsenhed er reduceret med ca. 54% iforhotd tit niveauet i 2010 {indeks = 100}.
M0LSLINJENS

l¡çlç¡ fqr

CO2 emission pr.

transporteret personbilsenhed (2010 = 100)

t20
r00
80
60

40
20

0

"ù"

"dl

dp

"dP

d¡

"sú

"û"

,S

Trafikpotitik er også mitjlpotitik
Ptaceringen af M0LSLINJENS færgeruter på Kattegat udg/r en naturtig genvej i Danmark, som sparer
de rejsende meltem Stork@benhavn 0g Øst-/Midt- elter Nordjyttand for ca. 200 km bitk@rsethver vej.
De langsigtede prognoser for trafikudviklingen indikerer,

at der vil være vækst i antat personbiter
på de danske veje. Prognoserne tægger op tit, at trafiktætheden og bitk@erne vitvokse kraftigt i de
kommende år med endnu længere transporttider titf@tge.
I den forbindetse spitter M0LSLINJEN en afg@rende rotte både

tit aftastning af trafikken, 0g på det

mitj/mæssige område.
Det er MOLSLINJENS mitjf,mæssige måtsætning at bidrage tit:

o Fortsat reduktion af C02- emissionen pr. transporteret personbitsenhed
o Reduktion af atle @vrige emissioner

¡

Reduktion af alle former for affatd

MOLSLINJEN A/S
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Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a
MOLSLINJENs aktiviteter er via færgedrift at fragte passagerer, personbiler, lastbiler og busser mellem Jylland og Sjælland, herunder at levere serviceydelser i forbindelse hermed før, under og efter
overfarten. MOLSLINJEN bestræber sig i den forbindelse på at drive sin virksomhed på en samfundsansvarlig måde.
MOLSLINJENs bestyrelse vedtog i juni 2017 en politik for samfundsansvaret i MOLSLINJEN. Politikken
kan findes her https://www.molslinjen.dk/media/38013/ml-politik-for-samfundsansvaret-csr-underskrevet-juni2017-002.pdf. Ligeledes blev MOLSLINJEN i 2017 medlem af FN’s Global Compact, hvis 10 principper
udgør rammen for MOLSLINJENs arbejde med samfundsansvaret. Principperne dækker social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Politikken beskriver, hvordan MOLSLINJEN vil sikre, at
virksomheden bidrager til, og udviser nødvendig omhu ved at håndtere mulige negative indvirkninger på principperne for bæredygtighed.
MOLSLINJEN udviser nødvendig omhu i forhold til at håndtere mulige og aktuelle negative indvirkninger på de internationale principper for bæredygtig udvikling ved at foretage jævnlige indvirkningsanalyser af virksomhedens aktiviteter. I 2017 udførte MOLSLINJEN- med ekspertbistand - den
første indvirkningsanalyse for færgerne på Kattegat. Standarden for ansvarlig virksomhedsadfærd,
som er beskrevet i FN’s og OECD’s Retningslinjer fra 2011, blev lagt til grund for dette arbejde.
Indvirkningsanalysen afdækkede de områder, hvor MOLSLINJENs aktivitet særligt kan forårsage risici for negative indvirkninger på principperne for menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.
Analysen afdækkede, hvad MOLSLINJEN allerede gør for at forebygge eller afbøde eventuelle negative indvirkninger, og hvad MOLSLINJEN yderligere kan gøre for at udvise nødvendig omhu. Det skal
bemærkes, at menneskerettighederne omfatter arbejdstagerettighederne samt sociale forhold, og
at miljøet omfatter indvirkninger på klimaet.
Analysen fandt, at MOLSLINJENs eksisterende indsats til at forebygge eller afbøde negative indvirkninger er effektiv.
I 2017 har MOLSLINJEN arbejdet med resultaterne af indvirkningsanalysen, herunder blandt andet
med kommunikation og træning i hvordan politikkerne inddrages i det daglige arbejde hos medarbejdere og ledelse, eksempelvis omkring mindre olieforbrug eller affaldshåndtering. Der er i 2017
foretaget en medarbejdertilfredshedsundersøgelse som understøtter arbejdet med arbejdstagerrettighederne og MOLSLINJEN har gennemgået hvordan nogle af de væsentligste forretningsforbindelser efterlever en ansvarlig forretningsførelse.
Orientering om, hvordan MOLSLINJEN forebygger eller afbøder eventuelle negative indvirkninger kan
ske ved henvendelse til virksomheden.
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M0LSLINJENS

nøgtepræstationsindikatorer for arbejdet med samfundsansvaret i 2018 er:

1. F/tge op på indvirkningsanatysenfra2BTT
2. Foretage én ny indvirkningsanatyse
3. Foretage ændringer i medarbejderhåndbogen

4. Foretage ændringer af sp/rgsmål i medarbejdertilf redshedsunders@getsen
5. Påbegynde opdateringen af klagemekanismer hos M0LSLINJEN
6. Forberede krav om ansvarlighed overfor M0LSLINJËNs leverandØrer

kunnet konsiatere, at grundarbejdet med at forebygge etter afb@de mutige negat¡ve indvirkninger på de internationale principper for bæredygtig udvikling i sig selv sikrer, at
M0LSLINJEN bidrager titopfytdetsen af en række af bæredygtighedsmålene [2015-2030].
M0LSLINJEN har

Det overordnede måtfor samfundsansvaret i M0LSLINJEN er fØrst og fremmest at skabe de nØdven-

dige rammer for et tittidsfutdt, ordenttigt og udviklende samarbejde, hvor samfundsansvaret bliver
en naturlig detaf M0LSLINJENS drift.

Redegf,retse for ?0L7 for den k/nsmæssige sammensætning af tedetsen, jf. årsregnskabstovens S 99b
M0LSLINJFN har for nuværende ikke nogen kvindetige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er sig
bevidst om denne underrepræsentation og f,nsker at underst/tte og bidrage tit, at andelen af
kvindetige bestyrelsesmedlemmer figes. Bestyrelsen har under hensyn titM0LSLlNJENs virksomhed
og den branche, som selskabet opererer i fastsat det konkrete måt, at andeten af generalforsamlingsvatgte kvinder skat udglre mindst 20 procent inden udgangen af 2019. Medarbejderrepræsen-

tanter er vatgt af ansatte i M0LSLINJFN og er ikke omfattet af ovenstående måttat.
Det fastsatte måttat er efter bestyretsens opfattelse et ambitiØst måttat for et selskab inden for

transportsektoren, hvor der traditionett ikke er en stor andelaf kvinder hverken i bestyretserne etter på 6vrige ledelsesniveauer.
I det omfang der indstittes nye kandidater tit bestyretsen, vit man imidtertid inddrage k/n som et
parameter med henbtik på at nå det opstitlede måttat. Ved opstitting af kandidater tit MOLSLINJENS
bestyrelse skatkandidaten have fagtige kompetencer, der er retevante for MOLSLINJEN som en væ-

senttig udbyder af passagertransport i Danmark. Ønsket 0m en bedre repræsentation af det underrepræsenterede kØn i bestyrelsen kan atdrig gå forud for Ønsket om de kvatifikationer, der efter
bestyrelsens opfattetse er behov for i en transportvirksomhed som M0LSL¡NJEN.
En mangfotdig og rummelig organisation, der afspejter MûLSLINJENS kundesammensætning, gør
virksomheden stærkere, þger konkurrenceevnen og skaber et godt og innovativt arbejdsmitjf,.
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at udvikte 0g drage nytte af det samtede potentiate hos atle medarbejdere, og
at atte medarbejdere kan udvikte deres fulde potentiate i en balance mellem arbejdsLiv og fritid. Fokus på mangfoldighed, lige muligheder og ikke-diskrimination er en íntegreret del af M0LSLINJENS
arbejde med samfundsansvaret og af personalepoLitikken.
M0LSLINJEN pnsker

procent kvinder mod tidligere ?5olo, mens tattet for kvindetige mettemledere er uændret i forhotd til 2016 [10,7%]. Det er MOLSLINJENs må[, at andelen af kvindetige
mettemtedere skal udg@re mindst 15 procent inden udgangen af 2019. M0LSLINJEN vitbtandt andet
nå måtet ved at stitte krav i rekrutteringsfasen om kandidater af begge kf,n og ved at medtænke
det underrepræsenterede kØn ved efterfØtgende ptantægning; naturtigvis uden at gå på kompromis med de kvatifikationer, der skalvære for de pågætdende stitlinger.
I MOLSLINJENs tedergruppe er 28

bevidst med at vise mangfotdighed i sin markedsf@ring for at signalere, at rederiet i medarbejdersammensætningen Ønsker at afspejte samfundet.
M0LSLINJEN arbejder

Hovedetementerne i setskabets interne kontrol- og r¡s¡kostyring iforbindelse med
re gnskabsaftæ g g etsesprocessen
Formålet med de interne kontrot- og risikostyringssystemer er at sikre, at MOLSLINJENS regnskab
aflægges i henhotd tit den gæl.dende regnskabslovgivning og giver en retvisende og informativ
rapportering uden væsenttige fejtog mangter.
De interne kontrot- og risikostyringssystemer har

til formåt at sikre, at væsentlige fejt og ureget-

mæssigheder i rapporteringen opdages og korrigeres, men de giver ikke en absolut sikkerhed for,
at alle fejtopdages og korrigeres.
Systemerne kan opdeles if/tgende områder

o Kontrotmitj@

¡ Risikovurdering
o Kontrolaktiviteter
. lnformation og kommunikation

. 0vervågning
Kontrotmitjl
Bestyretsen overvåger regnskabsaftæggetsen og de interne kontrot- og risikostyringssystemers
effektivitet, samt drØfter væsentlige sk/n og usikkerheder i forbindetse med regnskabsaftæggetsen. Direktionen har ansvaret for, at risikostyringssystemer og kontrotter er effektive, og direktionen har imptementeret kontrotler tit at imØdegå risici vedrØrende regnskabsaftæggetsen.
Bestyretsen vurderer mindst en gang årligt setskabets organisationsstruktur og bemanding på
væsenttige områder, herunder inden for områder i forbindelse med regnskabsaftæggetsespr0cessen inktusive btandt andet it og skat.

MOLSLINJEN
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Risikovurdering
Bestyrelsen, revisionsudvalget og direktionen foretager lØbende vurderinger af de risici,
M0LSLINJEN har, herunder risici i forbindelse med regnskabsaftæggetsen. Som led heri vurderes risikoen for svig og uregelmæssigheder.
For alle væsenttige regnskabsområder er systemer, procedurer og kontrolaktiviteter

tit minimering

af risikoen for væsentlige fejl og mangler i forbindetse med regnskabsaftæggelsen beskrevet

og

dokumenteret.
Bestyrelsen og direktionen tager som led i risikovurderingen årtigt stitting tlt risikoen for besvigelser 0g til de foranstattninger, der skal tages med henblik på at reducere og/etter eliminere disse
risici. Herunder vurderer bestyrelsen den dagtige ledelses mutighed for at tilsidesætte kontroller
og for at udflve upassende indftydetse på regnskabsaflæggetsen.

