MARK

ÅRSRAPPORT 2020

1

INDHOLD

Et anderledes år, men med vækst og fortsat fokus
på bæredygtighed  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side

3

PÅTEGNINGER
Ledelsespåtegning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side
Den uafhængige revisors revisionspåtegning  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side

4
5

LEDELSESBERETNING
Virksomhedsoplysninger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Beretning .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hovedtal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nøgletal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Væsentlige vilkår og tiltag i 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bæredygtighed - mål og strategi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

side
side
side
side
side
side

7
8
10
11
12
14

ÅRSREGNSKAB
Resultatopgørelse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Balance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Egenkapitalopgørelse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pengestrøm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Noter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Anvendt regnskabspraksis . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

side 21
side 22
side 24
side 25
side 26
side 29

Havnekort .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . side 32

ÅRSRAPPORT 2020
Aarhus Havn, Vandvejen 7
8000 Aarhus C
port@portofaarhus.dk
www.aarhushavn.dk
Layout: Søren Bo Grafisk

2

ET ANDERLEDES ÅR, MEN MED VÆKST OG FORTSAT
FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

2020 var også året, hvor det grønlandske rederi Royal Arctic Line for første gang
nogensinde anløb Aarhus Havn i fast rutefart. Sammen med rederiet Eimskip
anløber de tre nybyggede skibe hver uge.

Som samfundsbærende infrastruktur har Aarhus Havn været fuldt åben og
tilgængelig 24/7 i hele 2020 på trods af coronapandemien. I flere perioder hjemsendte vi administrative medarbejdere til hjemmearbejde, mens vores driftsmedarbejdere har mødt på arbejde hver eneste dag, og de har naturligvis været
instrueret i at følge myndighedernes retningslinjer.

I relation til bæredygtighed har vi fortsat vores arbejde for at blive Østersøens
mest bæredygtige havn og vores mål om CO2-neutralitet i 2030. Vi har specificeret på hvilke områder og efter hvilke principper, vi forventer at reducere for at
opnå CO2-neutralitet.

På trods af pandemiens negative påvirkning af den internationale økonomi og
verdenshandlen realiserede Aarhus Havn et overskud af havnedriften på 71 mio.
kr. og en fremgang i omsætningen af gods på 3 pct. til 9.248.000 tons – eller
mere end 25.000 tons hver eneste dag året rundt. Isoleret set steg containeromsætningen med hele 8,5 pct. til 623.000 containere (TEU), og det betyder, at
Aarhus Havn de seneste fire år har realiseret en vækst i containeromsætningen
på ikke mindre end 37 pct. Årets markante fremgang kan bl.a. forklares med en
øget svinekødseksport, men faktisk steg importen af varer tilsvarende.
Andre forretningsområder var til gengæld negativt mærket af pandemien, idet
samtlige krydstogtanløb blev aflyst, ligesom omsætningen på færgeanløb samt
fast og flydende bulk viste vigende tendenser.
Allerede tidligt under pandemien besluttede vi at fastholde vores investeringsplaner og de igangværende anlægsprojekter fortsatte relativt upåvirket af
samfundssituationen. Vi færdigbyggede en ny færgeterminal til Molslinjen og
opgraderede Østhavnsvej til en firesporet vej for at øge sikkerheden for både
personbiler til/fra færgeterminalen og for de erhvervsmæssige havnetransporter.
Vi investerede i alt 421 mio. kroner i nye anlæg og nyt materiel – herunder indkøb
af ny mobilkran og ny bugserbåd, som begge leveres i 2021.

I løbet af året har vi nedbragt vores CO2-bidrag med yderligere ca. 14 pct. til
1.787 tons.
Vi har intensiveret vores arbejde i det bæredygtighedsnetværk, som vi har
etableret for havneområdets virksomheder med henblik på, at alle havnens
virksomheder kan samarbejde om energiforsyning og grønne forretningsmodeller.
Ved årets begyndelse indførte vi som den første havn i Danmark en rabat til miljørigtige skibe, der opnår mindst 30 point i Environmental shipping index, og ultimo
året etablerede vi det første større landstrømsanlæg på havnen til Molslinjens
færger.
Gennem flere partnerskaber har vi fortsat vores bestræbelser på at bidrage til
løsninger omkring fremtidens fossilfrie brændstoffer, ligesom vi har indledt et
partnerskab med Aarhus Universitet, hvor vi samarbejder om at øge biodiversi–
teten i havet omkring havnen og den digitale transformation.

Aarhus Havn
April 2021

Årets resultat og aktiviteter betød, at vi udbyggede vores position som Danmarks største erhvervshavn, landets største containerhavn samt fastholdt vores
position som landets største offentlige bulkhavn og som Vestdanmarks største
personfærgehavn.
Vi kom et skridt nærmere en kommende udvidelse af havnen, da et stort flertal i
byrådet på baggrund af et offentligt møde og en høring, der var yderst positiv for
Aarhus Havn, besluttede, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og gennemføres
en miljøkonsekvensvurdering af den planlagte udvidelse.
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
Aarhus Havn for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Aarhus
Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af
resultatet af Aarhus Havns aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2020.
Det er desuden vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en
retvisende redegørelse for udviklingen af Aarhus Havns aktiviteter og
økonomiske forhold, årets resultat og for Aarhus Havns finansielle stilling.
Aarhus, den 8. april 2021

Direktion:
Thomas Haber Borch							
						
Bestyrelse:							
Jacob Bundsgaard
Gert Bjerregaard
Hüseyin Arac
Agneta Björkman
Ole Thomsen
Lars Fournais
Line Markert
Thorkil Andersen
Tom Linneberg
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
TIL KAPITALEJERNE I AARHUS HAVN
KONKLUSION
Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Havn for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2020. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Aarhus
Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
GRUNDLAG FOR KONKLUSION
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har desuden
ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift,
hvor dette er relevant samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.
REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet som helhed er
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,

og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er
et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres
i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
u Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der
er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
u Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets
interne kontrol.
u Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger,
som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
u Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af
det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi
i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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u Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de
underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives
et retvisende billede heraf.

Aarhus, den 8. april 2021

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer
under revisionen.

