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Björn Blomqvist
Verkställande direktör

Om resultatet
Årets rörelseresultat är det tredje bästa i koncernens historia .
Birka Cruises har under året verkat på en starkt konkurrens-
utsatt marknad med dämpad efterfrågan . Birka Cruises 
nådde under året inte uppställda volym- och lönsamhetsmål. 
Eckerö Line fortsatte den goda volymutvecklingen på frakt- 
sidan medan passagerarvolymutvecklingen planade ut, till 
stor del på grund av kapacitetsunderläge gentemot konkur-
renterna på rutten . Även detta år ledde stark prispress och 
höga bunkerkostnader till att tillfredställande lönsamhet 
inte uppnåddes . Eckerö Linjens verksamhet har fortsatt att 
utvecklas väl och uppvisar ett synnerligen gott resultat. 
Birka Cargo kan tack vare framsynt befraktningsarbete under 
tidigare år åter presentera ett mycket gott resultat. 

Händelser under året
Den 2 mars 2011 var det 50 år sedan Rederiaktiebolaget 
Eckerö grundades . Jubileet uppmärksammades under  
året bland annat med att företaget gav ut en historik som 
presenterades i samband med en jubileumsfest i Alandica 
Kultur och Kongress . Under året gav också Posten på Åland ut 
ett frimärke med företagets första fartyg, M/S Alandia, som 
motiv. I februari 2011 hade M/S Eckerö ett motorhaveri i en 
av huvudmotorerna. Detta ledde till att M/S Eckerö under 
resten av året trafikerade med tre huvudmotorer. I januari 
2012 byttes den havererade motorn tillsammans med en av 
de tre återstående ut mot två nya Wärtsilä 6L32 dieselmo-
torer . I juni uppnåddes en förlikning med Mariehamns stad i 
processen angående för högt debiterade hamnavgifter under 
1990-talet. I M/S Birka Paradise sommartrafik var Rönne på 
Bornholm en ny och på marknaden mycket populär destina-
tion . Under året blev det klart att den ändring i tonnageskatte- 
lagen som Finlands riksdag beslutat om den 8 december 
2009 inte kunde godkännas av EU-kommissionen . Under 
slutet av 2011 bereddes och behandlades en ny ändring av 

Ett utmanande år

tonnageskattelagen som slutligen godkändes av riksdagen 
den 21 februari 2012 . Företaget har beslutat att avvakta med 
att gå in i tonnageskattesystemet och tillsvidare kvarstå med 
alla koncernens verksamheter i inkomstbeskattning enligt 
näringsskattelagen .

Nytt fartyg
Den 7 mars 2012 övertog Rederiaktiebolaget Eckerö M/S 
Moby Freedom som köptes av det italienska rederiet Moby 
S.p.A. Fartyget kommer att sättas in i Eckerö Lines trafik och 
ersätta M/S Nordlandia. I och med nyförvärvet (som kommer 
att få ett nytt namn i Eckerö Lines trafik) har koncernen ett 
konkurrenskraftigt tonnage inom alla tre passagerarverksam-
heter. För att möjliggöra anskaffningen har rederiet ingått 
ett finansieringsavtal med Svenska Handelsbanken, som 
innehåller både refinansiering av koncernens tidigare lån och 
finansiering av det nya fartyget. Det nya fartyget beräknar 
man sätta i trafik under andra hälften av 2012. 

Jag vill tacka våra kunder för visat förtroende och våra 
samarbetspartners för gott samarbete . Ett stort tack vill jag 

rikta till vår personal för att 
vi tillsammans klarat av ett 
utmanande år .

År 2011 blev ett år där den under tidigare år inledda återhämtningen i världsekonomin 
bröts och vi åter såg ett osäkrare ekonomiskt klimat i omvärlden . Under året uppnåddes 
inte företagets ambitiöst satta tillväxtmål fullt ut och bunkerprisutvecklingen ledde till att 
koncernens bränslekostnader var drygt 30 procent högre än 2010 (d.v.s. ökade från 14,5 till 
19,1 miljoner euro). Detta motverkades till stor del av effekten av under året och tidigare 
år vidtagna rationaliseringsåtgärder liksom även av en stark svensk krona . Vi redovisar för 
2011 ett rörelseresultat om 21,4 (24,3) miljoner euro och ett kassaflöde från den löpande 
verksamheten om 27,9 (34,9) miljoner euro.
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Eckerö Line bedriver 
passagerar- och  
last trafik mellan  
Helsingfors och 

Tallinn .

Birka Cruises bedriver 
kryssningstrafik  

mellan Stockholm  
och Mariehamn .

Eckerö Linjen bedriver 
passagerartrafik  

mellan Grisslehamn  
och Eckerö samt  

erbjuder olika turism- 
och reseprodukter .

Williams Buss  
bedriver linje- och  

chartertrafik.

Birka Cargo bedriver
ro-ro-trafik med

inriktning på
exportindustrin .

Moderbolag med koncernövergripande supportenheter .

Koncernstruktur
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Styrelsens verksamhetsberättelse

Allmän översikt
Verksamhetsåret 1 .1–31 .12 .2011 har präglats av osäker-
het i konjunkturutvecklingen, vilket kan skönjas i en något 
dämpad efterfrågan inom passagerarverksamheten, medan 
fraktvolymerna på de egna linjerna har nått nya rekordnivåer. 
Svenska kronans förstärkning har haft en gynnsam inverkan 
på resultatet, medan de kraftigt stigande bunkerpriserna har 
tärt på lönsamheten . Givet marknadsläget redovisar Eckerö-
koncernen ett gott resultat för 2011 .

Ekonomisk översikt
Koncernens omsättning växte med 3 procent och uppgick 
under räkenskapsperioden till 234,9 miljoner euro (228,9 milj. 
euro). Rörelsens övriga intäkter, 2,0 miljoner euro (0,8 milj. 
euro), utgörs av realisationsvinster på försäljning av tillgångar, 
förlikningsersättning, försäkringsersättningar samt övriga 
ersättningar. Koncernens rörelseresultat uppgick till 21,4 
miljoner euro (24,3 milj. euro). Svenska kronans förstärkning 
har haft en positiv inverkan på rörelseresultatet . De kraftigt 
höjda bunkerpriserna resulterade i att kostnaden för bunkern 
steg med 4,6 miljoner euro till 19,1 miljoner euro, vilket har 
satt press på lönsamheten . 

Det finansiella nettot uppgick till –6,4 miljoner euro 
(–6,8 milj. euro). Räntekostnaderna har minskat som en följd 
av minskad skuldsättning . Resultatet före bokslutsdispo-
sitioner och skatt blev 15,0 miljoner euro (17,5 milj. euro). 
Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 13,1 miljoner 
euro (12,9 milj. euro).

De centrala nyckeltalen för koncernen framgår  
av följande tabell:

2011 2010 2009

Omsättning (tusen euro) 234 942 228 898 214 149

Rörelseresultat  
(tusen euro) 21 364 24 275 18 760

Avkastning på  
investerat kapital 10,3 % 11,4 % 8,3 %

Avkastning på eget kapital 14,1 % 15,6 % 9,3 %

Soliditet 36,6 % 32,1 % 28,1 %

Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde om 27,9 mil-
joner euro (34,9 milj. euro). En utförligare redogörelse över de 
finansiella nyckeltalen finns på sida 29.

Personal
Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verk-
samhetsåret 1 152 personer (1     161), varav 848 (855) var 

sjöanställda och 305 (306) var landanställda. Personalkost-
naderna i förhållande till omsättningen var 21,9 procent 
(21,2 procent). Personalkostnaden per anställd uppgick i 
genomsnitt till 44,7 tusen euro (41,8 tusen euro). Koncernen 
har en jämställdhetsplan för att främja jämställdhet i antal 
och lönenivåer mellan könen .

Ändringar i företagsledningen
I oktober avgick David Lindström som verkställande direktör 
för dotterbolaget Eckerö Line Ab Oy. Han ersattes i december  
av EM, eMBA Irja Hanelius. Direktören för affärsutveckling, 
Brage Jansson, avgick med pension i november. 

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 10,4 miljoner 
euro (7,3 milj. euro). Merparten av investeringarna har gått till 
ombyggnader av fartyg och passagerarterminaler. 

Finansiering
Koncernens finansiering var fördelad mellan Nordea och 
Handelsbanken . Koncernens långfristiga lån uppgick vid årets 
slut till 94,1 miljoner euro (109,1 milj. euro). Kortfristiga lån 
uppgick till 15 miljoner euro (15 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.

Risker
Koncernens resultat är i hög grad beroende av politiska 
beslut, exempelvis rörande alkoholbeskattningen i Finland,  
Sverige och Estland, regleringar rörande farleds- och 
hamnavgifter samt statliga stödåtgärder för att stärka 
konkurrenskraften för fartyg under finsk och svensk flagg. 
Koncernen har 11 fartyg i trafik dagligen, varav 4 trafikerar 
med flera dagliga anlöp. Även små störningar i fartygens 
eller hamnanläggningarnas funktion eller störningar i andra 
fartyg som manövrerar i närheten av våra fartyg skulle 
kunna leda till avbrott i trafiken och därmed ha en väsentlig 
inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning. 
Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för olika slag av 
finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer 
i koncernens resultat och likviditet till följd av föränd-
ringar i valutakurser och räntenivåer samt förändringar i 
bunkerpris. För att minimera riskerna kan avtal för valuta-, 
ränte- och bunkerderivat ingås . En närmare beskrivning av 
riskhanteringen finns under not 21.
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Styrelsens verksamhetsberättelse

Miljö och säkerhet
Koncernens land- och samtliga fartygsenheter är miljöcer-
tifierade i enlighet med ISO 14001:2004. Certifieringen 
förutsätter att vi följer relevanta krav och lagar samt ständigt 
förbättrar miljöarbetet . Verksamheterna fokuserar starkt på att 
personalen inom koncernen aktivt medverkar i miljöarbetet 
och tar del av miljökrav och förbättringar som implementeras .

Utsläpp i lUften
Fartygens och maskinernas energieffektivitet liksom 
bränslets kvalitet är av stor betydelse för att minska luft-
föroreningarna . Inom de närmaste åren kommer miljöarbetet 
att fokuseras på att minska utsläpp från fartyg, så som SOx 
(svavelföreningar), NOx (kväveföreningar) och CO2 (koldi-
oxid) samt reglera dessa utsläpp enligt internationella krav. 
Därmed kan enhetliga och tydliga internationella miljömål 
upprätthållas, vilka rederiet aktivt tar del av och tillämpar 
i verksamheten. På våra fartyg används enbart lågsvavligt 
bränsle för att minska utsläppen av svavelföreningar (SOx). 
Flera av koncernens fartyg har också katalysatorer för att 
minska utsläppen av kväveföreningar (NOx). Undersökning 
och projektering gällande möjligheten till installation av 
avgasrenare (scrubbers) på några av rederiets fartyg i syfte 
att ytterligare minska utsläppen av svavelföreningar (SOx), 
påbörjades under 2011 .

AvfAllshAntering
Allt avfall från våra fartyg tas omhand. Restprodukterna käll-
sorteras för återvinning . Icke återvinningsbara restprodukter 
förbränns i högeffektiva värmeanläggningar iland. Oljerester 
lämnas iland för återanvändning .

renAre vAtten
På fartygen bildas i huvudsak två olika typer av avfallsvatten. 
Gråvatten bildas i duschar och handfat, svartvatten bildas 
vid toalettspolning . För att uppnå högsta möjliga reningsgrad 
pumpar våra passagerarfartyg iland allt avfallsvatten, grå-
vatten och svartvatten, till kommunala reningsverk. Förbere-
delse och planering gällande reningsanläggning för ballast- 
vatten har påbörjats först och främst för rederiets lastfartyg. 
Vi följer noga utvecklingen kring implementeringen av det 
nya regelverket och anpassar oss därefter.

Under året har Lloyd’s Quality Assurance utfört periodiska 
miljörevisioner på fartyg och kontor. 

Rederiet har ett säkerhetsorganisationssystem enligt ISM- 
koden (International Safety Management Code) som är god-
känd och certifierad av finska och svenska tillsynsmyndig-

heter . Målsättningen är att kontinuerligt arbeta och förbättra 
säkerheten på fartygen och inneha en effektiv landbered-
skap vid nödsituationer . 

Rederiet har under året omorganiserat koncernens drift- 
och säkerhetsledning av samtliga fartyg. Fr.o.m. september 
hanteras dotterbolaget Birka Cargos lastfartyg av koncernens 
gemensamma avdelning för fartygsdrift och säkerhetsfrågor. 
Syftet med sammanslagningen är att mer effektivt utnyttja 
landorganisationens kompetens och synergier inom koncer-
nen. Birka Cargo och Williams Buss kommer på motsvarande 
sätt att ingå i rederiets gemensamma miljöledningssystem. 
Arbetet har påbörjats och beräknas vara implementerat 
under 2012 .

Grunden för allt säkerhets- och miljöarbete är personalens  
engagemang och motivation . Genom att kontinuerligt ut-
föra övningar och delta i utbildningar upprätthåller man och 
förbättrar fartygs- och landpersonalens säkerhetsmedveten-
het och beredskap . Utöver de utbildningar vad lagstiftningen 
kräver har skräddarsydda simulatorutbildningar ordnats för 
däcksbefälen under året . Där har däcksbefälet kunnat utföra 
övningsmoment i olika trafiksituationer och väderförhållanden. 

Bolagsstämma, styrelse och revisorer
Den ordinarie bolagsstämman hölls den 10 maj 2011 i  
Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn . Vid stämman 
beslöts att dela ut 2,00 euro per aktie i dividend. Styrelsemed-
lemmarna Jukka Suominen, Lars-Erik Dahlman, Johan Dahlman, 
Stefan Eriksson, Hans Mansén och Marika Palmqvist omvaldes. 
Därtill invaldes som nya styrelsemedlemmar Carina Sunding 
och Per Thorstenson. Vid styrelsens konstituerande möte den 
10 maj 2011 återvaldes Jukka Suominen till styrelsens ordfö-
rande och Marika Palmqvist till dess viceordförande .