Kontrolaktiviteter
Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Måtet med seiskabets kontrotaktiviteter er at sikre, at de af ledelsen udstukne mål, potitikker, manuater, procedurer mv. opfytdes for
rettidigt at forebygge, opdage og rette eventuette fej[, afvigetser elter mangter. Kontrotaktiviteterne er integreret i regnskabs- og rapporteringssystemer 0g omfatter btandt andet procedurer for
godkendetse og attestation, systemmæssige kontro[[er, afstemninger og anatytiske kontrotter.
Direktionen ffitger 0p på, at der sker en korrektion af eventuette svagheder i de interne kontrotter,
og at eventuetle

fejlog mangter, som btiver konstateret og rapporteret, bliver afhjulpet.

lnformation og kommunikation
Bestyrelsen og direktionen har en informations- og kommunikationsprocedure, der blandt andet
fastlægger kravene tit regnskabsaftæggetsen og til den eksterne finansielie rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor.
lnformationssystemerne er indrettet med henbtik på, at der under hensyntagen tilden foreskrevne
fortrotighed, l/bende på retevant niveau, identificeres, opsamles og kommunikeres retevant information, rapporter mv., som gør det muligt for den enkelte effektivt og påtidetigt at udfØre opgaver*
ne 0g at udfØre kontrotter. De informationer og transaktioner, som danner grundtag for den regnskabsmæssige rapportering, opsamtes og regisireres således i et integreret regnskabs- og informationssystem efter ensartede principper og definitioner.
Overvågning

0vervågningen sker ved tØbende, periodiske vurderinger 0g kontroller på atte niveauer i selskabet,
herunder ved anvendelse af selskabets Økonomi- og informationssystem titat overvåge den regnskabsmæssige information. Systemet g/r det muligt at afdække væsentlige fejlog rnangler i regn-

skabsaftæggetsen, herunder væsentlige svagheder i de interne kontroller og systemer.
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Bestyrelsen, direktionen og de ledende medarbejdere modtager med faste mellemrum intern regnskabsrapportering, som de btandt andet sammenholder med deres egen viden og forventninger.
Denne rapportering udvikles tØbende.

BESTYRELSE

FORMAND

Frantz Patludan

Advokat og partner i Nietsen N@rager Advokatpartnerse[skab.
F/dt den 4. april 1953, indtrådt i bestytelsen
den 20. aprit2009 og medtem af revisionsudvalget.
Ledelseshverv
Farmand:

SICAV-SIF
Bitudan Gruppen A/S
Bertin High End A/S
Britannia lnvest A/S

Arista S.A.

John Mast A/S
LUPA ApS

Melitta Nordic A/S
FSV lnvest ApS
samt [edelseshverv i koncerndattersetskaber tiI nævnte virksomheder
Uafhængighed

Betragtes som uafhængig
NÆSTFORMAND

S0ren Jespersen
Adm. direktØr i RØrbye Consutting ApS.
FØdt den 28. sepiember 1957, indtrådt i besty-

relsen den 21. aprit2û16,

Ledelseshverv
Bestyrelsesmedlem:

Formand:
DanPitot

- Lodseriet

Danmark

Copenhagen Cruise Network

Vingo lnvest ApS
CMP {Copenhagen Matmö PortJ

Uafhængìghed

Betragtes ikke som uafhængig grundet tldtigere ansættetse ¡ M0LSLINJEN A/S
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BESTYRELSÊSMEDLEM

Ftemming Lynghotm
DirektØr.
FØdt den 20. november 1977,

indtrådt i besty-

relsen den 20. aprit2017

Ledelseshverv
Bestyrelsesmedlem:
Company42 ApS
Premium Coffee Denmark ApS

Uafhængighed

Betragtes som uafhængig.
BESTYRELSESMEDLEM

Jan Küht
Managing Partner i Polaris Private Equity.

i bestyrelsen
22.
den
oktober 2015 og medlem af revisions*

FØdt den 23. aprit 1966, indtrådt
udvatget.

Ledelseshverv

Formand:
p-BS A00B AIS
DDM Hotding l AlS

Bestyrelsesmedlem:
Det Danske Madhus A/S

lnter Primo A/S
PWT Hotding Ai S

Basa Holding A/S
P-LP 2O1q A/S

Part Unique ApS

Iriax Holding A/S
Hoiding af 29. juni 2015 A/S
Hotding af 5. september 2016 A/S
BrØndum Hotding A/S

samt ledelseshverv i koncerndatterselskaber tiI nævnte virksomheder.
Uafhængighed
Betragtes ikke som uafhængig grundet tilknytning tit Potaris Private Equity lV
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BESTYRELSFSMEDLEM

Jens Dalsgaard LSgstrup
Adm. direktlr i Linderberg Group A/S, Expon
ApS, J. L@gstrup ApS og Jel@ Finans ApS.
FØdt den 22. februar 1959, indtrådt i bestyretsen den 22. oktober 2015 og formand for revisionsudvalget.
Ledelseshverv

Farmand:
Bornhotms A/S
Cart J. Nietsen A/S
Styromatic AIS
Westrup AIS

Bestyrelsesmedlem:
Etu Forsikring A/S
Brdr. Ktee A/S

Vejlefjord-Fonden
Jesperhus Resort ApS
Ket-Berg Scandinavia AIS
samt tedelseshverv i koncerndatterselskaber tiI nævnte virksomheder.
Uafhænglghed

Betragtes som uafhængig
BESTYRELSESMEDLEM

Erik Østergaard
Adm. direktf,r i Dansk Transport og Logistik,
FØdt den 29. marts 1959, indtrådt i bestyretsen

den22. oktober 2015.
Ledelseshverv
Formand:

Bestyrelsesmedlem:

Associated Danish Ports A/S
Caledonian Maritime Assets Ltd

Tungvognspeciatisten ApS
Sea Lion Ltd.
Dover Harbour Board

Næstformand:

RoyatArctic Line A/S
samt [edetseshverv i koncerndattersetskaber til nævnte virksomheder
Uafhængighed

Betragtes som uafhængig
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EDARB EJDERVALGT BESTYRELSESM ËDLEM

Attan Hotm Corneliussen

Maskinmester i M0LSLINJEN A/S.
FØdt den 30. aprit 1966, indtrådt
den 23.

i bestyretsen

aprit20l4

Uafhængighed

Betragtes ikke som uafhængig grundet ansættelse ¡ M0LSLINJEN AIS
M

EDARB EJOËRVALGT BESTYRELSESM EDLEM

Thomas Bisgaard Jensen
Deputy Technicat Director i M0LSLINJEN A/S.
FØdt den 19. januar 1970,

indtrådt i bestyrelsen

den 23. aprit2014
Uafhængighed

Betragtes ikke som uafhængig grundet ansættelse ¡ M0LSLINJEN AlS.
M

FDARBEJDERVALET BESTYRELSESM EDLEM

0te Hougaard Berg-Hansen
Maskinchef i MOLSLINJEN A/S.
den 2t. september 1961, indtrådt i bestyrelsen den 1. januar 2BlB
F@dt

Uafhængighed

Betragtes ikke som uafhængig grundet ansættetse i MOLSLINJEN A/S.
DIREKT¡ON

ADM. DIREKTøR

Carsten Jensen
Adm. direktØr i MOLSIINJEN A/S.
FØdt den 16. marts 1964

Ledelseshverv
Bestyrelsesmedlem:
Færgerederierne
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Revisionsudvalg
A/S' revisionsudvatg har tit formåt at forberede bestutninger 0g indstittinger tit behandting og godkendelse i den samlede bestyrelse. Revisionsudvatget har ikke setvstændig beM0LSLINJEN

stutningskompetence, men det refererer og indstitter tit den samlede bestyrelse.

o Udvatget består af tre medlemmer

o Medlemmerne vælges for et år ad gangen af og btandt bestyretsesmedtemmerne
o Formanden for udvalget udpeges af bestyretsen for et år ad gangen

. Udvalget holder mindst 2 mfider om året
.

Andre ledelsesmedlemmer kan dettage m@derne efter anmodning fra udvatget

Revisionsudvatget består af Jens Datsgaard Lf,gstrup [formand), Frantz Pa[[udan og Jan Kühl

Aktionærforhotd
Aktiekapitat
aktien har én aktieklasse, der er frit omsættetig og som består af 14.166.670 aktier
kr.20, svarende tit en aktiekapitat på kr. 283.333.400.
MOLSLINJEN

á

Storaktionærer
Ff,lgende aktionær ejede mere end Solo af setskabets aktiekapital etter stemmerettighederne på
tidspunktet for aftæggelsen af regnskabet:
Hotding af 5. september 2016 A/S IPotaris), KØbenhavn

Ø

90-99,99%

Hotding af 5. september 2016 A/S IPotarisl er et kapitalfondsejet selskab, som er omfattet af Danish Venture and Private Equity Association's f DVCA) retningstinjer for ansvarligt ejerskab og god

selskabstedetse for kapitatfonde og deres kontrotterede virksomheder. M0LSLINJEN A/S skat såtedes enten f/lge DVCA's anbefatinger elter begrunde, hvorfor anbefalingerne, helt etler delvist, ikke
f@tges.

Det er

MOLSLINJEN

A/S' opfattelse,

at

DVCA's anbefatinger efterteves. Der henvises t¡l

www.DVCA.dk, f0r nærmere information omkring retningstinjerne.
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Ledelsespåtegning
Bestyretse og direktion har dags dato behandtet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
januar - 31. december 2017 for M0LSLINJEN A/S.

l.

Ârsrapporten er udarbejdet i overensstemmetse med lnternationat Financiat Reporting Standards
som godkendt af EU
Vi anser den vatgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udØvede regnskabsmæssige sk@n

for forsvarlige.
Ârsregnskabet giver efter vores opfattetse et retvisende bitlede af setskabets aktiver, passiver og
finansielte stitting pr. 31. december 2017 samt af resuttatet af setskabets aktiviteter 0g pengestr/mme Íor 20L7.
Årsrapporten indstiltes tit generatforsamtingens godkendetse.
Aarhus, den 14. marts 2018
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Titkapitatejerne i MOLSLINJEN A/S

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bitlede af selskabets aktiver, passiver
og finansiette stitting pr.31. december 2017 samt af resultatet af setskabets aktiviteter og penge-

for regnskabsåret

l

januar

-

31. december 2017 i overensstemmelse med lnternational
FinanciatReporting Standards som godkendt af EU og ydertigere krav iårsregnskabstoven.
str@mme

Vi har revideret årsregnskabet for M0LSLINJEN A/S for regnskabsåret J. januar - 31. december
2AI7, der omfatter resultatopg/retse og totalindkomstopgprelse, balance, pengestrlmsopg/relse,
egenkapitatopg@retse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Grundtag for konktusion

i overensstemmetse med internationate standarder om revision og de
yderligere krav, der er gætdende i Danmark. Vores ansvar ifllge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revislonen af regnskabet.\li er
uafhængige af selskabet i ovqrensstemmelse med internationate etiske regler for revisorer
Vi har udfØrt vores revision

ilESBA's Etiske reglerl og de yderligere krav, der er gætdende i Danmark, ligesom vi har opfytdt vo-

res lvrige etiske forptigtetser ihenhold titdisse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækketigt og egnet som grundtag for vores konklusion.

Udtatetse om [edelsesberetningen
Ledelsen er ansvartig for ledetsesberetningen.
Vores konktusion om regnskabet omfatter ikke tedetsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konktusion med sikkerhed om [edelsesberetningen.

titknytning tiI vores revision af regnskabet er det vores ansvar at [æse tedelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om [edelsesberetningen er væsenttigt inkonsistent med regnskabet etter
vores viden opnået ved revisionen elter på anden måde synes at indehotde væsenttig fejtinformatiI

on,

Vores ênsvar er derudover at overveje, om [edetsesberetningen indeholder krævede optysninger

i

henhotd tit årsregnskabsloven.

