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Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for Aabenraa Havn for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfatt else, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beretningen omhandler.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Aabenraa Havn
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or Aabenraa Havn f or regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0,
der omf att er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler f or revisorer
(IESBA's et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:


Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.



Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.
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Grundlag for konklusion

Årsrapport 2020



Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
Aabenraa, den 26. mart s 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael Anker
st at saut . revisor
mne32128

Lasse Poulsen
st at saut . revisor
mne45891
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Ledelsesberet ning

Navn
Adresse, post nr., by

Aabenraa Havn
Mellemvej 25, 6200 Aabenraa

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

24 39 39 68
3. juli 1967
Aabenraa
1. januar - 31. december

E-mail

info@aabenraahavn.dk

Telefon
Telefax

74 62 25 14
74 62 31 43

Best yrelse

Erwin Andresen, f ormand
Niels Bergh-Hansen, Næst formand
Thomas Andresen
Povl Kylling Pet ersen
Ida Smed
Jan Knudsen
Ole Ingrisch

Direkt ion

Henrik Thykjær

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Skibbroen 16, 6200 Aabenraa

Bankforbindelser

Sydbank A/ S
Nykredit Bank A/ S
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Oplysninger om selskabet
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Ledelsesberet ning

t.kr.

Hovedtal
Net t oomsæt ning
Brut t oresult at
Result at før af- og nedskrivninger,
finansielle poster og skat
(EBITDA)
Result at før rent er og skat (EBIT)
Result at af primær drift
Finansielle poster
Årets resultat

Balancesum
Egenkapital
Nøgletal
EBITDA-margin
Afkast ningsgrad
Soliditetsgrad
Egenkapit alforrent ning
Net t oomsæt ning pr. medarbejder
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2020

2019

2018

2017

2016

29.629
21.832

24.669
19.219

27.146
21.274

25.576
16.739

24.452
17.347

13.882
2.455
2.359
-120
2.838

11.710
3.538
3.127
3.014
6.931

13.213
4.984
1.881
-1.600
2.701

9.273
1.202
1.202
2.806
3.935

10.297
2.244
2.244
2.183
4.427

285.743
238.326

288.698
235.488

288.000
228.557

294.159
225.856

239.625
221.921

46,9 %
0,8 %
83,4 %
1,2 %
2.469

12

47,5 %
1,1 %
81,6 %
3,0 %
2.243

11

48,7 %
0,6 %
79,4 %
1,2 %
2.467

11

36,3 %
0,5 %
76,8 %
1,8 %
2.325
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Hoved- og nøgletal

42,1 %
1,0 %
92,6 %
2,0 %
2.038

12

Der henvises t il def init ioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Aabenraa Havn er organiseret som en kommunal selvst yrehavn med Aabenraa Kommune som ejer.
Aabenraa Havn driver akt ivit et er i henhold t il Havneloven.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelse

Året s result at ender på 2,8 mio. kr. mod 3,0 mio. kr. i 2019. Året s result at er påvirket af særlige
post er med 3,2 mio.kr.
Omsætningstal

2020 blev omsæt ningsmæssigt et år med st or fremgang, hvor net t oomsæt ningen st eg med ca. 20 %
fra 24,7 mio.kr. i 2019 til 29,7 mio.kr. i 2 02 0.
Driftsresult at et (EBITDA) er 13,9 mio.kr., hvilket er en st igning i f orhold t il 2019, hvor drift sresult at et
endte på 11,7 mio.kr.
PM-aft alerne ved hhv. Nykredit og Sydbank gav et samlet afkast på 0,1 mio. kr. mod et afkast på 3,3
mio.kr. i 2019.
Godsomsætning

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten f or 2019, var det f orvent ningen, at Covid-19-sit uationen
ville få negativ indvirkning på havnens omsæt ningst al. Men sit uat ionen blev t vært imod modsat, hvor
Covid-19-situat ionen medførte en st or st igning i akt ivit et erne i bygge- og anlægsbranchen. Aabenraa
Havns primære godsomsæt ning best år af produkt er t il net op bygge- og anlægsbranchen, og således
endte 2020 omsætningen væsentlig højere end 2019.
Godsomsæt ningen ender på ca. 1,7 mio. t ons, hvilket er en samlet fremgang på ca. 21 % i f orhold t il
2019, hvor godsomsætningen var på 1,4 mio. tons.
Med en bulk omsæt ning på mere end 1,4 mio. t ons, har Aabenraa Havn igen underst reget sin posit ion
som regionens f ørende råst ofhavn. Der har været f remgang f or næst en alle bulk produkt er samt en
generel pæn f remgang i omsæt ning af de f lydende produkt er.
Særlige poster

