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Norwegian med årsresultat på godt 1,1
milliarder norske kroner i 2016

Global ekspansion med nye rutelanceringer, fyldte fly og fortsat
flådefornyelse bidrog til, at Norwegian i dag fremlægger det bedste resultat i
selskabets historie. Årsresultatet var på 1.135 milliarder norske kroner.
Gennem hele året rapporterede Norwegian en meget høj belægning, som på
årsbasis var 88 procent.

Årsresultatet i 2016 var på 1.135 milliarder norske kroner, mens
driftsresultatet (EBIT) var 1.820 milliarder norske kroner. Tallene er stærkt
påvirkede af Norwegians internationale vækst – særligt på de
interkontinentale ruter samt i Spanien og Storbritannien. Samtidig øger



markedsandelene i alle de nordiske hovedlufthavne.

Omsætningen kom op i godt 26 milliarder norske kroner – en vækst på 16
procent. Selskabet satte 21 fabriksnye fly i trafik i 2016, hvilket bidrog til en
kapacitetsvækst (ASK) på 18 procent. Belægningen steg med 1,5 procentpoint
til 88 procent på årsbasis. I alt rejste 29,3 millioner passagerer med
Norwegian i 2016, hvilket er en stigning på 14 procent fra foregående år.

Isoleret blev resultatet i fjerde kvartal 197 millioner norske kroner.
Norwegian omsatte for godt 6,1 milliarder norske kroner i dette kvartal,
hvilket er en stigning på 15 procent fra tilsvarende periode året før. Den
største stigning kom i trafikken internationalt, men udviklingen i Norden er
også positiv. Belægningen var 86 procent. Lidt over 7 millioner passagerer
fløj med Norwegian dette kvartal, hvilket udgjorde en passagervækst på 17
procent.

”Vi er meget tilfredse med, at vi, i et år med international vækst, etablering i
nye markeder samt hård konkurrence, leverer selskabets bedste resultat
nogensinde. Gennem vores globale strategi bidrager vi til lokal værdiskabelse
og øget beskæftigelse, de steder vi flyver til og fra. Derudover bidrager vi
også til, at flere får råd til at flyve – ikke mindst mellem kontinenterne. I
2016 modtog vi flere store, internationale kåringer af passagerne, som kun
var muligt grundet vores dygtige medarbejdere i Norwegian. Vi går ind i 2017
med ambitionen om at styrke fodfæstet i de etablerede markeder, men
samtidig udvide rutenettet i helt nye områder. I løbet af 2017 vil 32 nye fly
blive sat i trafik, herunder ni 787-9 Dreamliner. Vi vil lancere mere end 50
nye ruter og rekruttere mere end 2000 nye kollegaer over hele verden”, siger
koncernchef Bjørn Kjos.

Se kvartalsrapport for flere tal og detaljer.
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Norwegian
Norwegian er det 6. største lavprisselskab i verden med omkring 5.500
ansatte. I dag opererer Norwegian godt 450 ruter til mere end 140



destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand, Caribien og USA.
Norwegian har en flyflåde på over 100 fly, som fragter over 26 millioner
passagerer om året. Selskabet har en af verdens yngste flåder med en
gennemsnitsalder på 3,6 år. I 2015 blev Norwegian kåret til det mest
miljøvenlige transatlantiske flyselskab af The International Council on Clean
Transportation (ICCT). Både i 2015 og 2016 kårede flypassagererne
Norwegian til verdens bedste lavprisselskab på langdistanceruter i den
anerkendte SkyTrax Awards. For fjerde år i træk er Norwegian også kåret som
Europas bedste lavprisselskab af SkyTrax.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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