Pressiteade, 14.02.2012
Viking Line püsis läinud aastal kasumis
Läänemerel reisiparvlaevaliiklust opereeriva Viking Line kontserni täna avaldatud 2012.
aasta majandusaasta tulemuste järgi kasvasid tagasihoidlikult laevafirma käive ning
reisijate ja kauba veost saadud tulud lõppenud aastal. Tegevuskulude kasvule vaatamata
suutis kontsern pärast maksude maha arvestamist jäädä napilt kasumisse.
Viking Line'i kontserni käive kasvas 2012. majandusaastal 516,1 miljoni euroni (504,3 miljonit eurot
kalendriaastal 2011). Käibe suurenemisele aitasid kaasa nii reisijatele suunatud toodete müügi
kasv 2,3% kui ka kaubaveo suurenenud müük 5,2% võrra. Reisijateveo käive oli lõppenud
majandusaastal 478,4 miljonit eurot (467,8 miljonit eurot) ja kaubaveo käive 34,3 miljonit eurot
(32,6 miljonit eurot).
Kulutused kütusele kasvasid läbi terve aasta seoses kütusehinna pideva tõusuga. Kokku kulutas
Viking Line kütusele 2012. aastal 66,4 miljonit eurot ehk 4,3 miljonit rohkem kui 2011. aastal.
Kontserni teenitud kasum 2012. majandusaastal pärast maksude mahaarvestamist oli 0,9 miljonit
eurot. Eelmise aasta puhaskasum oli 7,6 miljonit eurot.
Viking Line’i reisijate üldarv aastal 2012 oli 6 349 903 reisijat. Laevafirma turuosa tiheda
konkurentsi Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil kasvas tagasihoidlikult 24,3 protsendini ehk 0,1
protsendipunkti võrra. Samuti kasvasid turuosad Mariehamn-Kapellskär (Rootsi) ja Turu-Stockholm
liinidel, olles 45,0% ja 50,0% kui nad eelmisel aastal olid 43,2% ja 49,3%. Tagasihoidlikku turuosa
kahanemist oli näha liinidel Helsingi-Stockholm (-0,3 protsendipunkti 45,7%-ni) ja StockholmMariehamn (-1,1 protsendipunkti 50,5%-ni).
Kaupa vedas Viking Line Läänemere põhjaosas kokku 116 906 kaubaühikut. Kaubaveo turuosa oli
kontsernil 20,0% (2011. aastal 19,8%).
Ettevõte tõdeb 2013. majandusaasta eelvaates, et uue kruiisilaeva Viking Grace liikluse alustamine
Turu ja Stockholmi vahelisel liinil ning seal reisijaid varem teenindanud Viking Isabella lisamine
suveperioodiks Helsingi ja Tallinna vahelisesse liiklusesse parandavad kontserni tulemust 2013.
aastal. Lõppenud majandusaasta tulemuste tõttu Viking Line'i juhatus teeb aprilli keskpaigas aset
leidvale üldkoosolekule ettepaneku, et kontsern seekord aktsionäridele dividende ei maksa.
Viking Line Abp on Soome juhtiv reisiparvlaevaliikluse kontsern, mis opereerib Läänemerel alates
1959. aastast. Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda laiaulatuslikku, taskukohast ja turvalist reisijate- ja
kaubavedu, millega kaasnevad esmaklassilised vaba aja veetmise võimalused, kliendisõbralik
teenindus, maitsev toit ja atraktiivsed ostuelamused. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Helsingi börsil
alates 1995. aastast. Viking Line’i tegevuspiirkond on Läänemeri, peamised sihtturud on Soome,
Rootsi ja Balti riigid, kus opereerib kokku kaheksa laeva.
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