Årsberetning 2010
10. regnskabsår
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Beretning
Med aflæggelsen af sit 10. årsregnskab, kan Hirtshals
Havn konstatere, at 2010 har været et tilfredsstillende år,
hvor havnen har kunnet opfylde forventningerne. I regnskabsåret 2010 har aktiviteterne på Hirtshals Havn genereret en samlet omsætning på 56,2 mio. kr., og havnen
har på dette grundlag realiseret et regnskabsresultat på
1,3 mio. kr.
Hirtshals Havn har i 2010 kunnet registrere rekorder og
stigninger i aktiviteterne inden for transportsegmentet.
dette dokumenterer havnens stadig stærkere position
inden for transportsektoren i Skandinavien.

Samarbejdet med brugerrådet ved havnen prioriteres
fortsat højt og relationen til rådet er i 2010 søgt udvidet
med en styrkelse af innovative elementer.
Hirtshals Havn har i 2010 indledt et samarbejde med
Hjørring Kommune og Nordsøen om erhvervsudvikling i
Hirtshals. Hjørring ErhvervsCenter er operationel part.

Resultatopgørelse 2010
Nettoomsætning
Driftsudgifter
Personaleudgifter

56.244.518
16.563.868
12.202.341

Resultat af primær drift

Hirtshals Havn har i 2010 nået væsentlige milepæle i
positioneringen af havnen som Norddanmarks førende
Erhvervshavn. Havnen er styrket som omdrejningspunkt i
ro/ro-transportsektoren samt som erhvervsområde med
kompetencer inden den maritime sektor.
Hirtshals Havn har i 2010 foretaget en omlægning af
finansieringen med henblik på at reducere renteomkostningerne.

27.478.309

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver
Andre driftsudgifter
Resultat før finansielle poster

13.522.085
1.676.196
12.280.028

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

604.764
11.556.682

Resultat før ekstraordinære poster

1.328.110

Ekstraordinære indtægter

0

Årets resultat

1.328.110

Balance pr. 31. december 2010

Driften
Hirtshals Havn har i 2010 fastholdt fokuseringen på
driftsmæssige forbedringer, der skal nedbringe driftsudgifterne, og dermed bidrage til at tilsikre havnen den
nødvendige frihed til at agere i forhold til udviklingsmæssige tiltag.
Havnen har i 2010 igangsat implementeringen af et program for planlagt vedligehold. Dermed har havnen et
proaktivt driftsperspektiv, der skal eliminere risici for
skader og driftsstop.
Miljøfokus
Miljøforhold er i 2010 blevet prioriteret af havnen i relation til at opnå såvel økonomiske fordele som at kunne
realisere positive miljømæssige effekter. Hirtshals Havn
vil fremover intensivere den miljørelaterede indsats med
henblik på dels at eliminere ressourcespild.
Den styrkede fokusering på reduktion af havnens miljøbelastning bliver konkret realiseret ved renoveringen af
Servicegården, hvor miljøforhold prioriteres i den fremtidige håndtering af miljøskadelige stoffer og affald.
Samarbejdsrelationer
Hirtshals Havn indgår i stigende grad i nye samarbejdsrelationer som udgangspunkt for den fremadrettede udvikling at havnen som erhvervsmæssig kraftcenter, der er
grundlaget for omsætning, indtjening og beskæftigelse.
Det er havnens målsætning til stadighed at bidrage til
udviklingen af erhvervsklyngerne på og omkring havneområdet gennem initiering af nye initiativer og etablering
af nye aktiviteter.
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Aktiver
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

523.874.245
10.857.775
534.732.020

Passiver
Egenkapital
Hensættelser
Gæld
Passiver i alt

341.544.763
2.953.141
190.234.116
534.732.020

Visioner, strategi og forretningsområder
”En kommerciel virksomhed med en lokal forpligtelse” er
sammen med Hirtshals Havns unikke geografiske placering basis for aktiviteterne og udnyttelse af potentialerne
for den erhvervsmæssige udvikling for havnen såvel som
for det omkringliggende samfund.
Hirtshals Havn har defineret sig som en innovativ ramme
om et erhvervsområde. Dermed er havnen en proaktiv og
samlende aktør. Det er havnens målsætning at udnytte og
udvikle potentialet i den geografiske placering, der giver
havnen sin naturlige begrundelse.
Havnen er i sit udgangspunkt et logistisk knudepunkt.
Hertil er havnen dynamisk og værdiskabende i alle sine
handlinger og aktiviteter med henblik på at positionere
havnen som et kraftcenter.
Hirtshals Havn:

skal udvikles som en godsdrejeskive med fokus
på shortsea shipping og ro/ro-gods i transit.