Baseret på det udfØrte arbejde er det vores opfaitelse, at ledetsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmetse med årsregnskabstovens krav. Vi
har ikke fundet væsentlig fej[information i iedelsesberetnlngen.
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Lede[sens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdetsen af et årsregnskab, der giver et retvisende biltede ioverensstemmelse med lnternationaI Financiat Reporting Standards som godkendt af EU og ydertigere
krav i årsregnskabstoven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledetsen
anser for n/dvendig for at udarbejde et regnskab uden væsenttig fejiinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser etler fejt.
Ved udarbejdetsen af regnskabet er ledetsen ansvartig for at vurdere selskabets evne

tit at fort-

sætte driften; at optyse om forhotd vedr/rende fortsat drift. hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundtag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre tedelsen enten
har til hensigt at tikvidere selskabet, indstitLe driften etter ikke har andet realistisk atternativ end at
g@re dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå

h@j

grad af sikkerhed for, om regnskabet som hethed er uden væsenttig fejtin-

formation, uanset om denne skytdes besvigetser elter fejt, og at afgive en revisionspåtegning med
en konktusion. Hpj grad af sikkerhed er et h/jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udf/res i overensstemmetse med internationate standarder om revision og de ydertigere krav, der er gældende i Danmark, attid vit afdække veesentlig fejtinformation, når sådan findes. Fejtinformationer kan opstå som f/tge af besvigelser eller fejt og kan betragtes som væsenttige, hvis det med rimetighed kan forventes, at de enkettvis e[er samlet har indflydetse på de Økonomiske bestutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
Som led i en revision, der udf@res i overensstemmelse med internationate standarder om revision

og de ydertigere krav, der er gætdende i Danmark, foretager vi fagtige vurderinger og opretholder
professionet skepsis under revisionen. Herudover:
a

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsenttig fejtinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigetser etterfejt, udformer og udf@rer revisionshandtinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er titstrækketigt og egnet tit at danne grundtag for vores
konktusion. Risikoen for ikke at opdage væsenttig fejtinformation forårsaget af besvigetser er
hljere end ved væsentlig fejtinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladetser, vildtedning etter tiisidesættelse af intern kontrot.

a

0pnår vi forståetse af den inierne kontrol med retevans for revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikkefor at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

a

Tager vi stitting tit, om den regnskabspraksis, som er anvendt af lede[sen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige sk@n og titknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdei, er rimetige.
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Konktuderer vi, om ledelsens udarbejdetse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-

o

senttig usikkerhed forbundet med begivenheder etter forhold, der kan skabe betydetig tvivlom
setskabets evne tiI at fortsætte driften. Hvis vi konktuderer, at der er en væsenttig usikkerhed,
skat vi i vores revisionspåtegning g/re opmærksom på optysninger herom i regnskabet elter,
hvis sådanne optysninger ikke er titstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konktusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået f rem tit datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medflre, at selskabet ikke længere kan fortsæt-

te driften.
Tager vi stitting tit den samlede præsentatìon, struktur og indhotd af regnskabet, herunder no-

a

teoptysningerne, samt om regnskabet afspejter de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende bittede heraf.

Vi kommunikerer med den

lverste ledelse om btandt andet det ptantagte omfang og den tidsmæs-

sige ptacering af revisionen samt betydetige revisionsmæssige observationer, herunder eventuette
betydetige mangler i intern kontrot, som vi identificerer under revisionen.
2018

Aarhus, den
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Resu ltatop gøretse

for 20L7
Note

0msætning

?0L7

2016

TÐKK

TI}KK

78L.4t13

72I.336

0mkostnínger:
Skibenes eksterne driftsomkostninger
Andre eksterne omkostninger

li

?2r.828
r?3.027

230.986
120.647

Personaleomkostnin ger

5

152.260

148.641

0mkostninger i att

497.115

50Ð.27tl

Driftsresuttat fSr afskrivnÍnger f EBITÐAl

264.328

??L.062

Afskrivninger
Gevinst/tab ved salg af antægsaktiver

3

6

72.019

52.8s2

g

-95

-63

192.404

Driftsresultat fEBlTl

168.273

Finansielle indtægter

7

161

151

Finansiette udgifter

1

-71.518

-47.510

L2L.047

120.914

Resuttat fÉr skat
Skat af årets resuttat

Arets resultat

B

-65

4

120.393

-2.843

rr8.871

Fordetes således:

Aktionærerne i M0LSLINJEN A/S

120.393 ll8.87l
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Totati ndkomstop g Øretse to¡ 20L7
Note

20L7

2016

TDKK

TDKK

120.393

Årets resuttat

118.871

Poster, der kan bLive rekLassificeret tit resultatopgf,relsen:
Værdireguteringer af sikringsinsirumenter;
Ârets værdiregutering
Værdiregu[eringer reklassificeret tiI skibenes eksterne drifts-

omkostninger {otieforbrugl

Skatteeffekt heraf
Anden totatindkomst efter skat

Totatindkomst

iatt

-L3,tt32

58.716

9.368

42.62L

0

0

-q.064

I01.337

116.329

?20.208

116.329

220.208

Fordeles således:

Aktionærerne i M0LSLINJEN A/S
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Batance pr. 31. december 20L7
AKTIVER
Note

20L7

2016

TOKK

TBKK

1.408.555
16.181

84t.781

Langfristede aktiver
Skibe
Terminater og havneanlæg

Driftsmidler o g inventar
Aktiver under opf/retse
Materielte aktiver

g

I9.996

16.477
16.499

203.777

17.t149

1.6q8.503
0

Depositum

Kapitatandele i dattervirksomhed
Finansie[te aktiver

10

Langfristede aktiver i alt

952.206

i4.946

130

130

130

15.076

r.648.633

967.282

30.609

31,926

Kortfristede aktiver

1l

Varebeho[dninger

p

I l.¿õ¿

r0.257

Andre titgodehavender mv

i3

56.814

3q.757

Likvide behotdninger

L4

30,852

99.040

Titgodehavender

f

ra salg

Kortfristede aktiver i att
AKTIVER IALT

129.537

U5.980

L.778.L79 r.r43.262
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Balance pr. 31. december 20L7
PASSIVER
Note

?8L7

2016

TDKK

TOKK

Egenkapitat
Aktiekapitat
Andre reserver

15,16

283.333

T7

28.504

123.300

Overflrt resuttat
Egenkapitat i att

283.333
32.568
2.901

43s.137 318.808

Forptigtetser
gtetser
Finansielie [easingf o rptigtelser
Hensat forptigtetse til fratrædetser og jubitæumsgratiater
La

n

gf risted e f orpti

Udskudte skattef orpti gtetser

t8
19

I

Langfristede forptigtetser i alt

1.165.521
1.913
3.902

688.923
1.912
3.?27

1.r7r.336

694.062

Kortf ristede f orptigtetser

Finansielte teasingfo rp[igtelser
Hensat forpligtetse tit fratrædetser og jubitæumsgratialer
Setskabsskat

r8

64.137

39.143

19

433
84

¿¿o

Forudbetatte bittetter og f lertu rskort

11,778

Leverand@rgæ[d

51.225
44.040

Anden gætd

77
11.987
29.985
48.974

ur.697

130.392

Forpl.igtetser i att

1.343.033

82t1.45E

PASSIVER IALT

L.778.L74 1.r43.262

Kortfristede forptigtetser i att

0perationelte teje- og leasingforpligtetser
Pantsætninger
Kautions- og eventualforptigteLser samt eventualaktiver
Der henvises i /vrigt

til noteoversigt side

33.

¿U

2I
¿¿

MOLSLINJEN

3l

AIS

EgenkapitatopgPrelse for 2AL7
Egen-

Andre

Aktiekapitat

Totatindkomst 2016
Årets resuttat
Anden totalindkomst;
Værdiregutering af sikringsinstrumenter:

Årets værdiregutering
Værdireguteringer reklassificeret tlt skibenes
eksterne driftsomkostninger Iolieforbrugl
Anden totalindkomst i att

0verfÉrt

kapitat

fnote

resultat

iatt

171

TOKK

TDKK

Egenkapitat 01.01.16

Reserver

TI}KK

TBKK

283.333 -68.769 -L27.ttl6

87.149

0 118.871

118.87r

0

0

0

58.716

0

42.62r
10ì.337

0
0

Totatindkomst i att for regnskabsåret 2016

0
0 i01.337 118.871

Transaktioner med ejere
Salg af egne aktier
Udstede[se og satg af warrants

0

0

0

0

Transaktioner med ejere iatt

0

0

8.813
2.639

11.452

58.716

42.62r
101.337
220.?08

8.813
2.639
)"1.452

Egenkapitat pr. 31.12,16

283.333 32.568 2.907

318.808

Egenkapitat 01.01.17

283.333 32.568 2.997

318.808

Totatindkomst 2017
Årets resuttat
Anden totatindkomst:
Værdiregulering af sikringsinstrumenter:
Årets værdiregutering
Værdireguleringer reklassif iceret tit skibenes
eksterne driftsomkostninger Iotieforbru g]
Anden totatindkomst i att

Totatindkomsi i att for regnskabsåret 2017
Egenkapitat pr. 3I.I2.17

0

n

0

0
0

0 120.393 120.393
-13.432
9.3ô8

-4.064

0
0

0

-13.432
9.368

-4.064

-4.064 120,393

1Iô.329

283.333 28.504 123.300

435.137
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Pengestrpmsop gPrelse f or 20L7

Note

Driftsresultat tEBlTl
Afskrivninger
Gevinst/tab ved satg af antægsaktiver
Ændring i driftskapitat
Pengestrlmme vedrprende ptimær dríft

20L7

2016

TOKK

ÏOKK

r92.484

168.273
52.852

72.019
23

_oq

-63

-9.504

42.459

25tt.82tt

Finansielte indtægter
Finansielte udgifter
Betatt seLskabsskat

2û3.52I

t6l.

i5L

-7r.518

-47.510

28

320

183.495

PengestrPmme vedrlrende drift

?L8.t182

-18.062
-189.055

lnvestering vedrØrende periodisk eftersyn på skibe
lnvestering i skibe, eksk[. finansiett leasede skibe
lnvestering i terminaler og havnean[æg
lnvestering i driftsmidter og inventar
Satg af materielle aktiver
Depositum

-i.788

-147.855
-5,897

-8,817

-r3.826

95
14.946

63

-202.681

Pengestrgmme vedrÉrende investeringer

-B,4BO

0

-r75.995

Afdrag på tangfristet gætd
Satg af egne aktier og warrants

-49.002

-33.260

0

11.452

Pengestrgmme vedrprende finansiering

-4e.002

Årets pengestrgm

-ô8.188 18.679
99.040
-68.188
30.852

Likvider 01.01

Årets ændring tikvider
Likvider 31.I2

Likvider 31.12:
Likvide beholdninger
Likvider 3I.12

i4

30.852
30.852

-21.808

80.361
18.679
99.040

99.040
99.040
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Noter
Noteoversigt

1.
?.
3.
q.
5.
6.
7.
L
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Anvendtregnskabspraksis
Væsentlige regnskabsmæssige vatg i
anvendt regnskabspraksis samt væsenitige regnskabsmæssige sk@n
Skibenes eksterne driftsomkostninger
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Finansielle poster, netto
Skat af årets resuttat
Materietle aktiver
Kapitatandele i dattervirksomhed
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender mv.
Likvidebehotdninger
Aktiekapitat
Egne aktier

17. Andre reserve[
18. Finansielle [easingforptigtetser
19. Hensat forpligtetse tilfratrædelser

og

jubitæumsgratiater
20. 0perationelte leje- og teasingforptigtelser
21. Pantsætninger
22. Kautions- og eventualforptigtetser
samt eventualaktiver
23. Ændring i driftskapitaL
24. }Lie-, valuta-, rente- og kreditrisici
samt anvendelse af afledte finansietle instrumenter
25. Nærtstående parter
26. Honorar til generalforsamlingsvalgt
revisor
27. Begivenheder efter balancedagen
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Anvendt regnskabspraksis

MûLSLINJEN er

et aktiesetskab hjemmeh@rende i Danmark

Regnskabetfor 2tI7 for MOLSLINJEN Ai S aflægges i overensstemmelse med lnternationatFinancial
Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten opfytder tiltige lnternational Financiat Reporting Standards tlFRSl udstedt af lnternationatAccounting Standards Board t|ASBl.
M0LSLINJEN aflægger lkke koncernregnskab, idet selskabets dattervirksomhed er helt uvæsenttig.