Aabenraa Havn foret ager med jævne mellemrum en økonomisk gennemgang af alle sine mat erielle
anlægsakt iver. Her bliver de enkelt e anlægsaktiver vurderet både i f orhold t il værdi og rest levet id.
Aabenraa Havn har i f orbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten 2020 foret aget en økonomisk
gennemgang af alle sine materielle anlægsakt iver. Det blev konst at eret at enkelt e akt iver, som følge
af renoveringer og ombygninger, er skrot t et og således ikke længere har en regnskabsmæssig værdi.
Nedskrivning af skrot t ede aktiver udgør 3,2 mio.kr. og er indregnet i regnskabspost en af- og
nedskrivninger af immaterielle og mat erielle anlægsakt iver. Der henvises t il omt ale i not e 3 omkring
særlige post er.
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Med regnskabet f or 2020 aflægger Aabenraa Havn sit 19. regnskab organiseret som en kommunal
selvstyrehavn.

Årsrapport 2020

Ledelsesberet ning
Investeringer

Der blev i 2020 invest eret ca. 2,9 mio.kr. i nye anlæg (2019: 4,6 mio. kr.). Aabenraa Havn st yrkede
sin grønne prof il ved nu at have udskif t et al udendørs havnebelysning t il LED, hvilket ef t er
beregningerne vil give en redukt ion i EL-forbruget på op t il 50%ift . den t idligere belysning.
Begivenheder efter balancedagen

Aabenraa Havn’s dat t erselskab Aabenraa Indust rihavn A/ S har den 4. f ebruar 2020 indgået aft ale om
køb af visse akt iver fra Enst ed Bulk Terminal A/ S. I den f orbindelse har Aabenraa Havn f orpligt et sig
som garant ist iller på vegne af Aabenraa Indust rihavn A/ S i f orbindelse med f yldest gørelse af aft alens
forpligt elser herunder købesummen.

På t idspunkt et f or aflæggelse af årsrapporten er der i Danmark samt int ernat ionalt f ort sat udbrud af
Coronasvirus (COVID-19). Indt il dat o f or aflæggelse af årsrapporten har udbruddet ikke haft væsent lig
ef fekt på havnens økonomiske og finansielle st illing, og det er fortsat forvent ningen, at Covid-19sit uat ionen ikke vil have negat iv indvirkning på det budget t erede result at for 202 1.
Derudover er der ef t er regnskabsåret s afslut ning ikke indt ruf fet begivenheder, som væsent ligt vil
kunne påvirke havnens økonomiske regnskab og finansielle st illing.
Forventet udvikling

Der budget t eres med st ort set uændret net t oomsæt ning og ordinært drif t sresult at for Aabenraa Havn
for 202 1. Coronasit uat ionen f orvent es, som omt alt ovenfor, ikke at have en væsent lig påvirkning på
havnens økonomiske udvikling.
Aabenraa Havns dat terselskab, Aabenraa Indust rihavn A/ S, overtager medio 2021 akt iverne inkl.
medarbejderne f ra Enst ed Bulk Terminal A/ S. Med overtagelsen f ølger en del f ast e drift s- og
vedligeholdelses omkost ninger. Det er forvent eligt , at sammenlægningsperioden vil f å negat iv
indvirkning på havnens samlede result at .
Der vil i 2021 f ort sat være fokus på specifikt udviklingsarbejde, der skal t age udgangspunkt i byrådet s
nye ejerst rategi for Aabenraa Havn, samt den kommende overtagelse af aktiverne fra Enst ed Bulk
Terminal A/ S, hvor der skal skabes ny akt ivit et samt nye arbejdspladser.
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Overtagelsen af akt iverne samt bet alingen af købesummen f orvent es f ørst gennemført medio 2021,
og vil medføre væsent lige t ilgange på anlægsaktiver, gæld samt indt ægter og omkost ninger.
Købesummen i Aabenraa Indust rihavn A/ S forvent es delvis finansieret via opt agelse af lån i Aabenraa
Havn.