Peter Damsted Rasmussen
Statsaut. revisor

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20222670
Søren Peter Nielsen
Statsaut. revisor

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og
bæredygtighedsrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med
sikkerhed om ledelsesberetningen og bæredygtighedsrapporteringen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og bæredygtighedsrapporteringen og i den forbindelse overveje,
om ledelsesberetningen og bæredygtighedsrapporteringen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen og bæredygtighedsrapporteringen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen
er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.
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VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Havnebestyrelsen består indtil 31. december 2021 af:

Aarhus Havn
Vandvejen 7
8000 Aarhus C

Borgmester Jacob Bundsgaard, formand
Direktør Agneta Björkman, næstformand
Byrådsmedlem Gert Bjerregaard
Byrådsmedlem Hüseyin Arac
Direktør Ole Thomsen
Direktør Lars Fournais
Direktør Thorkil Andersen
Advokat Line Markert
Lods Tom Linneberg

Web: aarhushavn.dk
E-mail: port@portofaarhus.dk
CVR: 23 14 59 28
EAN lok.nr.: 5790000423668
VISION
Aarhus Havns vision er at skabe fremtidens havn sammen med erhvervslivet.
MISSION
Aarhus Havns mission er at sikre, at der i Aarhus til enhver tid er fremtidsrettet havneinfrastruktur og serviceydelser, der effektivt møder kundernes
behov.
HAVNELOVEN OG EU-HAVNEFORORDNING
Aarhus Havn er omfattet af lov nr. 457 af 23. maj 2012 og Bekendtgørelse
om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning 2017/352 om levering af
havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne.
KOMMUNAL SELVSTYREHAVN
Aarhus Byråd har i henhold til havneloven valgt at organisere Aarhus Havn
som en kommunal selvstyrehavn.
HAVNEBESTYRELSEN
På byrådets vegne styres Aarhus Havn af en havnebestyrelse, der består af
3 byrådsmedlemmer, 5 erhvervsfolk samt et medlem valgt af medarbejderne.
Havnebestyrelsen varetager havnens interesser efter retningslinjerne i
Havneloven.

HAVNEDIREKTØREN
Den daglige ledelse forestås af havnedirektøren, som er ansvarlig over for
Havnebestyrelsen.
CHEFGRUPPEN
CEO havnedirektør Thomas Haber Borch
CFO og souschef Henrik Munch Jensen,
COO Anne Zachariassen,
CCO vakant
PERSONALE
Aarhus Havn beskæftiger ultimo 2020 100 medarbejdere (2019: 100):
18
4
6
12
31
10
19

Havnedirektør, chefer, ledere og stab
Økonomisk område
Kundeområde
Ingeniører og tekniske medarbejdere
Maritime medarbejdere
Håndværkere
Havneservice medarbejdere

Den samlede beskæftigelse på havneområdet er flere tusinde medarbejdere
fordelt på ca. 150 virksomheder. En undersøgelse fra Syddansk Universitet
viser, at den samlede beskæftigelseseffekt af aktiviteterne på havneområdet
er ca. 10.000 job.
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BERETNING
AARHUS HAVNS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER
Aarhus Havns hovedopgaver er at etablere og drive havneinfrastruktur til
godsomsætning samt salg/udlejning og udførelse af skibsrelaterede serviceydelser.
EUROPÆISK TRANSPORTNETVÆRK
Aarhus Havn indgår i det europæiske transportnetværk. Aarhus Havn er
udpeget som kun en ud af to danske havne til det klassificerede EU-Core-network.
LOVREGULERING
Aarhus Havn styres efter havneloven, der giver havnene muligheder for at
udføre indtægtsgivende virksomhed. Desuden reguleres nogle af vores aktiviteter af EU’s havneforordning, der trådte i kraft 24. marts 2019. Forordningen
regulerer levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne,
ligesom den giver Aarhus Havn mulighed for at fastsætte minimumsbestemmelser for leverandører af havnetjenester. Den bestemmelse har vi dog ikke
gjort brug af endnu.
Trafik- bygge- og boligstyrelsen har afgjort, at EU’s havneforordning giver
Aarhus Havn ubetinget ret til at udføre bugsering, trosseføring, bunkring (inkl.
landstrøm) samt modtage skibsaffald.
UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD
GODSOMSÆTNING
Godsmængden steg med 305.000 tons (3%) til 9.248.000 tons med følgende
fordeling:

1000 tons

2020

2019

Containerruter

4.856

4.151

337

348

Fast bulk

2.805

3.010

Tankfart

1.250

1.434

I alt

9.248

8.943

Ro-ro

Aarhus Havn udbyggede sin position som Danmarks største containerhavn
og fastholdt sin position som landets største offentlige bulkhavn og som
Vestdanmarks største personfærgehavn.
CONTAINEROMSÆTNING
Den søværts omsætning med containere foregår i et fast rutenet betjent af
15 rederier med direkte anløb. I 2020 blev der løftet 623.000 TEU med havnens kraner mod 574.000 TEU i 2019.
PASSAGERFÆRGER OG KRYDSTOGT
Molslinjen A/S overførte i 2020 i alt 0,9 mio. personbiler og 2,4 mio. passagerer mellem Aarhus og Odden.
Som følge af Coronapandemien blev samtlige krydstogtanløb aflyst.
NYANLÆG
Der blev investeret 421 mio. kr. i nyt materiel og anlæg - herunder ny færgeterminal, der blev taget i brug 11. november.
RESULTAT
Årets overskud på havnedrift (EBIT) er på 71 mio. kr. I årsrapporten for 2019
var forventningen et overskud på havnedrift (EBIT) i størrelsesordenen 66 - 76
mio. kr. Overskuddet anvendes til konsolidering, idet der ikke betales udbytte.
FORVENTET UDVIKLING
Der ventes et overskud på havnedrift (EBIT)i størrelsesordenen 55 - 65 mio.
kr. i 2021.
BALANCE
Havnens nettotilgodehavender faldt med 33 mio. kr. til 215 mio. kr. Netto
tilgodehavender består af værdipapirbeholdning, likvider og andre omsætningsaktiver på 370 mio. kr. fratrukket gæld og andre skyldige beløb på
155 mio. kr.
Egenkapitalen steg med 290 mio. kr. til 2.032 mio. kr. Sammenholdt med
balancesummen på 2.836 mio. kr. giver det en soliditet på 72 %.
Havnens likvider udgør ved årets slutning 296 mio. kr., heraf 247 mio. kr.
værdipapirer.
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OVERSKUDSDISPONERING
Aarhus Kommune har besluttet at gennemføre den forbedrede vejadgang til
havnen via Marselis Boulevard. Til delvis finansiering af byggeriet er besluttet,
at Aarhus Havn ved igangsætning skal betale 196 mio. kr. og ved ibrugtagning
skal betale 150 mio. kr. til Aarhus Kommune. De 346 mio. kr. er disponeret af
vores akkumulerede overskud (egenkapital) og hensat i årsregnskabet som
hensat forpligtelse.
FINANSIELLE RISICI
Risici som følge af rentestigning imødegåes af fast rente op til 10 år.
Risici som følge af kurstab på værdipapirer imødegås ved spredning på forvaltere og aktivtyper. Der er begrænsning på andel af de mest risikofyldte aktiver
som aktier.
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HOVEDTAL
Aarhus Havn 1.000 kr.