Dattervirksomheden udtejer alene havneanlæg på fínansieile leasingvilkår tiI modersetskabet og
har ikke tit formåt at udflve koncernekstern udlejning eller drive anden erhvervsmæssig aktivitet.
Som ff,tge af den regnskabsmæssige indregning som finansiel leasing i modersetskabets årsregnskab, og da dattervirksomhedens resultat er helt ubetydelig, afviger modersetskabets resultat og
balance atene ganske uvæsentligt fra den samlede koncerns resultat og balance.
Regnskabstaltene er udarbejdet i overensstemmetse med det historiske kostprisprincip, undtagen
hvor IFRS udtrykkeligt kræver anvendetse af dagsværdi elter anden værdi.

Årsrapporten aftægges i danske kroner {DKKI afrundet til nærmeste 1.000 kr. Danske kroner er den
funktionette valuta for selskabet.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhotd titsidste år
lmptementering af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag
MOLSLINJEN har imptementeret de af IASB og EU godkendte regnskabsstandarder samt ændringer
hertiLog de fortolkningsbidrag, der er i krafttrådt i regnskabsåret 2û17. Dette omfatter ff,tgende:
a

Ændringer tit IAS 7 og 12 samt årtige forbedringer 2014-2016

lngen af de nye standarder og fortolkningsbidrag har påvirket indregning og måling i 2tI7 og dermed heller ikke resuttat etler egenkapital.
Nyeste vedtagne lkke ikrafttrådte regnskabsstandarder llAS/lFRSl og fortolkningsbidrag tlFRlCl

Fltgende nye og ændrede standarder træder i kraft for kommende regnskabsår:
a

Ændring tit|FRS g, IFRS 15 og IFRS 16

at ændringerne ikke vitfå væsentlig betydning for selskabet. Reglerne vit
blive imptementeret itakt med, at de træder i kraft.
M0LSLINJEN A/S vurderer,
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0mregning af fremmed vatuta

Transaktioner i anden valuta end virksomhedens funktionette valuta omregnes ved f/rste indregning tittransaktionsdagens kurs. Tiigodehavender, gæ[dsforptigtetser og andre monetære poster i
fremmed valuta, som ikke er afregnet på batancedagen, omregnes tit batancedagens valutakurs.
Val.utakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betatingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgf,retsen som finansielte poster. Materie[[e aktiver, varebehotdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed vatuta, måles med
udgangspunkt i historiske kostpriser, det vitsige 0mregnes tittransaktionsdagens kurs.
Aftedte finansielle instrumenter
Afledte finansiette instrumenter indregnes fra handelsdagen og måtes i balancen tit dagsværdi.
Pssitive og negative dagsværdier af afledte finansie[[e instrumenter indgår under andre titgodehavender henholdsvis anden gæld i balancen, og modregning af positive og negative værdier foretages atene, når virksomheden har ret tit og intension om at afregne flere finansiette instrumenter
netto. Dagsværdier for aftedte finansietle instrumenter opg@res på grundtag af aktuette markedsdata og anerkendte værdiansættelsesmetoder.
Dagsværdisikring
Ændringer i dagsværdi af aftedte finansiette instrumenter, der er ktassificeret som og opfytder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv elter en indregnet forptigtetse, indregnes i

resultatopgØretsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv etter den sikrede forptigtetse for så vidt angår den det, der er sikret. Sikring af iremtidige betatingsstrØmme ihenhotd titen
indgået fast aftale, bortset fra valutakurssikring, behandles som dagsværdisikring.

detaf værdireguleringen af et afledt finansiett instrument, som ikke indgår i et sikringsforhold,
præsenteres under finansietle poster.
Den

Pengestrþmssikring
Ændringer i den det af dagsværdi af aftedte finansiette instrumenter, der er klassificeret som og
opfytder betingetserne for sikring af fremtidige betatingsstr$mme, 0g s0m effektivt sikrer ændringer i fremtidige pengestrØmme, indregnes i anden totatindkomst i en særskilt reserve for sikringstransaktioner under egenkapitaten, indtil de sikrede pengestrlmme påvirker resultatopg@relsen.
På dette tidspunkt reklassificeres gevinst eller tab vedrØrende sådanne sikringstransaktioner fra
anden totalindkomst og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede.
Hvis sikringsinstrumentet ikke [ængere opfytder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, oph/rer

sikringsforhotdet fremadrettet. Den akkumulerede værdiændring indregnet i anden totatindkomst
reklassificeres til resultatopg/relsen, når de sikrede pengestr/mme påvirker resultatopgftetsen.
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Forventes de sikrede pengestrf,mme ikke længere at btive realiseret, reklassificeres den akkumulerede værdiændring tit resultatopgSrelsen straks.
Den det af værdireguleringen af et aftedt f inansiett instrument, som ikke indgår i et sikringsforhold,

præsenteres under finansielle poster.
Andre afledte finansielle instrumenter

Afledte finansietle instrumenter, som ikke opfytder betíngetserne for behandling som sikringsinstrumenter, anses for handelsbehotdninger og måles til dagsværdi med indregning af dagsværdireguleringer lØbende i resultatopg@relsen som finansielte poster.
Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsenttige risici og fordete forbundet med ejendomsretten {finansiet leasing], indregnes i batancen titdet laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af teasingydetserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens ínterne rentefod, e[er
en tilnærmet værdi heraf, som diskonteringsfaktor, Finansiett leasede aktiver af- og nedskrives
efter samme praksis som fasttagt for setskabets @vrige anlægsaktiver.
Den kapitatiserede restleasingforptigtetse indregnes i balancen s0m en gældsforptigtetse, og lea-

singydetsens rentedel omkostningsf/res tØbende i resuttatopg/retsen.
Atte f,vrige leasingkontrakter betragtes som operationeLleasing. Ydetser i forbindetse med operati-

one[ [easing indregnes lineært i resultatopg/relsen over [easingperioden.
Skat

A/S er titmetdt den danske tonnageskatteordning med bindende virkning for en l0årig periode fra og med 2002. Setskabet er med bindende virkning for en ny 10-årig periode titmetdt
fra og med 2012. I tonnageskatteordningen er beregningen af den skattepligtige indkomst ikke
baseret på indtægter og udgifter, som ved normal setskabsbeskatning. I stedet beregnes den
skatteptigtige indkomst på grundtag af den anvendte tonnage i perioden med tittæg/fradrag af
skattepligtige avancer/tab ved afhændelse af ikke-tonnagebeskattede aktiver og forptigtelser
opgjort i overensstemmelse med de atmindelige danske skatteregler.
MOLSLINJEN

A/S og sin danske dattervirksomhed sambeskattes med Hotding at 29.juni 20i5 A/S
IPolaris], som fungerer s0m administrationsselskab i sambeskatningen. Den aktuelte selskabsskat
fordetes meltem de sambeskattede danske virksomheder i forhotd tit disses skatteptigtige indkomster. Setskabet hæfter sotidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det
samlede betØb for skytdig setskabsskat fremgår af årsrapporten for Hotding at 29. juni 2015 A/S
IPolarisl, der er administrationsselskab i forhotd til sambeskatningen.
MOLSLINJEN
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Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kitdeskatter i form af udbytteskat, royattyskat og renteskat. Eventuetle senere korrektioner titselskabsskatter og kitdeskatter
kan medfØre, at setskabets hæftetse udg/r et stØrre betØb.

I resuttatopgf,relsen indregnes årets skat, som består af den aktuette skat, der kan henfØres tii
årets resuttat samt ændring af udskudt skat vedr@rende ikke-tonnagebeskattede aktiver og forptigtetser og reguteringer vedrflrende tidtigere år. Aktuet henhol.dsvis udskudt skat retateret tilposter itotatindkomsten/egenkapitalposter indregnes direkte i disse opg@relser.
For tonnagebeskattede aktiver og forptigtelser indregnes udskudt skat i det omfang, at der for-

ventes at opstå udskudt skat herpå. Dette baseret på:

A/S'aktiviteter alene er omfattet af tonnageskatteordningen

o

At M0LSLINJËN

a

At der ikker er planer om at udtræde af tonnageskatteordningen

a

At aktivitets- 0g investeringsniveau forventes oprethotdt. hvilket medfØrer, at der ikke
opstår en forptigtetse til at afregne eventueI udskudt skat vedr@rende skattemæssige
overgangssaidi

Den ptantagte anvendelse af skibe mv., henhotdsvis afvikling af de genvundne afskrivninger, inde-

bærer således - ved anvendetse af tonnageskatteordningen - en udskudt skatteforpligtelse.
hvorfor der er indregnet udskudt skat på tonnagebeskattede aktiver og forptigtelser i opgfiretsen
af den finansiette stilling. StØrrelsen heraf oplyses i noten "selskabsskat".
På ikke-tonnagebeskattede henhotdsvis aktiver og forptigtetser opgflres og indregnes udskudt
skat efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelte mellem regnskabs- og

skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midtertidige forskelte vedrØrende
ikke-skattemæssigt fradragsberettiget goodwitl, der er opstået på anskaffelsestidspunktet uden
at have effekt på resuttat eiler skatteptigtig indkomst. Udskudte skatteaktiver, herunder værdien
af eventuetle fremfØrsetsberettigede skattemæssige underskud, indregnes kun i det omfang, at
det kan udtignes i skat af fremtidig indtjening.
Ved beregning af aktue[ skat og udskudt skat anvendes de på balancedagen gætdende skattesat-

ser og skatteregter.

MOLSLINJEN

A/S

38

1. Anvendt regnskabspraksis ffortsatl

Resuttatopg/relsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning i form af færgetransport af biler, lastbiler, busser 0g passagerer samt titknyttet
satg af restaurationsvarer {catering} indregnes i resultatopgf,relsen, når henhotdsvis færgetransporten har fundet sted, og restaurationsvarerne er leveret tit kunden.
Ved satg af flerturskort indregnes salget i resuttatopg@retsen forholdsmæssígt i takt med gennem-

fØrelse af de overfarter, som flerturskortet giver ret tit, herunder eventuetle bonusoverfarter, der

forventes udnyttet.
ûmkostninger:
SkÍbenes eksterne dríftsonkostnÍnger

0mfatter olieforbrug, reparation og vedtigeholdelse samt andre eksterne omkostninger.
And re eksterne d riftsomkostni n ge r

0mkostninger tit terminaler og havnean[æ9, vareforbrug i cateringafdelingen, administrationsomkostninger.
Pe

rs o n ale o nk

ost n i n g e r

Lf,nninger, bidrag til sociat sikring, betatt ferie og sygefravær, bonus og andre monetære og ikkemonetære ydelser, herunder aktiebaseret vederlæggelse, indregnes i det regnskabsår, hvor de

ansatte har udfØrt den titknyttede arbejdsydetse. Setskabet har alene bidragsbaserede pensionsordninger. Pensionsomkostninger vedrf,rende bidragsbaserede pensíonsordninger indregnes i resuttatopgflretsen i det år, de vedr@rer.
gter o g d riftso mkostni n ge r
Andre driftsíndtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold tit setskabets hovedaktivitet, herunder gevinster ved salg af materielte tangfristede aktiver, hvis salgsprisen for aktiverne overstiger den oprindetige kostpris.

And re d riftsi ndtæ

Fìnansielte indtægter og amkostninger

Finansiette indtægter og udgifter omfatter rentelndtægter og -udgifter, rentedelen af finansielle
leasingydelser, realiserede 0g ureatiserede kursgevinster og -tab vedr/rende værdipapirer,
gældsforptigtelser og transaktioner i fremmed vaLuta, amortisationstittæg/-fradrag vedrlrende finansielle forptigtetser, der måtes tilamortiseret kostpris samt finansiette gebyrer mv.
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Renteindtægter og -omkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstoten og den effektive
rentesats. Den effektive rentesats er den diskonteringssats, der skalanvendes ved titbagediskontering af de forventede fremtidige betalinger tilknyttet det finansielle aktiv etler den finansiette
forpLigtetse, for at nutidsværdien af disse svarer tit den regnskabsmæssige værdi af aktivet henholdsvis forpligtetsen ved fØrste indregning.