Till ordinarie revisorer utsågs Merja Lindh, CGR och Fanny 
Johansson, CGR samt därtill utsågs revisionssamfundet  
PricewaterhouseCoopers Oy till revisorssuppleant. 

Styrelsen har sammanträtt till 15 protokollförda möten under 
räkenskapsperioden .

Utländska filialer
Eckerö Linjen Ab har en filial i Sverige och Eckerö Line Ab Oy 
har en filial i Estland.

Aktien
Det totala antalet emitterade aktier uppgår till  
2 010 087 stycken. 
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Händelser som inträffat efter balansdagen
Rederiet har ingått avtal med Moby S.p.A. om köp av fartyget M/S Moby Freedom 
för att ersätta M/S Nordlandia på rutten Helsingfors–Tallinn. Fartyget övergick i  
rederiets ägo den 7 mars 2012. Fartyget kommer att byggas om och anpassas till 
den nya trafikrutten. Investeringen inklusive ombyggnad beräknas uppgå till  
ca 90 miljoner euro. För att möjliggöra anskaffningen har rederiet ingått ett finan-
sieringsavtal med Svenska Handelsbanken, som innehåller både refinansiering 
av koncernens tidigare lån och finansiering av det nya fartyget. Det nya fartyget 
beräknas sättas i trafik under andra hälften av 2012. Stefan Axberg, verkställande 
direktören för Birka Cargo Ab, lämnade företaget i mars 2012 och rekrytering av 
hans ersättare har inletts .

Framtidsutsikter
Koncernens olika affärsområden räknar med att verka i ett försämrat konjunktur-
läge behäftad med många osäkerhetsfaktorer . Vi räknar med att svenska kronan 
kommer att vara något starkare under 2012 än 2011, vilket har en gynnsam effekt 
på resultatet . Kostnaden för bunker förväntas stiga under 2012 . Kostnaderna för 
igångkörningen av det för Eckerö Line anskaffade fartyget kommer att påverka 
resultatet negativt 2012 . Sammantaget kommer dessa faktorer att medföra ett 
försämrat resultat .

Åtgärder med anledning av årets resultat
Moderbolagets utdelningsbara medel enligt  
balans räkningen 31.12.2011 uppgår till: 44 193 824,21 euro 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen  
disponeras på följande sätt:

• som dividend utbetalas 2,00 euro  
per aktie d v s. sammanlagt 4 020 174,00 euro

• i det egna kapitalet kvarlämnas 40 173 650,21 euro 

Resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskaps-
årets slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggs-
uppgifter .
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Koncernens rapport över totalresultat (IFRS)

tEUR Not 1 .1–31 .12 .2011 1 .1–31 .12 .2010

Omsättning 1 234  942 228 898

Övriga rörelseintäkter 2 2  041 818

Kostnader
Material och tjänster/varor 3 83  482 80 624

Personalkostnader 4 51  450 48 578

Avskrivningar och nedskrivningar 5 16  903 15 769

Övriga rörelsekostnader 6 63  784 60 471

Kostnader totalt 215  618 205 441

RöRelseResultat 21  364 24 275

Finansiella intäkter 7 1  375 1 907

Finansiella kostnader 8 –7  776 −8 729

Finansnetto –6  401 −6 822

Resultat föRe sKatteR  14  963 17 453

Inkomstskatter 9 –1  909 −4 541

RäKensKapspeRiodens Resultat 13  054 12 912

peRiodens övRigt totalResultat

Årets omräkningsdifferens vid omräkning  
av utländska verksamheter 61 −142
Årets förändring i verkligt värde på finansiella 
tillgångar som kan säljas –50 −27
Årets förändring i verkligt värde på kassa- 
flödessäkringar 955 418
Skatt hänförligt till poster som är redovisade  
i periodens övrigt totalresultat –235 −102

periodens övrigt totalresultat 730 147

RäKensKapspeRiodens totalResultat 13 784 13 059
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Koncernens balansräkning (IFRS)

tEUR  Not 31 .12 .2011 31 .12 .2010

tillgÅngaR

långfristiga tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 10

Markområden 1  027 913

Byggnader och konstruktioner 11  345 11 240

Fartyg 182  442 189 825

Maskiner och inventarier 3  107 2 548

Immateriella tillgångar 11

Goodwill 17  924 17 924

Dataprogram 880 697

Finansiella tillgångar 12 255 305

Långfristiga fordringar 13 451 0

Latenta skattefordringar 14 1  399 1 407

summa långfristiga tillgångar 218  830 224 860

Kortfristiga tillgångar

Varulager 15 4  155 3 541

Kund- och övriga fordringar 16 14  625 13 675

Skattefordringar 57 140

Likvida medel 17 29  573 31 119

summa kortfristiga tillgångar 48  409 48 474

suMMa tillgÅngaR 267  239 273 334
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Koncernens balansräkning (IFRS)

tEUR  Not 31 .12 .2011 31 .12 .2010

eget Kapital oCH sKuldeR

eget kapital

Aktiekapital 2  409 2 409

Övrigt tillskjutet kapital 1  270 1 270

Fond för fritt eget kapital 16  732 16 732

Reserver –3  279 −4 010

Balanserade vinstmedel 67  205 58 313

Periodens resultat 13  054 12 912

summa eget kapital 97  390 87 625

skulder

långfristiga skulder

Latenta skatteskulder 14 30  900 30  969

Räntebärande skulder 18 94  100 109 100

Derivatinstrument 20 2  283 3  453

summa långfristiga skulder 127  283 143  522

Kortfristiga skulder

Leverantörs- och övriga skulder 19 24  178 23  354

Derivatinstrument 20 2  135 1  957

Skatteskulder 1  253 1  876

Räntebärande skulder 18 15  000 15  000

summa kortfristiga skulder 42  566 42  187

suMMa eget Kapital oCH sKuldeR 267  239 273 334
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Sammandrag över förändringar  
i koncernens eget kapital (IFRS)

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE
SUMMA 

EGET  
KAPITAL

Reserver

Aktie-
kapital

Övrigt 
till-

skjutet 
kapital

Fond för 
fritt eget 

kapital

Balan-
serade 
vinst-

medeltEUR

Omräk-
nings-
reserv

Verkligt-
värde-
reserv

Säkrings-
reserv Totalt

ingÅende eget Kapital 
1.1.2010 2  409 1  270 16  732 50 69 –4  275 61  328 77  582

Totalresultat för koncernen –142 –20 309 12  912 13  059
transaktioner med koncernens ägare

Betalda dividender –3  015 –3  015
eget kapital 31.12.2010 2 409 1 270 16 732 −93 49 −3 966 71 225 87 625

Totalresultat för koncernen 61 –37 707 13  054 13  785
transaktioner med koncernens ägare

Betalda dividender –4 020 –4  020
eget Kapital 31.12.2011 2  409 1  270 16  732 –32 12 -3  259 80  259 97  390

Det totala antalet aktier uppgår till 2 010 087 stycken. Full betalning har erlagts för alla emitterade aktier.

På basen av bolagsstämmobeslut har vinstmedel överförts till övrigt tillskjutet kapital .

Fonden för fritt eget kapital inkluderar den del av aktiernas teckningsbelopp, som inte redovisas som aktiekapital eller 
enligt IFRS som främmande kapital. Fonden inkluderar även andra inbetalningar, som inte redovisas i andra fonder inom 
eget kapital .

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från  
utländska enheter . 

I fonden för verkligt värde redovisas förändringar i värdet på finansiella tillgångar som kan säljas och fonden för säkrings-
reserv innefattar förändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument som är hänförbart till säkringstran-
saktioner som uppfyller kriterierna för säkringsredovisning. 

Utdelningsbara vinstmedel i moderbolaget Rederiaktiebolaget Eckerö uppgår till 44 193 824,21 euro.

Efter balansdagen har styrelsen föreslagit att i dividend utbetalas 2,00 euro/aktie.
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Koncernens finansieringsanalys (IFRS)

tEUR 1 .1–31 .12 .2011 1 .1–31 .12 .2010

löpande verksamheten
Räkenskapsperiodens resultat 13  054 12 912
Justeringar

Övriga poster som ingår i investeringsverksamhetens  
kassaflöde –76 −33
Övriga intäkter som inte medfört betalningar –451 0
Avskrivningar och nedskrivningar 16  903 15 769
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 7  776 8 729
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter –1  375 −1 907
Inkomstskatter 1  909 4 541

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 37  740 40 011
Förändring av rörelsekapitalet

Ökning (−)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria  
rörelsefordringar –950 –347
Ökning (−)/Minskning (+) av varulager –614 297
Ökning (+)/Minskning (−) av kortfristiga räntefria skulder 886 1  961

Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster 37  062 41  922

Erlagda räntor –5  684 –6  846

Erlagda finansiella kostnader –1  814 –1  661

Erhållna räntor 264 102

Erhållna finansiella intäkter 1  095 1 635

Erhållna dividender 5 5

Betalda skatter –3  048 –241

Kassaflöde från den löpande verksamheten 27  880 34  916

investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar –10  063 –6  922
Förvärv av immateriella tillgångar –418 –529
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 76 130
Avyttring av immateriella tillgångar 0 5

Kassaflöde från investeringsverksamheten –10  405 –7  316

finansieringsverksamheten
Amortering av långfristiga lån –15  000 −21 000
Betalda dividender –4  020 −3 015

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –19  020 −24 015

Årets kassaflöde –1 545 3 585

Likvida medel vid årets början 31 119 27 534
likvida medel vid årets slut 29 573 31 119
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Koncernens redovisningsprinciper

Företagsinformation
Rederiaktiebolaget Eckerö är ett privatägt åländskt bolag, 
vars hemort är Eckerö . Koncernen är verksam inom passa-
gerar- och lastverksamhet . Rederiaktiebolaget Eckerös  
registrerade adress är PB 158, AX-22101 Mariehamn.

En kopia av bokslutet finns tillgängligt på  
www .rederiabeckero .ax samt på koncernens huvudkontor på 
Torggatan 2, Mariehamn.

Bokslutet har godkänts för utfärdande av styrelsen den  
2 april 2012 och blir föremål för fastställelse på bolagsstäm-
man den 3 maj 2012 .

Redovisningsprinciper för koncernen
Detta koncernbokslut har upprättats i enlighet med de 
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna 
av International Accounting Standards Board (IASB) samt 
tolkningsuttalanden från International Financial Reporting 
Interpretations Committee (IFRIC) och tolkningar från 
Standing Interpretations Committee (SIC) som har godkänts 
av EG-kommissionen för tillämpning inom EU 31 .12 .2011 . 
Vidare har finsk bokförings- och samfundslagstiftning för 
koncerner tillämpats . 

ändrAde redovisningsprinciper 
Inga av de IFRS- eller IFRIC-tolkningar som för första gången 
är obligatoriska för det räkenskapsår som började 1 januari 
2011 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen .

Vissa omklassificeringar har gjorts i resultat- och balans-
räkningen och därför har jämförelsetalen för 2010 jus-
terats så att de olika talen motsvarar årets uppställning . 
På balansräkningen har derivatinstrumenten delats upp i 
långfristiga och kortfristiga skulder. Totalt har 3,5 miljoner 
euro flyttats från kortfristiga skulder till långfristiga skulder 
i jämförelsesiffrorna för 2010. De största förändringarna på 
resultaträkningen berör flytt av frivilliga personalkostnader 
från personalkostnader samt material och tjänster till övriga 
rörelsekostnader .

Värderingsgrunder
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-
ningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder, 
som värderas till verkligt värde . Finansiella tillgångar och 
skulder som värderas till verkligt värde består av derivat- 
instrument, finansiella tillgångar klassificerade som finan-
siella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen eller finansiella tillgångar som kan säljas.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är euro, som även utgör 
rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen . 
Bokslutet har presenterats i tusental euro . Vid avrundning till 
jämna 1 000 euro kan avrundningsdifferenser på +/– 1  
(1 000 euro) uppstå.

Konsolideringsprinciper
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande 
inflytande från Rederiaktiebolaget Eckerö. Bestämmande 
inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma 
ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att 
erhålla ekonomiska fördelar . Vid bedömningen huruvida 
ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella 
röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas 
eller konverteras . De helägda dotterbolagen består av 
Eckerö Linjen Ab, Rederi Eckerö Sverige AB, Williams Buss 
Ab, Eckerö Line Ab Oy, Birka Cruises AB, Birka Cargo Ab Ltd., 
Eckerö Line Ltd (vilande bolag), Heodes Ab (vilande bolag) 
och Laevateede OÜ (vilande bolag). Övriga bolag där  
Rederiaktiebolaget Eckerö direkt eller indirekt har mer än 
50 procent av röstetalet finns inte.

Förvärvsmetoden har använts vid elimineringen av aktie-
innehavet i dotterbolagen . Metoden innebär att förvärv av 
ett dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom 
koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och 
övertar dess skulder. I förvärvsanalysen fastställs det verk-
liga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara 
tillgångar och övertagna skulder samt eventuella innehav 
utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med 
undantag av transaktionsutgifter som är hänförliga till 
emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, 
som uppkommer redovisas direkt i årets resultat . Vid 
rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav 
utan bestämmande inflytande och verkligt värde på tidigare 
ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder som 
redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När 
skillnaden är negativ, s.k. förvärv till lågt pris redovisas 
denna direkt i årets resultat .

