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Fortsatt fremgang for Hurtigruten
- Overskudd på 127 millioner kroner i tredje kvartal,
resultatforbedring på 277 millioner kroner hittil i år.
Driften i tredje kvartal ga et overskudd før skattekostnad på 127
millioner kroner som er 67 millioner kroner bedre enn i tredje kvartal i
2008. Hittil i år er resultatet et overskudd før skattekostnad på 151
millioner kroner mot et underskudd på 126 millioner kroner i 2008.
Resultatet preges av lavere kostnader til drivstoff, mannskap og renter
samt utleie av MS Nordnorge. Til tross for et vanskelig marked som har
gitt lavere antall gjestedøgn og lavere pris, viser resultatet en solid
fremgang.
Resultatforbedringen i tredje kvartal skyldes i hovedsak:
•
Utleie av MS Nordnorge ga netto bidrag på 37 millioner kroner
•
Lavere finanskostnader
•
Kostnadene er 35 millioner kroner lavere
- Lavere prosjektkostnader
- Gjennomført nedbemanning i Norden gir effekt
- Drivstoffkostnader 34 prosent lavere
- Lavere mannskapskostnader

Også tredje kvartal har vært preget av Hurtigrutens omfattende
omstillingsprogram. Oppsigelsene i USA og England er fullført i tredje
kvartal, mens nedbemanningen i den nordiske delen av organisasjonen
ble gjennomført i første kvartal. Omstillingen i Tyskland og Frankrike
er startet og vil være fullført i løpet av første halvår 2010.
- Det er stimulerende å se at omstillingsarbeidet begynner å gi
resultater. Sammen med den langsiktige avtalen for MS Finnmarken gir
dette et godt grunnlag for virksomheten i de nærmeste årene, sier
administrerende direktør Olav Fjell.
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Hurtigruten konsern, 3. kvartal 2009
Nøkkeltall:
(Tall i millioner kroner)

3. kv. 2009

3. kv. 2008

Driftsinntekter

992

991

Driftskostnader

764

799

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

227

193

77

71

Driftsresultat (EBIT)

150

122

Resultat før skatt for videreført virksomhet
Resultat før skatt for ikke videreført
virksomhet1)

117

42

10

18

Resultat før skatt

127

60

Av- og nedskrivninger

Konsernet hadde per 30. september 2009 en egenkapital på 1 808 millioner kroner og
egenkapitalandelen var 28,5 prosent (27,9 prosent ekskl. konvertibelt lån). Konsernets
kontantbeholdning var per 30. september 2009 på 1 270 millioner kroner inkludert
ubenyttede trekkrettigheter.
1

På bakgrunn av planlagt og gjennomført realisasjon av virksomhet i konsernet er

kollektivvirksomheten, Bergenske Reisebyrå AS og Hurtigrutens andel i Nor Lines AS per
30. september 2009 klassifisert som ”ikke videreført virksomhet” i henhold til IFRS 5.
Sammenligningstall i resultatregnskapet for tilsvarende perioder i 2008 er omarbeidet
etter samme prinsipp

For utfyllende opplysninger, se vår nettside: www.hurtigruten.no, eller
børsmelding sendt 10. november 2009, ticker-kode ”HRG”.
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