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Tallink transporterade nära 2,6 miljoner passagerare under tredje kvartalet 2014
AS Tallink Grupp transporterade sammanlagt nära 2,6 miljoner passagerare under
räkenskapsårets tredje kvartal 2014 (1 juli – 30 september) vilket är en minskning med 5,8
procent jämfört med samma period föregående år. Antalet transporterade fraktenheter ökade
med 1,0 procent och antalet transporterade personbilar minskade med 3,7 procent jämfört med
samma period föregående år.
Koncernens konsoliderade omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 262,7 miljoner euro,
vilket är 5,7 % (15,7 miljoner euro) mindre än föregående år. Koncernens bruttovinst uppgick till
69,6 miljoner euro och EBITDA till 64,0 miljoner euro under räkenskapsårets tredje kvartal, vilket
är 10,2 miljoner euro respektive 8,6 miljoner euro mindre jämfört med samma period föregående
år.
Det instabila makroekonomiska läget i Europa har haft en negativ inverkan på koncernens
verksamhet. Under det tredje kvartalet har antalet passagerare från Ryssland minskat med 25
procent jämfört med samma period föregående år.
Koncernen arbetar för en effektiv övergång inför kommande svaveldirektiv som träder i kraft 1
januari 2015 och målet är att minska bränsleförbrukningen genom att optimera nuvarande
verksamhet varför en del förändringar i fartygstrafiken har genomförts. Kryssningsfartyget Silja
Europa har chartrats ut till Australien, Baltic Queen har bytt linje och trafikerar nu Helsingfors –
Tallinn istället för Stockholm – Tallinn och Romantika har bytt linje och trafikerar nu Stockholm –
Tallinn istället för Stockholm – Riga. Isabelle trafikerar i dagsläget som enda fartyg på linjen
Stockholm – Riga. Det tredje kvartalets minskade resultat beror till största delen på dessa
förändringar i fartygstrafiken samt den nästan 6 veckor långa dockningsperioder av fartyget Silja
Symphony. De här verksamhetsförändringarna visar på god flexibilitet inom koncernen och
säkerställer goda förberedelser inför 2015.
Under det tredje kvartalet minskade antalet transporterade passagerare på linjen Finland –
Estland med 3,3 procent och antalet transporterade fraktenheter minskade med 11,5 procent
samtidigt som försäljningssiffrorna låg kvar på samma nivå som föregående år. Detta resultat är en
effekt av att konkurrenterna ökat antalet avgångar på linjen Helsingfors – Tallinn.
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Under det tredje kvartalet minskade antalet transporterade passagerare på linjen Sverige –
Finland med 5,5 procent, antalet transporterade fraktenheter minskade med 11,0 procent och
försäljningssiffrorna visar på en minskning på 7,4 procent jämfört med samma period föregående
år. Kryssningsfartyget Silja Symphony togs ur trafik för planerad ombyggnation under september
vilket påverkat resultaten på denna linje.
Under det tredje kvartalet minskade antalet transporterade passagerare på linjen Sverige –
Lettland med 23,3 procent, antalet transporterade fraktenheter minskade med 42,5 procent och
försäljningssiffrorna minskade med 24,5 procent jämfört med föregående år. Detta beror på att
kryssningsfartyget Romantika har flyttat från linjen Stockholm – Riga till Stockholm – Tallinn och
Isabelle trafikerar i dagsläget som enda fartyg på linjen Stockholm – Riga.
Under det tredje kvartalet 2014 ökade intäkterna för utchartring med 58,9 procent (5,2 miljoner
euro), ett resultat av att fler fartyg har chartrats ut och som förväntas ha en positiv effekt på
lönsamheten kommande kvartal. Det totala antalet utchartrade fartyg är sex stycken, jämfört med
fyra stycken samma period föregående år.
I samband med svaveldirektivet som träder i kraft 1 januari 2015 kommer bränslet att bli dyrare,
vilket beaktas då man prissätter frakttjänster för nästa år. Priserna för passagerare kommer bero
på efterfrågan, konkurrens och säsong.
Den oreviderade nettovinsten för räkenskapsårets tredje kvartal 2014 uppgick till 36,2 miljoner
euro (0,05 euro per aktie) jämfört med en nettovinst på 44,0 miljoner euro (0,07 euro per aktie)
under samma period föregående år.
Den totala likviditeten, likvida medel och outnyttjade krediter var vid slutet av det tredje kvartalet
66,7 miljoner euro, vilket ger en stark position för en god verksamhet. Vid slutet av det tredje
kvartalet 2014 hade koncernen 66,1 miljoner euro i likvida medel och de outnyttjade krediterna
uppgick till 0,5 miljoner euro.
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