Överförd ersättning i samband med förvärvet inkluderar 
inte betalningar som avser reglering av tidigare affärsför-
bindelser. Denna typ av regleringar redovisas i resultatet. 
Villkorade köpeskillingar redovisas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten . I de fall den villkorade köpeskillingen är 
klassificerad som egetkapitalinstrument, görs ingen omvär-
dering och reglering görs inom eget kapital . För övriga vill-
korade köpeskillingar omvärderas dessa vid varje rapporttid-
punkt och förändringen redovisas i årets resultat .
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Koncernens redovisningsprinciper

I de fall förvärvet inte avser 100 procent av dotterbolaget 
uppkommer innehav utan bestämmande inflytande. Det 
finns två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande 
inflytande. Dessa två alternativ är att redovisa innehav utan 
bestämmande inflytandes andel av proportionella nettotill-
gångar alternativt att innehav utan bestämmande inflytande 
redovisas till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan 
bestämmande inflytande har andel i goodwill. Valet mellan 
de olika alternativen att redovisa innehav utan bestämman-
de inflytande kan göras förvärv för förvärv.

Vid förvärv som sker i steg fastställs goodwill den dag då 
bestämmande inflytande uppkommer. Tidigare innehav 
värderas till verkligt värde och värdeförändringen redovisas i 
årets resultat .

förvärv gjorda före 1 januari 2008  
(tidpunkt för övergång till ifRs)
Vid förvärv som ägt rum före den 1 januari 2008 har goodwill 
redovisats till ett anskaffningsvärde som motsvarar redovisat 
värde enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper .

Dotterföretagens finansiella rapporter tas in i koncernredo-
visningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då 
det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernbolagens interna affärstransaktioner samt interna 
fordringar och skulder elimineras i koncernbokslutet . Orea-
liserade vinster som uppkommer från transaktioner med 
intressebolag elimineras i den utsträckning som motsvarar 
koncernens ägarandel i bolaget . Orealiserade förluster 
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men 
endast i den utsträckning det inte finns något nedskriv-
ningsbehov .

De utländska dotterbolagens resultaträkningar omräknas 
till euro enligt räkenskapsperiodens månatliga medelkurs, 
medan tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra 
koncernmässiga över- och undervärden, omräknas vid konso-
lideringen enligt balansdagens officiella medelkurs.

Användning av bedömningar
Vid upprättande av IFRS-bokslutet måste företagsledningen 
göra bedömningar och uppskattningar samt antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna 
och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader . Verkliga utfallet kan sålunda avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar . Uppskattningarna 
och antagandena ses över regelbundet. Fartygens restvär-
den och nyttjandeperiod är de viktigaste områden som 
innebär bedömningar. Fartygen är också föremål för årlig 
nedskrivningsprövning som baseras på en genomgång av 

återvinningsvärde. Därtill har flera antaganden om framtida 
förhållanden och uppskattningar av parametrar gjorts vid be-
räkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för 
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill . 
Ifall dessa bedömningar väsentligen förändras medför det i 
sin tur att resultatet påverkas .

Poster i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella 
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktions-
dagen . De inhemska koncernbolagens monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta omräknas till euro enligt den 
officiella valutakursen på balansdagen. Kursdifferenser på 
kort- och långfristiga lånefordringar och -skulder redovisas 
som övriga finansiella intäkter och kostnader, kursdifferenser 
på kundfordringar som en korrigering av försäljningsintäk-
terna vid beräkningen av omsättningen och kursdifferenser 
på leverantörsskulder som en korrigering av utgiftsposten 
material och varor .

De utländska dotterbolagens resultaträkningar har omräk-
nats till euro enligt räkenskapsperiodens medelkurs och  
balansräkningarna enligt kursen på balansdagen . Om-
räkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av 
utländska dotterbolag redovisas i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd 
omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet 
omklassificeras de ackumulerade omräkningsdifferenserna 
hänförliga till den avyttrade utlandsverksamheten från eget 
kapital till årets resultat som en omklassificeringsjustering 
vid tidpunkten som vinst eller förlust på försäljningen .

Valutakursdifferenser som hänför sig till övriga operativa 
poster redovisas på respektive rad i resultaträkningen och 
ingår i rörelseresultatet .

Ackumulerade omräkningsdifferenser hänförliga till utlands-
verksamheter har bolaget valt att ange till noll vid tidpunk-
ten för övergång till IFRS den 1 .1 .2008 .

Omsättning och intäktsföring
Omsättningen beräknas på basen av försäljningsintäkterna 
med avdrag för rabatter och indirekta skatter . Försäljningen 
redovisas efter att tjänsterna eller varorna mottagits av 
kunden och väsentliga risker och förmåner förknippade 
med varornas ägande eller tjänsternas utförande därmed 
överförts till köparen och bolagen sålunda presterat det som 
kunden betalat för . Förskottsinbetalningar upptas i balansen 
under övriga kortfristiga skulder . Eventuella kreditförluster 
redovisas som kostnad i resultaträkningen . 
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Koncernens redovisningsprinciper

Rörelsesegmentrapportering
Koncernen har valt att inte lämna någon segmentinforma-
tion, då detta enligt IFRS 8 inte är obligatoriskt för icke 
noterade bolag .

Rörelseresultat
Koncernen har definierat rörelseresultatet enligt följande: 
rörelseresultatet utgör nettot av omsättning, rörelsens övriga 
intäkter, kostnader för material och förnödenheter, ersätt-
ningar till anställda, avskrivningar, nedskrivningar och övriga 
rörelsekostnader. Valutakursdifferenser hänförliga till den 
operativa verksamheten ingår i rörelseresultatet . Kursdif-
ferenser för finansiell verksamhet redovisas som finansiella 
intäkter och kostnader .

Statliga stöd
Stöden redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säker-
het om att bidragen kommer att erhållas .

Parallellregisterstöd erhålls både inom passagerar- och last-
verksamheten . Stödet beviljas på sjöpersonalens skatter och 
sociala avgifter i enlighet med EU:s riktlinjer . Erhållet stöd 
redovisas mot personalkostnaderna och periodiseras på sam-
ma sätt över samma perioder som de kostnader bidragen är 
avsedda att kompensera för. Övriga offentliga stöd redovisas 
bland övriga rörelseintäkter .

Operationella leasingavtal
Alla koncernens leasingavtal är klassificerade som ope-
rationell leasing, eftersom de ekonomiska riskerna och 
förmånerna som förknippas med ägande inte är överförda till 
koncernen . 

Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i 
årets resultat linjärt över leasingperioden . Förmåner erhållna 
i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i årets 
resultat som en minskning av leasingavgifterna linjärt över 
leasingavtalets löptid . Variabla avgifter kostnadsförs i de 
perioder de uppkommer .

Koncernen leasar vissa materiella tillgångar såsom bilar, 
kopieringsmaskiner och viss IT-utrustning .

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på 
bankmedel, fordringar och räntebärande värdepapper, ränte-
kostnader på lån, utdelningsintäkter, valutakursdifferenser, 
orealiserade och realiserade vinster och förluster på finan-
siella placeringar samt derivatinstrument som används inom 
den finansiella verksamheten. Ränteintäkter på fordringar 

och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör 
att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under 
räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av 
fordran eller skulden . Beräkningen innefattar alla avgifter 
som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av 
effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- 
och underkurser .

Skatter 
Skatt som ingår i resultaträkningen avser både aktuell och 
förändring av latent skatteskuld eller –fordran . Inkomstskat-
ter redovisas i årets resultat utom då underliggande transak-
tion redovisats i periodens övrigt totalresultat eller i eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital . Inkomstskatten beräknas på 
basis av de skattesatser som på balansdagen är beslutade 
i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är 
verksamma .

Koncernen redovisar latent skatt på temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder . Latenta skattefordringar avseende avdragsgilla 
temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas en-
dast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna 
utnyttjas. Latenta skatteskulder redovisas under långfristiga 
skulder . Vid beräkning av den latenta skatteskulden och 
–fordran används de skattesatser som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den 
berörda latenta skatten realiseras .

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och nettoförsäljningsvärdet . Omsättningstillgångarna 
består av varulager ombord på fartygen och iland samt av 
bunkerlager ombord på fartygen. Anskaffningsvärdet för varu-
lager och bunkerlager beräknas genom tillämpning av först in, 
först ut-metoden (FIFU) och inkluderar utgifter som uppkom-
mit vid förvärvet av lagertillgångarna och transport av dem till 
deras nuvarande plats och skick . Nettoförsäljningsvärdet är 
det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamhe-
ten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande 
och för att åstadkomma en försäljning .

Immateriella tillgångar
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventu-
ella ackumulerade nedskrivningar. Beträffande goodwill i 
förvärv som ägt rum före den 1 januari 2008 har koncernen 
vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS retroaktivt utan 
det per denna dag redovisade värdet utgör fortsättningsvis 
koncernens anskaffningsvärde, efter nedskrivningsprövning. 
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Koncernens redovisningsprinciper

Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas 
minst årligen för nedskrivningsbehov . Eckerökoncernen har 
inga andra immateriella tillgångar med en obestämbar nytt-
jandeperiod eller som ännu inte är färdiga att användas .

Övriga immateriella tillgångar består av dataprogramvara . 
Dessa värderas till ursprunglig anskaffningsutgift och av-
skrivs linjärt under den uppskattade ekonomiska nyttjande-
perioden 4–5 år .

Materiella tillgångar
Materiella tillgångar upptas i balansräkningen till ursprung-
lig anskaffningsutgift efter avdrag för ackumulerade plan-
avskrivningar och eventuella nedskrivningar . Materiella 
tillgångarnas värde består till övervägande del av koncernens 
fartyg. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader 
direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats 
och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaff-
ningen. Större utgifter som bedöms höja fartygens värde eller 
avkastning genom exempelvis kapacitetsförbättringar eller 
kostnadsrationaliseringar ökar fartygens redovisade värde i 
balansräkningen. I fartygens anskaffningsvärde ingår bygg-
nadstida finansiella kostnader. Fartygen består av delar med 
olika nyttjandeperioder och behandlas som separata kompo-
nenter. Respektive fartygs restvärde utgörs av dess uppskat-
tade återvinningsvärde . Bedömning av en tillgångs restvärde 
och nyttjandeperiod görs årligen. Större återkommande 
översyner periodiseras fram till nästa översyn. Reparationer 
kostnadsförs löpande. Tillkommande utgifter läggs till anskaff-
ningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekono-
miska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att 
komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt . Eventuella oavskrivna redovisade 
värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, 
utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. 

Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod, mark skrivs inte av. Avskrivningar enligt plan 
för fartyg baseras på för varje fartyg individuell bedömning 
av den beräknade nyttjandeperioden och avskrivs linjärt 
under den tiden med beaktande av restvärdet . Nedskrivning 
redovisas om fartygens återvinningsvärde understiger det 
redovisade värdet .

De beräknade nyttjandeperioderna är: 
Byggnader och konstruktioner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25–40 år 
Fartyg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7–25 år 
Fartyg, dockningskostnader  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2–3 år 
Inredning av långvarig karaktär   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 år 
Maskiner, inventarier och inredning av  
kortvarig karaktär .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3–10 år 
Övriga immateriella tillgångar   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4–5 år

Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller ut-
rangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försälj-
ningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag 
för direkta försäljningskostnader . Sådan vinst och förlust 
redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad.

Låneutgifter
Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade 
kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalifice-
rade tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång 
är en tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i 
anspråk att färdigställa . I första hand aktiveras låneutgifter 
som uppkommit på lån som är specifika för den kvalificerade 
tillgången . I andra hand aktiveras låneutgifter som uppkom-
mit på generella lån, som inte är specifika för någon annan 
kvalificerad tillgång. Under räkenskapsåret har inga låneut-
gifter aktiverats .

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid 
varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på 
nedskrivningsbehov. För goodwill, andra immateriella till-
gångar med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella 
tillgångar som ännu inte är färdiga för användning beräknas 
återvinningsvärdet dessutom årligen . För en tillgång som 
inte genererar kassaflöden som är väsentligen oberoende 
av andra tillgångar beräknas återvinningsvärdet för den 
kassagenererande enheten . En nedskrivning redovisas när 
en tillgångs eller kassagenererad enhets redovisade värde 
överstiger återvinningsvärdet . En nedskrivning belastar re-
sultaträkningen . Återvinningsvärdet på materiella tillgångar 
är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader 
och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskon-
teras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som 
beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den 
specifika tillgången. En nedskrivning reverseras om det både 
finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre  
föreligger och det har skett en förändring i de antaganden 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet .  
Nedskrivning på goodwill kan dock aldrig reverseras . 
Återvinningsvärdet för finansiella tillgångar beskrivs under 
finansiella instrument.  

Ersättningar till anställda
Utomstående pensionsförsäkringsbolag svarar för pensions-
skyddet i koncernbolagen. Pensionsförsäkringspremierna för 
de pensionsarrangemang inom koncernen som har klassifi-
cerats som avgiftsbestämda, har periodiserats att motsvara 
prestationslönerna i bokslutet . För de pensionsarrangemang 
som klassificerats som avgiftsbestämda, innebär det att 
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bokförda pensionsutgifter täcker koncernens pensionsåta-
ganden . Koncernen har inte några rättsliga eller informella 
förpliktelser att betala ytterligare avgifter om pensionsför-
säkringsbolagen inte har tillräckliga tillgångar för att betala 
alla ersättningar till anställda . En kostnad för ersättningar i 
samband med uppsägningar av personal redovisas endast 
om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlig-
het till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att 
avsluta en anställning före den normala tidpunkten .

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, 
aktier, övriga fordringar samt derivat. Bland skulder och 
eget kapital återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt 
derivat .

Klassificering och värdering av finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffnings-
värde motsvarande instrumentets verkliga värde, med tillägg 
för transaktionskostnader för alla finansiella instrument, 
förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång 
som redovisas till verkligt värde via resultatet . Redovisning 
sker därefter beroende av hur de har klassificerats enligt 
nedan .

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-
räkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmäs-
siga villkor . Skuld tas upp när motparten har presterat och 
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura 
ännu inte mottagits . 

Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras 
av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen . Verkligt 
värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att 
använda värderingstekniker, till exempel nyligen genomförda 
transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade 
kassaflöden.

nedskrivningar av finansiella tillgångar
Vid varje rapporteringsperiods slut utvärderar företaget om 
det finns objektiva indikationer på att en finansiell tillgång el-
ler grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning.

