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Norwegian med overskudd før skatt på
117 millioner kroner og en forbedret
kontantbeholdning i fjerde kvartal 2021
Norwegian la i dag fram resultatene for fjerde kvartal og foreløpige
årsresultater for 2021. Etterspørselen etter flyreiser økte fra det foregående
kvartalet, men ble likevel negativt påvirket av utbruddet av omikronvarianten av coronaviruset. Resultat før skatt (EBT) ble 117 millioner kroner,
sammenlignet med et nettotap på 16,6 milliarder kroner i samme periode i
2020 og et positivt resultat på 169 millioner kroner i tredje kvartal.
I fjerde kvartal 2021 reiste 3,1 millioner passasjerer med Norwegian,

sammenlignet med 0,6 millioner i samme periode 2020, og 2,5 millioner i det
foregående kvartalet. Kapasiteten (ASK) var på 4,6 milliarder setekilometer,
mens passasjertrafikken (RPK) var på 3,6 milliarder setekilometer.
Fyllingsgraden økte til 77,0 prosent, opp fra 52,4 prosent i samme periode i
2020 og fra 73,1 prosent i forrige kvartal. Ved årsslutt 2021 hadde selskapet
en samlet operasjonell flåte på 51 fly.
Vedvarende fokus på kostnadskontroll og likviditetsstyring i hele
organisasjonen bidro til en forbedret kontantbeholdning. Ved utgangen av
fjerde kvartal hadde selskapets kontantbeholdning og likvide midler økt til
7,7 milliarder kroner.
– Jeg er fornøyd med at vi effektivt tilpasser oss hyppige endringer i
markedet, og for at vi kan rapportere om positiv bunnlinje og en forbedret
kontantbeholdning i et kvartal som var sterkt preget av myndighetspålagte
restriksjoner etter framveksten av den nye omikron-varianten. Jeg vil takke
alle ansatte i Norwegian for deres stå-på-vilje og kontinuerlige engasjement.
Nå ser vi fram mot en travel vår- og sommersesong hvor vi skal øke flåten til
70 fly og ha over 270 ruter til salgs. Vi gleder oss til å ønske enda flere
kunder velkommen om bord igjen, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.
Punktligheten forteller hvor stor andel av flyene som gikk til oppsatt tid. I
fjerde kvartal 2021 var denne på 87,8 prosent, en nedgang fra 94,1 prosent i
samme periode 2020 og fra 91,0 prosent i forrige kvartal. I 2021 ble
Norwegian kåret til det mest punktlige flyselskapet i Norden, på tredje plass i
hele Europa.
For ytterligere informasjon, vennligst se vedlagte rapport.

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.
Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,

service og nyskapning innen luftfarten.
I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.
Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.
Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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