Eckerökoncernen – Bokslutskommuniké för 2014
 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än
någonsin tidigare
 Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad
 Omsättning 242,2 miljoner euro (243,3 milj. euro) och rörelseresultat 24,8 miljoner euro (3,0 milj. euro)
 Räkenskapsperiodens vinst 12,2 miljoner euro (0,5 milj. euro)
 Räkenskapsperiodens resultat påverkas positivt av engångsposter om 12,3 miljoner euro (-2,6 milj. euro)
 Affärsverksamhetens kassaflöde var 21,0 miljoner euro (14,2 milj. euro) och koncernens likviditet per
den 31 december 2014 uppgick till 32,1 miljoner euro (28,0 milj. euro)
 Styrelsen föreslår en dividend om 1,50 euro per aktie
Allmänt
Koncernen opererade samma tre passagerarverksamhetsområden som föregående år. Av koncernens sju ro-rofartyg var fyra huvudsakligen befraktade enligt samma mönster som tidigare och trafikerade mellan kontinenten
och svenska och finska hamnar. Tre ro-ro-fartyg har huvudsakligen sysselsatts i Medelhavet. Under året såldes
och levererades M/V Baltic Excellent till ny ägare och avtal ingicks om att sälja M/V Express. Koncernens samlade
passagerarantal uppgick till 3,0 miljoner, vilket var en ökning med 8,0 procent jämfört med 2013. Antalet
transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 57 651, vilket var en minskning med 1,0 procent
jämfört med 2013. Detta berodde huvudsakligen på att ett separat fraktfartyg trafikerade linjen Nordsjö-Tallinn
under första kvartalet 2013 och därefter lades denna separata fraktlinje ned.
Svenska kronans värde låg på en lägre nivå än under 2013. Bunkerpriset var lägre än 2013 men låg fortfarande
på en hög nivå historiskt sett.
Ekonomisk översikt
Koncernens omsättning uppgick under räkenskapsperioden till 242,2 miljoner euro (243,3 milj. euro). Rörelsens
övriga intäkter, 25,6 miljoner euro (2,3 milj. euro), utgörs till största delen av aktietilldelning i Alandia Försäkring
Ab, 23,7 miljoner euro, som ombildats från ett ömsesidigt försäkringsbolag till ett försäkringsaktiebolag.
Resterande del utgörs av realisationsvinster vid försäljning av tillgångar samt övriga ersättningar. Engagemanget
i Med Cross Lines s.r.l. är under avveckling och nedskrivningar av fordringar och aktieinnehav belastar resultatet
med 5,6 miljoner euro. En nedskrivning av goodwill har gjorts för fraktverksamheten med 6,7 miljoner euro (4,7
milj. euro). Koncernens rörelseresultat, inklusive aktietilldelningen från Alandia Försäkring Ab, kostnaderna för
nedskrivning av goodwill, kreditförluster och realisationsvinster, uppgick till 24,8 miljoner euro (3,0 milj. euro).
Det finansiella nettot uppgick till -7,7 miljoner euro (-8,9 milj. euro). Räntekostnaderna har minskat som en följd
av minskad skuldsättning. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 17,1 miljoner euro (-6,0 milj.
euro). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 12,2 miljoner euro (0,5 milj. euro).
Personal
Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verksamhetsåret 1 243 personer (1 265), varav 930 (945) var
sjöanställda och 313 (320) var landanställda. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen var 22,2
procent (23,0 procent). Personalkostnaden per anställd uppgick i genomsnitt till 43,3 tusen euro (44,3 tusen
euro).
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Investeringar
Koncernens investeringar uppgick under perioden till 5,4 miljoner euro (8,9 milj. euro), som till största del består
av ombyggnationer och förbättringar av fartyg och fastigheter samt utveckling av IT-system.
Finansiering
Koncernens långfristiga lån uppgick vid årets slut till 140,8 miljoner euro (163,8 milj. euro). Kortfristiga lån
uppgick till 19 miljoner euro (10 milj. euro) och kassan till 32,1 miljoner euro (28,0 milj. euro). Finansieringen är
bunden till lånevillkor som inkluderar lönsamhets- och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls kan
finansiärerna kräva förtida återbetalning av lånen. Vid bokslutstillfället uppfylldes samtliga villkor.
Händelser som inträffat efter balansdagen
Under januari månad levererades M/V Express till nya ägare. I januari skrevs ett försäljningsavtal för M/V Trader
och M/V Carrier som kommer att levereras till köparen i årsskiftet 2015/2016. Den 27 februari fällde Helsingfors
tingsrätt sin dom i tvisten kring farledsavgiftstariffer där Eckerökoncernen och ytterligare 51 finska och utländska
rederier har krävt att den finska staten ska återbetala felaktigt debiterade farledsavgifter. Tingsrätten har ålagt
staten att återbära de för högt debiterade farledsavgifterna för åren 2001-2004. Staten har beviljats tid till den
29 maj 2015 att inlämna besvärsskriften om den önskar överklaga.
Framtidsutsikter
Koncernens olika affärsområden verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer, men vi räknar
med stabila passagerarvolymer. Trots att regelverket som kräver bränsle med maximalt 0,1 procent svavelhalt
trätt i kraft den 1 januari 2015 beräknas bunkerkostnaden ligga på samma nivå som 2014. Detta delvis tack vare
genomförda energieffektiviseringsåtgärder, men huvudsakligen tack vare ett lägre världsmarknadspris på olja.
Bolaget har minskat sin exponering gentemot ro-ro-marknaden som fortsatt är ansträngd. Inom koncernen
genomförs fler dockningar år 2015 vilket påverkar rörelseresultatet negativt. Koncernens finansiella ställning är
stabil.
Vinstdisposition
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen disponeras på följande sätt:
 som dividend utbetalas 1,50 euro per aktie dvs sammanlagt
 i det egna kapitalet kvarlämnas

3 015 130,50 euro
23 141 132,24 euro

Bolagsstämma
Den ordinarie bolagsstämman hålls torsdagen den 23 april 2015 klockan 13.00 i Alandica Kultur & Kongress i
Mariehamn.
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
www.rederiabeckero.ax från och med 1 april 2015.
Ekonomisk information
Eckerökoncernen kommer under 2015 att ge ut en delårsöversikt för perioden 1.1 – 30.6.2015.
Mariehamn den 25 mars 2015
Rederiaktiebolaget Eckerö
Styrelsen

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

2014

2013

Lönsamhet
Avkastning på investerat kapital (ROI)
Avkastning på eget kapital (ROE)
Resultat per aktie

8,9 %
11,2 %
6,08

1,1 %
0,5 %
0,25

34,1 %
111,8 %
0,95
1,04
56,82

31,0 %
140,4 %
1,05
1,18
51,66

1 243
195

1 265
192

850

2 241

Soliditet, skuldsättning och
likviditet
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Kassalikviditet
Balanslikviditet
Eget kapital per aktie

Personal
Genomsnitt under året (antal)
Omsättning per person
Nettoinvesteringar
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Definition av nyckeltal
Avkastning på investerat kapital (ROI)
Resultat före skatter + Finansieringskostnader x 100
Balansomslutning - Räntefria skulder (genomsnittligt under året)
Avkastning på eget kapital (ROE)
Räkenskapsperiodens resultat x 100
Eget kapital (genomsnittligt under året)
Soliditet Eget kapital x 100
Balansomslutning - Erhållna förskott
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder – Likvida medel
Eget kapital
Kassalikviditet
Kortfristiga tillgångar - Varulager
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet
Kortfristiga tillgångar
Kortfristiga skulder
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