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• Fokusér på de rigtige spørgsmål i forbindelse med 

selskabsetableringen 

 

• Forudse selskabets udvikling og sikre at der bliver taget højde herfor i 

forbindelse med selskabsetableringen 

 

• Forstå processen for selskabsetablering 

 

 

Målet for dagens program 
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Danske Havne 

Fra idé 

Til virkelighed 
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Forretningsplan 

Beslutning 

Aftalegrundlag Etablering Ledelse Administrations-

grundlag 

Vedtægter Selskabsstruktur Direktion/ 

Bestyrelse 

Regnskabskrav 

6 

Samarbejde 

private 

Selskabskapital Ledelsesansvar Budgetter 

Bogføring 

Rapportering 

SKAT/moms 
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En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, der ønskes 

etableret og en plan for, hvordan den skal drives og udvikles. 

 

Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra de øvrige forberedelser og derved 

gøre starten af virksomheden meget mere overskuelig – både for 

initiativtagere og rådgivere. 

 

• Idégrundlag 

• Produktet/ydelsen 

• Markedspotentiale 

• Organisering 

• Udvikling 

• Budgetter 

• Finansiering 

Forretningsplan 
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Idégrundlaget er en beskrivelse af virksomheden, set fra de lidt høje luftlag. 

 

Idégrundlaget skal bruges til at give dig og dine rådgivere en præcis beskrivelse af 

kernen i virksomhedsidéen. Hvad er det virksomheden giver omgivelserne? 

 

Mere detaljerede kunde-, produkt-, økonomiske beskrivelser o.l. skal udfyldes 

senere i forretningsplanen 

 

Virksomhedens idé/eksistensberettigelse 

• Er der et behov? 

• Er idéen lovlig 

• Er idéen sårbar (kan den kopieres let)? 

 

Virksomhedens forretningsgrundlag – hvad tjener den penge på? 

• Hvad er ”produktet” 

 

• SWOT som brainstormingsværktøj 

Idégrundlag 
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• Er der et marked 

 

• Hvorledes er konkurrentsituationen 

 

• Prisfølsomhed 

 

• Hvilke kunder er der? 

 

• Udviklingsmuligheder/potentiale? 

 

• Hvilke trusler er der? 

Produktet/Ydelsen 
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• Havneloven -> datter – A/S 

• Hvem skal eje/I hvilket forhold 

• Hvem skal bestemme 

• Bestyrelsen 

• Direktionen 

 

• Regnskabsmæssige og administrative rutiner 

• Budgetter (etablering, drift, finansiering, likviditet) 

• Daglig bogføring 

• Moms 

• Lave regninger 

• Løn 

• Kvartalsregnskaber 

• Osv. Osv. 

 

• Forsikringer 

Organisering af virksomheden 
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Virksomhedens udvikling 

• Forretningsgrundlag om 3 år? 

 

• Markedspotientiale på 1-3 års sigt? 

 

• Hvor er kunderne om henholdsvis 1 + 3 år? 

 

• Forventet udvikling i omsætning på henholdsvis 1 + 3 års sigt? 

 

• Forventet udvikling i overskud på 1-3 års sigt? 
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Styrke og svagheder (SWOT) 
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Kilde: www.startvaekst.dk  



Selskabsstruktur – uden private aktører 

Havnen 

Nye 

muligheder 

A/S 

Mulighed 1 

A/S 

Mulighed 2 

ApS 



Selskabsstruktur – med private aktører 

Havnen 

Nye 

muligheder 

A/S 

Mulighed 1 

A/S 

Mulighed 2 

ApS 

Privat A/S 



Selskabsstruktur – med private aktører – alternative 

selskabsformer 

Havnen 

Nye 

muligheder 

A/S 

Mulighed P/S 

Privat A/S 

P/S (Partnerselskab) 

- Skattemæssigt transparent 

- Mulighed for at dele afskrivninger 

Kunne også være I/S eller joint venture 



Selskabsstruktur 

Selskabsstrukturen skal fra begyndelsen tilpasses, således 

 

- at det ikke er nødvendigt at lave en spaltning eller andre 

omstruktureringer for at sælge eller ophøre med én aktivitet, 

- at transaktionsomkostningerne minimeres, 

- at finansieringsmulighederne optimeres, 

- at risici minimeres, 

- at ledelsesmæssige kompetencer kun anvendes, hvor det giver 

forretningsmæssigt mening, 

- at senere frasalg eller omstruktureringer optimeres skattemæssigt. 

