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Tallink Grupp paziņo par gandrīz 25% augstāku tīro peļņu 2019. gadā un 

augstāko peļņu gada ceturtajā ceturksnī pēdējo piecu gadu laikā 

 

Saskaņā ar šodien sniegto informāciju biržai par neauditētiem finanšu datiem 
AS Tallink Grupp ir paziņojusi neauditēto tīro peļņu 2019. gadā, kas ir 49.7 miljoni 
EUR (40.0 miljoni EUR 2018. gadā), un augstāko tīro peļņu – 5.5 miljoni EUR – 
gada ceturtajā ceturksnī pēdējo piecu gadu laikā (zaudējums 1.8 miljoni EUR 
apmērā 2018. gada ceturtajā ceturksnī). Balstoties uz pozitīviem finanšu 
rezultātiem, uzņēmuma valde sniegs priekšlikumu Tallink Grupp ikgadējā 
akcionāru sapulcē dividenžu izmaksai 0.06 EUR par akciju.  

2019. gadā palielinājās arī Grupas EBITDA, sasniedzot 171.1. miljonu EUR (142.8 
miljoni EUR 2018. gadā). Šāds rezultāts tika sasniegts, neskatoties uz Grupas 
neauditētiem konsolidētiem ieņēmumiem, kas 2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo 
finanšu gadu, ir mazliet samazinājušies, sasniedzot 949.1 miljons EUR (949.7 miljoni 
EUR 2018. gadā).  

Galvenie iemesli ieņēmumu samazinājumam ir saistīti ar uzņēmuma pamatbiznesu, 
kad gada sākumā 7 kuģiem notika plānotās apkopes darbi, kā arī dēļ uzņēmuma 
viesnīcas skaita izmaiņām (no 5 uz 4 viesnīcām 2018. gada nogalē) tika gūti mazāki 
ieņēmumi. 

Kopumā 2019. gada pozitīvo finanšu rezultātu ietekmēja rekordliels pārvadāto 
pasažieru skaits vairākos mēnešos visa gada laikā, kā arī pasažieru skaita pieaugums 
gandrīz visos ģeogrāfijas segmentos. No otras puses, rezultātu negatīvi ietekmēja 
paaugstinātā konkurence kuģniecības nozarē, īpaši maršrutos starp Igauniju un 
Somiju, un līdz ar ekonomikas svārstībām Eiropā ir vājāki nekā plānots rezultāti kravu 
pārvadājumu nozarē, kā arī streiki Somijā pagājušā gada nogalē.  

Komentējot 2019. gada rezultātu, Tallink Grupp CEO Paavo Nõgene sacīja: 

“Gads ar jaunu rekordlielu pasažieru skaitu pārvadājumu, par kuru ziņojām janvārī, un, 
neskatoties uz visiem izaicinājumiem 2019. gadā, arī peļņas pieaugumu, salīdzinot ar 
2018. gadu, ir liecība par visas Tallink Grupp komandas milzīgu darbu. Pārliecinošs 4. 
ceturkšņa rezultāts ar tīro peļņu vairāk nekā 7 miljoni eiro apmērā, salīdzinot ar 2018. 
gada 4. ceturksni, ir labs gada nogales rezultāts, ko iespējams sasniegt tikai ar 
mērķtiecīgu komandas darbu visa gada garumā.  

“2019. gada kopējais pozitīvais rezultāts ir, pateicoties stingrai izmaksu kontrolei, 
grupas centralizētai iepirkumu sistēmai, biznesa optimizācijas projektiem, noteiktu 
darbību automatizācijai, jau veiktajiem ieguldījumiem enerģijas efektivitātes 
paaugstināšanā un kuģu degvielas patēriņa samazināšanā, un daudzām citām 
mērķtiecīgām darbībām mūsu biznesa rentabilitātes palielināšanai. Tāpat ir skaidrs, ka 
daļēja izdevīgas degvielas cenas noteikšana ir bijis labs sasniegums, kas devis 
ievērojumu ieguldījumu kopējā gada rezultātā. 

“Neskatoties uz pozitīvo rezultātu, šis bija arī vairāku izaicinājumu gads. 2019. gada 
sākumā 7 kuģiem notika plānotā tehniskā apkope. Tas ir ļoti svarīgi, lai uzturētu mūsu 
kuģu floti tehniskā kārtībā un nodrošinātu klientiem lielisku ceļošanas pieredzi. 
Vienlaicīgi tas arī nozīmē, ka šajā laikā, kad kuģiem tiek nodrošināta tehniskā apkope, 



regulāros maršrutos kursē mazāk kuģu. Visi kuģu apkopes laiki vienmēr tiek plānoti 
ļoti uzmanīgi, lai nodrošinātu, ka visi nepieciešamie darbi tiek izpildīti pēc iespējas 
īsākā laikā, samazinot neērtības mūsu ceļotājiem. Ar kuģiem, kas tika modernizēti 
gada 1. ceturksnī, mēs spējām nodrošināt vienu no visveiksmīgākajām t.s. karstajām 
sezonām uzņēmuma vēsturē, sasniedzot pasažieru skaita rekordus vairākus mēnešus 
pēc kārtas.  

“Papildus kuģu dokiem mūsu rezultātu savā ziņā ietekmēja arī pasta darbinieku streiks 
Somijā 2019. gada nogalē un visa gada laikā ieņēmumi no kravu pārvadājumiem, 
darbība bija augstas konkurences apstākļos, īpaši maršrutos starp Igauniju un Somiju. 
Mēs esam pieņēmuši noteiktus rīcības lēmumus, lai nodrošinātu savu konkurētspēju 
šajā konkurences pieaugošā tirgū, un ceram sasniegt pozitīvu attīstību šajā gadā.”    

“Skatot pozitīvo, izaicinājums pasažieru skaita samazināšanas un ieņēmumu ziņā 
maršrutā starp Somiju un Igauniju tika atvieglots ar alkohola akcīzes nodokļa 
samazināšanu 2019. gada vidū Igaunijā, lai atgūtu pasažieru plūsmu un palielinātu 
ieņēmumus šajā segmentā gada otrajā pusē.” 

“2019. gadā Tallink Grupp arī veica ievērojamus ieguldījumus 60.9 miljonu EUR 
apmērā, piemēram, tehniskie uzlabojumi un atjaunošanas darbi kuģu publiskās telpās, 
turpinot samazināt ietekmi uz vidi, kā arī jaunā LNG kuģa MyStar pasūtījums, lai 
attīstītu svarīgo savienojumu starp Tallinu un Helsinkiem.” 

“Tā kā AS Tallink Grupp turpina attīstīties gan jūrā, gan krastā, attīstot gan 
pamatbiznesu kuģniecības nozarē, gan mazumtirdzniecības biznesu un franšīzes 
portfeli krastā Baltijā, Ziemeļvalstīs un citur, ir skaidrs, ka mums jāstrādā ilgtspējīgi un 
atbildīgi. Mūsu korporatīvās sociālās atbildības stratēģija un mērķi, pieņemti 2019. 
gadā, mums palīdz veidot stingru pamatu stiprai, atbildīgai un veiksmīgai Tallink Grupp 
darbībai 2020. gadā un turpmāk.”   

Uzņēmuma valde sniegs priekšlikumu Tallink Grupp ikgadējā akcionāru sapulcē 2020. 
gadā dividenžu izmaksai 0.06 EUR par akciju no 2019. gada peļņas.  
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