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I 2017 har vi set tydelige resultater af den strategiske 
retning, som vi satte for et par år siden. Vi har siden 
2015 haft et markant fokus på at forbedre vores 
position i markedet specielt understøttet af udvikling 
af multimodale transport- og logistikløsninger og 
koblingen af Fredericia Havn med vores baglandsareal, 
Taulov Dry Port.

I årets løb har vi haft nogle betydelige nedslagspunk-
ter, hvor vi bl.a. kan fremhæve indgåelse af joint ven- 
ture samarbejde med pensionsselskabet PFA. Dette er 
ét af de første OPP af sin art i den danske havnesektor. 
Derudover lader det til, at vores store indsats for at 
komme tættere på politikerne på Christiansborg har 
rykket os ind i centrum af meningsdannercirklen. 

Vi er tilfredse med, at vi i den nuværende markeds-  
situation præget af små vækstrater formår at levere 
et tilfredsstillende resultat.  

Årets resultat bliver på 23,4 mio. kr., hvilket er over 
niveauet i 2016, hvor resultatet var 21,8 mio. kr.
 
Samlet set høje godsmængder
På udvalgte produktområder har vi i 2017 oplevet 
faldende godsmængder, som vi tilskriver uforudsige-
lige markedsvilkår, som vi ikke kan påvirke. Dette gæl-
der specielt på korn og foderstoffer, hvor udskibnings- 
aktiviteterne har været faldende. 

At vi på trods af et ustabilt marked kommer ud af 
2017 med et tilfredsstillende resultat og samlet set 
stabile, høje godsmængder skyldes, at vores øvrige 
forretningsområder holder niveauet eller vækster. 
Dette gælder eksempelvis på vores Ro/Ro aktiviteter, 
som har budt på et højt aktivitetsniveau med en stig-
ning i godsmængden på 16,8 %.

Vores samlede godsmængder ligger på 8,6 mio. tons, 
hvilket er et lille fald sammenlignet med 2016, hvor vi 
samlet set lå på 8,8 mio. tons. 

Langvarige aftaler sikrer vækst
Vi har set tegn på, at godsmængderne konsoliderer 
sig i de store transportkorridorer, og med Fredericia 
Havns beliggenhed i et europæisk transportknude-
punkt med nem adgang til internationale nærmarkeder 
forventer vi vækst på en lang række produktområder. 
Gennem indgåelse af langvarige aftaler med eksiste-
rende kunder motiverer vi mere gods til vores havne 
over de kommende år.

Igennem hele 2017 har vi med en fokuseret salgs- og 
markedsføringsindsats arbejdet på at tiltrække nye 
godstyper som eksempelvis biobrændsel og genan-
vendeligt jern, og effekten af dette ser vi allerede. 

Vi sætter skub i udviklingen
Helt i tråd med vores strategi om at skabe udvikling, 
har vi i 2017 taget nogle store investeringer i både 
Nyborg og Fredericia. På Nyborg Havn har vi investe-
ret i bygninger og faciliteter, så nye virksomheder 
kan flytte til og skabe arbejdspladser. I Fredericia 
har vi med en investering på 130 mio. kr. i Port House 
skubbet gang i udviklingen af Fredericias nye Kanalby 
ved Lillebælt. 

Det er glædeligt, at vi kan bidrage til vækst og skabe 
tilflytning af virksomheder og arbejdspladser – en 
udvikling vi ser frem til at fortsætte i de kommende år.

Nils Skeby
CEO
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TAL OG RESULTATER

 2017 2016 2015
 DKK MIO. DKK MIO. DKK MIO.
ÅRETS RESULTAT   
Nettoomsætning 114,0 110,4 112,3
Resultat af ordinær drift (EBIT) 20,1 20,6 19,4
Resultat af finansielle poster 2,7 0,4 -8,1
Årets resultat 23,4 21,8 13,2
   
BALANCE   
Balancesum 753,5 723,4 717,3
Investeringer 44,5 24,9 57,7
Egenkapital 640,4 622,3 608,4
   
FINANSIEL UDVIKLING   
Pengestrømme fra aktiviteter inden for:   
drift 56,1 38,1 59,2
investering -43,8 -23,1 -56,6
finansiering -17,4 -18,4 -22,9
Årets forskydning i likvider -5,1 -3,4 -20,3
   
NØGLETAL I %   
Overskudsgrad 17,6 18,6 17,3
Afkastningsgrad 2,7 2,8 2,7
Soliditetsgrad 85,0 86,0 84,8

NETTOOMSÆTNING, GODSOMSÆTNING OG ÅRETS RESULTAT 
DKK MIO.
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LAGER- OG LOGISTIKEJENDOMME SKYDER OP 
I TAULOV DRY PORT
Vi har i 2017 sikret os et markant afsæt for at videre- 
udvikle vores position som Danmarks multimodale knu-
depunkt, og udviklingen tager nu fart. I joint venture med 
PFA vil vi over de kommende år investere 1,5 – 2,0 mia. kr. 
i opførelsen af moderne lager- og logistikfaciliteter med 
direkte adgang til flerstrengede transportløsninger. 

Opførelsen af ca. 10.000 m2 generiske lager- og logi-
stikejendomme igangsættes i foråret 2018, og dette 
markerer første etape af den ambitiøse investeringsplan i 
Taulov Dry Port. 

Centralt beliggende lager- og logistikejendomme
De nye lager- og logistikejendomme bliver fleksible er-
hvervslejemål, hvor små eller store virksomheder kan leje 
sig ind og udnytte beliggenheden tæt på havn, jernbane og 
motorvejsnet. 

Transport- og logistiksektoren søger helt naturligt mod 
Taulov, og koncentrationen af operatører i området er 
stor. Med placering af lager- og logistikaktiviteter i Taulov 
Dry Port vil virksomheder kunne opnå gode cut-off-tider 
i forhold til levering på nærmarkeder, og dermed kunne 
imødekomme det stigende krav til hurtig og effektiv 
betjening af leverancer. 

360 graders rådgivning
ADP leverer ikke kun havneinfrastruktur, men er også 
en samarbejdspartner, der tænker 360 grader rundt om 
kundernes transport- og logistikudfordringer. Vi tilbyder 
kunder fleksible og attraktive erhvervslejemål i Taulov 
Dry Port, men kan samtidig aktivere vores havne og til-
byde en smidig transport- og logistikkæde, når gods skal 
flyttes mellem havn og lagerfaciliteter i Taulov Dry Port. 

Transport- og logistiksektoren bliver i disse år mødt af 
ny teknologi, nye løsninger og innovation, og behovet for 
konkurrencedygtige og hurtige leveringsformer til virk-
somheder og forbrugere har aldrig været større. 

”Vores kunder ser på hele godstransportens værdikæde 
for at optimere deres forretning, og ADP kan netop sikre, 
at godset flyttes omkostningseffektivt mellem havn, 
jernbane og veje til gavn for virksomheder og transport- 
operatører. Vores multimodale transport- og logistikcen-
ter i Taulov, hvor moderne lager- og logistikejendomme 
kobles med eksisterende infrastruktur, vil blive en klar 
fordel for kunderne”, siger Nils Skeby.

ADP A/S
Centerhavnsvej 13
DK-7000 Fredericia
www.adp-as.dk

Tel. +45 7921 5000
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