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Översikt för perioden 1.1 – 30.6.2013 

Allmänt 

Koncernen opererade samma tre passagerarverksamheter som föregående år. Koncernens samlade 
passagerarantal uppgick till 1,274 miljoner, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med 
motsvarande period i fjol. Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till  
32 096, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med motsvarade period i fjol. Sedan 1 april 
trafikerar Eckerö Line mellan Helsingfors-Tallinn med ett fartyg (två fartyg år 2012), Finlandia, som har 
transporterat betydligt fler fraktenheter än Nordlandia under motsvarande period i fjol. 
 
Vid årsskiftet löpte långtidsavtal för tre roro-fartyg ut. I nuläget är tre av Eckerö Shippings fartyg 
sysselsatta i Medelhavet på korta kontrakt. Roro-verksamheten som helhet är för tillfället olönsam. 
 
En förstärkning av svenska kronans värde jämfört med motsvarande period i fjol har haft en positiv 
nettoeffekt på resultatutvecklingen. Det höga bunkerpriset belastar fortsättningsvis resultatet. I 
jämförelse med föregående år bör noteras att det bland övriga intäkter 2013 ingår försäljningsvinst på 
1,5 miljoner euro. 
 
Antalet anställda uppgick i medeltal under perioden till 1 166, varav 844 var sjöanställda och 322 var 
landanställda. Under motsvarande period i fjol var antalet anställda 1 150, varav 845 var sjöanställda 
och 305 var landanställda. 
 

Resultatöversikt för koncernen 

Översikten per 30.6.2013 är uppgjord enligt IFRS-värderings- och redovisningsprinciper. Koncernens 
resultat genereras inte jämnt över verksamhetsåret. För passagerarverksamhetens helårsresultat är 
verksamhetsårets andra halva avgörande. Bokslutet är inte reviderat. 
 
Koncernens omsättning uppgick under årets sex första månader till 111,9 miljoner euro (105,9 milj. euro 
motsvarande period 2012). Rörelseresultatet uppgick till -7,0 miljoner euro eller -6,2 procent av 
omsättningen (-0,2 milj. euro/-0,2 procent). Periodens resultat uppgick till -8,6 miljoner euro (-4,0 milj. 
euro). Den absoluta merparten av resultatförsämringen kommer från roro-verksamheten. 
 

      

miljoner euro 1.1 – 30.6.2013   1.1 – 30.6.2012   1.1 – 31.12.2012 

 (6 månader)  (6 månader)  (12 månader) 

 
IFRS  IFRS  IFRS 

Omsättning 111,9  105,9  240,3 

Rörelseresultat -7,0  -0,2  19,7 

Finansiella intäkter och 
kostnader -4,4  -5,1  -9,4 

Resultat före skatt -11,3  -5,3  10,3 

Räkenskapsperiodens resultat -8,6  -4,0  7,8 
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Investering och finansiering 

Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 3,9 miljoner euro, som består av 
ombyggnader och förbättringar av fartyg och fastigheter samt utveckling av IT-system. 
 

Balansräkningsutveckling 

 

Nettoskuldsättningen ökade till följd av anskaffandet av nytt fartyg och uppgick per 30.6.2013 till 161,0 
miljoner euro (30.6.2012 157,7 milj. euro). 
 
  

miljoner euro 30.6.2013  30.6.2012  31.12.2012 

 IFRS    IFRS    IFRS 

Tillgångar      

      

Långfristiga tillgångar 299,8  292,8  309,4 

Kortfristiga tillgångar 42,1  45,7  51,2 

Anl.tillgångar som innehas för förs. 0  0  1,1 

Tillgångar totalt 341,8   338,5   361,7 

 
      

Eget kapital och skulder      

      

Eget kapital 94,3  89,7  101,2 

Latent skatteskuld 33,8  30,9  33,7 

Långfristiga skulder 168,8  165,5  177,9 

Kortfristiga skulder 44,9  52,4  48,9 

Eget kapital och skulder totalt 341,8   338,5   361,7 
 
 
Soliditeten i koncernen uppgick per 30.6.2013 till 28,1 procent (30.6.2012 till 26,5 procent). 

Utsikter för hela verksamhetsåret 2013 

Koncernens olika affärsområden verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer. 
Svenska kronan förväntas hålla sig på samma nivå under andra halvåret 2013 medan priset på bunker 
förväntas vara fortsatt högt. Roro-verksamhetens resultat förväntas vara negativt. Sammantaget 
kommer detta att medföra ett märkbart försämrat resultat. 
 
Mariehamn den 23 augusti 2013 
 
Rederiaktiebolaget Eckerö 
 
Styrelsen 
 
 
Eventuella frågor besvaras av VD Björn Blomqvist, telefon 018-28030 


