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Hamnens totala godshantering i ton ökar med 7% till 40,9 miljoner ton (+3% 2015). Volymuppgången är främst 
hänförlig till ökad hantering av energiprodukter, RoRo-enheter samt bilar. Containervolymer minskar för fjärde året i 
rad. 
Antal anlöp ökade 6% till 6 200 anlöp med en sammanlagd bruttovikt uppgående till 148 miljoner ton vilket är en 
ökning med 8%. 

Resultatutveckling i Göteborgs Hamn AB 
Rörelsens intäkter för året uppgår till 758 mkr (715 mkr). Göteborgs Hamn ABs intäkter består huvudsakligen av 
fartygshamnsavgifter, koncessionsavgifter, varuhamnsavgifter samt hyror och arrenden. Omsättningen ökar med 6 
% och framförallt bidrar ökade volymer inom Energisegmentet Tillkommande fartygsanlöp påverkar också 
intäkterna positivt. 
Rörelsens kostnader uppgår till -503 mkr (-471 mkr) och de väsentligaste kostnaderna är drift och underhåll av 
hamninfrastrukturen, personalkostnader och avskrivningar. Kostnadsökningen beror främst på ökade kostnader för 
planerat underhåll. Årets resultat har belastats med ca -12 mkr avs kostnadsföring av förstudier, vilka inte kommer 
leda till investeringar. Avskrivningskostnaderna ökar som en följd av aktivering av investeringar. 
Resultat efter finansiella poster för Göteborgs Hamn AB uppgår till 218 (206 mkr). 

I nvesterinqar 
Totalt uppgår årets investeringsutgifter till 228 mkr att jämföra med 260 mkr föregående år. Väsentliga investeringar 
2016 är en ny hamnentre med benämning Port Entry som är en gemensamt ID-kontroll för hamnens terminaler. 
Bolaget har slutfört arbetet med att förbättra terminalytorna i containerhamnen, vilket är åtagande inom 
koncessionsavtal. Under året har även ytor för tunggodshantering i bilterminalen slutförts. Betongreparationer på 
kajer byggda på 50-60-talet i Energihamnar pågår enligt plan och utgör hälften av årets investeringsutgift. Arbetet 
med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen i Arendal har påbörjats. Terminalen kommer att byggas av 
muddermassor från två underhållsmuddringar i hamnområdet och beräknas stå klar om åtta-tio år. Arbete med att 
bygga den nya kombiterminalen i Göteborg Hamn har påbörjats och beräknas stå klart i slutet av 2017, då 
kombiterminalen vid Gullbergsvass flyttar ut till ytterhamnarna på Hisingen. 

Flerårsöversikt 

(mkr) 2015<5> 2015<5> 2014<5> 2013<5> 2012<5> 

Nettoomsättning 742 706 660 627 645 
Rörelseresultat (1) 255 245 193 138 209 
Resultat efter fin poster (1) 218 206 274 404 204 
Balansomslutning (2) 3 016 2 931 2848 2 678 2 331 
Soliditet (1, 3) 49,4% 46,3% 45,5% 39,0% 42,2% 
Avkastning på eget kapital (1, 4) 15,3% 15,5% 12,6% 10,4% 18,2% 
Avkastning på totalt kapital (1, 5) 8,6% 8,5% 7,0% 5,6% 9,4% 
Medelantal anställda (7) 114 111 120 126 114 

(ll 2014 inkl utdelning och likvidationsresultat från dotterbolaget Scanport Ltd + 126 mkr , 2013 inkl anticiperad utdelning från dotterbolag 
+299 mkr, 2012 inkl realisationsvinst avyttring intressebolag +33 mkr, 2011 inkl avsättning finansiering hamnbanan -85 mkr. 

'2l Balansomslutningen 2013 justerad för anticiperad utdelning +299 mkr som vidareutdelades under 2014. Balansomslutningen 2011 är 
justerad med kortfristiga placeringar. 

(Jl Justerat eget kapital I Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatteskuld. Vid beräkning av soliditeten för 2013 har eget kapital och balansomslutning justerats med anticiperad utdelning -299 mkr. 

(
4
l Resultat efter fin poster Qusterat för jämförelsestärande poster red ovan) I Genomsnittligt justerat Eget kapital. 

(Sl Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader justerat för jämförelsestärande poster red ovan I genomsnittlig 
balansomslutning. 

(7) Företaget tillämpar nytt beräkningssätt för medelantal anställda. Omräkning har genomförts för åren 2015 och 2014. För tidigare år har 
inte omräkning kunnat göras då beräkningsuppgifter inte finns tillgängliga efter det att företaget bytt systemleverantör. ~ 