2020

2019

2018

2017

2016

RESULTATOPGØRELSE
Indtægter i alt

261.180

268.341

278.573

271.548

256.253

Omkostninger

190.414

204.623

205.545

199.052

197.284

70.767

63.719

73.028

72.496

58.969

232.286

584

5.890

2.467

179.852

Resultat af havnedrift (EBIT)
Gevinst ved salg af anlægsaktiver
Finansielle nettoindtægter

8.239

19.736

-6.633

10.606

7.724

311.291

84.039

72.285

85.569

246.545

Egenkapital

2.032.375

1.741.815

1.682.086

1.619.993

1.561.129

Balancesum

2.835.804

2.453.809

2.404.376

2.362.308

2.310.525

247.617

257.949

239.128

279.853

87.178

Overskud

BALANCE

NETTOAKTIVER
Nettoaktiver primo
Ændring i året

-33.376

-10.332

18.821

-40.725

192.675

Nettoaktiver ultimo

214.241

247.617

257.949

239.128

279.853

Likviditet primo

178.823

259.349

280.352

352.320

179.587

Pengestrøm fra drift

288.255

91.883

122.365

145.007

139.652

LIKVIDITET

Pengestrøm til investeringer (materielle anlægsaktiver)

-160.036

-146.137

-102.025

-175.583

74.407

Pengestrøm fra finansiering

-11.354

-26.272

-41.343

-41.392

-41.326

Likviditet ultimo

295.688

178.823

259.349

280.352

352.320
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NØGLETAL
Aarhus Havn %

2020

2019

2018

2017

2016

SOLIDITET:

71,7

71,0

70,0

68,6

67,6

2,5

2,6

3,0

3,1

2,6

3,3

3,1

3,6

3,8

3,2

16,5

4,9

4,4

5,3

16,3

27,1

23,7

26,2

26,7

25,2

79,8

77,1

77,6

76,0

76,1

2,9

3,1

3,2

3,2

3,1

Egenkapital ultimo i % af aktiver ultimo

AFKASTNINGSGRAD:
Resultat af havnedrift i % af aktiver ultimo

ROI (RETURN ON INVESTMENT):
Resultat af havnedrift i % af anlægsaktiver primo

FORRENTNING AF EGENKAPITAL:
Årets overskud i % af gennemsnitlig egenkapital

OVERSKUDSGRAD:
Resultat af havnedrift i % af omsætning

BRUTTOMARGIN:
Bruttoresultat i % af omsætning

AFSKRIVNINGSGRAD:
Afskrivninger i % af materielle anlægsaktiver primo
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VÆSENTLIGE VILKÅR OG TILTAG I 2020
CORONAPANDEMI
Under coronapandemien har Aarhus Havn været åben og fuld funktionsdygtig 24/7 i alle årets 365 dage. Som samfundsbærende infrastruktur har
vi haft fokus på, at de periodevise nedlukninger af store dele af samfundet
fik mindst mulig indvirkning på Danmarks største erhvervshavn. Alle vores
operationelle medarbejdere har således været fysisk på arbejde også i de
perioder, hvor vores administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra.
Tidligt i forløbet besluttede vi dels at fastholde alle medarbejdere og dels at
holde fast i vores investeringsplan for at understøtte samfundsøkonomien.
I forhold til vores kunder og deres udfordringer kom vi dem i møde med helt
særlige kreditaftaler.
KONSTITUERET HAVNEDIREKTØR/NY HAVNEDIREKTØR
Ved årets begyndelse blev CFO og souschef Henrik Munch Jensen konstitueret havnedirektør, idet vores tidligere havnedirektør var fratrådt ultimo 2019.
Henrik Munch Jensen overlod ledelsen til ny CEO/havnedirektør Thomas
Haber Borch 1. juni 2020. Han kom til Aarhus Havn fra en stilling som CEO
hos DKI Logistics A/S.

GRØNLANDSTRAFIKKEN TIL AARHUS
For første gang nogensinde anløb det grønlandske rederi Royal Aarctic Line
havnen i Aarhus i fast rutefart i juni. Den permanente rute med anløb i Aarhus
er resultatet af flere års forberedende samarbejde mellem Aarhus Havn og
Royal Arctic Line, som længe har haft et ønske om at gøre det lettere at handle med Grønland. Det har rederiet effektueret ved at omlægge noget af sin
trafik til Aarhus, hvor der er forbindelse til det meste af verden. Den nye rute
er muliggjort af et tæt samarbejde mellem Royal Arctic Line og Eimskip, der i
forvejen har flere ruter til Aarhus.
INVESTERING I NY BUGSERBÅD
Aarhus Havn underskrev i juli en købskontrakt på en ny bugserbåd. Bugser
båden er langt mere miljøvenlig og højeffektiv end den bugserbåd, den skal
erstatte. Bugsering handler i høj grad om styrke og præcision, og de to parametre var i fokus, da vi sendte bugserbåden i EU-udbud.
BYRÅD JA TIL LOKALPLAN OG MILJØUNDERSØGELSE AF UDVIDELSE
En kommende udvidelse af Aarhus havn kom et skridt videre, da et stort
flertal i byrådet ved et møde i oktober besluttede, at der dels skal udarbejdes
en ny lokalplan og dels gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af den
planlagte udvidelse.

