
S/I Brøndby Havn har fået konstateret uregelmæssigheder i regnskabet  

En uregelmæssighed i regnskabet blev på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. februar 2023 

fremlagt for bestyrelsen. Havnens Revisionsfirma BDO, fandt i en stikprøvekontrol en virksomhed 

uden et gyldigt CVR-nummer, som har udført arbejde for S/I Brøndby Havn. S/I Brøndby Havn har 

løftet momsen af fakturene og eftersom firmaet ikke har haft et gyldigt CVR-nummer, er momsen 

ikke indbetalt og derved falder momsen tilbage på S/I Brøndby Havn.  

Bestyrelsen satte øjeblikkeligt gang i en dybdegående undersøgelse af sagens omfang, hvilket 

betød, at BDO skulle gennemgå alle havnens bilag tilbage til 2020. På samme møde den 7. februar 

2023, valgte den nu daværende formand at trække sig fra sin post. Bestyrelsen blev konstitueret på 

ny, så tidligere næstformand Flemming Madsen nu sidder som formand, og Alexander Borch-

Andersen nu sidder som næstformand.  

Bestyrelsen har hele tiden ønsket at være så åben som muligt omkring situationen, men grundet 

sagens natur, har bestyrelsen været nødsaget til først at få afklaring i sagen. Bestyrelsen har derfor 

ventet på revisorernes rapport før en endelig udmelding var mulig.  

Sagens omfang 

Revisorerne kender nu sagens omfang og vil deltage på den ordinære generalforsamling, hvor de vil 

fremlægge sagen og dens omfang for havnebrugerne. Revisorerne har fundet frem til, at den 

manglende moms beløber sig til ca. 160.000 kr.  

Hele bestyrelsen ser på sagen med stor alvor, og er meget rystede over sagens natur. Af samme 

grund valgte den tidligere kasserer at trække sig fra sin post, hvilke har resulteret i at den 

nuværende bestyrelse ikke omfatter nok medlemmer, til at være beslutningsdygtige på havnens 

vegne. Som følge heraf, bliver der nu indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 20. 

marts 2023.  

På den ekstraordinære generalforsamling, bliver det eneste punkt på dagsordenen, at vælge mindst 

to nye bestyrelsesmedlemmer. Alle andre forslag og ændringer vil først kunne drøftes til den 

ordinære generalforsamling den 19. april 2023, hvor den nye bestyrelse har haft mulighed for at 

arbejde med problemstillingerne.  

For at situationen ikke skal gå ud over havnebrugerne, vil forretningsudvalget (formand og 

næstformand), samt havnens personale, fortsat tilse den daglige drift af havnen.  

Til bunds i sagen 

Alle i bestyrelsen er fast besluttet på at nå til bunds i denne sag, og sikre at omstændighederne 

kommer til at gå mindst muligt ud over jer, havnebrugerne. Bestyrelsen opfordrer derfor alle 

medlemmer i Brøndby Havn til at bakke op om den nye bestyrelse der bliver valgt på den 

ekstraordinære generalforsamling den 20. marts. Forretningsudvalget arbejder allerede nu på at 

finde en løsning hvorpå havnen kan indhente udgiften hos firmaet. 

Med venlig hilsen  

Forretningsudvalget 


