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Viking Line’i käive kasvas teises kvartalis 4,6 %  

Viking Line’i kontserni konsolideeritud müük kasvas perioodil 1. jaanuar – 30. juuni 
2017.a. 0,5 % võrra ja küündis 239,2 miljoni euroni (eelmisel aastal samal ajal 238,0 
miljonit eurot). Muude äritulude summa oli 0,1 miljonit eurot (1,7). Ärikasum 
moodustas -15.0 miljonit eurot (-10,5). Finantstulude ja -kulude netosumma oli -0,6 
miljonit eurot (-1,1). Konsolideeritud maksude eelne kasum oli -15,6 miljonit eurot (-
11,6). Maksude järgseks kasumiks kujunes -12,3 miljonit eurot (-8,9). 

Reisijate veoga seotud tulud suurenesid 0,5 % võrra 215,0 miljoni euroni (214,0), 
kaubaveoga seotud tulud aga 1,4 % võrra 22,8 miljoni euroni (22,5). 

Viking Line’i kaubaveomaht oli 64 912 ühikut (mullu 67 035). Viking Line’i turuosa 
kaubaveoturul oli 19,3% (21,2). Transporditud autode arv kasvas aga 29 925 ühiku võrra 
314 409-ni (284 484). 

Müüginumbrid kasvasid reisijateveo mahu suurenemise tõttu. Konsolideeritud kasum langes 
peamiselt kõrgematest tegevuskuludest tingituna. Konsolideeritud tegevuskulud suurenesid 
3,1 % võrra 171,3 miljoni euroni (166,1). Laevakütuse kulud kerkisid 23,3 % võrra 23,2 
miljoni euroni (18,8). 

Teises kvartalis, 1. aprillist 31. juunini 2017 kasvas konsolideeritud müük varasema aasta 
sama perioodiga võrreldes 4,6 % võrra, 137,1 miljoni euroni (eelmisel aastal 131,1 miljonit 
eurot). Ärikasum küündis teises kvartalis 2,7 miljoni euroni (1,1). Alates 10. aprillist 2017.a. 
Tallinna-Helsingi liinil sõitev Viking FSTR on suurendanud  konsolideeritud müüki, kuid pole 
teeninud nii suurt tulu, kui oodati. 

Kontsern tegi investeeringuid kogusummas 8,9 miljonit eurot (11,9). 
 
3. juulil 2017 jõustus laevatehasega Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd. sõlmitud 
laevaehitusleping reisilaeva ehitamiseks. Lepingu hind on ligikaudu 194 miljonit eurot ja laev 
tarnitakse plaanide kohaselt 2020. aastal. Leping hõlmab ka teise laeva ehitamise võimalust. 

Viking Line’i teenindusvaldkonnas püsib jätkuvalt tihe konkurents, mis avaldab survet 
hindadele ja mahtudele. Laevakütuse hinnad on prognooside kohaselt 2016. aastaga 
võrreldes kõrgemad, millel peaks olema konsolideeritud kasumile negatiivne mõju. 2017. 
aastal Soome maksutagastusseaduses tehtud muudatused mõjutavad prognooside kohaselt 
tulusid positiivselt. Kokkuvõtlikult prognoositakse, et 2017. aastal teenitakse 2016. aastaga 
võrreldes suurem ärikasum. 
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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. 

 