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

4

5

kr.

2020

2019

Nettoomsætning
Andre drif t sindt ægt er
Andre ekst erne omkost ninger

29.629.372
96.330
-7.893.239

24.668.891
410.281
-5.860.495

Bruttoresultat
Personaleomkost ninger
Af - og nedskrivninger af immaterielle og mat erielle
anlægsakt iver

21.832.463
-7.950.697

19.218.677
-7.508.274

-11.426.737

-8.172.723

2.455.029
503.460
1.357.459
-1.477.747

3.537.680
379.172
3.565.243
-550.772

Årets resultat

2.838.201

6.931.323

Forslag til resultatdisponering
Reserve f or net t oopskrivning eft er indre værdis met ode
Overført result at

126.621
2.711.580

0
6.931.323

2.838.201

6.931.323

Resultat før finansielle poster
Indt ægter af kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
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Resultatopgørelse

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

6

7

kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Produkt ionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar
Finansielle anlægsaktiver
Kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er

Værdipapirer og kapitalandele
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
AKTIVER I ALT

2020

2019

146.184.941
32.911.460
3.844.370

154.236.361
32.667.149
4.536.262

182.940.771

191.439.772

9.881.017

9.377.557

9.881.017

9.377.557

192.821.788

200.817.329

25.760

0

25.760

0

3.157.366
18.220.396
487.083
1.932.230

2.224.153
16.313.553
301.131
1.447.290

23.797.075

20.286.127

67.521.012

67.424.323

1.577.272

170.359

92.921.119

87.880.809

285.742.907

288.698.138
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Balance

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

kr.

PASSIVER
Egenkapital
Reserve f or net t oopskrivning eft er indre værdis met ode
Overført result at

8

8

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Leasingforpligtelser
Kredit inst it ut t er i øvrigt
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Kort frist et del af langfrist ede gældsforpligt elser
Kredit inst it ut t er i øvrigt
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
2
3
9
10

2020

2019

126.621
238.199.642

0
235.488.062

238.326.263

235.488.062

9.320.708
30.000.000
711.932

0
35.000.000
217.000

40.032.640

35.217.000

5.679.292
0
1.163.592
541.120

15.674.222
336.522
1.039.271
943.061

7.384.004

17.993.076

47.416.644

53.210.076

285.742.907

288.698.138

Anvendt regnskabspraksis
Begivenheder ef t er balancedagen
Særlige post er
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Sikkerhedsst illelser
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Balance

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse

Overført resultat

I alt

Egenkapit al 1. januar 2019
Overført via result at disponering

0
0

228.556.739
6.931.323

228.556.739
6.931.323

Egenkapital 1. januar 20 20
Overført via result at disponering

0
126.621

235.488.062
2.711.580

235.488.062
2.838.201

Egenkapital 31 . december 2 02 0

126.621

238.199.642

238.326.263

kr.
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Reserve for
nettoopskrivning
efter indre
værdis metode
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or Aabenraa Havn f or 2020 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser f or klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse best emmelser for klasse C.
I henhold t il årsregnskabslovens § 110, st k. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).
Valutaomregning

Transaktioner i f remmed valut a omregnes ved f ørst e indregning t il t ransaktionsdagens kurs. Valut akursdif ferencer, der opst år mellem t ransaktionsdagens kurs og kursen på bet alingsdagen, indregnes i
result at opgørelsen som en f inansiel post .
Tilgodehavender, gæld og andre monet ære post er i fremmed valut a omregnes t il balancedagens valut akurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på t idspunkt et f or t ilgodehavendet s eller
gældsf orpligt elsens opst åen eller indregning i senest e årsregnskab indregnes i result at opgørelsen
under finansielle indt ægt er og omkost ninger.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Indt ægter ved levering af t jenest eydelser indregnes som omsæt ning i t akt med leveringen af ydelserne, hvorved net t oomsæt ningen svarer t il salgsværdien af året s udførte t jenest eydelser (produkt ionsmet oden).
Net t oomsæt ning måles t il dagsværdien af det aft alt e vederlag ekskl. moms og afgift er opkrævet på
vegne af t redjepart. Alle former for afgivne rabat t er indregnes i net t oomsæt ningen.
Andre driftsindtægter