En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har 
ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns 
objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en 
eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovi-
sats första gången och att denna händelse har en inverkan på 
de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella till-
gången som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt . Kriterier 
som koncernen använder för att fastställa om det föreligger 

objektiva bevis är t.ex. betydande finansiella svårigheter hos 
gäldenären eller att det är sannolikt att gäldenären kommer 
att gå i konkurs . För kategorin lånefordringar och kund-
fordringar beräknas nedskrivningen som skillnaden mellan 
tillgångens redovisade värde och de uppskattade framtida 
kassaflödena.

För eget kapitalinstrument som klassificeras som tillgångar 
som kan säljas, förutsätts en väsentlig och utdragen nedgång 
i det verkliga värdet under instrumentets anskaffningsvärde 
innan en nedskrivning verkställs . Om nedskrivningsbehov 
föreligger för en tillgång i kategorin tillgångar som kan säljas, 
omförs eventuella ackumulerade värdeförändringar redovi-
sade i en särskild komponent av eget kapital till resultatet . 
Nedskrivningar av eget kapitalinstrument som tidigare 
redovisats i årets resultat får inte senare återföras via årets 
resultat utan i övrigt totalresultat . 

indelning i kAtegorier
IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. 
Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det 
finansiella instrumentet. Företagsledningen bestämmer klas-
sificering vid ursprunglig anskaffningstidpunkt. 

Kategorierna är följande:

1. finAnsiellA tillgÅngAr värderAde till  
verkligt värde viA resUltAtet

Denna kategori består av två undergrupper: finansiella 
tillgångar som innehas för handel och andra finansiella till-
gångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori . 
En finansiell tillgång klassificeras som innehav för handel om 
den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Derivatinstrument 
klassificeras som innehav för handel utom då de används för 
säkringsredovisning . Tillgångar i denna kategori värderas 
löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade 
i årets resultat i resultaträkningen . Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultatet ingår i kortfristiga 
fordringar eftersom de har en förfallodag på mindre än 12 
månader från räkenskapsperiodens slut .

2. lÅnefordringAr och kUndfordringAr
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte utgör derivatinstrument med fasta betalningar 
eller med betalningar som går att fastställa, och som inte är 
noterade på en aktiv marknad . Fordringarna uppkommer då 
företag tillhandahåller varor och tjänster till kredittagaren 
utan avsikt att idka handel i fordringsrätterna . Tillgångar i 
denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektiv-
ränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kund-
fordran redovisas till det belopp som beräknas inflyta, dvs. 
efter avdrag för osäkra fordringar . Lånefordringar och kund-
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viduellt. Kundfordringens förväntade löptid är kort, varför 
värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering . 
Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens 
kostnader .

leverantörsskulder och övriga skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder klassificeras som  
andra finansiella skulder, vilket innebär att de initialt redo-
visas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskost-
nader . Leverantörsskulder och övriga skulder värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulder och övriga 
skulder presenteras som kortfristiga eftersom de har en 
förväntad löptid på mindre än 12 månader efter räkenskaps-
periodens slut .

Räntebärande skulder
Räntebärande skulder redovisas initialt till erhållet belopp 
efter avdrag för transaktionskostnader .

Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas där-
efter till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffnings-
värde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när 
skulden togs upp . Det innebär att över- och undervärden lik-
som direkta emissionskostnader periodiseras över skuldens 
löptid . Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 
ett år medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år .

derivat och säkringsredovisning
Derivat utgörs vid bokslutstidpunkten av ränteswappar som 
utnyttjas för att täcka risker för  exponering av ränterisk. 
Derivat redovisas i balansräkningen på kontraktsdagen till 
verkligt värde . Realiserade värdeförändringar på derivat-
instrument redovisas i resultaträkningen baserat på syftet 
med innehavet . Används derivatet för säkringsredovisning 
redovisas värdeförändringar på samma rad i resultaträk-
ningen som den säkrade posten . Vid säkringsredovisning 
redovisas den ineffektiva delen av instrumentet på samma 
sätt som värdeförändringar på derivat som inte används för 
säkringsredovisning .

Vid bokslutstidpunkt finns även valutaterminer för vilka 
säkringsredovisning inte tillämpas . Värdeförändringar i andra 
fall än säkringsredovisning redovisas som intäkter respektive 
kostnader inom rörelseresultatet eller inom finansnettot 
baserat på syftet med användningen av derivatinstrumentet 
och huruvida användningen relateras till en rörelsepost eller 
finansiell post.

säkring av koncernens räntebindning  
– kassaflödessäkringar
För säkring av ränterisk används ränteswappar, vilka värde-
ras till verkligt värde i balansräkningen . I resultaträkningen 

fordringar ingår i kortfristiga fordringar eftersom dessa har 
en förfallodag på mindre än 12 månader efter räkenskaps-
periodens slut .

3. investeringAr som hÅlls till förfAll
Finansiella tillgångar som har betalningsströmmar som är 
fasta eller som kan fastställas på förhand och med en fast 
löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att 
inneha till förfall värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivrän-
ta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Det innebär 
att över- och undervärden liksom direkta transaktionskostna-
der periodiseras över instrumentets löptid . Koncernen hade 
vid bokslutstillfället inga tillgångar klassificerade i denna 
kategori .

4. finAnsiellA tillgÅngAr som kAn säljAs
I denna kategori ingår finansiella tillgångar som inte kan 
klassificeras i någon annan kategori, eller som företaget 
initialt valt att klassificera i denna kategori. I denna kategori 
klassificeras tillgångarna löpande till verkligt värde med 
periodens värdeförändringar i en särskild komponent av 
eget kapital, dock ej sådana värdeförändringar som beror på 
nedskrivningar, ej heller ränta på fordringsinstrument och 
utdelningsintäkter samt valutakursdifferenser på monetära 
poster vilka redovisas i årets resultat . De ingår i långfristiga 
tillgångar om inte företagsledningen har för avsikt att avyttra 
tillgången inom 12 månader efter räkenskapsperiodens slut . 
Vid avyttringen av tillgången redovisas ackumulerad vinst 
eller förlust, som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, i 
årets resultat . 

likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart 
tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande 
institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid 
från anskaffningstidpunkten understigande tre månader 
vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluk-
tuationer .

långfristiga fordringar och övriga fordringar
Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar 
är fordringar som uppkommer då företaget tillhandahåller 
pengar utan avsikt att idka handel med fordringsrätten . Om 
den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de 
långfristiga fordringar och om den är kortare övriga ford-
ringar . Dessa fordringar tillhör kategorin lånefordringar och 
kundfordringar .

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas 
inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts indi-
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redovisas räntekupongdelen löpande som ränteintäkt eller räntekostnad och övrig 
värdeförändring av ränteswappen redovisas i övrigt totalresultat och de ackumu-
lerade värdeförändringarna i en särskild komponent av eget kapital (säkringsreser-
ven) så länge som kriterierna för säkringsredovisning och effektivitet är uppfyllda. 
De ackumulerade belopp i eget kapital återförs till resultaträkningen i de perioder 
då den säkrade posten påverkar resultatet . 

När ett säkringsinstrument förfaller eller säljs eller när säkringen inte längre upp-
fyller kriterierna för säkringsredovisning och ackumulerade vinster eller förluster 
avseende säkringen finns i eget kapital, kvarstår dessa vinster/förluster i eget 
kapital och resultatförs samtidigt som den prognostiserade transaktionen slutligen 
redovisas i resultaträkningen .

Ansvarsförbindelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör 
från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera 
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som 
en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resur-
ser kommer att krävas .

Utdelning
Utdelningar redovisas som skuld efter det att bolagsstämman godkänt  
utdelningen .

Nya IFRS och tolkningar som kommer  
att tillämpas under kommande perioder 
Koncernen börjar tillämpa respektive standard, standardändring och tolkning från 
och med det datum då den träder i kraft eller, om datumet för ikraftträdandet är 
ett annat än den första dagen i räkenskapsperioden, från och med början av den 
räkenskapsperiod som följer på datumet för ikraftträdandet .

Kommande ändringar i IAS-, IFRS- och IFRIC-tolkningar, som EU har godkänt upp-
skattas inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens bokslut .
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Notuppgifter till koncernbokslut

tEUR 2011 2010

Not 1

Omsättning
Passagerarrelaterade intäkter 188  954 188  605
Fraktintäkter 45  207 39  415
Övriga intäkter 781 877

totalt 234  942 228  898

Not 2

övRiga RöRelseintäKteR 
Returnerad hamnavgift 544 0
Vinst vid försäljning av materiella och immateriella tillgångar 77 106
Försäkringsersättningar 671 0
Offentliga stöd 749 712

totalt 2 041 818

Not 3

MateRial oCH tJänsteR/vaRoR
Varuinköp 73  485 69  717
Förändring av lager –614 448
Inköpta tjänster 10  611 10  459

totalt 83  482 80  624

Not 4

PeRsOnalKOstnaDeR
Löner och arvoden 53  156 50  143
Pensionskostnader 5  773 5  393
Övriga lönebikostnader 10  511 9  936
Parallellregisterstöd –17  990 –16  894

totalt 51  450 48  578
varav övriga förmåner till anställda efter avslutad tjänst 175 47

Uppgifter om ledningens löneförmåner och lån är upptagna i not 24 Upplysningar om närstående. 

under räkenskapsperioden hade koncernen anställda i genomsnitt 
Sjöpersonal 848 855
Landpersonal 305 306

totalt 1  152 1  161
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tEUR 2011 2010

Not 5

avsKRivningaR oCH nedsKRivningaR
avskrivningar
Immateriella tillgångar

Dataprogram 235 225
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och konstruktioner 667 643
Fartyg 15  002 13  684
Maskiner och inventarier 873 1 221

nedskrivningar
Fartyg 125 0

totalt 16  903 15  769

Not 6

övRiga RöRelseKostnadeR
Kostnader för marknadsföring och försäljning 21  615 20  819
Kostnader för drift och administration 42  170 39  652

totalt 63  784 60  471

varav revisorers arvoden och ersättningar

Revisorsuppdrag
PwC 21 0
KPMG 52 70

totalt 73 70

Övriga uppdrag
PwC 14 0
KPMG 0 34

totalt 14 34

Not 7

finansiella intäKteR
Redovisat i periodens resultat
Dividendintäkter 4 6
Ränteintäkter från tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde och övriga  
finansiella poster 267 103
Valutakursvinster 1  104 1  798

totalt 1  375 1  907
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tEUR 2011 2010

Not 8

finansiella KostnadeR
Redovisat i periodens resultat
Räntekostnader från instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde och övriga 
finansiella poster 6  626 7  289
Valutakursförluster 1  150 1  440

totalt 7  776 8  729

i bokslutet ingår valutakursvinster och –förluster i följande poster
Omsättning –286 1  615
Kostnader 235 147
Finansiella poster –46 358

totalt –97 2  120

Not 9

inKOmstsKatteR
Periodens skattekostnad 2  291 1 266
Justering av skatter hänförliga till tidigare år –2 –2
Förändring skattesats latenta skatteskulder/fordringar –1 891 0
Latenta skatter 1 510 3 277

summa inkomstskatter 1 909 4 541

skillnaden mellan nominell finsk skattesats (26 %) och effektiv skattesats:
Redovisat resultat före skatt 14 963 17 453
Skatter enligt gällande skattesats för moderbolaget 3 890 4 538
Effekten av utländska dotterbolags avvikande skattesatser –4 –2
Skattefria intäkter –17 –1
Ej avdragsgilla kostnader 26 9
Förändring i latent skatteskuld p .g .a . ändrad skattesats –1  891 0
Skatter hänförliga till tidigare år –2 –2
Övrigt –93 0

Redovisad skattekostnad i resultaträkningen  1 909 4 541

förändring i skatt hänförligt till poster redovisade över periodens övrigt totalresultat år 2011
Före skatt Skatt Efter skatt

Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter 61 0 61
Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas –50 13 –37
Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar 955 –248 707

Redovisad skattekostnad för periodens övrigt totalresultat 966 –235 730

förändring i skatt hänförligt till poster redovisade över periodens övrigt totalresultat år 2010
Före skatt Skatt Efter skatt

Årets omräkningsdifferens vid omräkning av utländska verksamheter –142 0 –142
Årets förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas –27 7 –20
Årets förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar 418 –109 309

Redovisad skattekostnad för periodens övrigt totalresultat 249 –102 147

Notuppgifter till koncernbokslut
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tEUR

Not 10

MateRiella anläggningstillgÅngaR
Mark– 

områden
Byggnader och  
konstruktioner  fartyg

Maskiner och  
inventarier  totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2011 913 16  414 357  934 9  192 384  453
Ökning 113 771 7  744 1  433 10  062
Avyttring 0 0 0 –248 –248
Överföring mellan posterna 0 0 0 –12 –12
Nedskrivning och utrangering 0 0 –125 –966 –1  091
Omräkningsdifferens 0 0 0 –116 –116

Anskaffningsutgift 31.12.2011 1  027 17  185 365  553 9  284 393  048

Ackumulerade avskrivningar 1 .1 .2011 0 5  173 168  109 6  645 179  927
Ackumulerade avskrivningar på avyttringar 0 0 0 –248 –248
Avskrivningar under räkenskapsperioden 0 667 15  002 873 16  542
Överföring mellan posterna 0 0 0 –12 –12
Utrangering 0 0 0 –966 –966
Omräkningsdifferens 0 0 0 –115 –115

Ackumulerade avskrivningar 31 .12 .2011 0 5  840 183  111 6  177 195  127

Bokföringsvärde 31.12.2011 1  027 11  345 182  442 3  107 197  921

Mark– 
områden

Byggnader och 
konstruktioner  fartyg

Maskiner och  
inventarier  totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2010 913 15  789 356  443 10  502 383  647
Inköp 0 625 5  692 605 6  922
Avyttring 0 0 0 –332 –332
Överföring mellan posterna 0 0 0 –1  622 –1  622
Utrangering 0 0 –4  201 0 –4  201
Omräkningsdifferens 0 0 0 38 38

