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Viking Line'il positiivne majandusaasta, jagatakse ka dividende
Viking Line kontserni täna avaldatud 2013. majandusaasta tulemuste järgi suurenes mullu laevafirma
käive, reisijate ja kauba veost saadud tulud ning ka turuosa Läänemerel. Tänu positiivsetele numbritele
plaanib ettevõte jagada omanikele dividende 0,50 eurot aktsia kohta.
Kuigi parvlaev Gabriella pidi suve alguses minema ootamatult hooldustöödeks dokki ning oli seetõttu liinilt
eemal rohkem kui kolm nädalat, teenis Viking Line mullu pärast maksude maksmist 27,5 miljonit eurot
kasumit. Ilma parvlaev Isabella müügist saadud tulu oli maksudele eelnev puhaskasum 4,9 miljonit eurot.
See on üle kolme korra rohkem kui 2012. aastal (1,6 miljonit eurot).
Kontserni käive kasvas 2013. majandusaastal 6,4% 549,4 miljoni euroni (516,1 miljonit eurot 2012. aastal).
Käibe suurenemisele aitasid kaasa nii reisijatele suunatud toodete müügi kasv 6,5% kui ka kaubaveo
suurenenud müük 6,6% võrra. Reisijateveo käive oli lõppenud majandusaastal 508,8 miljonit eurot (477,8
miljonit eurot) ja kaubaveo käive 36,5 miljonit eurot (34,3 miljonit eurot). Numbritele andis positiivset
mõju Viking Line'i uue lipulaeva Viking Grace'i alustamine jaanuaris 2013 Turu-Ahvenamaa-Stockholm liinil.
Ettevõte ootab kasvunumbreid ka 2014. majandusaastalt. Ootuste põhjuseks on Helsingi-Stockholm liinil
sõitvate parvlaevade Mariella ja Gabriella suvised visiidid Tallinna ning praegu ellu viidav tegevuse
tõhustamisprogramm, mis hõlmab eelkõige hooldus- ja ülalpidamistöid ning organisatoorseid küsimusi.
Kuluefektiivsust tõstab ka jaanuaris 2014 tehtud lipuvahetused kahel laeval - Viking XPRS toodi Rootsi lipu
alt Eesti lipu alla ning Viking Rosella Rootsi lipu alt Soome lipu alla.
Viking Line’i reisijate üldarv 2013 aastal oli 6 533 650 reisijat ehk 183 747 rohkem kui eelmisel aastal. Tänu
Viking Grace'ile kasvas laevafirma turuosa Turu ja Stockholmi vahelisel liinil 7,3 protsendipunkti võrra
57,3%-ni. Tiheda konkurentsiga Helsingi-Tallinn liinil toimus tagasihoidlik turuosa kahanemine 23,7%-ni
(langus 0,6 protsentipunkti). Turuosa kontserni tegevusrajoonis ehk Läänemere põhjaosas kasvas
tervikuna 33,9%-st 34,6%-ni.
Kaupa vedas Viking Line kokku 119 704 kaubaühikut. Kaubaveo turuosa oli 20,9% (2012. aastal 20,0%).
Tänu lõppenud majandusaasta tulemustele teeb Viking Line'i juhatus aprilli keskpaigas toimuval
üldkoosolekul ettepaneku, et kontsern maksaks aktsionäridele dividende 0,50 eurot aktsia kohta.
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 seitse laeva.
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