Översikt för perioden 1.1 – 30.6.2017
Allmänt
Koncernen opererade samma tre passagerarverksamheter som föregående år. Koncernens samlade
passagerarantal uppgick till 1,387 miljoner, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med
motsvarande period i fjol. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 41 098,
vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarade period i fjol.
Eckerö Shippings två fartyg är sysselsatta på fasta kontrakt i norra Europa. Under januari månad
förlängdes befraktningskontraktet för MV Shipper och MV Exporter med två år, dvs till utgången av år
2019.
Kronans värde har varit svagare än under motsvarande period i fjol vilket påverkat resultatet negativt. På
grund av högre pris på olja har bunkerkostnaderna ökat jämfört med fjolåret.
Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 1 101, varav 801 var sjöanställda och 300 var
landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 1 097, varav 811 var sjöanställda och
286 var landanställda.

Resultatöversikt för koncernen
Översikten per 30.6.2017 är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper. Koncernens
resultat genereras inte jämnt över verksamhetsåret. För passagerarverksamhetens helårsresultat är
verksamhetsårets andra halva avgörande. Halvårsbokslutet är inte reviderat.
Koncernens omsättning uppgick under årets sex första månader till 106,2 miljoner euro (109,2 milj. euro
motsvarande period 2016). Rörelseresultatet uppgick till 0,7 miljoner euro (5,3 milj. euro). Inga
jämförelsestörande poster är bokförda under perioden, men under motsvarande period i fjol uppgick
realisationsvinster från fartygsförsäljningar till 3,3 miljoner euro. Periodens resultat uppgick till -2,0
miljoner euro (4,9 milj. euro).

miljoner euro
Omsättning
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat före skatt
Räkenskapsperiodens resultat

1.1 – 30.6.2017 1.1 – 30.6.2016 1.1 – 31.12.2016
(6 månader)
(6 månader)
(12 månader)
106,2
109,2
236,7
0,7
5,3 *
22,2
-3,8
0,2 *
0,0
-3,1
-2,0

5,4
4,9

22,2
20,9

* På grund av förändring av redovisningsprincip per 31.12.2016 för redovisning av derivatkontrakt har
fjolårets jämförelsesiffror för första halvåret förändrats för att kunna jämföras mot årets utfall.

Investering och finansiering
Koncernens investeringar uppgick under perioden till 2,0 miljoner euro (2,5 milj. euro), som består av
ombyggnader och förbättringar av fartyg och fastigheter samt logistik- och miljöförbättrande åtgärder.
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Balansräkningsutveckling
Nettoskuldsättningen uppgick per 30.6.2017 till 60,8 miljoner euro (30.6.2016 77,3 milj. euro).

miljoner euro

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

235,9
47,3
283,2

249,6
61,0
310,6

242,4
49,5
291,8

135,9
29,3
76,8
41,1
283,2

125,2
34,1
106,8
44,5
310,6

141,7
29,6
81,8
38,7
291,8

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 30.6.2017 till 49,0 procent (30.6.2016 till 41,0 procent).

Utsikter för hela verksamhetsåret 2017
Koncernen verkar i en omgivning med många osäkerhetsfaktorer. Svenska kronan förväntas vara svag
under andra halvåret 2017. Bunkerpriset förväntas vara fortsatt volatilt.

Mariehamn den 17 augusti 2017
Rederiaktiebolaget Eckerö
Styrelsen

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