Batancen
Materielle aktÍver
Grunde måtes tit kostpris. Der afskrives ikke på grunde
Bygninger, terminaler og havneantæg, skibe samt driftsmaterielog inventar måles tit kostpris med

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afholdte udgifter tit periodiske eftersyn af skibe og skibsmotorer tittægges skibenes kostpris
afskrives [ineært over en periode frem tilnæste ptantagte eftersyn, jf. beskrivelsen nedenfor.

og

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte titknyttet anskaffetsen samt omkostninger tit ktargf,ring af aktivet indtiL det tidspunkt, hvor aktivet er ktar til at btive taget i brug.
For finansiett leasede aktiver udgf,r kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet 0g nutidsværdien af de fremtidige [easingydetser.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af restværdien efter afstuttet brugstid. Restværdien er opgjort til det beiØb, som aktivet forventes at vitle kunne sætges tit på batancedagen. hvis
aktivet havde den alder og stand, som aktivet forventes at have ved udt@b af brugstiden, fratrukket afhændelsesomkostninger.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i mindre bestanddete, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden er forskeltig. Der foretages [ineære afskrivninger baseret på føtgende vurdering af aktivernes
forventede brugstider og restværdier:

Færger 20-25 ë¡r
Periodiske eftersyn. skibe
Bygninger, terminaler og havnean[æg

DriftsmaterieI og inventar

L-10 år
5-20 år

3-5 år

Afskrivningsmetode¡, brugstider og restværdier revurderes årtigt
Materiette aktiver nedskrives tit genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, jf. nedenTor.
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Periodiske eftersyn af skibe
Selskabets skibe gennemgår ptantagte periodiske dokninger og eftersyn. 0mkostninger, der re[aterer sig titde periodiske dokninger og eftersyn, aktiveres og afskrives tineært over den forventede

periode frem til næste eftersyn. Restværdien estimeres tit nut. Aktivernes levetid revurderes ved
udgangen af hver regnskabsperiode baseret på gældende markedsvilkår, tovgivningsmæssige
krav og M0LSLINJENS forretningsplaner.
Kostprisen for skibe, herunder nybygninger, opdeles i en kostpris for skibet og en kostpris på aktivet vedr@rende dokning og eftersyn. De to elementer indregnes og afskrives hver for sig. Ved kØb

af skibe, herunder nybygninger, sk$nnes kostprisen for doknings-leftersynsetementet ud fra setskabets erfaringer og historik med tilsvarende skibe og doknings-/eftersynsinterval[er.
0mkostninger tit dokning 0g eftersyn udg/res typisk af eksterne omkostninger tltværft 0g reparationsvirksomhed, medgåede materialer, teje af mandskab og omkostninger titegne inspektlrer og
personale under doknings- /eftersynsperioder.
Kapitalandele i dattervirksamh ed
Kapitatandele i dattervirksomhed måles til kostpris
Hvís kostprisen overstiger kapitalandelens genindvindingsværdi, nedskrives

tit denne lavere vær-

di.

Nedskrivning af naterielle aktiver og kapitalandele i dattervirksonhed
De regnskabsmæssige værdier af materielle aktiver og kapitalandele i dattervirksomhed gennemgås på ba[ancedagen med henbtik på at fastsætte, hvorvidt der er indikationer på værdiforringet-

se. Hvis dette er titfætdet, opg/res aktivets genindvindingsværdi for at fastslå behovet for eventueI nedskrivning og omfanget heraf.
Hvis aktivet ikke frembringer pengestr/mme uafhængigt af andre aktiver, opg/res genindvindingsværdien for den mindste pengestr@msfrembringende enhed, som aktivet indgår i.
Genindvindingsværdien opg/res som den h/jeste værdi af aktivets henhotdsvis den pengestrf,msfrembringende enheds dagsværdi med fradrag af satgsomkostninger og kapitatværdien. For skibe
fastsættes dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger sædvanligvis med udgangspunkt i estimeret salgsværdi på grundtag af eksterne mægtervurderinger. Ved opgf,retse af kapitatværdien titbagediskonteres skf,nnede fremtidige pengestr/mme til nutidsværdi ved anvendelse af en diskonteringssats, der afspejter dels aktuelle ma¡kedsvurderinger af den tidsmæssige værdi af penge, dels de særtige risici, der er titknyttet aktivet henholdsvis den pengestrf,msfrembringende enhed, og som der ikke er reguleret for i de sk@nnede fremtidige pengestr@mme.
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Såfremt aktivets henhoLdsvis den pengestrgmsfrembringende enheds genindvindingsværdi er tavere end den regnskabsmæssige værdi, nedskrives den regnskabsmæssige værdi tit genindvin-

dingsværdien. For pengestr/msfrembringende enheder fordetes nedskrivningen såtedes, at eventuelte goodwittbellb nedskrives f@rst, og dernæst fordetes et eventuelt resterende nedskrivníngsbehov forholdsmæssigt på de @vrige aktiver i enheden, idet det enkette aktiv dog ikke nedskrives
til lavere værdi end dets dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger.
Nedskrivninger indregnes i resultatopggretsen. Ved eventuelle efterfltgende titbagefØrsler af nedskrivninger som f/tge af ændringer i forudsætninger for den opgjorte genindvindingsværdi forhØjes aktivets henhotdsvis den pengestr@msfrembringende enheds regnskabsmæssige værdi tit den
korrigerede genindvindingsværdi, dog maksímalt til den regnskabsmæssíge værdi, som aktivet
henholdsvis den pengestrØmsfrembringende enhed vitte have haft, hvis nedskrivning ikke var fore-

taget.
Varebeholdninger
Varebehotdninger, der består af oliebunkers, sm/remidler, skibsreservedete og andre forbrugsvarer, måtes til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen fastsættes i
henhold tit FlF0-metoden.
Tilgodehavender
Titgodehavender måtes ved fØrste indregning tit dagsværdi og efterfSlgende tit amortiseret kostpris, der sædvantigvis svarer tit nominet værdi med fradrag af nedskrivninger tit im@degåelse af

forventede tab. Nedskrivning baseres på individuelle vurderinger af de enkelte titgodehavender og
indregnes som direkte nedskrivning af disse uden anvendetse af hensættetseskonto.
Nedskrivning af titgodehavender indregnes i resuttatopgØrelsen under andre eksterne omkostninger.
Period e

af gr æ n s ni n gs p a st e r

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afhotdte omkostninger, der vedr@rer
efterffl lgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måtes tit kostpris.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforptigtetse på tidspunktet for vedtagetse på generatforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetatt for året, optyses under forslag tiI resuttatdisponering i tilknytning titresultatopg/retsen 0g s0m et særskitt element under egenkapitalen.

aktier
Anskaffelses- og afståetsessummer for egne aktier samt udbytte fra disse indregnes direkte
Egne

egenkapitalen under overfØrt resuttat.

på
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Aktí eb a se ret ved e rlæ g gelse

Setskabets aktiebaserede vederlæggelse er behandtet efter reglerne om egenkapitatbaseretordning, hvor beregning af dagsværdien på titdelingstidspunktet af de titdette programmer sker på
basis af Btack-Scholes-modellen. Denne værdi omkostningsfØres over optjeningsperioden for
hvert af de respektive programmer 0g modposteres på egenkapitalen. Ved indregning af dagsværdien gennem optjeningsperioden tages der h/jde for det antal medarbejdere, der forventes at opnå endetig ret tit programmerne, herunder knyttede betingetser ved titdeting. Dette skf,n genvurderes ved periodeafstutninger således, at der kun sker indregning af det antat rettigheder, der forventes titdelt.
Hensat forpligtelse til f¡atrædelser og jubilæunsgratíaler

Fratrædelsesforptigtelser vedrflrer forptigtelser tit betating af fratrædetsesgodtg/relse på 1-3 måneders tØn titvisse medarbejdergrupper ved fratræden efter medarbejderens fytdte 60. år. Hensættetsen ultimo er opgjort som nutidsværdien af den samlede forptigtetse, som er opgjort med udgangspunkt i omfanget af omfattede medarbejdere og den erfaringsmæssige sandsyntighed for

tidspunkter for fratræden.
Jubitæumsgratiate udbetates efter en medarbejders 25 års og 40 års ansættelse i M0LSLINJEN.
Hensættetsen ultimo er opgjort som nutidsværdien af den samlede forptigtetse, der er opgjort med
udgangspunkt i medarbejdernes anciennitet og den erfaringsmæssige sandsyntighed for, at 25 års
henho[dsvis 40 års ansættelse opnås.
Farudbetalte billetter ag flerturskort mv.
0msætning hidr/rende fra levering af fremtidige overfarter ved salg af flerturskort mv. indregnes
forholdsmæssigt under hensyntagen tit erfaringsmæssig sandsyntighed for, at overfarterne faktisk udnyttes. Den periodiserede omsætning opg/res med udgangspunkt i satgsprisen for flerturskortet mv. 0g udtrykker indbetatte men endnu ikke forbrugte overfarter mv. på balancetidspunktet.
And re fi n ansí elle for pli gtelse r

Andre finansielle forptigtetser, herunder bankgætd og leverandlrgæld, må[es ved fØrste indregning
til dagsværdi på afregningsdagen med fradrag af eventuette afhotdte transaktionsomkostninger.
Efterff,tgende måles forptigtetserne til amortiseret kostpris ved anvendetse af den effektive rentes

metode, såtedes at forskellen metlem provenuet og den nominelte værdi indregnes i resuttatopgØretsen s0m en finansielomkostning over [åneperioden.
Pe

ri o d e af gr æ n sn i n gs p o ste r

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forptigtetser omfatter modtagne indtægter, der vedr@rer efterf/lgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måtes til kostpris.
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Pen gestrf,

msopg/relsen
Pengestr/msopg@retsen viser pengestr/mme vedr/rende drift, investeringer og finansiering samt
tikviderne ved årets begyndetse og slutning.
Pengestr/mme vedrf,rende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgf,res
som driftsresuttatet, regu[eret for ikke-kontante driftsposter og ændringer i driftskapital, fratrukket den i regnskabsåret betatte tonnageskat henff,rbar tildriftsaktiviteterne.
Pengestr@mme vedrØrende investeringsaktiviteter omfatter betatinger i forbindelse med kØb,

fsr-

bedring og satg mv. af materielle og finansielte aktiver samt betalinger af transaktionsomkostninger og skat iforbindelse hermed.
Pengestr/mme vedrf,rende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i setskabets aktiekapitat
og omkostninger forbundet hermed samt optagelse og indfrietse af lån, afdrag på rentebærende
gæld, kØb at egne aktier samt udbetaling af udbytte.
Likvider omfatter tikvide beholdninger fratrukket eventuelle kassekreditter, der indgår som en integreret det af tikviditetsstyringen.