OFFENTLIGT MØDE OG HØRING OM UDVIDELSE
Aarhus Havn har ansøgt om en udvidelse af havnen. På den baggrund blev
der medio januar afholdt et offentligt møde som en del af den offentlige
høring, der sluttede ultimo januar. Den offentlige høring var yderst positiv for
Aarhus Havn. Der kom i alt 91 høringssvar, hvoraf 63 var positive og konstruktive, og således anerkender behovet for, at Aarhus Havn får tilladelse
til at udvide havnen. Det var en meget bred kreds, der afgav høringssvar.
Respondenterne lagde dels vægt på Aarhus Havns nationale betydning, og
dels på virksomhedernes mulighed for at udvikle enten nye eller eksisterende
aktiviteter på havnen.
INVESTERING I NY MOBILKRAN
Aarhus Havn underskrev i april en kontrakt på indkøb af ny, mere bæredygtig
mobilkran. Kranen, som vi forventer at få leveret i første halvdel af 2021, skal
primært operere på Omniterminalen, men den vil også kunne supplere de
øvrige kraner på Multiterminalen i travle perioder. Mobilkranen, der har været
i EU-udbud, er en effektiv og fleksibel model, og den kan i princippet løfte de
fleste godstyper, idet det blot afhænger af, hvilke aggregater, der monteres på
den.
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NY FÆRGETERMINAL
Medio november kunne vi aflevere en splinterny færgeterminal med landstrømsanlæg til Molslinjen. Den nye færgeterminal, som Aarhus Havn har
bygget til Molslinjen på ca. to år, har plads til fire af verdens største katamaranfærger. Ca. 1,5 mio. personbiler og 3 mio. passagerer vil årligt bruge den
nye terminal på deres tur til og fra Odden. Flytningen af Molslinjens aktiviteter
fra den gamle færgeterminal til den nye betyder samtidig, at en markant del
af færgetrafikken flyttes væk fra Aarhus midtby.
OPGRADERET ØSTHAVNSVEJ
Den nye færgeterminal på Østhavnen vil øge trafikken på Østhavnsvej med
1,5 mio. personbiler om året. Derfor har vi opgraderet Østhavnsvej til en
firesporet vej og i den forbindelse har vi omlagt Sumatravej, som nu løber ud
i Oliehavnskrydset. Opgraderingen betyder, at de mange personbiler nu med
større sikkerhed kan køre side om side med den erhvervsmæssige trafik.
Opgraderingen af vejen har taget cirka et år og var færdig til åbningen af den
nye færgeterminal medio november.

VIRTUELT SAMARBEJDE
Som følge af flere nedlukninger fik vi for alvor gang i det virtuelle samarbejde både internt og eksternt. Teams og andre velkendte teknologier blev
uundværlige arbejdsredskaber. På ledelsesniveau blev der afholdt virtuelle
bestyrelsesmøder, og medarbejderne skulle ledes på afstand. Medarbejdernes sædvanlige teams og relationer blev brudt op og for langt de fleste
bød hverdagen på en helt ny arbejdsform. Kundemøder og konferencer blev
erstattet af virtuelle præsentationer, og i forhold til leverandører gennemførte
vi udbud og kontraktforhandlinger virtuelt.

ØGET DIGITALISERING
Dataplatformen SMART Crane til både internt og eksternt brug er et af flere
projekter, som vi har igangsat i løbet af året. Udgangspunktet er kranerne,
men på sigt udvides med vores driftsmateriel og infrastruktur. Version 1 af
SMART Crane bliver taget i brug i første kvartal 2021. Med SMART Crane vil
der ske direkte dataudveksling med WORKPOINT, som er et database- og
dokumentsystem, vi fik udviklet og indført i 2020. Med SMART Crane og
WORKPOINT har vi taget de første skridt i forhold til datafællesskaber - både
internt mellem vores afdelinger og eksternt i relation til kunderne. Desuden fik
vi ny hjemmeside, der har et mere visuelt layout og er målrettet de vigtigste
interessenter.
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BÆREDYGTIGHED - MÅL OG
STRATEGI
Aarhus Havn ønsker at tage ansvar
for den verden, vi er en del af, og tage
maksimalt hensyn til de borgere, der
bor i vores lokalmiljø. Vi har allerede i en
årrække arbejdet mod et mål om at blive
en CO2-neutral virksomhed i 2030, og vi
er godt på vej. Desuden arbejder vi for at
blive Østersøområdets mest bæredygtige
erhvervshavn. Det betyder bl.a., at vi
faciliterer et bæredygtighedsnetværk, der
har deltagelse af en række af de øvrige
virksomheder på havnen med sigte på,
at virksomhederne kan samarbejde om fx
energiforsyning og grønne forretningsmodeller.
Udover at have nogle strategiske mål
omkring bæredygtighed, har vi udarbejdet en
bæredygtighedspolitik, der mere specifikt viser
vores tilgang til et bæredygtigt samfund.
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AARHUS HAVNS TRE HOVEDINDSATSER FOR AT BLIVE CO2-NEUTRALE
SENEST I 2030
u Sikre grøn energiproduktion til at dække Aarhus Havns eget forbrug og for
at give virksomhederne på havnen mulighed for at købe grøn energi
u Omlægge vores marine brændselsforbrug til en CO2-neutral løsning
u Gennem udskiftning at elektrificere så stor en del af bil- og maskinparken
som muligt
FREMSKRIVNING AF CO2-UDLEDNINGER TIL 2030
Aarhus Havn har udarbejdet en kortlægning af vores forbrug, vores afledte
CO2-bidrag og de reduktioner, vi har opnået via grønne tiltag.
Vi har udarbejdet en fremskrivning af vores CO2-udledninger, som viser vores
udledning i 2030, hvis vi ikke foretager os yderligere i forhold til bæredygtighed.
Figuren herunder viser, hvordan vi vil opnå vores mål om CO2-neutralitet i
2030. Vi vil løbende gennemføre reduktionerne frem mod 2030.
Forventede CO2-reduktioner i ton fra Aarhus Havn frem mod 2030
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FN’S VERDENSMÅL
Aarhus Havn understøtter alle FN’s verdensmål, som er en integreret del af
vores drift på tværs af forretningsområder og projekter.
Vi har med udgangspunkt i vores bynære beliggenhed udvalgt fire verdens
mål, hvor vi mener, at vi som Danmarks største erhvervshavn kan gøre en
særlig indsats. De fire mål er: SDG7 ”Bæredygtig Energi”, SDG9 ”Industri,
Innovation og Infrastruktur”, SDG11 ”Bæredygtige byer og Lokalsamfund” og
SDG14 ”Livet i Havet”. Nogle af indsatserne kan vi dog ikke løfte alene, og de
baserer sig derfor på et femte mål SDG17 ”Partnerskaber”.