Anskaffningsutgift 31.12.2010 913 16  414 357  934 9  192 384  453

Ackumulerade avskrivningar 1 .1 .2010 0 4  530 158  626 7  323 170  478
Ackumulerade avskrivningar på avyttringar 0 0 0 –300 –300
Avskrivningar under räkenskapsperioden 0 643 13  684 1  221 15  548
Överföring mellan posterna 0 0 0 –1  622 –1  622
Utrangering 0 0 –4  201 0 –4  201
Omräkningsdifferens 0 0 0 23 23

Ackumulerade avskrivningar 31 .12 .2010 0 5  173 168  109 6  645 179  927

Bokföringsvärde 31.12.2010 913 11  240 189  825 2  548 204  526

Notuppgifter till koncernbokslut
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tEUR

Not 11

iMMateRiella tillgÅngaR
goodwill dataprogram totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2011 17  924 1  824 19  748
Inköp 0 419 419
Överföring mellan posterna 0 4 4

Anskaffningsutgift 31.12.2011 17  924 2  247 20  171

Ackumulerade avskrivningar 1 .1 .2011 0 1  126 1  126
Avskrivningar under räkenskapsperioden 0 235 235
Överföring mellan posterna 0 4 4

Ackumulerade avskrivningar 31 .12 .2011 0 1  365 1  365

Bokföringsvärde 31.12.2011 17  924 880 18  804

goodwill dataprogram totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2010 17  924 1  434 19  358
Inköp 0 529 529
Avyttring 0 –24 –24
Överföring mellan posterna 0 –114 –114

Anskaffningsutgift 31.12.2010 17  924 1 824 19 748

Ackumulerade avskrivningar 1 .1 .2010 0 1  019 1  019
Ackumulerade avskrivningar på avyttringar 0 –5 –5
Avskrivningar under räkenskapsperioden 0 225 225
Överföring mellan posterna 0 –114 –114

Ackumulerade avskrivningar 31 .12 .2010 0 1  126 1  126

Bokföringsvärde 31.12.2010 17  924 697 18  621

prövning Av nedskrivningsbehov för goodwill
Nedskrivningsprövningar för kassagenerande enheter inne-
hållande goodwill genomförs årligen i enlighet med IAS 36 . 
Nedskrivningsbehovet för goodwill prövas på nivån grupp av 
kassagenererande enheter .

Goodwill har i sin helhet fördelats till Birka Cargo och Birka 
Cruises . 

Nedskrivningsbehovet för goodwill prövas genom att de testa-
de enheternas redovisade värde jämförs med nyttjandevärdet. 
Enheternas nyttjandevärde bygger på framtida kassaflöden. 
Känslighetsanalyser har gjorts för att bedöma om någon rimlig 
och möjlig ogynnsam förändring i antaganden skulle kunna 

leda till nedskrivningsbehov. Den totala nyttjandeperioden 
i testerna är obegränsad och den organiska tillväxttakten 
väntas bli 2 procent för tiden efter affärsplanen. I nedskriv-
ningsprövningen baseras de tre första åren på affärsplan och 
budget. Känslighetsanalyserna som genomfördes fokuserade 
på lägre tillväxttakt för intäkter och högre diskonteringsräntor 
och visade inget nedskrivningsbehov för gruppen av kassage-
nererande enheter då det framtida nyttjandevärdet avsevärt 
överstiger det redovisade balansvärdet .

Resultaten från nedskrivningsprövningar baserar sig på 
ledningens antaganden om framtida räkenskapsperioder . 
Prognoser och övriga antaganden ses över kontinuerligt och 
de kan förändras .

Notuppgifter till koncernbokslut

de viktiga antagandena vid nedskrivningsprövningen för
     Birka Cargo

             2011                     2010
       Birka Cruises

             2011                       2010
Förväntad omsättningsökning 2 % 2 % 2 % 2 %
Diskonteringsränta efter skatt 6,03 % 6,26 % 5,98 % 6,26 %
Förväntad långfristig tillväxt 2 % 2 % 2 % 2 %
Fördelad goodwill 11,4 M€ 11,4 M€ 6,5 M€ 6,5 M€

Förändringar i företagets marknader, internationell ekonomi och räntor återspeglas i enhetens tillväxt- och lönsamhets- 
prognoser samt samhörande risker och avkastningskrav . 
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tEUR 2011 2010

Not 12

finansiella tillgÅngaR
finansiella placeringar som är långfristiga
Finansiella tillgångar som kan säljas 255 305

Not 13

lÅngfRistiga foRdRingaR
Returnerade hamnavgifter 451 0
totalt 451 0

Not 14

latenta sKatteR
latenta skattefordringar
Redovisade direkt i eget kapital

Säkringsreserv 1 058 1 394
Redovisade över resultaträkningen

Värdering av derivat 25 13
Övriga temporära skillnader 317 0

totalt 1 399 1 407

latenta skatteskulder
Redovisade direkt i eget kapital

Verkligtvärdereserv 4 17
Redovisade över resultaträkningen

Avskrivningsdifferenser och övriga reserveringar 30 901 30 957
Övriga skattepliktiga temporära skillnader –5 –5

totalt 30 896 30 952

Av förändringen i latenta skatter har –0,4 miljoner redovisats i resultaträkningen och 0,3 miljoner på balansräkningen.

Uppskjutna skatteskulder som uppstår på utländska dotterbolags outdelade vinstmedel har inte redovisats, eftersom 
dotterbolagens vinster anses vara permanent investerade i ifrågavarande länder . 
Ej utdelade balanserade vinstmedel uppgick sammanlagt till 4,5 miljoner (4,5 milj.).

Not 15

vaRulageR
Varulager 3 280 2 738
Bunkerlager 876 802

totalt 4 155 3 541

Notuppgifter till koncernbokslut
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tEUR 2011 2010

Not 16

KunD– oCH övRiga foRdRingaR
Kundfordringar 6 555 4 642
Övriga fordringar 1 727 1 701
Övriga resultatregleringar och utgiftsförskott

Parallellregisterstöd 4 180 3 825
Övriga resultatregleringar 2 162 3 507

totalt 14 625 13 675

Fordringarna är inte förknippade med betydande kreditrisker. 

Not 17

liKvida Medel
Kassa och bank 29 573 31 119

totalt 29 573 31 119

Redovisat värde av likvida medel i koncernens finansieringsanalys motsvarar deras värde i balansräkningen. 

Not 18

RänteBäRande sKuldeR
långfristiga

Lån från penninginstitut 94 100 109 100

totalt 94 100 109 100

Kortfristiga 
Följande års amortering av lån från penninginstitut 15 000 15 000

totalt 15 000 15 000

förfallostruktur finansiella skulder
31.12.2011 <1 år 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år
Lån från penninginstitut 18 429 59 955 11 216 27 286 0
Derivat 2 135 1 683 600 0 0
Leverantörsskulder och övriga skulder 15 726 0 0 0 0

totalt 36 290 61 638 11 816 27 286 0

31.12.2010 <1 år 1–2 år 2–3 år 3–4 år 4–5 år
Lån från penninginstitut 19 148 18 627 60 165 11 249 27 204
Derivat 1 957 1 627 1 346 480 0
Leverantörsskulder och övriga skulder 15 869 0 0 0 0

totalt 36 974 20 254 61 511 11 729 27 204

De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena förutom för derivatinstrument, vilka inklu-
deras till deras verkliga värden. Derivatinstrument ingår i analysen om deras avtalsenliga förfallodagar är väsentliga för att 
förstå tidpunkten för framtida kassaflöden.

Notuppgifter till koncernbokslut
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tEUR 2011 2010

Not 19

leveRantöRs– oCH övRiga sKuldeR
Leverantörsskulder 10 633 11 020
Erhållna förskott 1 119 345
Övriga kortfristiga skulder 3 974 4 849
Resultatregleringar

Löne- och semesterskuld 5 863 5 755
Övriga resultatregleringar 2 590 1 385

totalt 24 178 23 354

Not 20

deRivatinstRuMent
långfristig del
Ränteswap som används för säkringsredovisning 2 283 3 453

totalt långfristig del 2 283 3 453

Kortfristig del
Ränteswap som används för säkringsredovisning 2 034 1 907
Valutaterminskontrakt som värderas till verkligt värde via resultaträkningen 101 50
totalt kortfristig del 2 135 1 957

totalt derivatinstrument 4 418 5 410

Not 21

finansiella RisKeR 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag 
av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer 
i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar 
i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. 
De finansiella riskerna hanteras i enlighet med de befogen-
hetsramar som anges i koncernens finanspolicy och som fast-
ställs av styrelsen. Koncernens finanspolicy för hantering av 
finansiella risker verkställs av koncernens moderbolag och 
bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat 
och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens 
finansiella transaktioner och risker ligger hos moderbolaget. 
Den övergripande målsättningen är att tillhandahålla en 
kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa 
effekter av marknadsfluktuationer på koncernens resultat. 
Hantering av säkringsinstrument görs av moderbolaget .

valutarisk
Koncernen är exponerad för olika typer av valutarisker. Den 
främsta exponeringen avser köp och försäljning av valutor, 
där risken dels kan bestå av fluktuationer i valutan på kund- 
eller leverantörsfakturan, dels valutarisken i förväntade eller 
kontrakterade betalningsflöden benämnd transaktionsexpo-
nering. Valutariskexponering återfinns även i omräkningen av 

utländska dotterföretags tillgångar och skulder till moderbo-
lagets funktionella valuta, så kallad omräkningsexponering. 
Koncernen är inte utsatt för omräkningsexponering i någon 
större utsträckning . 

Valutaexponeringen återfinns främst inom passagerar- och 
kryssningsverksamheten där intäkterna huvudsakligen 
utgörs av svenska kronor och utgifterna till stor del är i euro . 
Vid bokslutstillfället innehade koncernen 37,8 miljoner SEK 
(35,4 milj. SEK) som värderats enligt kursen 8,91 (8,97). 

Koncernen har för tillfället ca 56 procent av intäktsflödet i 
svenska kronor . Valutarisken hanteras genom att löpande 
växla svenska kronor till euro. I och med att både M/S Eckerö 
och M/S Birka Paradise seglar under svensk flagg kan en 
betydande del av inkomster och utgifter i svenska kronor 
matchas mot varandra. Baserat på nettoinflödet av svenska 
kronor för 2011 skulle koncernens resultat ha påverkats med 
6,7 miljoner euro (6,7 milj. euro) ifall valutakursen varierat 
med +/– 10 procent i genomsnitt på årsbasis. Derivatinstru-
ment i form av valutaterminer används för att minimera  
valutarisken . Vid bokslutstillfället fanns öppna derivatkon-
trakt för 80 miljoner SEK (30 milj. SEK).

Notuppgifter till koncernbokslut
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Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadsräntor, samt att 
koncernens räntekostnader påverkas av räntefluktuationer. 
Ränterisk kan dels bestå av förändringar i verkligt värde, pris-
risk, dels förändringar i kassaflöde, kassaflödesrisk. En bety-
dande faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden . 
Långa räntebindningstider påverkar främst kassaflödesrisken, 
medan kortare räntebindningstider påverkar prisrisken . Deri-
vatinstrument som exempelvis ränteswapkontrakt används för 
att hantera ränterisken . Koncernens ränterisk uppstår huvud-
sakligen genom långfristig upplåning som görs med rörlig 
ränta. Koncernen har som policy att ha ca 50 procent av sin 
upplåning skyddad genom ränteswappar. De viktigaste rörliga 
räntorna för koncernen är Euribor . Under 2011 och 2010  
bestod koncernens upplåning till rörlig ränta av euron .

Känslighetsanalys för förändringen av räntekostnaden på års-
nivå vid en ändring i räntenivån på +/– 1,0 procentenhet är föl-
jande; en ökning i marknadsräntan på 1,0 procentenhet skulle 
medföra en ökning i räntekostnaden om 0,4 miljoner euro (0,5 
milj. euro), en sänkning i marknadsräntan på 1,0 procentenhet 
skulle medföra en minskning i räntekostnaden om 0,4 miljoner 
euro (0,5 milj. euro). Koncernen tillämpar säkringsredovisning 
av räntederivatinstrument . 60 procent av de långfristiga lånen 
är säkrade via räntederivat och dessa är även inkluderade i 
känslighetsanalysen. Vid bokslutstidpunkten var värdet på 
ränteswappen –4,3 miljoner euro (5,4 milj. euro). 

likviditetsrisk
Med likviditetsrisk, även kallad finansieringsrisk, avses risken 
för att koncernen skulle få problem att anskaffa medel för att 
möta sina åtaganden, att finansiering för verksamheten vid 
en given tidpunkt inte kan erhållas eller endast till kraftigt 
ökade kostnader . Likviditetsrisken hanteras genom att kon-
cernen innehar en betalningsberedskap i form av tillgänglig 
likviditet av bankmedel och kortfristiga placeringar samt 
tillgänglig finansiering genom outnyttjade kontrakterade 
kreditfaciliteter. Den 31 december 2011 fanns 29,6 miljoner 
euro som likvida medel samt tillgängliga kreditlöften om 10 
miljoner euro . Dessa kreditlöften löper ut 2013 . Dessutom 
har förfallotiderna på de finansiella skulderna spridits över 
tiden för att begränsa likviditetsrisken. Koncernens finan-
siella skuld uppgick vid årsskiftet till 109,1 miljoner euro och 
förfallostruktur på låneskulden framgår av not 18 . Finansie-
ringen är bunden till lånevillkor som inkluderar lönsamhets- 
och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls kan finansiärer-
na kräva förtida återbetalning av lånen . Vid bokslutstillfället 
uppfylldes samtliga villkor. 