2. Væsenttige regnskabsmæssige valg ¡ anvendt regnskabspraks¡s samt væsentlige

regnskabsmæss¡ge sk/n
0pg@retsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forptigtetser kræver vurderinger,

skf,n og forudsætninger om fremtidige begivenheder.
De foretagne skØn og forudsætninger er blandt andet baseret på historiske erfaringer og andre

faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er
usikre og uforudsigetige, Forudsætningerne kan være ufutdstændige elter un/jagtige, og uventede
begivenheder elter omstændigheder kan opstå. Som ffllge af de risici og usikkerheder, som setskabet er undertagt, kan faktiske udfatd afvige fra de foretagne sk/n. Særtige risici for M0LSLINJEN
er omta[t i ledetsesberetningen.
Det kan være nØdvendigt at ændre tidtigere foretagne skØn som f/tge af ændringer i de forhotd,
der tå tilgrund for disse skØn eller på grund af ny viden eller efterfllgende begivenheder.
Ved udarbejdetsen af M0LSLINJEN A/S'årsrapport foretager ledelsen derfor en række regnskabsrnæssige vatg og regnskabsmæssige skØn, der danner grundtag for indregning og måting af sel-

skabets aktiver og forptigtelser samt indtægter og omkostninger. De væsenttigste regnskabsmæssige valg henholdsvis sk/n er beskrevet nedenfor.
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2. Væsenttige regnskabsmæssige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsenttige
regnskabsmæssige skÉn {fortsatl
Væsentlige valg

Selskabets vatg af histo¡isk kostpris som basis for måting af materietle aktiver * skibe - i stedet
for måling tit dagsværdi har væsentlig betydning for den regnskabsmæssige opglretse af selskabets resuttatopg@relse og egenkapitai. Der henvises tit nedenstående afsnit om "skibenes regnskabsmæssige værdier" for en nærmere beskrivelse af selskabets regnskabspraksis.
Væsentlige regnskabsmæssige skpn
I forbindelse med den praktíske anvendelse af den beskrevne regnskabspraksis har ledetsen fore-

taget ff,lgende væsentlige regnskabsmæssige vurderinger, der har haft en betydetig indflydetse
på årsrapporten:
SkÍb enes re gnsk absmæssi ge værdí

e

r

Skibe måtes tit kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen med tiltæg af omkostninger direkte tilknyttet anskaffetsen indtit det tidspunkt,
hvor aktivet er klar

titat

btive taget i brug.

tit periodiske eftersyn, afskrives lineært tit
den forventede restværdi over den forventede brugstid, som MOLSLINJEN estimerer titat være op tit

Alte stØrre bestanddele af skibene, bortset fra udgifter
25 år for færgerne.

Restværdien er pr. balancedagen estimeret som l0% af kostprisen. M0LSLINJEN skØnner ved udgangen aÍ2017, at denne restværdi er udtrykforskibenes handelsværdived udlØbet af brugsperi-

oderne, baseret på gældende markedsvitkår og skibenes forventede titstand. Skibenes levetid og
restværdi revurderes som minimum ved udgangen af hver regnskabsperiode baseret på nævnte
forhotd.
Setskabet gennemgår 1 gang årtigt skibenes regnskabsmæssige værdier med henbtik på at vurdere, hvorvidt der er indtruffet begivenheder, som kræver en korrektion af værdierne, fordi aktivernes
regnskabsmæssige værdi ikke forventes at ville kunne genindvindes. Ved vurdering af genindvin-

dingsværdien inddrager setskabet væsentlige indikatorer for en mulig værdiforringelse, såsom
købs- og salgspriser 0g generelle markedsvilkår.
Endvidere indhentes markedsvurderinger fra [edende, uafhængige, internationale skibsmægtere
på årtig basis for at understØtte vurderingen af skibenes værdier. Hvis en indikation af værdiforrin-

gelse er identificeret, vurderes behovet for at indregne et tab ved værdiforringetse ved at sammenholde den regnskabsmæssige værdi af skibene med den h/jeste af skibenes aktuelle dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger {nettosalgsprisen) og de diskonterede fremtidige
pengestrlmme fra ptaniagt brug og ultimativ afhændelse af skibene. For skibes vedkommende
udg/r de pengestr@msfrembringende enheder hurtigfærgekonceptet.
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2. Væsenttige regnskabsmæssige valg i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige
regnskabsmæssige skÉn lfortsatl
Setskabet har ved udgangen a'f ?Aú vurderet nedskrivningsbehovet og har på baggrund af nettosalgsprisen vurderet, at der ikke er grundtag for ydertigere nedskrivninger af selskabets færger pr.
3I.12.L7 . Der henvises tit note 9.
Leasìng
Ledelsens vurderinger af, hvorvidt tejeaftater vedrØrende skibe regnskabsmæssigt skal klassificeres som finansieleller operationet leasing, baseres på en hethedsvurdering af hver enkelt leasingaftale. Ved finansiel leasing indregnes et tangfristet aktiv 0g en gældsforptigtetse. Ved klassifika-

tion som operationel leasing indregnes som udgangspunkt de tØbende tejebetatinger i resultatopgfrretsen. Der henvises til afsnittet "Leasing" i note ] for en nærmere beskrivelse af selskabets
regnskabsp raksis.
20L7

2016

TOKK

TDKK

q5.430

1.703

36.659
175.652
16.666
2.009

22L.828

230.986

3. Skibenes eksterne driftsomkostninger
Vedtigeholdelse og reservedete mv.
0lieforbrug
Forsikringer
Øvrige driftsomkostninger

169.176

5.5r9

ovenstående betØb for olieforbrug indgår akkumulerede dagsværdireguteringer overf/rt fra egenkapitalen vedrØrende finansietle instrumenter indgået til sikring af pengestr/mme med -9.368
TDKK i 2017 og -4?.62I TDKK i 2016.
I

4. Andre eksterne omkostninger
Terminal- og havneudgifter
tateringafdeting, vareforbrug
Cateringafdeling, @vrigt
Salgs- og administrationsomkostninger

52.6E6

31.403
5.848

33.r30

L?3.027

51.811
31.174
6.503
31.359
L20.847
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20L7

2016

TDKK

TDKK

5. Personateomkostninger
t36.227
12.269
3.16q

132.62ô

Pensionsbidrag { bidragsbaserede pensionsordninger}
Udgifter tiisociat sikring mv.

latt

r52.260

148.641

Gager og t@nninger

281

Gennemsnittigt antat medarbejdere

10,8t7
3.198

252

Vederlag tit bestyretse og direktion udgf,r Íor 2017 i att 5.094 TDKK. Eager og tlnninger tit direktionen for 2016 udg/r i alt 10.143 TDKK og indehotder slutafregning og bonus tittidligere direktØr. Vedertag tit bestyrelsen i 2016 udgflr i att 1.693 TDKK.

Selskabet kan opsige direktØrkontrakten med 12 måneders varsel, mens direktØren kan opsige direktØrkontrakten med 6 måneders varse[. Der er ikke aftatt n0gen særlige fratrædelsesgodtgØrelser.

Aktiebaseret vederlæggetse
I 2016 er der etabteret et aktievedertæggelsesprogram for bestyretsen, direktionen samt enkette
medlemmer af iedelsesgruppen. Der er tale om en egenkapitatbaseret ordning, som omfatter i alt
352.278 stk. warrants. Hver warrant giver ret tit at tegne én aktie ¡ M0LSLINJEN A/S á nominett DKK
20. De udestående warrants svarer Iil2,4olo af den samtede nominetle aktiekapitat såfremt atte
warrants udnyttes. Warrantsprogrammet lØber frem tit den 30. november ?022. Ved udnyttelse af
en warrant er tegningskursen pr. aktie DKK 45 tittagt l-0o/o p.a. regnet fra 16. december 2016, 0mkostninger relateret tilwarrantprogrammet er estimeret t¡10
De

¡
r
o
.

DKK.

udstedte warrants kan udnyttes iff,tgende situationer
Ved salg elter bØrsnotering af M0LSLINJEN A/S
Ved fusion, med MOLSLINJEN A/S som fortsættende selskab
Ved tikvidation eller spattning af M0LSLINJEN A/S
Ved warrantprogrammets udlÉb den 30. november 2022
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5. Personateomkostninger ffortsatl
Bestyrelse Andre

og

medar-

direktion bejdere

stk.

stk.

latt
stk,

Egenkapitalordninger
Udestående warrants 01.01.20i6
Udstedte warrants i året
Udnyttet i året
Udestående warrants 31.12.2016
Udestående warrants 01.01.2017
Udstedte warrants i året
Udnyttet i året
U d estående warra nts 3L.I2.2AL7

000
241.118 i11.160 352.278

241.1I8 111.160 332.278
241.118 111.160 352.?18

000

241.118 I11.160 352.?78

Dagsværdien pr. warrant er på udstedelsestidspunktet opgjort tit DKK 7,49 svarende titTDKK 2.639
for de samtede udstedte warrants. Bel/bet er af warrantindehaverne indbetatt titseiskabet.
Den beregnede dagsværdi på udstedelsestidspunktet er baseret på en Black-Schotes-modet tit
værdiansættelse af warrants, Forudsætningerne for opg@relsen af dagsværdien er 1) Markedsværdi pr. aktie DKK 60, 2) Udnyttetseskurs pr. aktie DKK 80, 3) Forventet volatititet 24olo, 4l Forventet
tøbetid 6 år og 5l Risikofri rente baseret på dansk statsobtigation -0,63%.

6. Af- og nedskrivninger
Periodiske eftersyn på skibe
Skibe
TerminaLer og havneantæg

Driftsmidter og inventar

20t7

2016

TDKK

TBKK

10.179
54.436

8.217
39.205

2.0Btl

?.q54

5.320

2.9?0

72.019

52.852

MOLSLINJEN
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7. Finansiette poster, netto
Renter af titgodehavende hos titknyttet virksomhed
Renter af bankindestående mv.

Dagsværdiregulering af CAP-forretninger Iotieprissikringl
Renteindtægter ialt
Renter af bankgæ[d mv.
Renter af finansiette leasingkontrakter, skibe

Renter af fínansiette teasingkontrakter, titknyttet virksomhed

48

?gL7

2016

TDKK

TCIKK

5

19

156

r32

0

0

16r

t51

-2.86t4
-65.688

-1.378
-46.961
-97

-Bl

-88.633

latt

-¿r8.436

-1.686

Kursregulering af finansie[ leasingkontrakt, skibe
Renteomkostninger i att

-70.239

Fínansietle gebyrer mv.
Finansietle omkostninger i att

-71.518

-r.722
-47.510

Finansielle poster, netto

-71.357

-47.359

2.848
-q5.788

-r.279

8. Skat af årets resuttat
Aktuet skat
Regutering vedrf,rende tidtigere år
Regutering af udskudt skat

0

0

?1

335

-675

-?.378

-65q

-2.0q3

Rederiet er oprindeligt indtrådt i tonnageskatteordningen pr. 0I.01.02 med bindende virkning i 10
år, hvilket vit sige tit udgangen af 2011. Rederiet er titmetdt en ny 10-årig periode med virkning fra
2012. Som

fltge af anvendetse af tonnageskatteordningen er det ikke retevant at foretage en af-

stemning af den effektive skatteprocent.
Hvis rederiets nettoinvesteringer i skibe fatder væsentligt, selskabet likvideres elter selskabet ud-

træder af tonnageskatteordningen, udt/ses en eventuatskat på skibe mv. Eventuatskatten opgjort
som forsketten metlem regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier under overgangssaldoen kan opglres til:

Eventuatskat/udskudt skatteaktiv under tonnageskatteordningen

2gL7

2016

TDKK

TDKK

3.902

3.?21
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8. Skat af årets resuttat {fortsatl
Skatteaktiv hidhØrende fra goodwilt er ikke indregnet, idet dette aktiv alene vitle kunne udnyttes
ved salg etter opgivelse af selskabets aktiviteter, hvitket ikke er hensigten.