Vi vil i væsentlig grad øge andelen
af vedvarende energi på havnen.
Det vil vi gøre gennem innovative
løsninger og energioptimering.
Vi vil udvikle, etablere og drive
en bæredygtig infrastruktur og
bidrage til udvikling af fremtidens
brændstof. Vi vil gøre det ved at
spille en progressiv rolle både
lokalt, nationalt og internationalt.
Vi vil skabe rekreative, grønne
rum over og under vandet med
muligheder for aktiviteter for
byens borgere.
Vi vil arbejde for at sikre
bedre luftkvalitet og optimal
affaldshåndtering.
Vi vil bidrage til at forbedre
biodiversiteten i havet og
reducere påvirkningen af
havmiljøet.
Sideløbende med vores fire udvalgte indsatsområder arbejder vi målrettet
med flere af de øvrige verdensmål. I 2020 og i de kommende år har vi et
særligt fokus på sortering og genanvendelse af affald. Vi rapporterer derfor
særskilt på affald i denne rapport.
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CSR-INDSATSER
Aarhus Havn og aktiviteterne på havneområdet genererer ca. 10.000
arbejdspladser. I tidens løb har de arbejdspladser forandret sig fra klassiske
industriarbejdspladser til langt mere specialiserede arbejdspladser i dag. Og
det er vigtigt for os at bidrage til fortsat udvikling af erhvervets medarbejdere
i samarbejde med byens uddannelses- og vidensinstitutioner.
Siden 2015 har vi på den baggrund haft kontakt med ca. 100 studerende
fra Aarhus Universitet, og de har brugt Aarhus Havn som udgangspunkt for
deres skriftlige opgaver. I 2020 har vi udvidet aktiviteten og haft fire hold med
i alt 36 studerende, og vi har inddraget de studerende i projekter på tværs
af vores organisation. De studerende har bl.a. arbejdet med risikostyring,
digitaliseringsstrategi for fremtidens kundeservice-portal (SMART Portal)
og udvikling af SMART Crane, som er en app til interne brugere og eksterne
købere af kranydelser.

Vi tilbyder desuden længerevarende praktikforløb til studerende. I 2020 har
vi udvidet den praksis og har haft flere praktikanter. Endelig bidrager vi til uddannelse af fremtidens faglærte medarbejdere ved at tilbyde lærlingeforløb,
og i 2020 har vi ansat både kranfører- og elektrikerlærlinge.
Vi bestræber os på, at Aarhus Havn skal være et godt sted at arbejde, og i
2020 fik vi støtte fra Velliv Fonden til et projekt om forebyggelse af
stress for alle havnens medarbejdere.
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CENTRALE PROJEKTER
PROJEKTER OG INDSATSER

FORMÅL OG RESULTATER

Bæredygtighedsnetværk på Aarhus
Havn

I 2020 etablerede vi på Aarhus havn et netværk af virksomheder, der samarbejder om bæredygtighed. Netværket er centralt for vores mulighed for at løfte
Aarhus havn som lokalområde og bidrage til udviklingen af nye, grønne forretningsmodeller, herunder miljøberegninger, grøn energi og fælles indsats omkring
affaldssortering.

Landstrøm

I 2020 etablerede vi landstrøm til Molslinjens færger i samarbejde med Mols
linjen. Tre færger lægger til kaj i Aarhus hver nat, hvilket ifølge Molslinjens beregninger giver en årlig besparelse på ca. 1400 tons CO2.

VERDENSMÅL

Udskiftning af egne biler, skibe, kraner Vi udskifter løbende til mere bæredygtige biler, skibe, kraner og maskiner. I det
og maskiner
forgangne år har vi udskiftet tre ældre dieselbiler til elbiler. Det har siden sommer
betydet en besparelse på total 9 tons CO2, når udledningen fra elektriciteten er
modregnet.
Energieffektivisering

Aarhus Havn har over en længere periode udskiftet størstedelen af sin belysning
til LED for at blive mere energieffektiv, og vi har igangsat analyser for at identificere muligheder for flere tiltag.
I 2020 har vi etableret digital opsamling af vores energimålere, og det giver os
større mulighed for at optimere vores energiforbrug.

Grønne incitamenter for skibe

Aarhus Havn gav i 2020 som den første havn i Danmark rabat til miljørigtige
skibe gennem ”Environmental shipping index”. Rabatten bygger på en metode, der beregner et skibs udledning af NOx SOx og CO2 samt skibets mulighed
for at modtage landstrøm. I 2020 fik 10% af de skibe, der anløb havnen, rabat
under ESI.

”AARHUS BLUELINE PARK”

Aarhus Havn har planer om at udvide den eksisterende havn og i den forbindelse etablere Aarhus Blueline Park som et rekreativt område til byens aktive og
naturglade borgere. I relation til byggeriet har vi stort fokus på biodiversitet både
over og under vandet. Blandt andet derfor har vi igangsat et projekt i samarbejde
med Aarhus Universitet, der bidrager med indsamling af vidensdata om, hvordan
kunstige stenrev kan etableres ved Aarhus Blueline Park til størst mulig gavn for
biodiversiteten.