Efter balansdagen har koncernen ingått ett avtal med 
Svenska Handelsbanken om refinansiering av befintliga lån 
samt finansiering av anskaffningen av M/S Moby Freedom.

Notuppgifter till koncernbokslut

Kreditrisk
Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden 
dvs. att betalning inte erhålls för kundfordringar, utgör en 
kreditrisk . Koncernen minimerar risken för kreditförluster 
genom att till största delen sälja mot kontantbetalning eller 
utnyttja förskottsfakturering.

På balansdagen föreligger inte någon betydande koncentra-
tion för kreditexponering i förhållande till någon viss kund 
eller motpart . Den maximala exponeringen för kreditrisk 
framgår av det redovisade värdet i balansräkningen för  
respektive finansiell tillgång.

  tEUR
ÅldeRsstRuKtuR pÅ  
KunDFORDRingaR 2011 2010
fordringar
Ej förfallna 3 426 3 270
1–30 dagar 2 637 894
31–60 dagar 115 268
61–90 dagar 90 125
över 90 dagar 287 85

totalt 6 555 4 642

Koncernen har under 2011 inte haft väsentliga kreditför-
luster . Förfallna kundfordringar skickas normalt för indriv-
ning . Koncernen har inte erhållit säkerheter för utestående 
kundfordringar och inte heller omförhandlat villkoren för 
kundfordringar .

oljerisk
Fluktuationerna i bunkerpriserna utgör en väsentlig risk 
för passagerar- och kryssningsverksamheten, vars årliga 
bunkerförbrukning uppgår till ca 29 000 ton . En del av 
förbrukningen kan säkras genom derivatkontrakt . Kontrakten 
avräknas månatligen till en volym som svarar mot under-
liggande förbrukningsvolym. Koncernens bunkerkostnad 
uppgick under 2011 till 19,1 miljoner euro (14,5 milj. euro), 
vilket utgör 8,1 procent av omsättningen (6,3 procent). Vid 
bokslutstillfället fanns inga öppna derivatkontrakt på bunker . 
Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning av bunker-
derivat . Förändringar i oljeoptionernas marknadsvärde vid 
bokslutstidpunkten redovisas bland material och tjänster . En 
förändring av bunkerpriset med 10 procent skulle påverka 
koncernens resultat med +/– 2 miljoner euro.

Kapitalstruktur
Koncernen har som målsättning att hålla en bra balans 
mellan eget kapital och lånefinansiering som möjliggör ett 
upprätthållande av god kreditvärdighet . 

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan kon-
cernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, 
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återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller 
sälja tillgångar för att minska skulderna .

Kapitalstrukturen i koncernen utgörs av nettoskuld om  
79,5 miljoner euro (93,0 milj. euro) och ett eget kapital om 
97,4 miljoner euro (87,6 milj. euro). Nettoskulden i förhål-
lande till eget kapital är 82 procent (106 procent). Dessutom 
följer koncernen de nyckeltal som presenteras i styrelsens 
verksamhetsberättelse . 

värdering till verkligt värde
Verkligt värde för de finansiella instrument som värderas till 

verkligt värde i balansräkningen bestäms enligt följande: 
Finansiella placeringar är värderade enligt priser noterade på 
en aktiv marknad (Nivå 1) för 0,2 miljoner euro (0,3 milj. euro). 
Derivatinstrument är värderade utifrån direkt eller indirekt 
observerbara marknadsdata (Nivå 2) för –4,4 miljoner euro 
(–5,4 milj. euro).

Verkligt värde på finansiella instrument redovisade enligt 
upplupet anskaffningsvärde anses motsvara de redovisade 
balansvärdena .

Notuppgifter till koncernbokslut

  tEUR

finansiella instrument per kategori

tillgångar i balansräkningen 2011
Låne- och  

kundfordringar

Finansiella  
tillgångar som 

kan säljas Summa

Finansiella tillgångar som kan säljas 255 255
Kundfordringar och övriga fordringar 8 283 8 283
Likvida medel 29 573 29 573
totalt 8 283 29 828 38 111

skulder i balansräkningen 2011

Skulder värderade 
till verkligt värde via  

resultaträkningen

Derivat som  
används för  

säkringsändamål

Övriga  
finansiella 

skulder Summa

Räntebärande skulder 109 100 109 100
Derivatinstrument 101 4 317 4 418
Leverantörsskulder 10 633 10 633
totalt 101 4 317 119 733 124 151

tillgångar i balansräkningen 2010
Låne- och  

kundfordringar

Finansiella  
tillgångar som 

kan säljas Summa

Finansiella tillgångar som kan säljas 305 305
Kundfordringar och övriga fordringar 6 343 6 343
Likvida medel 31 119 31 119
totalt 6 343 31 424 37 767

skulder i balansräkningen 2010

Skulder värderade 
till verkligt värde via  

resultaträkningen

Derivat som an-
vänds för  

säkringsändamål

Övriga  
finansiella 

skulder Summa

Räntebärande skulder 124 100 124 100
Derivatinstrument 50 5 360 5 410
Leverantörsskulder 11 020 11 020
totalt 50 5 360 135 120 140 530

Not 22

säKeRHeteR oCH ansvaRsföRBindelseR föR egen del 2011 2010
Skulder för vilka företagsinteckningar, inteckningar i fartyg och deponerade aktier utgör säkerhet.
Inteckningar för skuld 500 725 500 725
Värdepapper för skuld 69 011 69 011
Lån från finansiella institut 109 100 124 100
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Notuppgifter till koncernbokslut

tEUR 2011 2010

Not 23

övRiga HYRes- oCH leasingavtal *
Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:
Inom ett år 1 448 1 298
Senare än ett år men inom 5 år 818 953
Senare än 5 år 181 185

I resultaträkningen för 2011 ingår på basis av övriga hyresavtal betalda hyres- och leasingkostnader med 1,14 miljoner 
euro (1,03 milj. euro).

* Ansvar och ansvarsförbindelser som inte ingår i balansräkningen

Not 24

upplYsningaR oM näRstÅende

Eckerökoncernens närstående innefattar dotterbolag, styrelsen, VD:n samt ledningsgruppen.

Koncernförhållanden: moderbolag/dotterbolag
Bolagets 

hemort
Koncernens 

ägarandel, %
Koncernens 

röstandel, % 

Moderbolag Rederiaktiebolaget eckerö eckerö

Birka Cargo Ab Ltd . Mariehamn 100 % 100 %
Birka Cruises AB Stockholm 100 % 100 %
Eckerö Line Ab Oy Mariehamn 100 % 100 %
Eckerö Line Ltd Isle of Man 100 % 100 %
Eckerö Linjen Ab Eckerö 100 % 100 %
Heodes Ab Mariehamn 100 % 100 %
Laevateede OÜ Tallinn 100 % 100 %
Rederi Eckerö Sverige AB Norrtälje 100 % 100 %
Williams Buss Ab Eckerö 100 % 100 %

ledningens löner och arvoden 2011 2010
Verkställande direktörer Lön 785 780

varav övriga förmåner till anställda efter avslutad tjänst 136 0
Styrelsen Arvoden totalt 210 132
Koncernens övriga ledning Lön 412 394

Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år . Verkställande direktörens ersättare är ekonomidirektör Jan Haglund .

Koncernen har inga materiella transaktioner som kan betraktas som närstående transaktioner .

Not 25

HändelseR efteR Balansdagen

Rederiet har ingått avtal med Moby S.p.A. om köp av fartyget M/S Moby Freedom för att ersätta M/S Nordlandia på rutten  
Helsingfors–Tallinn. Fartyget övergick i rederiets ägo den 7 mars 2012. Fartyget kommer att byggas om och anpassas till den 
nya trafikrutten. Investeringen inklusive ombyggnad beräknas uppgå till ca 90 miljoner euro. För att möjliggöra anskaffningen 
har rederiet ingått ett finansieringsavtal med Svenska Handelsbanken, som innehåller både refinansiering av koncernens 
tidigare lån och finansiering av det nya fartyget. Det nya fartyget beräknas sättas i trafik under andra hälften av 2012.
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KonCeRnen i feMÅRsöveRsiKt (teuR)
FAS IFRS IFRS IFRS IFRS

ResultatRäKning 2007* 2008 2009 2010 2011

Omsättning 181 327 220 845 214 149 228 898 234 942
- förändring 51,7 % 21,8 % −3,0 % 6,9 % 2,6 %

Rörelseresultat 23 648 17 480 18 760 24 275 21 364
- i % av omsättning 13,0 % 7,9 % 8,8 % 10,6 % 9,1 %

Finansiellt netto −5 571 −12 215 −8 782 −6 822 –6 401
Resultat före skatter 18 077 5 265 9 977 17 453 14 963
Skatter −4 207 −979 −2 985 −4 541 –1 909
Minoritetsandel −323 0 0 0 0
Nettoresultat 13 547 4 286 6 992 12 912 13 054

BalansRäKning 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011
tillgångar

Långfristiga tillgångar 255 234 245 838 233 350 224 860 218 830
Kortfristiga tillgångar 64 437 62 254 44 767 48 474 48 409

summa tillgångar 319 671 308 092 278 118 273 334 267 239

eget kapital och skulder
Eget kapital 73 823 72 379 77 582 87 625 97 390
Minoritetsandel 4 719 0 0 0 0

skulder
Latent skatteskuld 23 520 25 570 27 686 30 969 30 900
Långfristiga skulder 110 551 148 328 134 203 112 553 96 383
Kortfristiga skulder 107 058 61 815 38 647 42 187 42 566

summa skulder 241 129 235 713 200 536 185 709 169 849

summa eget kapital och skulder 319 671 308 092 278 118 273 334 267 239

RelatiOnstal 2007 2008 2009 2010 2011

lönsamhet
Avkastning på investerat kapital (ROI) 14,3 % 5,6 % 8,3 % 11,4 % 10,3 %
Avkastning på eget kapital (ROE) 20,7 % 5,8 % 9,3 % 15,6 % 14,1 %

soliditet, skuldsättning och likviditet
Soliditet 24,6 % 23,6 % 28,1 % 32,1 % 36,6 %
Skuldsättningsgrad 187,4% 183,9 % 151,5 % 106,1 % 81,7 %
Kassalikviditet 0,56 0,94 1,06 1,07 1,04
Balanslikviditet 0,60 1,01 1,16 1,15 1,14

Femårsöversikt & nyckeltal 
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Femårsöversikt & nyckeltal 

Avkastning på investerat kapital (ROI)  =
Resultat före skatter + Finansieringskostnader × 100

Balansomslutning − Räntefria skulder (genomsnittligt under året)

Avkastning på eget kapital (ROE)  =
Räkenskapsperiodens resultat × 100

Eget kapital (genomsnittligt under året)

Soliditet  =
Eget kapital × 100

Balansomslutning − Erhållna förskott

Skuldsättningsgrad  =
Räntebärande skulder − Likvida medel

Eget kapital

Kassalikviditet  =
Kortfristiga tillgångar − Varulager

Kortfristiga skulder

Balanslikviditet  =
Kortfristiga tillgångar

Kortfristiga skulder

KonCeRnen i feMÅRsöveRsiKt (teuR)
FAS IFRS IFRS IFRS IFRS

2007* 2008 2009 2010 2011

personal

Genomsnitt under året (antal) 990 1 189 1 162 1 161 1 152

Omsättning per person 183 186 184 197 204

nettoinvesteringar 82 715 6 369 9 903 7 316 10 405

trafikvolymer (tusental) 2007 2008 2009 2010 2011
Antal passagerare 2 250 2 497 2 654 2 627 2 618
Antal fordon 234 213 222 235 246

Antal fraktenheter 57 57 40 55 79

* Förkortad räkenskapsperiod, 11 månader.

DEFINITION AV NyCKELTAL
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Aktiedata

Rederiaktiebolaget Eckerös aktiekapital uppgår till 2 408 583 
euro . Aktien handlas regelbundet i den handel med värde-
papper som bedrivs av bankerna på Åland .

Rederiaktiebolaget Eckerös aktier är sedan 12 .01 .2000 
anslutna till värdeandelssystemet. Det totala antalet emit-
terade aktier uppgår till 2 010 087 stycken.

Samtliga aktier utgör en serie där alla aktier är likvärdiga och 
varje aktie motsvarar en röst vid omröstning och val . Ingen 
av de närvarande får dock rösta för mer 1/5 av de vid stäm-
man företrädda aktierna .

Vid räkenskapsårets utgång hade bolaget 10 369 registre-
rade aktieägare . Antalet aktieägare har under räkenskapsåret 
ökat med 156 stycken.

