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ADP A/S LEVERER ET
TILFREDSSTILLENDE
ÅRSRESULTAT
I 2018 har vi set en god effekt af vores styrkeposition,
hvor vi etablerer værdiskabende løsninger til kunder
gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port.
I årets løb har vi indgået strategisk vigtige aftaler på
både havneterminaler og i Taulov Dry Port, som betyder, at vi nu etablerer store lager- og logistikdomiciler
for toneangivende virksomheder i Taulov Dry Port
samtidig med, at nye produkter bliver oplagret og
udskibet fra Fredericia Havn.
Vi har i 2018 oplevet udsving i dele af vores kerneforretning, og vores samlede godsomsætning i 2018
ligger på 7,9 mio. tons mod 8,6 mio. tons i 2017 svarende til et fald på 7,7 %. Nedgangen skyldes til dels
et stort fald i udskibningen af råolien påvirket af den
ustabile markedssituation i oliebranchen, som vi ikke
har kunnet påvirke. Nedgangen inden for råolie opvejes
positivt af stigende mængder af øvrig flydende bulk,
hvor vi har haft en vækst på 7,9 %.
Udskibningen af traditionelle landbrugsprodukter
blev negativt påvirket af den dårlige høst i 2018. De
negative udsving inden for de traditionelle landbrugsprodukter blev til gengæld opvejet af stigende mængder af økologiske agriprodukter, hvor vi i årets løb
har haft flere store laster inden for bl.a. biobrændsel.
Den grønne omstilling fylder mere og mere på vores
havneterminaler.
Inden for recycling produkter har vi i 2018 indgået
langvarige aftaler med nøglekunder, som over de næste mange år vil skabe vækst i oplagringen og udskibningen af genanvendeligt metal fra Fredericia Havn.
I 2018 har vi indgået aftale med en dansk virksomhed,
som vil opføre ét af verdens største pyrolyseanlæg
til genanvendelse af dæk på Nyborg Havn – endnu et
spændende projekt, som understøtter udviklingen af
grønne løsninger på vores havneterminaler.

Samlet set høje godsmængder
At vores samlede godsomsætning fortsat ligger på
et højt niveau på 7,9 mio. tons skyldes, at negative
udsving på nogle produkter opvejes af stigende
mængder inden for andre produktområder.
På trods af generelt lave vækstrater på det globale
containermarked kommer vores samlede containerforretning godt ud af 2018 med i alt 81.907 TEU,
hvilket er det 2. største år for containerforretningen i
ADPs historie. Vores Ro/Ro aktiviteter har også budt
på et højt aktivitetsniveau med en stigning i godsmængden på 9,4 %.
Årets resultat bliver på 10,2 mio. kr., hvilket er under
niveauet i 2017, som var 23,4 mio. kr.
Transformationen af ADP
Helt i tråd med vores strategi tager vi i disse år meget
store investeringer i både udviklingen af vores havne
og Taulov Dry Port – investeringer, som baner vejen for
tiltrækning af nye virksomheder og nyt gods til vores
havne.
Det er glædeligt, at vi nu ser effekten af transformationen og styrkelsen af ADP, hvor målsætningerne har
været tiltrækning af nye produkttyper og virksomheder samt koblingen af Taulov Dry Port til Fredericia
Havn – en udvikling, vi ser frem til at fortsætte i de
kommende år.
Villads Kirkegaard-Jensen
Konstitueret CEO
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TAL OG RESULTATER
2018

2017

2016

DKK MIO.
DKK MIO.
DKK MIO.
ÅRETS RESULTAT			
Nettoomsætning
115
114
110,4
Resultat af ordinær primær drift (EBIT)
17
20,1
20,6
Resultat af finansielle poster
-3,9
2,7
0,4
Årets resultat
10,2
23,4
21,8
		
BALANCE			
Balancesum
876,3
753,5
723,4
Investeringer
145,7
44,5
24,9
Egenkapital
720,5
640,4
622,3
			
FINANSIEL UDVIKLING			
Pengestrømme fra aktiviteter inden for:			
drift
55,5
56,1
38,1
investering
-139,1
-43,8
-23,1
finansiering
71,7
-17,4
-18,4
Årets forskydning i likvider
-11,9
-5,1
-3,4
			
NØGLETAL I %			
Overskudsgrad
14,8
17,6
18,6
Afkastningsgrad
1,9
2,7
2,8
Soliditetsgrad
82,2
85
86
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NETTOOMSÆTNING, GODSOMSÆTNING OG ÅRETS RESULTAT

49.300 m2 generiske lager- og logistikejendomme
opføres i Taulov Dry Port
Efterspørgslen efter ledige lager- og logistikfaciliteter
er stigende, og andelen af ledige lagerejendomme er
historisk lav. Taulov Dry Port udvider nu kapaciteten af
attraktive og fleksible lagerløsninger med et nyopført
lager- og logistikbyggeri på i alt 49.300 m2 i 10,5 meters
højde. Byggeriet hører til blandt de største i Danmark
inden for lager og logistik.
Investeringen i det 49.300 m2 store logistikbyggeri bliver
den hidtil største investering i Taulov Dry Port. PFA og
ADP indgik i efteråret 2017 et joint-venture, hvor de to
parter i fællesskab over de næste 10 år vil investere mellem 1,5-2,0 milliarder kr. i udviklingen at Taulov Dry Port,
som bliver Danmarks førende multimodale transport- og
logistikcenter.
Det 49.300 m2 store lager- og logistikbyggeri får en unik
beliggenhed centralt i ét af Danmarks største transportknudepunkter med nem adgang til motorvejsnettet (E20/
E45), jernbanen, Billund Lufthavn og Fredericia Havn.
Placeringen giver direkte adgang til europæiske og skandinaviske markeder og dermed optimerede cut-off tider
for transport- og logistikoperatører.
Lagerfaciliteter med central beliggenhed
De internationale trends går mod konsolidering af gods i
centrale transportknudepunkter, og med opførelsen af de
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49.300 m2 lager- og logistikejendomme, tager Taulov Dry
Port et meget vigtigt skridt i forhold til at blive Danmarks
førende knudepunkt for transport og logistik.
”Med opførelsen af 49.300 m2 lagerejendomme tager vi et
vigtigt skridt i udviklingen af Taulov Dry Port. Vi bygger ét
af Danmarks største lager- og logistikcentre i 10,5 meters
højde, hvilket giver os et unikt og fleksibelt produkt, som
imødekommer kundernes krav til effektiv godshåndtering
og central beliggenhed i forhold til konsolidering af gods”,
siger Rune D. Rasmussen, CCO i ADP A/S.
Mangel på ledig lagerkapacitet
Der er mange lager-lejemål, der udløber inden for de
kommende år, og derfor dækker vores kommende lagerfaciliteter en efterspørgsel i markedet.
”Der mangler kapacitet på markedet, og vi mener, der
mangler fleksibilitet. Vi vil gerne være innovative på markedet for lagerkapacitet ved at tilbyde fleksible aftaler,”
forklarer Rune D. Rasmussen.
Lagerejendommene udlejes i enheder ned til 2.000 m2, og
de enkelte enheder kan skaleres og indrettes til håndtering
af forskellige former for produkter og typer af virksomheder. Lagrene opføres med porte og ramper. Der er
ligeledes mulighed for etablering af kontor- og administrationsfaciliteter i indskudte mezzanin.

