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Tallink darbība 2019. gada otrajā ceturksnī stiprina kompānijas  

pirmā pusgada rezultātu  

 
AS Tallink Grupp šodien ir publicējis starpziņojumu par 2019. gada 2. ceturkšņa un 
pirmo 6 mēnešu finanšu rezultātiem. Saskaņā ar ziņojumu 2. ceturksnī, laikā no 
01.04.2019. līdz 30.06.2019., Grupa kopumā ir pārvadājusi 2.7 miljonus pasažieru, kas 
ir 0.8% pieaugums, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2018. gadā. Grupas neauditētie 
ieņēmumi 2. ceturksnī ir pieauguši par 3%, sasniedzot EUR 256.1 miljonu. Grupas 
neauditētais EBITDA rezultāts 2019. gada 2. ceturksnī ir palielinājies par 16.6%, EUR 
7.2 miljoni, sasniedzot EUR 50.7 miljonus.  

Papildus svarīgi atzīmēt, ka 2. ceturkšņa salīdzinošā EBITDA, t.i., bez 16.IFRS 
piemērošanas efekta, palielinājusies par 6.8%, kas ir EUR 3.0 miljoni, salīdzinot ar šo 
pašu periodu pagājušā gadā, sasniedzot EUR 46.5 miljonus. 2. ceturksnī par 1.1% 
palielinājās arī koriģētā EBITDA starpība, salīdzinot ar šo pašu periodu 2018. gadā.  

2. ceturkšņa tīro peļņu ietekmēja ienākuma nodokļa palielināšanās, kas bija rezultāts 
izmaksāto dividenžu pieaugumam 2019. gadā, sasniedzot EUR 14.90 miljonus, kas ir 
par 2.6% mazāk, salīdzinot ar 2018. gada 2. ceturksni.    

2019. gada otrajā ceturksnī pasažieru skaits palielinājās gandrīz visos kompānijas 
ģeogrāfiskos segmentos, un kompānija ir pārvadājusi lielāko pasažieru skaitu maijā un 
jūnijā. Šajā periodā maršrutā Igaunija – Somija, strādājot pastiprinātas konkurences 
apstākļos, pasažieru skaits palielinājās par 0.5%, kā arī jūnijā tika sasniegts jauns 
pārvadāto pasažieru skaita rekords. Maršrutā Somija – Zviedrija, salīdzinot ar 2. 
ceturksni 2018. gadā, pieauga gan ceļotāju skaits un pārvadāto kravas vienību skaits, 
gan arī palielinājās ieņēmumi. Ceļotāju skaits, pārvadātās kravas vienības un 
ieņēmumu pieaugums turpinājās 2019. gada 2. ceturksnī arī maršrutā Latvija – 
Zviedrija. 

2019. gada otrajā ceturksnī kompānija kopumā ir pārvadājusi 99 546 kravas vienības, 
kas ir par 1.5% mazāk, salīdzinot ar šādu periodu pagājušā gadā. Pieaugums tomēr 
vērojams maršrutos Somija – Zviedrija un Latvija – Zviedrija, 0.4% un 7.4% attiecīgi.  

Pirmajos sešos mēnešos, no 01.01.2019. līdz 30.06.2019., kompānija kopumā ir 
pārvadājusi 4.5 miljonus pasažieru, kas ir par 1.2% mazāk, salīdzinot ar šādu periodu 
pagājušā gadā. Grupas neauditētie rezultāti pirmajos 6 mēnešos ir EUR 435.0. miljoni, 
kas ir par 1% mazāk, salīdzinot ar šādu periodu pagājušā gadā. Vienlaikus Grupas 
neauditētais EBITDA rezultāts pirmajā pusgadā ir palielinājies līdz EUR 54.5 miljoni, 
salīdzinot ar EUR 47.7 miljoni 2018. gada pirmajā pusgadā. Neauditētie tīrie zaudējumi 
pirmajā pusgadā ir EUR 10.4 miljoni, salīdzinot ar EUR 4.3 miljoniem 2018. gada 
pirmajā pusgadā.   

Komentējot rezultātu, Paavo Nõgene, Tallink Grupp valdes priekšsēdētājs, sacīja, ka 
“ievērojams EBITDA pieaugums 2019. gada 2. ceturksnī, pasažieru skaita pieaugums 
un ieņēmumu palielināšanās ir pārliecinošs pierādījums nozīmīgiem 2. ceturkšņa 
rezultātiem, un tas ir nozīmīgi stiprinājis rezultātu, ko esam sasnieguši 2019. gada 
pirmajā pusgadā”. 

 



“Otrā ceturkšņa rezultātu galvenokārt ietekmēja ienākuma nodokļa palielināšanās, 
salīdzinot ar attiecīgo periodu pagājušā gadā, kas saistīta ar dividenžu izmaksu šajā 
gadā EUR 33.5 miljonu apmērā  un paaugstinātiem konkurences apstākļiem maršrutā 
Igaunija – Somija, kas nenovēršami ietekmēja biļešu cenas. Papildus šajā ceturksnī 
Tallink Grupa veica vairākus finanšu ieguldījumus, no kuriem ievērojamākais ir 
priekšapmaksa par jauno Shuttle servisa kuģi EUR 12.4 miljoni apmērā,” teica Paavo 
Nõgene. 

“Kopumā varam būt apmierināti ar šo ievērojamo rezultātu un attīstību otrajā ceturksnī, 
kas mums ir palīdzējis stiprināt pirmā pusgada rezultātu un ir labs pamats 2019. gada 
rezultātiem kopumā,” piebilda Paavo Nõgene, papildinot, ka “mums ir noteikti plāni un 
mēs koncentrējamies uz noteiktām biznesa industrijām, lai turpinātu uzlabot rezultātu 
otrajā pusgadā.”  
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Tallink Grupa 

AS Tallink Grupp ir vadošā kuģniecības kompānija pasažieru, transportlīdzekļu un 
kravas pārvadājumu jomā Baltijas jūras Ziemeļu reģionā. Kompānijas īpašumā ir 14 
kuģi, kas kursē ar Tallink un Silja Line zīmolu 7 dažādos maršrutos. AS Tallink Grupp 
nodrošina darba vietas vairāk nekā 7 400 darbiniekiem Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, 
Latvijā, Krievijā un Vācijā. 2018. gadā ar kompānijas kuģiem ceļoja gandrīz 9.8 miljoni 
pasažieri, un tā pārvadāja apmēram 385 000 kravas vienību. AS Tallink Grupp akcijas 
ir kotētas Tallinas biržā un Helsinku biržā. 

 

 