Andre drif t sindt ægt er og -omkost ninger indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold t il
virksomhedens hovedaktivit et er, herunder fortjenest e eller t ab ved salg af anlægsakt iver.
Andre eksterne omkostninger

Andre ekst erne omkost ninger omf att er omkost ninger vedrørende havnens primære akt ivit et , der er
afholdt i året s løb, herunder omkost ninger t il salg, reklame, administ ration, lokaler, t ab på debit orer,
drif t sudgift er t il maskiner og vedligeholdelse af mat erielle anlæg m.v.
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omf att er løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost ninger t il social sikring m.v. t il havnens medarbejdere. I personaleomkost ninger er fratrukket modt agne godt gørelser fra off ent lige myndigheder.
Af- og nedskrivninger

Af - og nedskrivninger omf att er af- og nedskrivninger på mat erielle anlægsakt iver.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Bygninger omfat t er; bassiner og sejlløb, havneværker og kajgader, bygninger samt vej, spor og
pladser.
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på følgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på følgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Bygninger omfat t er:
- Havneværker og kajgader, 15 - 75 år
- Bygninger samt vej, spor og pladser, 10 - 50 år
Produkt ionsanlæg og maskiner omfat t er:
- Kraner og maskiner, 7 - 15 år
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar omfat t er:
- Bassiner og sejlløb, 50 år
- Olieledninger, 15 år
- Flydende mat eriel, 7 år
Af skrivningsgrundlaget opgøres under hensynt agen t il aktivet s rest værdi og reduceres med event uelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og rest værdien fast sæt t es på anskaffelsest idspunkt et og revurderes årligt . Overst iger rest værdien akt ivet s regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller rest værdien indregnes virkningen f or afskrivninger fremadret t et som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Grunde afskrives ikke.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

Eft er den indre værdis met ode indregnes en f orholdsmæssig andel af result at ef t er skat i de underliggende virksomheder i result at opgørelsen. Result at andele eft er skat i dat t ervirksomheder præsent eres
i result at opgørelsen som særskilt e linjer. For kapit alandele i dat t ervirksomheder foret ages fuld eliminering af koncernint erne avancer/ t ab.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret . Post erne omfat t er rent eindt ægt er og -omkost ninger, herunder deklarerede udbyt t er
fra andre værdipapirer og kapit alandele, f inansielle omkost ninger ved f inansiel leasing, realiserede og
urealiserede kursgevinst er og -t ab vedrørende andre værdipapirer og kapit alandele, t ransakt ioner i
fremmed valut a, amort isering af f inansielle aktiver og forpligt elser.

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsakt iver måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost prisen omfat t er anskaff elsesprisen og omkost ninger direkt e knyt t et t il anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor aktivet er klar t il brug.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Fortjenest e eller t ab opgøres som f orskellen mellem salgspris med f radrag af salgsomkost ninger og
den regnskabsmæssige værdi på salgst idspunkt et . Fortjenest e og t ab ved salg af mat erielle akt iver
indregnes i result at opgørelsen under henholdsvis andre drif t sindt ægt er og andre drif t somkost ninger.
Leasingkontrakter