17

LEDELSESBERETNING

PROJEKTER OG INDSATSER

FORMÅL OG RESULTATER

Fremtidens brændsler

Gennem partnerskaber finder vi løsninger omkring fremtidens fossilfrie brændstoffer. Siden 2019 har vi været en del af ”Getting to Zero Coalition”, som består
af over 120 virksomheder og organisationer i den maritime branche. Vi har i
2020 været aktive i arbejdsgruppen ”Fuels and Technologies”, der udarbejder
metoder og beslutningsværktøjer. Gennem dette arbejde bidrager vi til udviklingen af et emissionsfrit skib, som skal kunne tages i kommerciel anvendelse
senest i 2030. Gennem projektet tilegner vi os viden, der skal hjælpe os med at
udvikle fremtidens bæredygtige havn.

Affaldsprojekter

I 2020 har vi arbejdet med at udvikle den rigtige løsning for affaldssortering på
havnearealerne og i Havnecenteret. Det arbejde har kastet to projekter af sig:
Ét i samarbejde med Finnlines med sortering i 6 fraktioner, og et andet i Havnecenteret, hvor vi sorterer i 10 fraktioner. Hos Finnlines har det resulteret i 800 kg
sorteret affald og 1600 kg forbrændingsegnet affald. Vi har ingen realistiske tal
for Havnecenteret, idet coronapandemien har begrænset mængderne væsentligt. Projekterne er stadig i gang, og vi fortsætter med at sortere affald og samle
viden for at opnå en endnu bedre genanvendelsesprocent i fremtiden.

Strategisk partnerskab med
Aarhus Universitet

Aarhus Havn og Aarhus Universitet har indgået et strategisk partnerskab med
henblik på at øge biodiversiteten i Aarhus Bugt. Som en del af det partnerskab,
har vi indgået et samarbejde med virksomheden Ecocean om etablering af et
testsite for BIOHUTS®, hvor studerende over de næste år skal undersøge det
marine liv i og omkring havnen.

Fleksible Energy Danmark

FED er et digitaliserings- og sektorkoblingsprojekt, der handler om at gøre det
danske elforbrug mere fleksibelt, så det bliver muligt at udnytte strøm fra bl.a. vindmøller og solceller bedre. For at kunne undersøge dette er der på landsplan udpeget
en række testzoner (Living Labs), og Aarhus havn er en af disse zoner. Visionen for
testzonen på Aarhus havn er at skabe en storskala demonstration af energifleksibilitet i et industriområde gennem energisynergier imellem virksomhederne.

GTL på bugserbåden
(mere bæredygtig marin brændsel)

Aarhus Havn har i 2020 skiftet brændsel på bugserbåden AROS til det mere
miljøvenlige brændsel GTL, som udleder væsentlig mindre NOx og færre partikler.
Udskiftningen er det første skridt i retning af en længere rejse, der til slut skal
give os CO2-neutral drift af vores skibe.

Biodiversitet på Østhavnsvej

I 2020 blev den nye Østhavnsvej, som er indfaldsvej til færgeterminalen, indviet.
Langs vejen har vi etableret områder med forskellige typer beplantning, der skal
understøtte og styrke biodiversiteten i området. Der er plantet træer langs hele
vejen, og frem til Havnecenteret er rabat og midterheller udlagt med vildtblanding. Ved Havnecenteret etablerer vi 1800 m2 som kuperet kystmiljø. Vi vil i de
kommende år bruge læringen herfra til yderligere at øge biodiversitet på havnens
arealer.

VERDENSMÅL
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Vores beregningsmodel er baseret på GHG-protokollen (Greenhouse Gas
Protocol), som er den mest anerkendte internationale standard for opgørelse
af udledning af drivhusgasser.
GHG-protokollen anbefales af Global Reporting Initiative (GRI), en standard
for rapportering af ansvar for bæredygtig udvikling, der er baseret på FNs
”Global Compact”. Som følge af GHG-protokollens metodik arbejder vi med en
systematisk opdeling af udledningerne, kaldet ”scopes”.

Scope 2
Indirekte udledninger fra energi, som er indkøbt
og forbrugt af Aarhus Havn.
Scope 1
Direkte udledninger fra kilder,
som er ejet eller drevet af
Aarhus Havn.

Scope 1 indeholder data fra direkte udledninger fra Aarhus Havns matrikel
eller fra kilder, som er ejet eller drevet af Aarhus Havn. Det vil sige udledning
fra Aarhus Havns køretøjer, skibe og egen energiproduktion.
Scope 2 indeholder Aarhus Havns indirekte udledninger relateret til indkøb af
energi i form af fjernvarme og strøm.
Scope 3 indeholder alle andre indirekte udledninger, som er et resultat af
vores aktiviteter, men hvor udledningen stammer fra kilder, der ikke direkte
kontrolleres af Aarhus Havn. Eksempler kan være udledninger forbundet med
de varer, maskiner og materialer, vi køber (værdikæden ”upstream”), håndtering og behandling af vores affald og den elektricitet, der bruges af lejere af
kraner og pakhuse (værdikæden ”downstream”).
Klimaregnskabet skal indeholde alle udledninger relateret til scope 1 og scope
2, mens scope 3 rapportering er valgfri. Vores ambition er, at klimaregnskabet
med tiden udvikles, så væsentlige elementer fra scope 3 bliver inddraget.

Scope 2
Indirekte udledScope
ninger 3
fra energi som er

indkøbt

og forbrugt af Aarh
Alle andre indirekte udledninger,
eksempelvis udledning
us Havn ifm.
produktion af materialer, vi indkøber, håndtering og bortskaffelse af affald og materiel og den elektricitet, der bruges af
lejere af kraner og pakhuse.
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CO2-RAPPORTERING
I 2020 har vi reduceret vores CO2-biddrag med ca. 14 pct. til 1787 tons.
Resultatet er påvirket af et mindre forbrug af diesel til vores biler, en lavere
emissionsfaktor fra det nationale energimix (større andel af vindenergi) samt
et mindre forbrug af brændstof til vores lods- og slæbebåde, der har haft
reduceret aktivitet – dels fordi rederiernes skibe bliver større og dermed får
færre anløb og dels på grund af coronapandemien. Vi har desuden som noget
nyt medregnet returstrømmen fra vores kraner. Strømmen genereres af
bremseenergi og sendes retur til elnettet.
Totalt CO2-bidrag i ton på årsbasis
2200