 

 Det vil i de fleste situationer betyde, at hver aktivitet, der kan tænkes 

afhændet særskilt, bør være placeret i et særskilt selskab. 
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Selskabsform – A/S eller ApS 

Aktieselskab Anpartsselskab 

Minimumskapital Kr. 500.000 Kr. 80.000 

Ledelse Bestyrelse og 

direktion 

Alene direktion eller 

bestyrelse og 

direktion 

Lovregulering Intensivt reguleret Som aktieselskab – 

men flere 

frihedsgrader 

• Havnen er eneejer, begrænset aktivitet  

 ApS kun med direktion 

 

• Alle andre situationer  

 A/S eller ApS både med bestyrelse og direktion 

 

• Et A/S har et mere professionelt image end et ApS  

 Hvis image er vigtigt vælges A/S 

 

 



Selskabskapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Når selskabet etableres, skal det fremtidige kapitalbehov vurderes 

• Det gælder særligt for de nye havneselskaber, da havnen ikke 

efterfølgende må låne eller yde tilskud til selskabet. 

 

• Nominel selskabskapital og overkurs skal samlet kunne dække 

finansieringsbehovet.   

 

Egenkapital 

Selskabs-

kapital 

Frie 

reserver 



Selskabskapital 

• Der er mulighed for ikke at indbetale hele selskabskapitalen fra starten 

(25 % skal dog altid indbetales). Overkursen skal altid indbetales fuldt 

ud. 

 

• Et praktisk eksempel: 

• Det vurderes, at den nye aktivitet har behov for DKK 5 mio. til 

finansiering af selskabets drift indtil selskabet når break-even.  

• Hvor stor skal den nominelle selskabskapital være? 

• Skal aktierne tegnes med overkurs? 

 



Selskabskapital - apportindskud 

• I stedet for – eller i tillæg til – kontanter, kan der indskydes aktiver i 

selskabet. Det kaldes apportindskud. 

 

• Eksempel:  

• Indskud af en slæbebåd 

 

• Ved apportindskud skal revisor udarbejde en vurderingsberetning 

• Sikkerhed for at der faktisk indskydes værdier, der svarer til nominel 

selskabskapital med tillæg af overkurs. 

 

• Hvis der indskydes en bestående virksomhed, skal der også 

udarbejdes en åbningsbalance. 

 



Selskabskapital - apportindskud 

Ejerskab til indskudte aktiver 

 

 
Havnen 

Nye 

muligheder 

A/S 

Ejendomsretten til slæbebåden går fra havnen til selskabet. 

Som betaling får havnen ejendomsretten til aktierne i 

selskabet 

- Hvad er forskellen? 

- Hvordan kan havnen få slæbebåden tilbage igen? 



Ledelsen i selskabet 

Den formelle ledelsesstruktur 

 

 

 
Generalforsamling 

Bestyrelse 

Direktion 

- Ordinær generalforsamling 

- Godkendelse af årsregnskab 

- Vedtægtsændringer 

- Valg af bestyrelse og 

revisor 

- Alle andre beslutninger kan 

ligeledes konkret træffes af 

generalforsamlingen. 

- Væsentlige og stra-

tegiske beslutninger 

- Ansættelse af 

direktionen 

- Daglig ledelse 



Ledelsen i selskabet 

Den uformelle ledelsesstruktur - personsammenfald 

 

 

 

Generalforsamling 

Bestyrelse 

Direktion 

Havnen 



Corporate Governace 

• Brug bestyrelsen til at få ekstern ekspertise ind i selskabet 

 

• Undgå i videst muligt omfang personsammenfald 

- Man mister fordelen ved at få flere øjne på både de strategiske og 

operationelle forhold 

- Der er et præventivt element i personmæssig adskillelse af 

ledelsesorganerne 

 

• Bestyrelsen bør løbende overveje, hvilke kompetencer, der bør være i 

bestyrelsen. 



Selskabsetablering sammen med private aktører 

Aktionærindflydelse – ingen ejeraftale: 

 

• > 90 % andre aktionærer kan tvangsindløses 

• > 66,67 % vedtægtsændring kan besluttes 

• > 50 % udpege den samlede bestyrelse (og dermed direktion) og træffe 
alle beslutninger, der ikke kræver højere majoritet. 

 

• Eksempel:  
• X-købing Havn ønsker at etablere en slæbebådsvirksomhed. En privat aktør 

vil gerne deltage. Man bliver enige om, at havnen skal eje 60 % af aktierne 
og den private aktør 40 %. 