Virksomheden har som fortolkningsbidrag f or klassifikat ion og indregning af leasingkont rakt er valgt
IAS 17.
Leasingkont rakt er vedrørende akt iver, hvor virksomheden har alle væsent lige risici og f ordele forbundet med ejendomsret t en (finansiel leasing), måles ved først e indregning i balancen t il lavest e værdi af
dagsværdi og nut idsværdien af de f remt idige leasingydelser. Ved beregning af nut idsværdien anvendes leasingkont rakt ens int erne rent ef od eller den alt ernat ive lånerent e som diskont eringsfakt or.
Finansielt leasede akt iver behandles heref t er som virksomhedens øvrige akt iver.
Den kapit aliserede rest leasingf orpligt else indregnes i balancen som en gældsf orpligt else, og leasingydelsens rent edel indregnes over kont rakt ens løbet id i result at opgørelsen.
Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapit alandele i dat t ervirksomheder måles eft er den indre værdis met ode.
Ved først e indregning måles kapit alandele i dat t ervirksomheder t il kost pris, dvs. med t illæg af t ransakt ionsomkost ninger. Kost prisen allokeres i overensst emmelse med overtagelsesmet oden, jf. anvendt
regnskabspraksis f or virksomhedssammenslut ninger.
Kost prisen værdireguleres med result at andele eft er skat opgjort eft er koncernens regnskabspraksis
med fradrag eller t illæg af urealiserede koncernint erne avancer/ t ab.
Konst at erede merværdier og event uel goodwill i forhold t il den underliggende virksomheds regnskabsmæssige indre værdi amort iseres i overensst emmelse med anvendt regnskabspraksis f or de akt iver og
forpligt elser, som de kan henføres t il. Negat iv goodwill indregnes i result at opgørelsen.
Modt aget udbyt t e f radrages den regnskabsmæssige værdi.
Kapit alandele i dat t ervirksomheder, der måles t il regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om
nedskrivningst est , hvis der foreligger indikat ioner på værdif orringelse.
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immat erielle og mat erielle anlægsakt iver samt kapit alandele i dat t ervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger t ilbagef øres, når begrundelsen f or nedskrivningen ikke længere
best år. Nedskrivninger på goodwill t ilbagef øres ikke.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Varebeholdninger

Kost prisen f or råvarer og hjælpematerialer omfat t er købspris med t illæg af
hjemt agelsesomkost ninger.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris, hvilket sædvanligvis svarer t il nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning t il imødegåelse af f orvent ede t ab.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under akt iver, omf att er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
ef t erfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapit alandele, der best år af børsnot erede akt ier og obligat ioner, måles t il dagsværdi
(børskurs) på balancedagen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsf orpligt elser indregnes ved lånopt agelse t il det modt agne provenu ef t er fradrag af
afholdt e t ransakt ionsomkost ninger. I ef t erfølgende perioder måles de finansielle f orpligt elser t il amort iseret kost pris, svarende t il den kapit aliserede værdi ved anvendelse af den eff ekt ive rent e, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i result at opgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.
Leasingforpligtelser

Leasingforpligt elser måles t il nut idsværdien af de rest erende leasingydelser inkl. en event uel garant eret rest værdi baseret på de enkelt e leasingkont rakt ers int erne rent e.

Nøgletal

De i hoved- og nøglet alsoversigt en anførte nøglet al er beregnet således:
Result at af primær drif t

Result at før finansielle post er reguleret f or
andre drif t sindt ægt er og andre drif t somkost ninger

EBITDA-margin

Indt jening f ør rent er, skat og amort iseringer (EBITDA) x 10 0
Net t oomsæt ning

Afkast ningsgrad

Result at af primær drif t x 100
Gennemsnit lige akt iver

Solidit et sgrad
Egenkapit alforrent ning
Net t oomsæt ning pr.
medarbejder

Egenkapit al ult imo x 100
Passiver i alt , ult imo
Året s result at ef t er skat x 10 0
Gennemsnit lig egenkapit al
Net t oomsæt ning
Gennemsnit ligt ant al medarbejdere
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Noter
2

Begivenheder efter balancedagen

Aabenraa Havn’s dat t erselskab Aabenraa Indust rihavn A/ S har i regnskabsåret indgået aft ale om køb
af visse akt iver fra Enst ed Bulk Terminal A/ S. I den forbindelse har Aabenraa Havn f orpligt et sig som
garant ist iller på vegne af Aabenraa Indust rihavn A/ S i f orbindelse med f yldest gørelse af aft alens
forpligt elser herunder købesummen.
Overtagelsen af akt iverne samt bet alingen af købesummen f orvent es f ørst gennemført medio 2021,
og vil medføre væsent lige t ilgange på anlægsaktiver, gæld samt indt ægter og omkost ninger.
Købesummen i Aabenraa Indust rihavn A/ S forvent es delvis finansieret via opt agelse af lån i Aabenraa
Havn.
Særlige poster

Særlige post er omfat t er indt ægter og omkost ninger, der er af usædvanlig karakt er i f orhold t il
selskabet s indt jeningsskabende drift saktivit et er. Som omt alt i ledelsesberet ningen er året s result at
påvirket af en særlig post , som ledelsen vurderer ikke er en del af den primære drif t .
Denne post er f or året specificeret nedenfor, samt hvor denne er indregnet i result at opgørelsen.
kr.

