Nya Ålandsfärjan mer försenad vissa lär sig aldrig?
Ålandsfärjan kraftigt försenad som byggs på ett Spanskt varv, man kan undra varför, jag
menar när samma personer som skrattade gått åt Effjohn när mina företrädare hade beställt
fartyg som kom att leveras med flera års försening, med stora kapitalförluster för oss och nu
går Ålandslinjens ägare till samma varv som ännu inte någon gång levererat ett fartyg på tid,
kan man fundera över vinsten? Ett lägre pris med risk att varvet går i konkurs och ett hyggligt
pris på ett tyskt eller finskt varv som leverera fartyg på klockslaget. Kalkylen är ganska enkel,
det först ser bra ut på pappret, andra alternativet är kalkylerbar och ger i slutändan vinst.
Men som sagt vissa lär sig aldrig och var det inte DFDS med sin förlängning kom att kosta
mångdubbelt och efter det usla arbetet blev färjan aldrig bra igen.
Här har du några länkar och kommentarer från Åland.
http://en.wikipedia.org/wiki/Viking_ADCC
http://www.astisevilla.com
Viking Line får vänta på leverans av ”nya Ålandsfärjan” ännu längre än vad tidigare uppgetts.
Det framgår av delårsbokslutet som offentliggjordes på torsdagen.
Delårsrapport berör perioden 1.11.2008 - 31.7.2009.
Under rubriken ”Investeringar och finansiering” sägs följande:
”Koncernens investeringar uppgick till 26,23 Meur (140,47 Meur), varav 13,62 Meur avser
förskottsbetalningar för det fartyg som beställts från Astilleros de Sevilla, S.A. i Spanien.
Leveransen av fartyget har försenats först på grund av sen leverans av viktiga komponenter
och kommer att bli ytterligare försenad på grund av varvets finansiella situation. För
närvarande beräknas leverans kunna ske tidigast under senhösten 2010, vilket innebär att den
sker senare än den tidpunkt då Viking Line Abp kan uppsäga kontraktet på grund av
leveransförsening.
Viking Line Abp har tillräckliga bankgarantier som säkerhet för kravet på återbetalning av
förskottsraterna i det fall att kontraktet skulle uppsägas. I så fall kommer aktiverade kostnader
för planerings- och övervakningsuppgifter m.m. om uppskattningsvis 4 Meur att belasta
koncernens resultat för 2009/2010. Styrelsen bevakar situationen och utvärderar varvets
möjlighet att slutföra fartygsbyggnadsprojektet.”
I inledningen sammanfattas delårsbokslutet så här:
”Koncernens omsättning uppgick under perioden 1 november 2008 - 31 juli 2009 till 348,60
Meur (352,75 Meur). Rörelseresultatet var 16,38 Meur (19,73 Meur).
Finansnettot blev -2,44 Meur (-1,73 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till 13,94
Meur (18,00 Meur). Resultatet efter skatter var 10,24 Meur (13,08 Meur).
Då Viking XPRS och Rosella nu kommer att trafikera under hela verksamhetsåret på
Helsingfors-Tallinn respektive Mariehamn-Kapellskär kommer detta att medföra en viss
ökning av koncernens totala passagerarvolym. Intjäningen per passagerare förväntas dock inte
öka, bland annat till följd av den pågående lågkonjunkturen och dess negativa inverkan på
köpkraften. Därutöver innebär den hårda konkurrenssituationen en fortsatt press på
biljettpriserna.
Koncernens avskrivningar och räntekostnader kommer att bli högre än föregående år. Den
svenska kronan har varit svag under rapportperioden. Bunkerprisnivån är stigande.
Mot bakgrund av ovanstående samt rådande allmänna konjunkturläge, bedömer styrelsen att
resultatet för 2008/2009 inte blir fullt i nivå med 2007/2008 års

Spanienbygge i ekonomisk kris
Viking Lines Spanienbygge är ytterligare försenat. Nu undersöker Viking Line om
fartyget alls kan levereras.
Leveransen av Viking Lines nya kortruttfärja för Ålandstrafiken har försenats ytterligare,
skriver Viking Line i dagens delårsrapport.
Först på grund av sen leverans av viktiga komponenter. Nu på grund av varvets finansiella
situation.
För närvarande beräknas leverans kunna ske tidigast under senhösten 2010, vilket innebär att
den sker senare än den tidpunkt då Viking Line Abp kan uppsäga kontraktet på grund av
leveransförsening. Viking Line Abp har tillräckliga bankgarantier som säkerhet för kravet på
återbetalning av förskottsraterna i det fall att kontraktet skulle uppsägas.
I så fall kommer aktiverade kostnader för planerings- och övervakningsuppgifter m.m. om
uppskattningsvis 4 Meur att belasta koncernens resultat för 2009/2010. Styrelsen bevakar
situationen och utvärderar varvets möjlighet att slutföra fartygsbyggnadsprojektet.
På torsdagseftermiddagen kom Viking Lines delårsrapport efter räkenskapsårets nio första
månader (1.11.2008-31.7.2009).
Det är mestadels betryggande läsning. Omsättningen sjönk förvisso något till 348,6 (352,75 i
fjol) miljoner euro (meuro). Även rörelseresultatet sjönk till 16,38 (19,73) meuro. På sista
raden återstår 10,24 (13,08) meuro.
Åt andra hållet pekar passagerarsiffrorna som steg med 2,7 procent till drygt 4,7 miljoner. Det
är glädjande för rederiet. Det är även fraktutvecklingen. Volymerna steg med 9 procent till
76.420 enheter. Ändå sjunker resultatet och kommer så att fortsätta. Som en helårsprognos
varnar rederiet för att resultatet inte blir lika bra som i fjol.
Skälen är flera. Den pågående lågkonjunkturen gör att folk håller hårdare i sina pengar.
Pressade konkurrenter gör att biljettpriserna faller. Bunkerpriset är på väg upp

