Översikt för perioden 1.1. – 30.6.2009
Allmänt
Koncernen opererade samma tre passagerarverksamheter som föregående år och samtliga sju Ro-Ro
fartyg var långtidsbefraktade enligt samma mönster som tidigare. Under perioden uppvisade alla tre
passagerarverksamheter en volymtillväxt och koncernens passagerarantal uppgick till 1,2 miljoner (en
ökning med 4,8 procent jämfört med samma period 2008) medan fraktverksamheten på framförallt Finska
viken följde den allmänna ekonomiska nedgången och antalet transporterade fraktenheter på de två egna
linjerna var 19,1 tusen (-39% jämfört med samma period 2008). Ombordförsäljningen per passagerare
mätt i lokal valuta (SEK på Eckerö Linjen och Birka Cruises, samt euro på Eckerö Line) låg fortsatt på en
god nivå. Efter omräkning till euro är ombordförsäljningen per passagerare strax under motsvarande
period ifjol.
Den svenska kronans låga värde jämfört med motsvarande period i fjol har haft en negativ effekt på
resultatutvecklingen.
Den 2 januari 2009 registrerades M/S Eckerö i Sverige. M/S Birka Paradise registrerades i Sverige den 3
juni 2009. M/S Translandia bytte hamn från Helsingfors västra hamn till den nybyggda frakthamnen i
Nordsjö den 1 mars 2009. Slutförandet av försäljningen av kontorsfastigheten på Östra Esplanadgatan
genomfördes den 2 mars 2009.
Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 1 145, varav 851 var sjöanställda och 294 var
landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 1 127, varav 823 sjöanställda och 304
landanställda.

Resultatöversikt för koncernen
Bokslutet per 30.6.2009 är uppgjort enligt finsk redovisningspraxis. Eckerökoncernen har beslutat att
övergå till att tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS från och med bokslutsåret 2009.
Inför denna övergång har vi i år infört vissa förändringar gällande behandling av dockningskostnader och
avskrivningar, vilket innebär att jämförelsen med föregående år till den delen rubbas. Förändringarna har
en positiv resultateffekt om 2,2 miljoner euro. Koncernens resultat genereras inte jämt över verksamhetsåret, för passagerarverksamhetens helårsresultat är verksamhetsårets andra halva avgörande. Bokslutet
är inte reviderat.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 96,6 miljoner euro (102,0 miljoner euro motsvarande
period 2008). Rörelseresultatet uppgick till 1,3 miljoner euro eller 1,4 procent av omsättningen (2,2 milj.
euro/2,1 procent). Periodens förlust uppgick till 2,7 miljoner euro (1,5 milj. euro).

miljoner euro

Omsättning
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och
kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Räkenskapsperiodens resultat

1.1.-30.6.2009
(6 månader)

1.1.-30.6.2008
(6 månader)

1.1.-31.12.2008
(12 månader)

96,6
1,3

102,0
2,2

221,6
17,4

-4,6

-4,3

-12,2

-3,3
-2,7

-2,1
-1,5

5,2
3,8
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Investering och finansiering
Koncernens investeringar uppgick till 3,5 miljoner euro, varav merparten gått till om- och tillbyggnad av
hamnterminalerna i Eckerö och Grisslehamn.

Balansräkningsutveckling
Den 27 januari erhölls skiljemannens beslut angående inlösenpriset för de utestående aktierna i Birka
Line Abp. Den 30 april verkställdes utbetalningen.
Den räntebärande nettoskulden uppgick per 30.6.2009 till 138,8 miljoner euro (30.6.2008 146,0 milj.
euro).

30.6.2009

30.6.2008

31.12.2008

Bestående aktiva
Rörliga aktiva

234,3
50,6

248,2
60,6

240,7
62,3

Tillgångar totalt

284,9

308,8

302,9

Eget kapital
Latent skatteskuld
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

69,9
25,0
137,6
52,4

68,5
23,5
165,0
51,8

73,6
25,1
145,1
59,1

Eget kapital och skulder totalt

284,9

308,8

302,9

miljoner euro
Tillgångar

Eget kapital och skulder

Soliditeten i koncernen uppgick per 30.6.2009 till 24,5 procent (30.6.2008 22,2 procent).

Utsikter för hela verksamhetsåret 2009
Den svenska kronan förväntas vara svagare under andra halvåret 2009 än under andra halvåret 2008.
Fraktefterfrågan i den egna linjetrafiken förväntas vara fortsatt svag under årets andra hälft. Den av
styrelsen i samband med årsbokslutet givna resultatbedömningen för 2009, dvs. att rörelseresultatet
bedöms bli svagare än 2008, gäller fortfarande.
Mariehamn den 28 augusti 2009
Rederiaktiebolaget Eckerö
Styrelsen
Eventuella frågor besvaras av VD Björn Blomqvist, telefon 018-28030
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