2020

2019

3.217.024

0

3.217.024

0

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet
Af - og nedskrivninger af immaterielle og mat erielle anlægsakt iver

3.217.024

0

Resultat af særlige poster, netto

3.217.024

0

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

7.150.892
672.654
127.151

6.740.037
626.808
141.429

7.950.697

7.508.274

12

11

89.844
1.267.615

101.073
3.464.170

1.357.459

3.565.243

Omkostninger
Nedskrivning af mat erielle anlægsakt iver

4

Gennemsnit ligt ant al f uldt idsbeskæft igede

5

Finansielle indtægter
Rent eindt ægter f ra t ilknyt t ede virksomheder
Andre finansielle indtægter
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Noter
Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Produktionsanlæg og
maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

I alt

Kost pris 1. januar 2020
Tilgange
Af gange

232.282.670
363.998
-5.455.312

60.843.149
2.563.737
-966.335

17.399.115
0
-2.500.000

310.524.934
2.927.735
-8.921.647

Kost pris 31. december 202 0

227.191.356

62.440.551

14.899.115

304.531.022

78.046.309
2.908.567
5.506.851

28.176.000
0
2.319.426

12.862.853
308.458
383.434

119.085.162
3.217.025
8.209.711

-5.455.312

-966.335

-2.500.000

-8.921.647

81.006.415

29.529.091

11.054.745

121.590.251

146.184.941

32.911.460

3.844.370

182.940.771

0

20.213.485

0

20.213.485

kr.

Af - og nedskrivninger
1. januar 2020
Nedskrivninger
Afskrivninger
Tilbagef ørsel af akkumulerede
af- og nedskrivninger på
afhændede akt iver
Af - og nedskrivninger
31. december 202 0
Regnskabsmæssig værdi
31 . december 2 02 0

I mat erielle anlægsakt iver
indgår finansielle
leasingakt iver med
regnskabsmæssig værdi på i
alt

7

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i
tilknyttede
virksomheder

kr.

Kost pris 1. januar 2020

9.754.396

Kost pris 31. december 202 0

9.754.396

Værdireguleringer 1. januar 2020
Året s result at

-376.839
503.460

Værdireguleringer 31. december 202 0

126.621
9.881.017

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

Ud af kost prisen på 9.754 t .kr. udgør merværdi på grunde 4.465 t .kr.
Navn

Retsform

Hjemsted

Ejerandel

Egenkapit al
kr.

Resultat
kr.

A/ S

Aabenraa

100,00 %

5.416.514

503.460

Dattervirksomheder

Aabenraa Industrihavn
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Noter
8

Langfristede gældsforpligtelser
kr.

Leasingforpligtelser
Kredit inst it ut t er i øvrigt
Anden gæld

9

Gæld i alt
31/ 12 2020

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

10.000.000
35.000.000
711.932

679.292
5.000.000
0

9.320.708
30.000.000
711.932

6.545.000
10.000.000
711.932

45.711.932

5.679.292

40.032.640

17.256.932

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Penneo dokumentnøgle: PQIPZ-58SSA-TEGYE-I2VZK-G2TMX-K8N5C

Andre eventualforpligtelser

Aabenraa Havn har t ilkendegivet f ort sat at st ille lån og likvidit et t il rådighed for datt erselskabet
Aabenraa Indust rihavn A/ S.
Herudover har havnen ingen event ualforpligt elser pr. 31. december 2020. Der henvises dog t il
omt ale af begivenheder ef t er balancedagen i not e 2.
1 0 Sikkerhedsstillelser

Aabenraa Havn har ikke st illet pant eller anden sikkerhed i akt iver pr. 31. december 2020.
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