Enligt registreringen den 29 .02 .2012 var de tjugo största 
aktieägarna i Rederiaktiebolaget Eckerö följande:

aktieägare antal aktier andel av aktier och röster

1 . Rederi Ab Skärgårdstrafik 216 000 10,75 %
2 . Mansén Linnea 143 102 7,12 %
3 . W.J. Dahlman Ab 50 744 2,52 %
4 . Mansén Hans 50 000 2,49 %
5 . Mansén Ingmar 44 356 2,21 %
6 . Ab Notberg 41 265 2,05 %
7 . Karlsson Malena 40 000 1,99 %
8 . Palmqvist Marika 40 000 1,99 %
9 . Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolag 33 920 1,69 %

10 . Fyrvall Ann-Mari 29 380 1,46 %
11 . Sjöblom Nils 26 000 1,29 %
12 . Erihold Oy Ab 21 200 1,05 %
13 . Eriksson Marika 20 000 0,99 %
14 . Eriksson Patrik 20 000 0,99 % 
15 . Eriksson Stefan 20 000 0,99 %
16 . Dahlman Johan 15 666 0,78 %
17 . Oy M J Wahlström Partners Ab 15 000 0,75 %
18 . Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 14 740 0,73 %
19 . Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 14 600 0,73 %
20 . Ekblom Bengt 13 500 0,67 %

summa 1–20 869 473 43,24 %
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Aktiedata

Aktieägarna fördelade per sektor*

sektor antal aktieägare andel antal aktier andel
Företag 84 0,81 % 400 635 19,93 %
Finansiella institut och försäkringsbolag 11 0,11 % 67 630 3,37 %
Offentliga samfund 4 0,04 % 28 075 1,40 %
Hushåll 7 508 72,19 % 1 324 552 65,90 %
Icke vinstsyftande samfund 6 0,06 % 12 916 0,64 %
Utlandet 2 782 26,75 % 170 931 8,50 %
Förvaltarregistrerade ägare 5 0,05 % 746 0,04 %
Ej överförda till värdeandelssystemet 4 602 0,23 %

sammanlagt 10 400 100,0 % 2 010 087 100,0 %

* Ställning per 29 .2 .2012 .
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Moderbolagets resultaträkning (EUR)

Not 1 .1–31 .12 .2011 1 .1–31 .12 .2010

Omsättning 1 30 452 046,35 30 670 152,70

Övriga rörelseintäkter 2 1 180 455,28 0,00

Kostnader
Material och tjänster/varor 2 778,21 2 602,50

Personalkostnader 3 7 377 619,55 6 609 685,05

Avskrivningar och nedskrivningar 4 10 428 145,94 9 959 943,14

Övriga rörelsekostnader 5 2 568 884,04 2 693 511,46

Kostnader totalt 20 377 427,74 19 265 742,15

RöRelseResultat 11 255 073,89 11 404 410,55

Finansiella intäkter och kostnader 6 −5 621 857,39 −5 753 767,83

Resultat föRe eXtRaoRdinäRa posteR 5 633 216,50 5 650 642,72

extraordinära poster

Koncernbidrag 7 10 242 000,00 10 368 000,00

Resultat föRe BoKslutsdispositioneR  
oCH sKatteR 15 875 216,50 16 018 642,72

Bokslutsdispositioner 8 −7 799 203,32 −12 213 031,57

Direkta skatter 9 −2 282 865,56 −1 168 878,98

RäKensKapspeRiodens Resultat 5 793 147,62 2 636 732,17
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Moderbolagets balansräkning (EUR)

Not 31 .12 .2011 31 .12 .2010

BestÅende aKtiva 10

immateriella tillgångar
Goodwill 5 385 590,12 6 073 112,24

Dataprogram 577 898,01 450 046,07

5 963 488,13 6 523 158,31

Materiella tillgångar

Tomter 1 001 461,35 887 784,15

Byggnader och konstruktioner 10 986 282,96 10 863 846,45

Fartyg 141 463 533,72 145 681 626,51

Motorfordon 102 376,31 39 519,75

Maskiner och inventarier 336 890,62 397 613,12

153 890 544,96 157 870 389,98

placeringar 11

Aktier i dotterbolag 69 675 154,80 69 078 206,80

Övriga aktier 228 402,31 228 402,31

69 903 557,11 69 306 609,11

BestÅende aKtiva totalt 229 757 590,20 233 700 157,40

RöRliga aKtiva
Långfristiga fordringar 12 451 296,86 0,00

Kortfristiga fordringar 13 27 174 352,95 23 648 253,47

Kassa och banktillgodohavanden 27 049 515,11 26 616 543,74

RöRliga aKtiva totalt 54 675 164,92 50 264 797,21

BalansOmslutning 284 432 755,12 283 964 954,61
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Not 31 .12 .2011 31 .12 .2010

passiva

eget Kapital 14

Aktiekapital 2 408 583,00 2 408 583,00

Reservfond 1 269 447,15 1 269 447,15

Fond för fritt eget kapital 16 731 903,00 16 731 903,00

Resultat från tidigare år 21 668 773,59 23 052 215,42

Räkenskapsperiodens resultat 5 793 147,62 2 636 732,17

eget Kapital totalt 47 871 854,36 46 098 880,74

aCKuMuleRade BoKslutsdispositioneR 15 91 696 551,94 83 897 348,62

fRäMMande Kapital
Långfristigt främmande kapital 16 74 100 000,00 89 100 000,00

Kortfristigt främmande kapital 17 70 764 348,82 64 868 725,25

fRäMMande Kapital totalt 144 864 348,82 153 968 725,25

BalansOmslutning 284 432 755,12 283 964 954,61
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Moderbolagets finansieringsanalys (tEUR)

1 .1–31 .12 .2011 1 .1–31 .12 .2010

affärsverksamheten

Rörelseresultat 11 255 11 404

Korrigering av rörelseresultat –13 0

Avskrivningar och nedskrivningar 10 428 9 960

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 21 670 21 364

Förändring av rörelsekapital
Ökning (−)/Minskning (+) av kortfristiga räntefria  
rörelsefordringar –2 122 6 816

Ökning (+)/Minskning (−) av kortfristiga räntefria skulder 2 369 0

Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster 21 917 28 180

Betalda räntor och finansiella kostnader –6 607 –6 868

Erhållna räntor och finansiella intäkter 922 1 115

Erhållna dividender 3 5

Försäljning värdepapper 2 0
Betalda direkta skatter –2 578 0
Kassaflöde före extraordinära poster 13 660 22 432

affärsverksamhetens kassaflöde 13 660 22 432

investeringar
Investerat i materiella tillgångar –5 622 –3 728

Investerat i immateriella tillgångar –267 –398

Avyttring av materiella tillgångar 13 0

Givna aktieägartillskott –597 0

investeringarnas kassaflöde –6 473 –4 126

finansiering
Förändring av dotterbolagens andel av koncernkonto 1 898 4 113

Amortering av långfristiga lån –15 000 –21 000

Betalda dividender –4 020 –3 015

Erhållna koncernbidrag 14 438 12 880

Givna koncernbidrag –4 070 –3 403

finansieringens kassaflöde –6 754 –10 425

förändring av likvida medel 433 7 881

Likvida medel 1 .1 26 617 18 735

likvida medel 31.12 27 050 26 617
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Moderbolagets redovisningsprinciper

Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är 12 månader, 1.1.2011–31.12.2011.

Värderingsprinciper

skUlder och fordringAr i Utländsk vAlUtA
Bolagets fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till euro enligt den 
officiella medelkursen på bokslutsdagen.

omsättningstillgÅngAr
Omsättningstillgångarna har i balansräkningen upptagits enligt den finska bokfö-
ringslagens bestämmelser, antingen till anskaffningsvärdet eller till det sannolika 
försäljningsvärdet ifall detta är lägre än anskaffningspriset.

AnläggningstillgÅngAr
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till ursprunglig anskaff-
ningsutgift minskad med de ackumulerade planavskrivningarna i bokföringen eller 
till ett lägre sannolikt anskaffningsvärde.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningarna enligt plan är följande:

Dataprogram   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4–5 år 
Goodwill  *) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 år 
Byggnader och konstruktioner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 år 
Fartyg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7–25 år 
Maskiner och inventarier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 år 
Motorfordon .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 år

*) Goodwill härrör sig från långfristigt strategiskt förvärv.

Periodisering av pensionsutgifter
Utomstående pensionsförsäkringsbolag svarar för pensionsskyddet i koncern-
bolagen . Pensionsförsäkringspremierna har periodiserats att motsvara prestations-
lönerna i bokslutet .

Rättsliga processer
Inga väsentliga rättsliga processer pågår som skulle påverka årets resultat .

Justering av jämförelsesiffror
Vissa omklassificeringar av kostnader har gjorts och därför har jämförelsetalen för 
år 2010 justerats så att de olika talen motsvarar årets uppställning . Den största 
förändringen berör flytt av frivilliga personalkostnader från personalkostnader till 
övriga rörelsekostnader .
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Notuppgifter till moderbolagets  
resultat- och balansräkning

tEUR 2011 2010

Not 1

Omsättning
Charterhyror, hamnhyror och fakturerade tjänster 30 452 30 670

totalt 30 452 30 670
– varav koncernintern omsättning 30 446 30 669

Not 2

övRiga RöRelseintäKteR
Försäljning av anläggningstillgångar 13 0
Försäkringsersättning 624 0
Returnerad hamnavgift 544 0
totalt 1 180 0

Not 3

PeRsOnalKOstnaDeR
Löner 7 042 6 221
Pensionskostnader 1 104 1 009
Övriga personalkostnader 443 384
Parallellregisterstöd –1 211 –1 004

totalt 7 378 6 610
varav ledningens löner och arvoden 461 375

Medeltalet anställda
Sjöpersonal 43 37
Landpersonal 78 76

totalt 121 113
Pensionsåldern för moderbolagets verkställande direktör är enligt överenskommelse 60 år .

Not 4

avsKRivningaR
planenliga avskrivningar

Goodwill 688 687
Dataprogram 139 87
Byggnader och konstruktioner 649 625
Fartyg 8 638 8 387
Motorfordon 31 22
Maskiner och inventarier 158 152

nedskrivningar
Fartyg 125 0

totalt 10 428 9 960
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tEUR 2011 2010

Not 5

övRiga RöRelseKostnadeR
Kostnader för marknadsföring och försäljning 201 132
Kostnader för drift och administration 2 368 2 562

totalt 2 569 2 694

Revisionsarvoden 
PwC 20 0
KPMG 37 70

totalt 57 70

övriga uppdrag
PwC 10 0
KPMG 0 34

totalt 10 34

Not 6

finansiella intäKteR oCH KostnadeR
dividendintäkter

Av övriga 3 5

dividendintäkter totalt 3 5

försäljningsvinst på värdepapper
Av övriga 1 0

försäljningsvinst på värdepapper totalt 1 0

Ränteintäkter och finansiella intäkter
Av koncernföretag 174 145
Av övriga 749 970

Ränteintäkter och finansiella intäkter totalt 922 1 115

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Till koncernföretag 362 55
Till övriga 6 187 6 819

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader totalt 6 549 6 874

finansiella intäkter och kostnader totalt −5 622 −5 754

I finansiella poster ingår valutakursdifferenser med 151 tEUR  (600).
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Notuppgifter till moderbolagets  
resultat- och balansräkning

tEUR 2011 2010

Not 7

eXtRaoRdinäRa posteR
Koncernbidrag erhållna 15 542 14 438
Koncernbidrag givna −5 300 −4 070

10 242 10 368

Not 8

BOKslutsDisPOsitiOneR
Differensen mellan avskrivningar enligt plan och  
avskrivningar i beskattningen –7 799 –12 213

Not 9

diReKta sKatteR
Inkomstskatt på den egentliga verksamheten 1 648 1 648
Inkomstskatt på extraordinära poster 2 663 2 696
Förändring av den latenta skatteskulden –2 028 –3 175

direkta skatter totalt 2 283 1 169

Not 10

BestÅende aKtiva
goodwill
Anskaffningsutgift vid periodens början 6 875 6 875

Anskaffningsutgift vid periodens slut 6 875 6 875

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens början 802 115
Avskrivningar under perioden 688 687
Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens slut 1 490 802

Bokföringsvärde 5 386 6 073

dataprogram
Anskaffningsutgift vid periodens början 1 111 713
Ökning under perioden 267 398

Anskaffningsutgift vid periodens slut 1 378 1 111

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens början 661 574
Avskrivningar under perioden 139 87
Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens slut 800 661

Bokföringsvärde 578 450
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Notuppgifter till moderbolagets  
resultat- och balansräkning

tEUR 2011 2010
tomter
Anskaffningsutgift vid periodens början 888 888
Ökning under perioden 113 0

Anskaffningsutgift vid periodens slut 1 001 888

Byggnader och konstruktioner
Anskaffningsutgift vid periodens början 15 773 15 160
Ökning under perioden 771 613

Anskaffningsutgift vid periodens slut 16 544 15 773

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens början 4 909 4 284
Avskrivningar under perioden 649 625
Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens slut 5 558 4 909

Bokföringsvärde 10 986 10 864

fartyg
Anskaffningsutgift vid periodens början 225 433 222 360
Ökning under perioden 4 546 3 073
Skrotning −125 0

Anskaffningsutgift vid periodens slut 229 853 225 433

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens början 79 752 71 365
Avskrivningar under perioden 8 638 8 387
Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens slut 88 390 79 752

Bokföringsvärde 141 464 145 682

Motorfordon
Anskaffningsutgift vid periodens början 109 109
Ökning under perioden 94 0

Anskaffningsutgift vid periodens slut 203 109

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens början 70 48
Avskrivningar under perioden 31 22
Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens slut 101 70

Bokföringsvärde 102 40

Maskiner och inventarier
Anskaffningsutgift vid periodens början 1 774 1 732
Ökning under perioden 97 42

Anskaffningsutgift vid periodens slut 1 871 1 774

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens början 1 375 1 223
Avskrivningar under perioden 158 152
Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid periodens slut 1 534 1 375

Bokföringsvärde 337 398
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Notuppgifter till moderbolagets  
resultat- och balansräkning

tEUR

Not 11

plaCeRingaR
antal aktier % nominellt värde Bokfört värde

dotterbolag 31.12.2011
Birka Cargo Ab Ltd . 320 150 100% 5 385 68 524
Birka Cruises AB 2 000 100% 20 628
Eckerö Line Ab Oy 1 000 100% 84 111
Eckerö Line Ltd 14 000 93% 18 16
Eckerö Linjen Ab 100 100% 100 100
Heodes Ab 150 100% 3 4
Rederi Eckerö Sverige AB 1 000 100% 10 15
Williams Buss Ab 16 410 100% 276 276

dotterbolag totalt 5 896 69 675

2011 2010
intressebolag 31.12.2011

Eckeröhallen Ab 0 0

intressebolag totalt 0 0

övriga aktier och andelar 228 228

Not 12

lÅngfRistiga foRdRingaR
Returnerade hamnavgifter 451 0
totalt 451 0

Not 13

KoRtfRistiga foRdRingaR
Fordringar av andra koncernföretag 25 708 22 011
Övriga fordringar

Kundfordringar 1 2
Övriga fordringar 122 119

Resultatregleringar
Skatterestitution 506 399
Övriga resultatregleringar 837 1 117

totalt 27 174 23 648
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Notuppgifter till moderbolagets  
resultat- och balansräkning

tEUR 2011 2010

Not 14

eget Kapital
Aktiekapital 1 .1 2 409 2 409
Aktiekapital 31 .12 2 409 2 409
Reservfond 1 .1 1 269 1 269
Reservfond 31 .12 1 269 1 269

Föregående räkenskapsperioders resultat 25 689 26 067
Dividendutdelning −4 020 −3 015
Fond för fritt eget kapital 16 732 16 732
Räkenskapsperiodens resultat 5 793 2 637

Medel som kan utdelas ur eget kapital 44 194 42 421

totalt 47 872 46 099

Antalet aktier i bolaget uppgår till 2 010 087 (2 010 087). Röstetalet per aktie uppgår till 1.