Drifts-

Termina-

Skibe
TDKK

Aktiver
ter og hav- midler
under
neantæg ínventar opfgretse

og

TDKK TDKK

9. Materiette aktiver
Kostpris 0L01.16
Titgange
Afgange
Kostpris 31.12.I6

Afskrivninger 01.01.I6
Årets afskrivninger
Titbageff, rsel ved afgang
Afskrivninger 31.12.16
Regnskabsmæssig værdi 31.12.1ô
Kostpris 01.01.17
Titgange

Arets overfØrsel
Afgange
Kostpris 31.12.17

Afskrivninger 01.01.17
Arets afskrivninger
Titbageff, rsel ved afgang
Afskrivni n g er 3L.L2.17
Regnskabsmæssig værdi 31.12.17

Afskrives over

L.2r3.302
7B.BB6

60.380
5.897

-208

-4.767

61.225

i3.826
-q.369

I att

TDKK

TDKK

0 1.334.904
17.q49

176,058
-9.344

0

1.291.980 61.510 70.682 77.îtrg 1.50L621
-q02.925 -47.350 -55.632
-ttl.48? -?.450 -2.920
208

q,767

4.369

-450.r99 -45.033 -5q.r83

0
0
0
0

-5û5.907
-52.852
9.34¿{

-549.415

841.781 L6.q77 16.499 77.4119
1.291.980
629.635
1.75E

ô1.5i0

0

0

1.788
0

ta.892 t7.449 r.501.621
8.817 r28.076 768.3i6

0 -i.754
-620
0

r.923.369 63.298 78.879 ?ø3.77L
-450.199 -45.033 -54.183

-64.ô15 -2.084

00620

-5.320

-51q,814 -q7.LL7 -58.883

5-20år

0

-620

?.?69.3L7

0 -549.415
0 -72.019
0
620
0

1.408.555 16.181 19.996 ?03.77L

20-?5âr

952.206

-620.8f

¿r

1.648.503

3-5år

I den regnskabsmæssige værdi af terminaler og havneantæg indgår finansielt leasede aktiver for
478 TDKK {2016: 5BB TDKK).

regnskabsmæssige værdi af skibe indgår fínansielt leasede aktiver for 1.214.908 IDKK [20]6
690.467 TDKK), som vedrØrer leasing af Express 1, Express 2 og Express 3.
I den
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9. Materielte aktiver ffortsatl
Setskabets ledelse vurderer lØbende et eventuett nedskrivningsbehov af setskabets færger og
havneanLæg. Eventuel nedskrivning skat foretages, når den regnskabsmæssige værdi er h/jere
end nettosalgsprisen e[[er værdien ved fortsat drift f nytteværdienJ. Der skal nedskrives til det hØjeste af nettosatgspris og værdi ved fortsat drift.
Setskabet har ved udgangen aÍ

2tI7 vurderet nedskrivningsbehovet og har på baggrund af netto-

salgsprisen vurderet, at der ikke er grundlag for en ydertig nedskrivning af setskabets færger.
Fortjeneste ved satg af antægsaktiver btev i 2017 på 0,1 MDKK mod 0,1 MDKK i201ô

10. Kapitalandele i dattervirksomhed

2016

TDKK

TI)KK

130
130

Kostpris 01.01.
Kostpris 31.12.
M0LSLINJEN

20L7

130
130

A/S' dattervirksomhed består af f/tgende
Andet af
stemme-

MOLSLINJEN DTift A/S

Aarhus

C

Ejerandel

rettig-

olo

olo

100

100

heder

Aktivitet
Udtejning af havneanlæg

A/S' udtejningsvirksomhed er atene en koncernintern aktivitei, idet der ikke foretages koncernekstern udlejning eller andre eksterne aktiviteter. Udtejningsaktiviteten behandles i
såvet dattervirksomhedens som modersetskabets årsrapport som finansietteasing. Dattervirksomheden udØver således ikke setvstændige aktiviteter, som ikke kommer tit udtryk i modersetskabets
årsrapport.
M0LSLINJËN Drift

M0LSLINJEN

20L7

2016

TDKK

TDKK

Drift A/S

Aktiver
Forptigtetser
Egenkapitat
0msætning
Årets resuttat

3.539

-2.190

1.349
89
46

3.953
-2.650
1.303
105
48

M0LSLINJEI'lA/S
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2gt7

2016

TDKK

TDKK

11. Varebehotdninger
0tiebehotdninger
Uniformslager
Skibsreservedele
Varebeho[dninger, catering

I

1.719

5.706

r37

r.28

27.987
766

25.271

30.609

31.92ô

82r

regnskabsåret er 197.236 TDKK fra varebehotdninger indregnet s0m en omkostning. {2016

170.371 rDKKl.

Af ovenstående varebehotdninger forventes 16.616 TDKK benyttet inden for de kommende 12 måneder [2016: 19.291 TDKKI.
20L7

2016

TDKK

TDKK

r_].453

10.46q

-t91

-2t7

12. Titgodehavender fra salg
Titgodehavender fra salg
Nedskrivninger

rL.?62
Årets reatiserede tab
Årets nedskrivninger titimf,degåetse af tab
Årets resuttatf/rte nedskrivninger og reatiserede tab

10.257

17

27

-16

-28
-1

I

Der foretages individuett vurderede direkte nedskrivninger af titgodehavender uden anvendelse af

hensættelseskonti efter faste objektive principper, hvor elementer som debitorernes betalingshistorik, betatingsevne 0g rykkerhisiorik indgår i nedskrivningskriterierne. Nedskrivninger foretages
tilnettorealisationsværdi. Af ovenstående titgodehavender er 367 TûKK mere end I måned forfatdne f 2016: 237 TDKKI.

13. Andre titgodehavender mv.
Andre titgodehavender
0tiesikringsforretning er
Periodeaf grænsni n gsposter

20L7

2016

TDKK

TDKK

22.776
31.224
2.81t1

56.814

1.253

32.623
BBl
34.757

MOLSLINJEN
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?0t7

2016

TDKK

Tt]KK

14. Likvide behotdninger

30.852

Kontanter og bankindeståender

99.0q0

Selskabets tikvide behotdninger består primært af indeståender i Jyske Bank. Der vurderes ikke at
være nogen væsentlig kreditrisiko tilknyttet de tikvide beholdninger.
Bankindeståender er variabett forrentet. Selskabet har uudnyttede trækningsrettigheder på kassekreditter for i alt 60,0 MDKK {31.12.16: 60,0 MDKKJ.

2tL7

2016

TDKK

TDKK

15. Aktiekapitat

Aktiekapital0l.0l

283.333
283.333

Aktiekapitat 01.01

283.333
283.333

Aktiekapitaten består af 14.166.670 aktier á20Rr. Aktierne er futdt indbetatte. Aktierne er ikke opdett i ktasser. Der er ikke knyttet særtige rettigheder til aktierne. Aktiekapitalen har været uændret
de seneste 5 år.

Stk. Nom. værdiTDKK
2gL7 2016 20L7 2016

o/o

af aktiekapitat

?aL7

2016

16. Egne aktier
Egne aktier û1.01
Køb

Afgang
Egne aktier 31.12

11.602

?07 45 û

û0

0 -195.848

11.602

232

4.149

0,08

1,46

0

0

0

0

0

-3.917

0

-1,38

?3?

0 08

0,08

il_.602 ?32

Selskabet kan i henhotd tit generalforsamtingsbestutning erhverve maksimalt nom. 28.333 TDKK
egne aktier, svarende tit l07o af aktiekapitaten. Setskabet har i forbindelse med incitamentsprogram for ledelsen i 2016 solgt l95.B4B stk. egne aktier.
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Reserve

for værdiregutering
af sikrings-

instrumenter

latt

Tt¡KK

TDKK

17. Andre reserver
Reserver 01.0L17

32 568

Dagsværdiregutering af finansietle instrumenter

-4 064

32.568
-4.064

28.504

28.504

Reserver

31.f2.f7

Dagsværdiregutering af finansietle instrumenter

32.568

Reserver 31.12.18
De præsenterede reserver anses i forhotd

-68.769
10r..337

-68.769
101.337

Reserver 01.01.16

32.568

tit de setskabsrettige bestemmelser for at være frie re-

server og kan derfor anvendes tit udbytteudtodning.
Reserve for værdiregutering af sikringsinstrumenter Iotiepriskontrakter og rentesikringskontrakter]

indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder
kriterie¡ne for sikrlng af fremtidige pengestr/mme, og hvor den sikrede transaktion endnu ikke er
gennemffirt.

2016

Nutidsværdi
af minimumsleasingydetser
2016

TDKK

TDKK

Minimums

leasingydelser
f nominel værdiì

20L7
TDKK

20L7

TDKK

18. Finansiette teasingforptigtetser
0e finansiette teasingforpligtelser forfalder således;

lnden for et år fra balancedagen
Metlem et og fem år fra balancedagen
Efter fem år fra balancedagen

139.745
74E.570
849.184

83.921
356.352
508.506

64.137
q55.015

39.r43
206.698

710.506

¿18?.225

1.693.499 9t18.779 I.229.658
Amortiseringstittæg til f remtidig omkostningsf Ørelse

Finansielle leasingforpligtelser, primo
Titgang iåret
Afdrag iåret
Kursregutering i året

728.068

-463.8r1Ì -220.713
1.229.658 728.06ô
728.066

761.326

ss0.594
-50.558

0

-30.475

1.558

-2.785

1.229.658

728.066
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18. Finansiette teasin gforpti gtetser f fortsat)

FinansieI leasingforptigtetse er indregnet såtedes i balancen
Lan gf ristede forptigtetser
Kortfristede forpti gtetser

20L7

20I6

TDKK

TDKK

1.165.521
6¿1.131

688.923
39.143

1.229.658

728.066

Leasingkontrakterne f/lger en fast afdragsprofit og aftaterne indeholder ingen bestemmelser 0m
betingede teasingydelser. Leasingaftalerne er uopsigetig i den aftatte leasingperiode, men kan
forlænges elter indfris på fornyede vilkår. Der er i2012 etabteret leasingkontrakt vedrflrende chartering af Express I for en l0-årig periode, hvortil der er tilknyttet en kf,bsoption, som kan udnyttes
i ?022,1 2û13 er der etableret [easingkontrakt vedr@rende chartering af Express 2 for en J-0-årig
periode, hvortit der er titknyttet en k@bsoption, som kan udnyttes i 2023. 12811 er der etableret
teasingkontrakt vedrØrende chartering af Express 3 for en 12-årig periode, hvortil der er titknyttet
en kf,bsoption, som kan udnyttes i 2029.
Nutidsværdiaf
minimumsRente

Fast/
Valuta

udtøb

Variabet

leasingydelser

TDKK

Dagsværdi
TDKK

3L,L?.LI
Leasingforpligtetse
Leasingf orptigtelse

EUR

2022-29

DKK

2020

Fast
Fast

r.227.835 1.315.474

I.823

T.B?3

1.229.658 L_317.297

31.12.16
Leasingforpligtetse
Leasingforptígtetse

EUR

2022-23

DKK

2020

Fast
Fast

725.855

2.2IT

728.066

776.531

2.2T1
778.742

Dagsværdi er opgjort som nutidsværdien af de forventede fremtidige afdrags- og rentebetatinger
ved anvendelse af den aktuelte markedsrente som diskonteringsfaktor. I forhotd tit dagsværdihierarkiet er dagsværdien af de finansiette teasingforptigtelser opgjort på niveau 2, hvor alte væsenttige faktorer er baseret på observerbare markedsdata.
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20L7

2016

TDKK

TDKK

19. Hensat forptigtetse tit fratrædetser og jubitæumsgratiater
Fratræde lsesf orpti gtetser 01.01.
Anvendt i året
Hensat i året
Fratrædelsesforptigtetser 31.12.

Jubilæumsgraiialer 01.01.
Anvendt i året
Hensat i året
Jubitæumsgratialer 31.12.
Hensatte forptigtetser 31.12
Hensatte forptigtetser er indregnet såtedes i balancen:
Langfristede f orpli gtelse r
Kortfristede forpligtelser
Hensatte forptigtetser 31.12

1.776
-?02
450

1.759
0

11

2.024

L.776

362

378

-24

-32

-16

t6

322

362

2.3q6 2.138
1.913

1.912

L11

226
2.138

2.346

Fratrædelsesforptigtelser vedrØrer forptigtetser tit betaling af fratrædetsesgodtg/relse på 1-3 måneders tØn tilvisse medarbejdergrupper ved fratræden efter medarbejderens fytdte 60. år. Hensættetsen ultimo er opgjort som nutidsværdien af den samlede forptigtetse, s0m er opgjort med udgangspunkt i omfanget af omfattede medarbejdere og den erfaringsmæssige sandsyntighed for
tidspunkter for fratræden.
Jubitæumsgratiale på B TDKK udbetales efter en medarbejders 25 års og 40 års ansættelse i
MOLSLINJEN. Hensættelsen ultimo er opgjort som nutidsværdien af den samtede forptigtetse, der er
opgjort med udgangspunkt i medarbejdernes anciennitet og den erfaringsmæssige sandsyntighed
for, at 25 års henhotdsvis 40 års ansættetse opnås.

