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Viking Line’i 2017. aasta käive oli 523 miljonit eurot
Viking Line’i laevadega sõitis möödunud aastal rekordilised 6 881 149 reisijat
Viking Line’i kontserni konsolideeritud müügikäive kasvas 1. jaanuarist 31. detsembrini
2017.a. 0,6% võrra 522,7 miljoni euroni (1. jaanuar – 31. detsember 2016. a: 519,6 miljonit
eurot).
Reisijateveoga seotud tulud suurenesid 0,8% võrra ning ulatusid 476,4 miljoni euroni
(472,6), kaubaveotulud alanesid 1,1% 43,8 miljoni euroni (44,3).
Perioodi konsolideeritud müügikäive vähenes madalama müügi netotulu tõttu reisija kohta
ning suuremate tegevuskulude tõttu. Konsolideeritud tegevuskulud suurenesid 3,3% võrra
339,1 miljoni euroni (328,2). Kütusekulud kasvasid 18,3% võrra 46,7 miljoni euroni (39,5).
Suuremad tegevuskulud on peamiselt seotud katamaraaniga Viking FSTR, mis sõitis
Tallinna–Helsingi liinil 10. aprillist 16. oktoobrini 2017. a.
Neljandas kvartalis, 1. oktoobrist 31. detsembrini suurenes konsolideeritud müügikäive
0,7% võrra 123,2 miljoni euroni (1. oktoober - 31. detsember 2016. a: 122,3 miljonit eurot).
Kasum põhitegevusest oli neljandas kvartalis 3,7 miljonit eurot (-1,1).
Viking Line’i laevadega sõitis möödunud aastal 6 881 149 reisijat (6 502 191). See on
Viking Line’i ajaloo parim tulemus. Kontserni turuosa oma teeninduspiirkonnas küündis
34,5%-ni (33,5).
Viking Line’i kaubaveomaht oli 127 668 kaubaühikut (131 918). Kaubaveo vallas oli
kontserni turuosa 18,7% (20,7). Transporditud autode arv suurenes aga 80 059 ühiku
võrra 762 253 ühikuni (682 194).
3. juulil 2017. a jõustus laevatehasega Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd. sõlmitud
reisilaeva ehitamise leping. Lepingu maksumus on ligikaudu 194 miljonit eurot ning
plaanide kohaselt antakse laev üle 2020. aastal. Laevaehituse kavandamine koostöös
laevatehasega kulgeb plaanipäraselt.
Viking Line’i kontsern pakub seitsme laevaga Läänemere põhjaosas reisijate- ja
kaubaveoteenuseid. Kontserni laevad teenindasid samu marsruute, mida teenindati 2016.
aastal. Helsingi ja Tallinna vahelise marsruudi teenindamise maht suurenes 2017. aasta 10.
aprilli ja 16. oktoobri vahelisel perioodil uue laeva, Viking FSTRi lisandumise tõttu.
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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.

