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Norwegianilta 2,2 miljardin Norjan
kruunun ennätystulos kolmannella
vuosineljänneksellä

Norwegianin tänään julkistama kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen
veroja (EBT) on 2,2 miljardia Norjan kruunua. Vuosineljännekselle oli
tunnusomaista parantunut kannattavuus, korkeammat yksikkötuotot,
alentuneet yksikkökustannukset ja kasvun hidastuminen, täysin yhtiön
strategian mukaisesti. Tulos ennen veroja parani 38 prosentilla verrattuna
samaan vuosineljännekseen viime vuonna.

Yksikkötuotot ja matkustajakilometrikohtaiset tuotot (yield) kasvoivat



molemmat kolmella prosentilla vuosineljänneksellä. Kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto nousi kahdeksalla prosentilla 14,4 miljardiin
Norjan kruunuun pääasiassa mannertenvälisten reittien kasvun ohjaamana.
Kaikkiaan noin 10,5 miljoonaa matkustajaa lensi Norwegianilla kolmannella
vuosineljänneksellä, laskua kolme prosenttia alhaisemmasta kapasiteetista
johtuen. Käyttöaste oli 91,2 prosenttia, nousua 0,7 prosenttiyksikköä.

Norwegianin ensisijainen prioriteetti on siirtyä kasvusta kannattavuuteen
useiden toimenpiteiden avulla, joita ovat muun muassa reittiverkoston
optimointi ja laaja kustannussäästöohjelma. Tarjottujen henkilökilometrien
määrän (ASK) kasvu on laskenut vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen
ennätyskorkeasta 48 prosentista vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen
kolmeen prosenttiin. Yhtiön sisäinen säästöohjelma #Fokus2019 jatkuu
täydellä teholla ja sen avulla on kolmannella vuosineljänneksellä saavutettu
827 miljoonan Norjan kruunun säästöt. Yhtiö arvioi laskevansa #Fokus2019
avulla kustannuksia 2,3 miljardilla kruunulla tänä vuonna.

– Kolmannen vuosineljänneksen tulos osoittaa, että strategiamme siirtyä
kasvusta kannattavuuteen kantaa. Saimme aikaan ennätystuloksen
ennätyskorkeilla tuotoilla sekä alentuneet yksikkökustannukset siitä
huolimatta, että meitä ovat koetelleet vaikutuspiirimme ulkopuolella olevat
toiminnalliset haasteet, sanoo Norwegianin vt. konsernijohtaja ja
talousjohtaja Geir Karlsen.

– Haluan kiittää kaikkia Norwegianissa myötävaikuttamisesta tähän
mennessä saavutettuihin kustannussäästöihin tänä vuonna, hän jatkaa.

Norwegianin kansainvälinen läsnäolo on vahvistunut entisestään ja
Yhdysvallat on nyt liikevaihdolla mitattuna yhtiön suurin markkina-alue. Sitä
seuraavat Norja, Espanja ja Iso-Britannia.

Norwegian on vähentänyt matkustajakohtaisia CO2-päästöjä 30 prosentilla
vuodesta 2008 lähtien. Kolmannella vuosineljänneksellä matkustajakohtaiset
CO2-päästöt olivat 69 grammaa. Se on sama luku kuin samalla
vuosineljänneksellä viime vuonna korvaavan vuokrakaluston käytöstä
johtuen. Matkustajien ilmastovaikutukset tulevat laskemaan entisestään, kun
yhtiö ottaa uusia lentokoneita käyttöön laivastossaan. Keski-iältään 3,8
vuotta oleva Norwegianin lentolaivasto on yksi nykyaikaisimmista ja
polttoainetehokkaimmista lentolaivastoista maailmassa.



Katso vuosineljänneksen tarkemmat luvut liitteen pdf-dokumentista.
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Norwegian on maailman viidenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla oli yli 37
miljoonaa matkustajaa vuonna 2018. Norwegian liikennöi tällä hetkellä yli
500 reittiä yli 150 kohteessa Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Aasiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa. Norwegianin
laivastossa on noin 170 lentokonetta. Yhtiön lentolaivaston keski-ikä on 3,8
vuotta, mikä tekee siitä yhden nykyaikaisimmista ja
polttoainetehokkaimmista lentolaivastoista maailmassa. The International
Council on Clean Transportation (ICCT) on nimennyt Norwegianin jo toisen
kerran polttoainetehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi
Atlantin ylittävillä lennoilla.

Viitenä viime vuonna matkustajat ovat äänestäneet Norwegianin maailman
parhaaksi halpalentoyhtiöksi kaukolennoilla arvostetussa SkyTrax World
Airline Awardsissa. Tämän lisäksi SkyTrax on valinnut Norwegianin Euroopan
parhaaksi halpalentoyhtiöksi jo kuutena vuonna peräkkäin.

Norwegianilla on noin 11 000 työntekijää.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

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