skal være kendetegnet ved fisk på høje kvalitetsniveauer inden for konsumfiskeriet og det pelagiske fiskeri, hvor der er balance mellem aftagers behov, mængder og priser.

skal være en udviklende arbejdsplads baseret på
en stærk Human Ressource Management.
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Hirtshals Havn vil opfylde målsætningerne via værdiskabelse gennem dialog med brugerne. Målsætningen er at
tilvejebringe faciliteter og services, som tilgodeser brugernes behov.
Havnens målsætninger skal virkeliggøres gennem en
tydelig troværdighed, samt en professionel og udadrettet
service i den daglige kundekontakt.
Forventet udvikling i aktiviteter
Der er begrundet tro på at aktiviteterne på Hirtshals Havn
i fremtiden vil fremvise vækst med udgangspunkt i de
allerede eksisterende styrkepositioner.
I 2011 bliver Hirtshals Havn aktiv på et nyt markedssegment, nemlig vedligeholdelse, renoveringer og opgraderinger af borerigge. Forventningerne til udvikling af dette
markedssegment i samarbejde med operatører på havnen
er væsentlige.
Hirtshals Havn har i 2010 indgået en intentionsaftale med
norske Gasnor om etablering af en LNG-terminal (terminal
til flydende naturgas) på havnen. Med aftalen har Hirtshals Havn positioneret sig som en af de europæiske havne
der indgår i et netværk af havne, hvor skibe kan bunkre
LNG.
Anlægsaktiviteter i 2010
Efter en årrække med realiseringen af omfattende investeringsprogrammer, har havnen i 2010 begrænset investeringsniveauet.

Transport
Hirtshals Havn er en væsentlig drejeskive på de nordsydgående korridorer gennem Nordeuropa og Skandinavien samt mod Nordatlanten. Havnen har faciliteter til
håndtering af ro/ro-gods. Med motorvej E39 er det europæiske motorvejsnets forankret på Hirtshals Havn.
To af havnens vigtigste samarbejdspartnere; Color Line
og Fjord Line har i 2010 fremvist stigende aktivitet. Color
Line har øget kapacitetsudnyttelsen på tonnagen, der blev
indsat i 2008, og Fjord Line udnytter kapaciteten fuld ud
på den nuværende tonnage.
Såvel strategisk som indtjeningsmæssigt har det haft
betydning for Hirtshals Havn, at Smyril Line i samarbejde
med Smyril Blue Water på cargoaktiviteterne åbnede
ruten til Færøerne og Island i oktober. Strategisk betyder
samarbejdet med Smyril Line og Smyril Blue Water, yderligere konsolidering af færgetrafikken på Hirtshals Havn,
der er styrket som omdrejningspunkt i Skandinavien.
Color Line har i 2011 foretaget en kapacitetsudvidelse på
ruten mellem Kristiansand og Hirtshals ved at udvide
tonnagen på en af rederiets kun to år gamle færger. Fjord
Line vil i 2012 indsætte nye skibe til erstatning for de
skibe, der i dag besejler rederiets ruter mellem Hirtshals
og henholdsvis Vestnorge og Sydnorge. Tonnageudskiftningen vil betyde en væsentlig forøgelse af trafikken over
havnen med etablering af daglig trafik på Vestnorge.
Gods, 1.000 tons

Der er foretaget en flytning af Suensonsvej ved indkørslen
til NordsøTerminalen med en samtidig udvidelse af check
in-området. Udviklingen i trafikken har overgået forventningerne, hvorfor anlægsarbejdet er gennemført tidligere
end forudsat.
Som konsekvens af den positive udvikling i cargotrafikken
på NordsøTerminalen, er der foretaget en delvis lukning af
spulefeltet for etablering af en plads til opmarch af løstrailere.
I forlængelse af såvel havnens organisatoriske prioriteringer som de miljørelaterede initiativer, har Hirtshals Havn i
2010 igangsat en gennemgribende opgradering af havnens Servicegård.

Lastbiler, 1.000 stk.

2011
Hirtshals Havn har begrundede positive forventninger til
havnens økonomiske udvikling over de nærmest kommende år. Havnen skønner at såvel omsætningen som
regnskabsresultat i 2011 vil være på niveau med det der
er realiseret i 2010.
Social ansvarlighed
Hirtshals Havn definerer sig som en kommerciel virksomhed med lokal forpligtelse. Denne kerneværdi udgør også
grundlaget for havnens sociale ansvarlighed – Coorporate
Social Responsibility (CSR).