20. 0perationelle teje- og leas¡ngforpligtetser
Lejeforpligtelser vedr. havne og bygninger i Aarhus, 0dden og Ebettoft, og lejeforptigietser vedrØrende olieantæg og biler, har samlede minimumsydetser som forfatder således:
20L7

2016

TDKK

TDKK

lnden for et år fra balancedagen

3t.04lr

Meltem et og fem år fra balancedagen

2ß38

32.368
30.898
3.203

Efter fem fra balancedagen

Ârets resuttatf Ørte tejeydetser

U

55.382

88.469

32.742

3?.98q
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21. Pantsætninger
Tit sikkerhed for engagement med Jyske Bank er deponeret skadestØsbreve på i att nom. 330

MDKK.

22. Kautions- og eventuatforptigtetser samt eventuataktiver
Eventua lf orpti gte tser

aftaler om kØb af ny tonnage, Fn nybygning af færgen Hammershus {en
RoPax-færgeI tit RØnne - Køge med levering 2. kvartat 2018 samt en nybygning af endnu en hurtigfærge, Fxpress 4, tit Kattegat med levering L kvartal 2019. AnskaffeLsessummen for de 2 færger
forventes at udgf,re i att ca. 990 MDKK.
M0LSLINJEN har indgået

?017

2016

ÏI}KK

TDKK

1.317
-1,005

-7.2Lt1

23. Ændring i driftskapitat
Ændring
Ændring
Ændring
Ændring
Ændring

i varebeholdninger

titgodehavender fra satg
i andre titgodehavender mv.
i anden gætd og periodeafgrænsning vedr/rende flerturskort mv
i leverandØrgæld mv.
i

2r.240

752
27.539
14.340
7.042

-9.504

42.4s9

-26.r2r
-4.935

24. 0tie-, valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendetse af f inansielle instrumenter
Potitik for styring af finansielle risici mv.
Setskabet er som f/tge af sin drift eksponeret over for ændringer i otiepriser, vatutakurser 0g renteniveau.
Selskabets bestyrelse og ledelse fasttægger tØbende betlbsgrænser og perioder samt hvilke af[edte finansie[e instrumenter, der kan anvendes.

0líeprÍsrisici
Det er setskabets potitik lØbende at sikre en andel af de kommende 2 års otieforbrug vedrfrrende
både otieprisrisiko og vatutarisiko. Setskabet foretager ikke aktiv spekutation ifinansielte risici.
politik at sikre 50-70Y0 af olieforbruget for de kommende 12 måneder og
sikre 30-50% af olieforbruget for de efterf/tgende 13-24 måneder. På Bornhotm er selskabeis potitik at sikre 3û-50?o af otieforbruget for de kommende 12 måneder og sikre 10-30o/o af olieforbruget
for de efterf@tgende l-3-24 måneder, dog såtedes at der for opstartsperioden frem ti[31.12.19 kan
sikres op tll70oio.
På Kattegat er selskabets

MOLSTINJEN

AIS

57

24. 0tie-, valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendelse af finansiette instrumenter
f

fortsatl

Selskabet indkøber som udgangspunkt otie titskibene på det til enhver tid gætdende spotmarked.
Setskabets ledelse vurderer tflbende ud fra aktuel oliepris, forventet olieprisudvikting samt aktuelle CAP-og termins-priser, hvorvidt og i givet fatd for hvilken periode, der foretages síkring af olieprisen. Sikring foretages i DKK.

sikret en fast otiepris i tKK på 55o/o af det forventede olieforbrug i2û18
samt 40% af det forventede olieforbrug i 2019. Volumen på køb af otie under terminskontrakter pr.
31.12.17 udg/r 34.407 tons.
M0LSLINJEN har pr. 31.I2.L1

Egenkapitalens fslsomhed overfor olieprisudsving pr. 31.12.17
lndvirkning hvis otieprisen var 10% h@jere end faktisk pris: +18.082 TDKK [2016: +27.672

TDKK]

ltatets fÉlsom hed overfor otiepris udsvi n g pr. 3L.L?.L7
lndvirkning hvis otiepris var 10o/o hgjere end faktisk pris: 0 TDKK [2û16: 0 TDKK]
R

esu

0venstående viser, hvitken indvirkning værdien af uafstuttede olieafdækningsforretninger pr.
31.I2.I7 vitte have haft på henhotdsvis egenkapitalen og årets resultat, såfremt olieprisen havde
været 10o/o hfijere end den faktiske otiepris pr. 31.12.J.7.
Valutarisicí
Setskabets vatutarisici udgf res alene af betaling af charterydeLser i EUR, som ikke er matchet mod
indtægter ¡ EUR. Nedenstående viser, hvilken indvirkning det vitte have haft på henhotdsvis egenkapitaten og årets resultat, såfremt kursen havde været lo/o h/jere end den faktiske kurs pr.

3Ll2.I7.

VedrØrende teasinggæid henvises

til note 18.

Egenkapitatens fÉtsomhed flr skat overfor vatutakursudsving pr. 31.12.17
lndvirkning, hvis EUR-kurs var 1olo hf,jere end faktisk kurs -12.278 TDKK [2016: -7.259 TDKK]

Resultatets fplsomhed fÉr skat overfor valutakursudsving pr. 31.12.17
lndvirkning, hvis EUR-kurs var 1% hØjere end faktisk kurs -12.278 TDKK [2016: -7.259

TDKK]

Renterisìci
Setskabet har tit brug for indkØb af ny tonnage indgået låneaftate på 325.000 TDKK, som udbetales
i takt med betatingsptanen i kØbsaftalen. Lånet er etableret med en variabel rente, men er titknyttet en rente-SWAP-aftate der sikrer en fast tav rente i afviklingsperioden.
0m selskabets finansielte aktiver og forptigtetser kan angives f@tgende aftalemæssige revurderings- og indfrietsestidspunkter, afhængig af hvilken dato der fatder fØrst.
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24. 0[ie-, valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendetse af finansielle instrumenter

{fortsatl
Primære finansielle instrumenter og renterisicí pr. 31.I2.17

Kategori
TDKK

Langf ristede f orpti gtetser

Revurderings- lforfaldstidspunkt

0-1 år

1-5 år

139.745

70 4.570

Leverand@rgætd

5r.225

0

Anden Gæld

44.040

U

år

forrentet

849.184 r.693.499

1.693.499

0
0

23s.010 704.570

Heraf fast

latt

>5

51.225
44.040

0

846.184 1.788.764 1.693.499

Primære finansielle instrumenter og renterisici pr. 31.12.16
Kategori

Revu rderings-

/fo rfatdstidspunkt
Heraf fast

ati

forrentet

508.506

9tt8.779

948.779

n

0

29.985

0

0

n

üR AT tr

n

0-1 år

1-5 år

>5 år

Langfristede forpti gtetser

83.921

356.352

Leverandlrgætd

29.985

Anden gæld

48.974

TDKK

162.880 356.352

508.506

I

L.027.738

948.77s

A[e ovennævnte primære finansielLe instrumenter er opgjort tit kontraktlige pengestrØmme
f

udiskonteretl.

Kredítrisíci
Setskabet har ikke ydet kredit tit udentandske kunder, og der sker ikke sikring af indentandske titgodehavender. Der er begrænset eksponering pr. kunde 0g som oftest kontant forudbetating, hvitket minimerer kreditrisikoen.

Likviditetsrisici
Selskabet er eksponeret over for tikviditetsrisici, idet selskabet er afhængig af attid at være i besiddelse af den npdvendige tikviditet. Selskabets tikviditetsreserve består af likvide midler og uudnyttede kreditfaciliteter. Udiskonterede betalingsforptigtelser fremgår af note 18 "Finansielle leasíngforptigtelser" og balancen "Kortfristede gætdsforpligtelser".
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24.1lie-, valuta-, rente- og kreditrisici samt anvendetse af finansiette instrumenter
ffortsatl
Metoder og forudsætnínger for opg6relse af dagsværdier
Af ledte f i nansi elle i nstr u m e nte r

0liepriskontrakter og rentekontrakter værdiansættes efter atmindeligt anerkendte værdiansættelsesmetoder baseret på relevante sbserverbare markedsværdier for otiepriser i DKK.
ÐagsværdihÍerarki far fínansielle ínstrumenter, der måles tíl dagsværdi i balancen
Nedenstående vises ktassifikationen af finansielle instrumenter, der måtes tit dagsværdi, opdett

i

henhotd tit dagsværdihierarkiet:
. Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument f niveau 1).

r

Noterede priser i et aktivt marked for Iignende aktiver etler forptigtelser elter andre værdiansættetsesmetoder, hvor alte væsenttige input er baseret på observerbare markedsdata f niveau
21.

. Værdiansættelsesmetoder,
markedsdata {niveau

hvor eventuette væsenttige input ikke er baseret på observerbare

31.

2gL7
Niveau

I

TDKK

Niveau 2

Niveau 3

latt

TDKK

TDKK

TDKK

Aftedte finansielle instrumenter, forpligtelser

0

0

-28.504

-?8 504

Finansie[[e forpligtetser anvendt som

sikringsinstrumenter

2010
Niveau
TDKK

Aftedte f inansietle instrumenter, forplitgelser

I

Niveau 2

Niveau 3

TDKK

TDKK

I

alt

TOKK

0

0

-32.568

-32.508

Finansielte forpligtetser anvendt som

sikringsinstrumenter

Kapitalstruktur
Setskabet er omfattet af kapitatkravene if@lge setskabstoven. Selskabet vurderer tØbende kapitatstrukturen, herunder behovet for kapitat.
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25. Nærtstående parter
Nærtstående parter med bestemmende indftydelse på M0LSLINJEN A/S: Holding af 5. september
2016 AlS.
Øvrige nærtstående parter, som MOLSLINJEN A/S har haft transaktioner med i ?017:

-

dattersetskab
Nielsen N@rager, advokat Frantz Paltudan - formand for bestyrelsen fra 2009
R@rbye Consutting ApS, adm. DirektØr SØren Jespersen medlem af bestyretsen fra 201ô
M0LSLINJEN Drift A/S, Aarhus C

RPrbye Con-

I'IOLSLINJÊN

sutting ApS

Drift A/S

Nielsen
Nóraqer

MDKK

IALT

20L7

Køb at tjenesteydetser

527

t47B

1.? 9q

?.299

0

5

0

tr

0

138

0

]38

28 t4

4.399

5.r.61

0

trl8
tg

0

19

0

501

0

5û1

Renteindtægter
LØbende mellemregning
20r6
KØb af tjenesteydetser
Renteindtægter
LØbende mettemregning

Bestyrelse, direktíon ag ledende medarbejdere
Ud over hvad der f/lger af ansættelsesforholdet og eventuette aktiebesiddetser, har der ikke været
transaktioner med bestyrelse, direktion eller tedende medarbejdere. Aft/nning mv. fremgår af note
5.

?0L7

2018

TDKK

TDKK

390

365

11

r37
518
617
1.637

26. Honora r t¡t generatforsam[¡ ngsvatgt revisor
Lovpligtig revision
Andre erklæringer med sikkerhed
Skatterådgivning
Andre ydetser

132

8??

1.355
27. Beg ivenheder efter balanceda gen

Bortset fra det i tedetsesberetningen nævnte er der ikke indtrådt væsenttige begivenheder efter
batancedagen af betydning for årsrapporten.

