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Norwegian teki 117 miljoonaa Norjan
kruunua voittoa ennen veroja ja paransi
kassaansa vuoden 2021 neljännellä
vuosineljänneksellä

Norwegian on tänään raportoinut vuoden 2021 neljännen vuosineljänneksen
tuloksen ja alustavan tuloksen koko vuodelle. Matkustajakysyntä kasvoi
edelliseltä vuosineljännekseltä, vaikka koronaviruksen leviäminen vaikutti
kysyntään negatiivisesti. Voitto ennen veroja (EBT) oli 117 miljoonaa Norjan
kruunua verrattuna vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen 16,6
miljoonan Norjan kruunun tappioon ja 169 miljoonan Norjan kruunun
voittoon kolmannella vuosineljänneksellä.



Vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä 3,1 miljoonaa matkustajaa
matkusti Norwegianilla, kun matkustajia vastaavana ajanjaksona viime
vuonna oli 0,6 miljoonaa ja edellisellä vuosineljänneksellä 2,5 miljoonaa.
Kapasiteetti (ASK) oli 4,6 miljoonaa istuinkilometriä ja myydyt
istuinkilometrit (RPK) 3,6 miljoonaa. Käyttöaste nousi 77,0 prosenttiin, kun se
vastaavana ajanjaksona vuonna 2020 oli 52,4 prosenttia ja edellisellä
vuosineljänneksellä 73,1 prosenttia. Vuoden 2021 neljännen
vuosineljänneksen lopussa käytössä olleessa laivastossa oli 51 lentokonetta.

Norwegian on edelleen keskittynyt kustannusten hallintaan ja
likviditeettikuriin kaikkialla yhtiössä, mikä on johtanut käteisaseman
kohenemiseen. Neljännen vuosineljänneksen lopussa käteis- ja muut
vastaavat varat kasvoivat 7,7 miljardiin Norjan kruunuun.

– Olen tyytyväinen, että olemme pystyneet sopeutumaan nopeasti ja
tehokkaasti vaihteluihin, ja että voimme raportoida voittoa sekä parantuneen
käteisaseman vuosineljänneksellä, johon omikronvirus ja hallitusten
asettamat matkustusrajoitukset vaikuttivat voimakkaasti. Haluaisin kiittää
myös kollegojani kaikkialla lentoyhtiössä heidän jatkuvasta
omistautumisestaan ja kovasta työstään. Toivotamme innolla yhä useammat
matkustajat tervetulleiksi lennoillemme, kun suuntaamme kohti vilkkaampaa
kevät- ja kesäsesonkia, ja laivastomme kasvaa 70 lentokoneeseen ja yli 270
myynnissä olevaan reittiin, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Geir Karlsen.

Täsmällisyys, mikä tarkoittaa aikataulun mukaisesti lähteneitä lentoja, oli
87,8 prosenttia

vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä ja se laski vuoden 2020
neljännen vuosineljänneksen 94,1 prosentista ja edellisen vuosineljänneksen
91,0 prosentista. Norwegian nimettiin täsmällisimmäksi pohjoismaiseksi
lentoyhtiöksi vuonna 2021 ja kolmannelle sijalle Euroopassa.

Katso lisätietoja liitteenä olevasta PDF-tiedostosta.

Norwegian perustettiin vuonna 1993, mutta halpalentoyhtiötoiminnan se
aloitti Boeing 737 -koneilla vuonna 2002. Siitä lähtien tavoitteemme on ollut
antaa asiakkaille mahdollisuus matkustaa viisaasti tarjoamalla heille
valinnanvaraa ja kohtuuhintaisia lentoja.



Norwegian on äänestetty Skytraxissä Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
kuutena vuonna peräkkäin. Norwegian Reward -kanta-asiakasohjelma on
valittu yhdysvaltalaisessa Freddie Awardsissa Euroopan/Afrikan parhaaksi
lentoyhtiön kanta-asiakasohjelmaksi neljänä vuonna peräkkäin. Norwegianin
tuotteet, palvelut ja innovaatiot ovat voittaneet yli 55 palkintoa vuodesta
2012 lähtien.

Vuonna 2019 Norwegian oli ensimmäinen lentoyhtiö, joka allekirjoitti YK:n
ilmasto-ohjelman. Sen mukaan yhtiö on sitoutunut tulemaan
ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Norwegian tarjoaa kohtuuhintaisia lentomatkoja ja erinomaista laatua
Pohjoismaissa sekä tärkeisiin Euroopan kohteisiin.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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