Passagerer og personbiler, 1.000 stk.

Havnen vægter sit ansvar i forhold til at kunne rumme
medarbejdere, der inden for visse rammer kan bidrage til
havnens drift ud fra medarbejderens eget ståsted. Havnens øvrige medarbejdere og driftens effektivitet skal
fortsat prioriteres.
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Fiskeri

står over for ledelses- og udviklingsmæssigt af stor betydning.

På nationalt plan har fiskeriet generelt fremvist en positiv
udvikling i 2010. Denne udvikling har tilsvarende kunnet
registreres på fiskeriaktiviteterne på Hirtshals Havn, hvor
indtjeningen på landing og omsætning af fisk har fremvist
en positiv udvikling.

Hirtshals Havn har ændret sin ledelsesstruktur for dels at
styrke de udadrettede aktiviteter og dels at prioritere de
interne udviklingsaktiviteter. Med ændringen er direktionssekretær Karin Eilers blevet udnævnt som souschef og
er hermed ansvarlig for organisationens interne forhold.

Hirtshals Havn er en af Danmarks absolut største fiskerihavne og havnens strategiske fokus ligger på samlede
koncepter inden for fisk på høje kvalitetsniveauer i konsumfiskeriet og i det pelagiske fiskeri. Det demersale
fiskeri er koncentreret omkring FiskeTerminal Hirtshals,
der dækker faciliteter med kontrollerede temperaturforhold – betegnet "Den ubrudte kølekæde" -, samt optimale
logistikforhold. Aktiviteterne omkring det pelagiske fiskeri
er samlet i "Center for pelagisk fisk", hvor store vanddybder og lossetårne udgør kernen.

Med afsæt i den stærkere interne ledelse og ressourceindsats har havnen kunnet gennemføre organisatoriske forandringer og styrkelse af det samlede medarbejderteam.
De gennemførte forandringer er sket i en prioritering af
samspillet mellem havnens ledelsesfilosofi og den enkelte
medarbejders kvalifikationer og kompetencer.

Hirtshals Havn vil fremtidigt betegne sig som fiskehavn,
idet dynamik og kompleksitet i tilførslerne tilsiger formidling af fisk baseres på tilførsler fra direkte landinger og
tilførsler via færger og bil samt fra akvakultur.
Havnen intensiverer indsatsen for at tiltrække mere fisk til
havnen som grundlag for vækst i den samlede fiskerisektor. Ved at satse på innovation og vækst indenfor et eksisterende kompetencefelt, skal der tiltrækkes landinger
som grundlag for en generel vækst i det samlede fiskeri
og de tilknyttede erhverv.
Demersal fisk

Den nye ledelsesstruktur giver Hirtshals Havn basis for at
flytte sit fremadrettede perspektiv fra havnedrift og mod
en innovativ rolle som erhvervsudvikler. Havnen vil med
et forstærket udadrettet fokus, fremadrettet prioritere
ressourcerne til at udgøre en drivende kraft i forhold til at
udvikle de kerneaktiviteter, der er grundlaget for at der
skabes merværdi på havnen og dermed i lokalsamfundet.

Bestyrelsen
Bestyrelsesformand
Advokat Anker Laden-Andersen
Næstformand
Fhv. Auktionsmester Knud Damgaard
Øvrige medlemmer
Direktør Sven Buhrkall
Afdelingsformand Mogens Bjerre
Byrådsmedlem Knud Størup
Byrådsmedlem Susanne Sander
Byrådsmedlem Ole Ørnbøll
Medarbejderobservatør
Havneassistent Dennis Primdal Lauritsen

Ledelsen
Værdi, mio. kr.

Mængde, 1.000 tons

Pelagisk fisk

Adm. Direktør Jens Kirketerp Jensen
Souschef Karin Eilers
Teknisk chef Peter Ydesen

Medarbejdere
Havnen har 19 medarbejdere
adresse

Mængde, 1.000 tons

Værdi, mio. kr.

Dynamisk organisation

tlf.
fax

Norgeskajen 11
Postboks 3
9850 Hirtshals
+45 96 56 50 00
+45 98 94 42 93

havnevagten – døgnvagt

+45 98 94 14 22

cvr
internet
e-mail

25 86 84 55
www.hirtshalshavn.dk
hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk

For Hirtshals Havn er prioriteringen af en levende og dynamisk organisation, der til stadighed er under udvikling
og i overensstemmelse med de udfordringer som havnen
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