AFFALD PÅ AARHUS HAVN
I 2020 har vi haft en kraftig reduktion i den totale affaldsmængde, hvilket kan
tilskrives faldet i aktiviteter på grund af coronapandemien. Der har været et
markant fald i den samlede mængde forbrændingsegnet affald. Det skyldes
mindre aktivitet for flere skibstyper, og en sæson uden anløb af krydstogt
skibe har i særlig grad mindsket affaldsmængderne. Krydstogtskibe har
tidligere medbragt op til 90 tons affald om året til Aarhus havn.
Vi har i 2020 igangsat nye affaldsprojekter, som har fremmet sorteringen af
affald fra skibe. En ny affalds-ø, som blev opsat i samarbejde med Finnlines,
resulterede i, at halvdelen af det brandbare affald blev sorteret.
AFFALDSMÆNGDER (TON)

2000
1800

Fraktioner

1600

2020

2019

2018

1400

Papir

1,9

1,7

2,0

1200

Pap

2,3

6,0

5,3

1000

Plastik

0,2

0,6

0,1

Elektronik

0,7

0,9

0,5

400

Glas

0,2

0,5

0,0

200

Organisk affald

2,4

3,0

0,0

Andet

1,5

1,3

1,3

Forbrændingsegnet: Vandvejen

24

46

53

Forbrændingsegnet resten af havnen

174

300

303

800
600

0
-200

2018

Alm el-forbrug
Alm opvarmning
Bilpark
Entreprenørmaskiner
Varmeproduktion
Slæbebåde
Containerkraner
Bulkkraner
Udlejede pakhuse
Lods- og arbejdsbåde
Returstrøm kraner

2019

2020
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RESULTATOPGØRELSE
Aarhus Havn
Note

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Indtægter i alt

2019
1.000 kr.

252.822

257.077

8.358

11.265

261.180

268.341

Driftsomkostninger

35.891

40.987

Andre eksterne driftsomkostninger

16.781

20.438

208.508

206.916

68.047

71.717

6.885

8.039

133.576

127.161

Afskrivninger

62.810

63.442

EBIT

70.767

63.719

Gevinst ved salg af anlægsaktiver

232.286

584

Resultat før finansielle poster

303.052

64.302

Finansielle indtægter

21.625

20.386

Finansielle omkostninger

13.386

650

Finansielle nettoindtægter

8.239

19.736

311.291

84.039

311.291

84.039

Bruttoresultat

1.

2020
1.000 kr.

Personaleomkostninger
Andre driftsomkostninger

EBITDA

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

21

ÅRSREGNSKAB

BALANCE AKTIVER
2020

2019

1.000 kr.

1.000 kr.

Havneanlæg og bygninger

1.968.732

1.648.878

Driftsmateriel og inventar

398.832

324.074

98.056

163.156

2.465.620

2.136.108

38.961

36.877

0

0

35.406

101.989

128

11

Aarhus Havn
Note

BALANCE

AKTIVER

2.

Materielle anlægsaktiver

Anlæg under opførelse
Materielle anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
3.

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt
Værdipapirer
Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

74.496

138.877

247.303

165.671

48.385

13.153

370.184

317.700

2.835.804

2.453.809
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BALANCE PASSIVER
Aarhus Havn

2020

2019

1.000 kr.

1.000 kr.

2.032.375

1.741.815

Hensættelse til tjenestemandspension

301.488

292.110

Hensættelse til bidrag til vejadgang

346.000

349.801

Hensatte forpligtelser i alt

647.488

641.911

Note

BALANCE

PASSIVER

Egenkapital
Overført resultat

4.

5.

Hensatte forpligtigelser

Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt

68.571

0

7.399

4.095

75.971

4.095

1.083

1.053

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Gæld i alt

PASSIVER I ALT
6.

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

7.

Pantsætninger og sikkerhedsstilleser

8.

Nærtstående parter

1.975

0

34.054

36.051

0

0

38.169

27.760

4.690

1.122

79.971

65.987

155.942

70.082

2.835.804

2.453.809
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EGENKAPITALOPGØRELSE
Aarhus Havn
Note

Overført resultat 1/1

2020

2019

1.000 kr.

1.000 kr.

1.741.815

1.682.086

-20.731

-24.419

Regulering af pensionshensættelse

Årets aktuarmæssige gevinst v. hens.
Årets nettoreg. af sikringsinstrument

0

109

311.291

84.039

Overført resultat 31/12

2.032.375

1.741.815

Egenkapital 31/12

2.032.375

1.741.815

Årets resultat
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PENGESTRØMSOPGØRELSE
Aarhus Havn

2020

2019

1.000 kr.

1.000 kr.

Årets resultat

311.291

84.039

Reguleringer

-177.527

56.030

150.241

-55.195

4.251

7.008

288.255

91.883

Køb af materielle anlægsaktiver

-421.173

-146.975

Salg af materielle anlægsaktiver

261.138

838

-160.036

-146.137

0

-15.109

Udbetaling af hensat pension

-11.354

-11.163

Finansieringsaktivitet

-11.354

-26.272

Årets pengestrøm

116.866

-80.526

Likvider primo

178.823

259.349

Likvider ultimo

295.688

178.823

Note

9

Ændring driftskapital
Nettorenter
Driftsaktivitet

Investeringsaktivitet

Afdrag på langfristet gæld

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes
af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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NOTER
Aarhus Havn
Noter

1.

2020

2019

1.000 kr.

1.000 kr.

58.700

61.898

8.730

8.713

617

1.106

68.047

71.717

Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensionsomkostninger
Andre omkostninger til social sikring m.m.
I alt

Løn, vederlag og pension m.v. til direktionen og
bestyrelsen udgør for 2020 kr. 1.813.371
(2019: kr. 2.852.591)
Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgør 99
for 2020 (2019: 100)

2.

Materielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum 31/12 2019
Årets tilgang
Overført
Årets afgang
Anskaffelsessum 31/12
Afskrivninger 1/1
Årets afskrivninger
Afskrivninger vedr. afhændede anlæg

Havneanlæg

Drifts-

Anlæg

I alt

og

materiel

under

bygninger

og inventar

opførelse

2.157.460

643.404

163.156

2.964.021

370.298

99.162

-48.286

421.173

16.814

0

-16.814

0

-47.113

-3.086

0

-50.198

2.497.459

739.481

98.056

3.334.996

-508.582

-319.330

0

-827.913

-38.406

-24.404

0

-62.810

18.261

3.086

0

21.346

-528.727

-340.649

0

-869.376

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2020

1.968.732

398.832

98.056

2.465.620

Afskrives over

20-100 år

5-50 år

Afskrivninger 31/12

Finansiel leasede aktiver

70.547
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NOTER
Aarhus Havn
Noter

3.

21.942

37.876

Hensatte forpligtelser
Nuværende tjenestemandsansatte

5.

2019
1.000 kr.

Andre tilgodehavender
Andre tilgodehavender, der forfalder senere end 1 år

4.

2020
1.000 kr.

86.184

79.838

Nuværende tjenestemandspensionister og opsatte

215.304

212.272

Bidrag til vejadgang

346.000

349.801

I alt

647.488

641.911

Gældsforpligtelser
Alle gældsforpligtelser forfalder til betaling inden
11 år fra balancetidspunktet.

6.

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Aarhus Havn har løbende forpligtelser vedrørende
reetablering af infrastruktur i forbindelse med
omlægning af havneområdets anvendelse.

Operationel leasing i 1.000 kr.

1 år

2-5 år

>5 år

Biler

225

300

0

Mobiltelefoner

153

267

0

I alt:

378

567

0


7.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Aarhus Havn har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
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NOTER
Aarhus Havn
Noter
8.

2020

2019

1.000 kr.

1.000 kr.

-8.239

-19.736

Nærtstående parter
Aarhus Havns nærtstående parter omfatter Aarhus
Kommune, der ifølge Havneloven ejer Aarhus Havn.

9.

Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Andre finansielle nettoindtægter
Afskrivninger på anlægsaktiver
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver
Ændring i andre hensatte forpligtelser
Andre reguleringer
Reguleringer

62.810

63.442

-232.286

-584

5.576

13.219

-5.389

-311

-177.527

56.030
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Aarhus Havn er ifølge havneloven omfattet af årsregnskabsloven. Årsrapporten for Aarhus Havn for 2020 er således aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSE
NETTOOMSÆTNING
Nettoomsætningen omfatter afgifter fra havneinfrastruktur, udlejning af
arealer og bygninger samt salg af serviceydelser. Nettoomsætningen måles
ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med omsætningen. Kontraktmæssige areallejeindtægter indregnes efter forfaldstidspunktet.
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens aktiviteter.
DRIFTSOMKOSTNINGER
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler,
markedsføring og repræsentation samt drift og vedligehold af havneanlæg,
bygninger og materiel.
ANDRE EKSTERNE DRIFTSOMKOSTNINGER
Andre eksterne driftsomkostninger omfatter omkostninger til regnskabs
poster under ”Andre driftsindtægter”.
PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensions
bidrag samt andre omkostninger til social sikring m.v. af Aarhus Havns
medarbejdere.
ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens aktiviteter.
FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt kursgevinster
og -tab vedrørende værdipapirer.
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BALANCE
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Havneanlæg og materiel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af
eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til
materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives
hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.
Istandsættelser og større vedligeholdelsesarbejder omkostningsføres i
regnskabsåret. Anskaffelser af mindre driftsmateriel, herunder biler, IT mv.
omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Aktiverne afskrives lineært over aktivets driftsøkonomiske levetid. Afskrivningerne påbegyndes ved ibrugtagning.
Levetid
Havneanlæg og bygninger .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20-100 år
Driftsmateriel og inventar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5-50 år

Restværdi
0%
0%

Der foretages ikke afskrivning på grunde og landarealer.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som
forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes
som en selvstændig post i resultatopgørelsen.
LEASINGKONTRAKTER
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har
alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel
leasing, jf. IAS 17), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved
første indregning i balancen til kostpris opgjort til dagsværdi eller (hvis lavere)
nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente, eller alternativt virksomhedens
lånerente, som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles
herefter som selskabets øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en
gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens
løbetid i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.
VÆRDIFORRINGELSE AF ANLÆGSAKTIVER
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for
indikationer på værdiforringelse - ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af
hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der fortages nedskrivning af
genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og
kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede
nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være
indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af
tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation
på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter
afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
VÆRDIPAPIRER
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på
balancedagen, svarende til børskurs. Såvel realiserede som ikke-realiserede
kurstab og -gevinster indgår i resultatopgørelsen under finansielle indtægter
og omkostninger.
AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris
og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af
afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis
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anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er
klassificeret som og opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af
fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen.
EGENKAPITAL
Egenkapitalen viser det opsparede overskud gennem årene samt regulering
af pensionshensættelser.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser Aarhus Havns pengestrømme fordelt på
drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i
likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for
ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital.

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensatte forpligtelser omfatter hensættelse til tjenestemandspension og
bidrag til vejadgang.
Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere
begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at
indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med
køb og salg af materielle anlægsaktiver.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor
opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Likvider omfatter likvide beholdninger og værdipapirer, som uden hindring kan
omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for
værdiændringer.

Pensionshensættelser opgøres som den kapitaliserede værdi af fremtidige
pensionsudbetalinger til kommende og nuværende tjenestemands
pensionister pr. 31. december fratrukket indbetalinger fra kommende
tjenestemandspensionister.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller
sammensætning af Aarhus Havns egenkapital og omkostninger forbundet
hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af
udbytte.

NØGLETAL
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens
”Anbefalinger og Nøgletal 2015“.

Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede gennemsnitlige levetider,
pensioneringstidspunkt samt forrentning.
Hensættelse til bidrag til vejadgang forventes udbetalt med 196 mio. kr. ved
anlægsarbejdets påbegyndelse og 150 mio. ved ibrugtagning.
GÆLDSFORPLIGTELSER
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, PASSIVER
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne
betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
SKATTEFORHOLD
I henhold til den gældende lovgivning er Aarhus Havn
ikke skattepligtig, hvorfor der ikke afsættes skat af
årets resultat.
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