Not 15

aCKuMuleRade BoKslutsdispositioneR
Latent skatteskuld i ackumulerad avskrivningsdifferens 22 466 21 813

Not 16

lÅngfRistigt fRäMMande Kapital
skulder som förfaller till betalning efter 5 år, eller senare
Lån av finansieringsbolag 0 0

givna säkerheter och ansvarsförbindelser
Skulder för vilka företagsinteckningar, inteckningar i fartyg och deponerade aktier utgör säkerhet.
Lån från penninginrättningar 89 100 104 100
För egen skuld

Värdepapper 69 011 69 011
Inteckningar 347 000 347 000

Återstående leasingåtaganden 1 år 20
Återstående leasingåtaganden 2–5 år 15
Totalt återstående leasingåtaganden 35

Egna (Borgat) 
Återstående hyresåtaganden 1 år 293 90
Återstående hyresåtaganden 2–5 år 145 269
Återstående hyresåtaganden över 5 år 181 0
Totala hyresåtaganden, samt borgat för dotterbolag 619 359

Värdepappren är upptagna till bokföringsvärde .
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Notuppgifter till moderbolagets  
resultat- och balansräkning

tEUR 2011 2010

derivatinstrument
Ränteswapavtal

Nominellt värde 65 000 75 000
Marknadsvärde −4 317 −5 360

Valutaswapavtal
Nominellt värde 8 803 3 346
Marknadsvärde −101 −50

Not 17

KoRtfRistigt fRäMMande Kapital
Skulder till koncernföretag 51 588 45 349
Övriga skulder

Leverantörsskulder 755 1 000
Erhållna förskott 2 2
Lån av finansieringsbolag 15 000 15 000
Övriga skulder 534 439

Resultatregleringar
Löne- och semesterskuld 1 287 1 128
Skatteskuld 1 151 1 446
Övriga resultatregleringar 447 505

totalt 70 764 64 869
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Styrelsens underskrift

Verksamhetsberättelsen och bokslutet undertecknas härmed . 
Mariehamn den 2 april 2012

Jukka Suominen Marika Palmqvist Stefan Eriksson

Ordförande Vice ordförande

 Johan Dahlman Lars-Erik Dahlman Hans Mansén

Carina Sunding Per Thorstenson

Björn Blomqvist

Verkställande direktör

Revisionsanteckning 

Över utförd revision har vi i dag avgivit berättelse . 
Mariehamn den 2 april 2012

Merja Lindh Fanny Johansson

CGR CGR

Underskrifter
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Revisionsberättelse

Vi har reviderat Rederiaktiebolaget Eckerös bokföring, bok-
slut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskaps-
perioden 1 .1–31 .12 .2011 . Bokslutet omfattar koncernens 
balansräkning, rapport över totalresultat, rapport över för-
ändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden och noter 
till bokslutet samt moderbolagets balansräkning, resultaträk-
ning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. 

styrelsens och verkställAnde direktörens AnsvAr 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprät-
tandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för 
att koncernbokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter i 
enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) 
sådana de antagits av EU och för att bokslutet och verksam-
hetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlig-
het med i Finland gällande bestämmelser om upprättande 
av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för 
att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är 
ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att 
bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på 
ett betryggande sätt. 

revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslu-
tet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision . 
Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. 
Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i 
Finland . God revisionssed förutsätter att vi planerar och  
genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet huruvida 
bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga 
felaktigheter och huruvida medlemmarna i moderbolagets 
styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga 
till en handling eller försummelse som kan medföra skade-
ståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebo-
lagslagen eller bolagsordningen .

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i 
bokslutet och verksamhetsberättelsen . Valet av gransknings-

åtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en 
bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av 
oegentligheter eller fel . Vid denna riskbedömning beaktar re-
visorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan 
för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse 
som ger riktiga och tillräckliga uppgifter . Revisorn bedömer  
den interna kontrollen för att kunna planera relevanta 
granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, 
liksom en bedömning av den övergripande presentationen 
av bokslutet och verksamhetsberättelsen .

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamåls-
enliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande .

UttAlAnde om koncernbokslUtet
Enligt vår mening ger koncernbokslutet riktiga och tillräck-
liga uppgifter om koncernens ekonomiska ställning samt om 
resultatet av dess verksamhet och kassaflöden i enlighet 
med internationella redovisningsstandarder (IFRS) sådana de 
antagits av EU .

UttAlAnde om bokslUtet och  
verksAmhetsberättelsen
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberät-
telsen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och 
moderbolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av 
dess verksamhet i enlighet med i Finland gällande bestäm-
melser om upprättande av bokslut och verksamhetsberät-
telse . Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är 
konfliktfria. 

Till Rederiaktiebolaget Eckerös bolagsstämma

Mariehamn den 2 april 2012

 Merja Lindh  Fanny Johansson
 CGR CGR 
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Bolagets förvaltning och styrning

Styrelsen

Styrelsen består av

Jukka suominen, styrelseordförande sedan 2006,  
diplomingenjör, ekonom, född 1947. Styrelsesuppleant 
2003–2005, ordinarie styrelsemedlem 2006–.  
Personligt aktieinnehav: 300 aktier .

Marika palmqvist, vice ordförande sedan 2006, verksam 
i Rederi Ab Skärgårdstrafik, född 1967. Styrelsesuppleant 
1994–1999, ordinarie styrelsemedlem 2000–.  
Personligt aktieinnehav: 40 100 aktier .

Johan dahlman, vicehäradshövding, född 1946. 
Ordinarie styrelsemedlem 2006–.  
Personligt aktieinnehav: 15 666 aktier .

lars-erik dahlman, VD vid W.J.Dahlman Ab, född 1951. 
Ordinarie styrelsemedlem 2003–.  
Personligt aktieinnehav: 3 252 aktier .

stefan eriksson, ekonomie magister, född 1960. 
Ordinarie styrelsemedlem 2008–.  
Personligt aktieinnehav: 40 000 aktier .

Hans Mansén, företagare, född 1962. 
Styrelsesuppleant 1990, ordinarie styrelsemedlem 1991–. 
Personligt aktieinnehav: 50 000 aktier .

Styrelsen, övre raden från vänster: Lars-Erik Dahlman, Marika Palmqvist, Stefan Eriksson, Carina Sunding, 
Nedre raden från vänster: Hans Mansén, Johan Dahlman, Jukka Suominen och Per Thorstenson.

Rederiaktiebolaget Eckerö förvaltas enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen .

Carina sunding, VD för 4good AB, född 1967. 
Ordinarie styrelsemedlem 2011–.  
Personligt aktieinnehav: 0 .

per thorstenson, VD för Arlanda Express/A-Train AB, född 
1955. Ordinarie styrelsemedlem 2011–.  
Personligt aktieinnehav: 0 .

Inga styrelsesuppleanter valda för innevarande mandat-
period .

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning. För styrelsens 
arbete har en arbetsordning fastställts den 23 maj 2011 . 
Under verksamhetsåret har 15 styrelsemöten hållits. Den 
genomsnittliga närvaroprocenten var 80 procent .

Styrelsens ersättning fastslås av bolagsstämman. Vid se-
naste bolagsstämma fastslogs följande arvoden; årsarvode 
25 000 euro för styrelsens ordförande och 20 000 euro för 
övriga styrelsemedlemmar. Mötesarvode per bevistat möte 
är 1 000 euro .

För verksamhetsåret 2011 utbetalades sammanlagt  
209 918 euro (131 500 euro) i styrelsearvoden.
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Verkställande direktör
Verkställande direktören utnämns av styrelsen som även 
fastställer anställningsvillkoren .

Björn Blomqvist har verkat som VD sedan den 24 maj 2004 . 
Björn Blomqvist är även styrelseordförande i dotterbolagen 
Eckerö Linjen Ab, Eckerö Line Ab Oy, Birka Cargo Ab Ltd., 
Birka Cruises AB, Rederi Eckerö Sverige AB och Williams Buss 
Ab . Verkställande direktören erhöll under verksamhetsåret 
251 064 euro (242 758 euro) i lön och övriga löneförmåner. 
Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år . Verkstäl-
lande direktörens ersättare är ekonomidirektör Jan Haglund .

stefan axberg
VD, Birka Cargo Ab Ltd., 
född 1965, anställd 
sedan 2000 . Personligt 
aktieinnehav: 0 .

Björn Blomqvist
VD, Rederiaktiebolaget 
Eckerö, ordförande, född 
1969, anställd sedan 
2004 . Personligt aktie-
innehav: 120 aktier .

Jan Haglund
Ekonomidirektör, född 
1950, anställd sedan 
2005 . Personligt aktie-
innehav: 395 aktier .

Bo-gustav donning
Direktör fartygsdrift, 
född 1966, anställd 
sedan 2001 . Personligt 
aktieinnehav: 88 aktier .

lars-erik Karlsson 
Personaldirektör, född 
1959, anställd sedan 
2007 . Personligt aktie-
innehav: 0 .

tomas Karlsson
VD, Eckerö Linjen Ab, 
född 1967, anställd 
sedan 1993 . Personligt 
aktieinnehav: 0 .

irja Hanelius
VD, Eckerö Line Ab Oy, 
född 1962, anställd 
sedan 2011 . Personligt 
aktieinnehav: 0 .

lars näslund
VD, Birka Cruises AB, 
född 1957, anställd 
sedan 2009 . Personligt 
aktieinnehav: 270 aktier .

Koncernledning

Anm. Styrelsens och ledningens aktieinnehav består av personligt aktieinnehav samt deras minderåriga barns innehav.

Revisorer
Merja lindh, CGR, verksam vid PricewaterhouseCoopers Oy, 
född 1962, ordinarie revisor i bolaget sedan 2011.

fanny Johansson, CGR, verksam vid PricewaterhouseCoo-
pers Oy, född 1970, ordinarie revisor i bolaget sedan 2011. 

Som revisorssuppleant verkar CGR-samfundet  
PricewaterhouseCoopers Oy.

Belöningssystem
Bolaget har inga aktierelaterade belöningssystem.

Inlösningsklausuler i bolagsordningen
Bolagsordningen innehåller inte inlösningsklausuler .

Aktieägaravtal
Inga aktieägaravtal har ingåtts .
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eckerö
Byggd 1979, Aalborg Værft A/S, Aalborg,  
Danmark. Längd 121 m, bredd 24,5 m.  
Kapacitet: 1 630 passagerare .  
Lastkapacitet: 267 bilar, 515 längdmeter.

nordlandia
Byggd 1981, Seebeckwerft, Bremerhaven.  
Längd 154,4 m, bredd 24,7 m. Kapacitet: 
2 000 passagerare, 344 hytter/875 bäddar.  
Lastkapacitet: 400 personbilar, 720 längd-
meter .

Birka paradise
Byggd 2004, Aker Finnyards, Raumo,  
Finland. Längd 177 m, bredd 28 m.  
Kapacitet: 1 800 passagerare, 715 hytter/ 
1 800 bäddar .

Baltic excellent
Byggd 1995, Nymo Werft, Grimstad, Norge.
Längd 125,2 m, bredd 19,7 m.  
Lastfiler: 1 026 längdmeter.

Birka trader
Byggd 1998, Fosen Mek. Verksteder A/S, 
Norge. Längd 154,5 m, bredd 22,7 m. 
Lastfiler: 1 775 längdmeter.

translandia
Byggd 1976, J.J Sietas Schiffswerft, Tyskland. 
Längd 136 m, bredd 23,7 m. Passagerare: 104.  
Lastfiler: 1 300 längdmeter.

nyförvärv
Byggd 2001, Daewoo Shipbuilding & Heavy 
Machinery Ltd., Sydkorea. Längd 175 m, 
bredd 27,6 m. Kapacitet: 2 080 passagerare, 
ca 250 hytter. Lastkapacitet: 665 bilar, 1 900 
längdmeter . 

Birka Carrier
Byggd 1998, Fosen Mek. Verksteder A/S, 
Norge. Längd 154,5 m, bredd 22,7 m. 
Lastfiler: 1 775 längdmeter.

Birka express
Byggd 1997, Fosen Mek. Verksteder A/S, 
Norge. Längd 154,5 m, bredd 22,7 m.  
Lastfiler: 1 775 längdmeter.

Birka shipper
Byggd 1992, Fosen Mek. Verksteder A/S, 
Norge. Längd 122,0 m, bredd 19,0 m.  
Lastfiler: 1 278 längdmeter.

Birka exporter
Byggd 1991, Fosen Mek. Verksteder A/S, 
Norge. Längd 122,0 m, bredd 19,0 m. 
Lastfiler: 1 278 längdmeter.

Birka transporter
Byggd 1991, Fosen Mek. Verksteder A/S, 
Norge. Längd 122,0 m, bredd 19,0 m. 
Lastfiler: 1 278 längdmeter.



Rederiaktiebolaget eckerö
Torggatan 2, AX-22100 Mariehamn

Telefon +358 18 28 030 l info@rederiabeckero .ax l www .rederiabeckero .ax

För information om våra dotterbolag:

www .eckerolinjen .axwww .birkacruises .com www .williamsbuss .axwww.eckeroline.fi www .birkacargo .com
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