• Hvad kan man gøre for at skabe en rimelig fordeling af indflydelse? 

 

 Bestemte beslutninger kræver enighed 

 Ret til at udpege et bestemt antal bestyrelsesmedlemmer 

 Afklaring af hvem der udpeger direktør 

 

 



Selskabsetablering sammen med private aktører 

Forkøbsret 

Hvad skal gælde, hvis en part ønsker at sælge sine aktier? 

• Skal den anden part have forkøbsret? 

• Til hvilken pris (indre værdi, multipelberegning, DCF)? 

• Medsalgsret? 

• Medsalgspligt? 

• Konkurrenceklausul? 

 

Dead-lock 

Hvordan håndterer man det, hvis samarbejdet er kørt fast? 

 

 



Selskabsetablering sammen med private aktører 

Genannonceringspligt 

Hvad skal gælde, hvis der måtte være krav om genannoncering efter 5 år, 

og havnen skal ophøre med virksomheden? 

• Pligt og eller ret for den private aktør til at købe havnens aktier? 

• Til hvilken pris (indre værdi, multipelberegning, DCF)? 

• Hvornår skal aktierne i givet fald købes? Før eller efter evt. 

genannoncering?  

• Skal selskabet have ret til at købe aktierne? 

• Skal havnen have ret til at kræve at selskabet likvideres? 

• Hvis havnen har skudt aktiver ind, skal havnen have ret til at udtage 

disse aktiver? 

 

 



Ledelsesansvar 

Undgå at komme i situationer, hvor man kan ifalde ledelsesansvar 

 

• Uhensigtsmæssige forretningsmæssige beslutninger medfører ikke 
ledelsesansvar. 

 

Disse er de typiske situationer, der udløser ledelsesansvar: 

 

• Hvis selskabets økonomi når dertil, at selskabet ikke står til at rede, må 
man ikke fortsætte ”udover kanten”. Det medfører typisk ledelsesansvar, 
hvis man gør det. 

 

• Hvis bestyrelsen træffer ledelsesmæssige beslutninger på uoplyst 
grundlag, og det medfører et tab for selskabet, aktionærer eller 
kreditorer, kan det udløse ledelsesansvar. 

 

• Hvis ledelsen træffer beslutninger, der tilgodeser én aktionær på 
bekostning af andre aktionærer, vil det kunne udløse ledelsesansvar. 

 



Praktikken 

Den typiske proces 

Forretningsplan 

Forretningside 

Indledende 

undersøgelse af 

regulatoriske 

forhold 

Annoncering 

Forhandling af 

stiftelsesdoku-

ment, vedtægter 

og evt. ejeraftale  

Underskrivelse 

Indbetaling af 

selskabskapital 

Registrering og 

ejerbog 



Kapitalfonde og Pensionskasser 

Hvis en havn går sammen med en privat aktør om at drive virksomhed i 

selskabsform, vil den private aktør ofte være en virksomhed, der i forvejen 

er operationelt aktiv indenfor det pågældende område. 

 

Større projekter kan også være interessante for kapitalfonde og 

pensionskasser. 

 

Kapitalfonde 

- Investeringshorisont 5 – 7 år (fonde specialiseret i infrastruktur har en 

længere horisont) 

- Både finansiel og operationel ekspertise 

 

Pensionskasser 

- Lang investeringshorisont 

- Fokus på inflationssikrede investeringer 
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Etableringspakken 
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 udføre havnerelateret operatørvirksomhed (udskillelse i særskilt 

selskab kun nødvendig for selvstyrehavn) 

 

 udføre skibsrelaterede hjælpetjenester, 

 

 udnytte overskydende kapacitet i havnens materiel til at sælge 

tjenester til havnens brugere, 

 

 eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer havnens brugere,  

 

 eje og drive bølge- og vindenergianlæg og sælge overskudsproduktion 

herfra. 

 

 i øvrigt udøve aktiviteter, der understøtter brugen af havnen og 

søtransport (kun aktieselskabshavne) 

Oversigt over de nye muligheder 
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Annoncering 

 

Inden havnen etablere et selskab, der driver de pågældende aktiviteter, 

skal der ske passende annoncering (mindst 8 ugers frist). 

 

Genannoncering hvert 5. år. 

 

Hvis en privat aktør efter annoncering tilkendegiver at ville udføre 

aktiviteten, er havnen afskåret herfra. 

         

Oversigt over de nye muligheder 


