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Laevastiku ulatuslikud uuendused ning väiksem nõudlus vähendasid Viking
Line’i käivet
Viking Line Group’i konsolideeritud müügitulu ajavahemikul 1. jaanuar – 31.
detsember 2016 oli 519,6 miljonit eurot (2015. aastal 530,5 miljonit eurot). Ärikasum
moodustas 13,7 miljonit eurot (mullu 26,4 miljonit eurot).
Mitmed planeeritud laevade dokis oleku ajad uuenduste ja hoolduste läbiviimiseks ning
madalam nõudlus aruandeperioodi lõpus avaldasid mõju konsolideeritud ärikasumi
vähenemisele.
Neljanda kvartali konsolideeritud müügitulu ajavahemikul 1. oktoober – 31. detsember 2016
oli 122,3 miljonit eurot (2015. aasta samal perioodil 127,4 miljonit eurot). Ärikasum
viimases kvartalis oli -1,1 miljonit eurot (mullu 3,9 miljonit eurot).
Viking Line’i reisijate arv möödunud finantsaastal oli 6 502 191 reisijat (mullu 6 568 684), mis
moodustab 33,5% teeninduspiirkonna turuosast.
Viking Line’i kaubaveomaht oli 131 918 ühikut (mullu 133 163). Viking Line’i kaubaveo
turuosa oma teeninduspiirkonnas oli 20,7% (2015. aastal 21,9%). Aasta jooksul
transporditud autode arv suurenes 32 867 ühiku võrra 682 194-ni (mullu 649 327).
23. novembril allkirjastas Viking Line Abp eellepingu Hiina ettevõttega Xiamen Shipbuilding
Industry Co Ltd, mille alusel valmib 2020. aasta kevadeks uus veeldatud maagaasi (LNG)
kasutav reisilaev. Eesmärk on allkirjastada lõplik leping 2017. aasta kevadel. Kogu
investeeringu väärtus on ligikaudu 190 miljonit eurot. Eelleping hõlmab ka teise laeva
ehitamise võimalust.
Laeva ehitamise protsess on koostööprojekt, millesse on plaan kaasata nii Soome kui ka
teisi Euroopa tarnijaid. Uus laev hakkab sõitma liinil Turu-Ahvenamaa-Stockholm. Uue laeva
reisijate arv on 2800 inimest ning lastiruum 1 500 liinimeetrit.
Konkurents Viking Line’i teeninduspiirkonnas on äärmiselt tugev, mis tähendab jätkuvat
survet hindadele. Soome majandus näitab taastumise märke, kuid kas sellega paraneb ka
Soome tarbijate ostujõud on endiselt ebakindel. Eeldatavasti on tänavu kütusehinnad
kõrgemad kui 2016. aastal, mis avaldab kasumile negatiivset mõju. 2017. aastale on
planeeritud vähem laevade dokis oleku aegu, millel on positiivne mõju kasumile. Juhatus on
seisukohal, et 2017. aasta ärikasum tuleb suurem kui 2016.aastal.
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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. Viking Line’i tegevuspiirkond on Läänemeri,
peamised sihtturud on Soome, Rootsi ja Balti riigid, kus opereerib kokku seitse laeva.

