Översikt för perioden 1.1 – 30.6.2010
Allmänt
Koncernen opererade samma tre passagerarverksamheter som föregående år och samtliga sju Ro-Ro
fartyg var långtidsbefraktade enligt samma mönster som tidigare. Koncernens samlade passagerarantal
uppgick till 1,163 miljoner, vilket var en nedgång med 2,8 procent jämfört med motsvarande period i
fjol. Volymtappet härrör sig från kryssningsverksamheten. Antalet transporterade fraktenheter på de två
egna linjerna var 25,3 tusen (+32% jämfört med samma period 2009). Ökningen härrör sig främst från
fraktverksamheten på Finska viken som under årets första hälft har hämtat igen merparten av fjolårets
volymnedgång. Ombordförsäljningen per passagerare mätt i lokal valuta (SEK på Eckerö Linjen och Birka
Cruises, samt euro på Eckerö Line) uppvisar en stigande trend.
Förstärkningen av svenska kronans värde jämfört med motsvarande period i fjol har haft en positiv
effekt på resultatutvecklingen.
Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 1 143, varav 840 var sjöanställda och 303 var
landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 1 145, varav 851 sjöanställda och
294 landanställda.

Resultatöversikt för koncernen
Översikten per 30.6.2010 är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper. Noteras bör
dock att jämförelsesiffrorna från motsvarande period 2009 är uppgjorda enligt finsk
redovisningsstandard (FAS) och de är därför inte helt jämförbara. Koncernens resultat genereras inte
jämt över verksamhetsåret, för passagerarverksamhetens helårsresultat är verksamhetsårets andra
halva avgörande. Bokslutet är inte reviderat.
Koncernens omsättning ökade med 7,8 procent och uppgick under årets sex första månader till 104,1
miljoner euro (96,6 milj. euro motsvarande period 2009). Rörelseresultatet uppgick till 3,8 miljoner euro
eller 3,6 procent av omsättningen (1,3 milj. euro/1,4 procent). Periodens resultat uppgick till 0,4
miljoner euro (-2,7 milj. euro).

miljoner euro

Omsättning
Rörelseresultat
Finansiella intäkter och
kostnader
Resultat före skatt
Räkenskapsperiodens resultat

1.1 – 30.6.2010 1.1 – 30.6.2009
(6 månader)
(6 månader)

1.1 – 31.12.2009
(12 månader)

IFRS

FAS

IFRS

104,1
3,8

96,6
1,3

214,1
18,8

– 3,3

– 4,6

– 8,8

0,5
0,4

– 3,3
– 2,7

10,0
7,0
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Investering och finansiering
Koncernens investeringar uppgick till 2,0 miljoner euro, varav merparten gått till ombyggnader och
förbättringar av fartyg och passagerarterminaler samt till utveckling av IT-system.

Balansräkningsutveckling
Den räntebärande nettoskulden uppgick per 30.6.2010 till 110,1 miljoner euro (30.6.2009 138,8 milj.
euro).

miljoner euro

30.6.2010

30.6.2009

31.12.2009

IFRS

FAS

IFRS

229,1
49,4
278,5

234,3
50,6
284,9

233,3
44,8
278,1

73,9
27,6
122,6
54,4
278,5

69,9
25,0
137,6
52,4
284,9

77,6
27,7
130,1
42,7
278,1

Tillgångar
Långfristiga tillgångar
Kortfristiga tillgångar
Tillgångar totalt

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Latent skatteskuld
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Eget kapital och skulder totalt

Soliditeten i koncernen uppgick per 30.6.2010 till 26,5 procent (30.6.2009 24,5 procent).

Utsikter för hela verksamhetsåret 2010
Koncernens olika affärsområden kommer fortsättningsvis att verka i ett konjunkturläge med en relativt
dämpad efterfrågan och en hård konkurrens. Den svenska kronan förväntas vara starkare under andra
halvåret 2010 än under andra halvåret 2009, vilket har en positiv inverkan på koncernens resultat. Priset
på bunker förväntas vara högre under andra halvåret än under motsvarande period 2009. Koncernen
möter det allmänna konjunkturläget med stärkt finansiell ställning.
Mariehamn den 26 augusti 2010
Rederiaktiebolaget Eckerö
Styrelsen

Eventuella frågor besvaras av VD Björn Blomqvist, telefon 018-28030
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