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ADP ÅRSBERETNING 2019

ADP A/S LEVERER ET
TILFREDSSTILLENDE
ÅRSRESULTAT
I 2019 har vi set en meget positiv effekt af vores styrkeposition, hvor vi gennem kobling af havn og dry port
går i markedet med 360-graders fleksible og bæredygtige løsninger inden for logistik, lager, multimodale
transportløsninger og havneinfrastruktur. Flere nye
kunder, som opnår værdi af en sammenhængende
logistikkæde, er i 2019 kommet til.
Helt i tråd med vores strategi har vi i 2019 gennemført
store investeringer for at styrke vores havneterminaler til fremtidens godsmængder.
Vi har i 2019 igangsat byggeriet af 49.300 m² fleksible lager- og logistikfaciliteter, som om kort tid vil stå
klar til de kunder, der efterspørger moderne lagerfaciliteter med central beliggenhed.
Vores kerneforretning har i 2019 været påvirket af
stor konkurrence og en uforudsigelighed præget af
globale markedsvilkår. Dette har givet udsving inden
for enkelte produktområder, og vores fokus i 2019 har
været udvikling af kerneforretningen.
Det er derfor tilfredsstillende, at vi i 2019 under de nuværende markedsvilkår når en samlet godsomsætning
på 7,9 mio. tons, svarende til en marginal stigning på
0,4% i forhold til 2018.
Årets resultat udviser et overskud på DKK 60,5 mio.
efter skat, hvilket ligger over det forventede niveau.
Resultatet skyldes, at vi i 2019, som følge af en ændret ejerstrategi, solgte Middelfart Trafikhavn.
ADP tager markedsandele
I 2019 har vi øget vores markedsandel på fast bulk.
Dette skyldes primært en positiv udvikling inden for
agribulk segmentet. Vi har oplevet stigende mængder
inden for produkter, der understøtter den grønne
omstilling, herunder træpiller og bio-produkter fra
landbruget. Vi har gennem mangeårige aftaler med de
store grovvarekoncerner øget import og eksport af
landbrugsprodukter fra Fredericia Havn.
Væksten tilskrives også, at Fredericia Shipping har
opført et moderne siloanlæg med 10 tanke, hvilket har
givet en væsentlig kapacitetsforbedring til agribulk
produkter på Fredericia Havn.
En strategisk prioritet i 2019 har været at koble bæredygtige projekter indenfor den grønne omstilling på
vores kerneforretning. En positiv effekt af dette har

bl.a. været en stigende oplagring og udskibning af
recycling-produkter fra Fredericia Havn. I 2019 satte
vi Danmarksrekord med den største udskibning af
recycling-produkter.
Samlet set har vi realiseret 104.000 tons recyclingprodukter, svarende til en stigning på 120% i forhold
til 2018.
Vores containerforretning har i 2019 haft udsving
som følge af globale markedsvilkår. Året slutter med
et lille fald i forhold til 2018, som var et rekordår for
containerforretningen.
Ro/Ro-gods kom godt ud af 2019 med en stigning på
0,6 %. For råolie har der i 2019 været en stigning i
mængderne på 8%, svarende til 0,2 mio. tons.
Udvikling til fremtidens efterspørgsel
Vi har i 2019 taget nogle strategisk vigtige skridt i den
langsigtede udvikling af vores havneterminaler og af
Taulov Dry Port. Markante investeringer i faciliteter,
infrastruktur og arealer vil understøtte vores mål om
at tilbyde nyskabende løsninger inden for fleksible lagerløsninger, logistik, multimodale transportløsninger
og havneinfrastruktur med central beliggenhed.
I Taulov Dry Port har vi med opførelsen af 49.300 m²
lager- og logistikfaciliteter sat os markant på markedet for moderne og fleksible lagerfaciliteter.
Og på Fredericia Havn vil nye pakhuse og forbedret
infrastruktur sikre, at vi kan tilbyde kunder og samarbejdspartnere fremtidssikrede løsninger.
Vores ambition om at gå forrest i markedet med nyskabende løsninger ser vi frem til at realisere over de
kommende år.
Tak for samarbejdet i 2019 til ADPs bestyrelse, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere.
Rune D. Rasmussen
CEO
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TAL OG RESULTATER
2019

2018

2017

DKK MIO.
DKK MIO.
ÅRETS RESULTAT			
Nettoomsætning
109,6
115
Resultat af ordinær primær drift (EBIT)
58,1
17
Resultat af finansielle poster
2,3
-3,9
Årets resultat
60,5
10,2

DKK MIO.
114
20,1
2,7
23,4

BALANCE			
Balancesum
1.455,9
876,3
753,5
Investeringer
348,6
145,7
44,5
Egenkapital
768,9
720,5
640,4
			
FINANSIEL UDVIKLING			
Pengestrømme fra aktiviteter inden for:			
drift
23,6
55,5
56,1
investering
-485,3
-142,1
-43,8
finansiering
520,8
102,8
-17,4
Årets forskydning i likvider
59,1
16,2
-5,1
			
NØGLETAL I %			
Overskudsgrad
53
14,8
17,6
Afkastningsgrad
4,0
1,9
2,7
Soliditetsgrad
52,8
82,2
85

NETTOOMSÆTNING, GODSOMSÆTNING OG ÅRETS RESULTAT

Port House – ADPs nyopførte kontordomicil
Udviklingen af en ny og moderne bydel tæt på bymidten
og havnefronten er i disse år med til at transformere Fredericia fra industriby til en moderne vidensby. Med opførelsen af Port House centralt i Fredericia, har ADP ønsket
at skabe et moderne kontormiljø mellem erhvervshavnen
og den ny maritime bydel ned til Lillebælt.
Port House stod klar til indflytning ved udgangen af 2019,
og både ADP og en række virksomheder har taget deres
nye kontorlejemål i brug. Port House har i alt 8.052 m²
kontorlejemål fordelt på 5 etager med udsigt til Lillebælt,
og kontorhuset er stort set fuldt udlejet.

ADP A/S
Vendersgade 74
DK-7000 Fredericia
www.adp-as.dk

Tel. +45 7921 5000
Email post@adp-as.dk

Port House er et flerbrugerkontorhus opført i gedigne
materialer, der trækker referencer til det klassiske havnemiljø. I indretningen er der skabt et designtema, som
bringer nutidens erhvervshavn i spil i design af mødecenter, kantine og øvrige fællesfaciliteter.
Port House indrammes af det omkringliggende maritime
byrum, hvor havnepromenader, grønne områder, kanaler,
nyopførte boliger og kajanlæg direkte ud til Lillebælt
forbinder by og havn.

