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Norwegians resultat för fjärde kvartalet
är kraftig påverkat av COVID-19 och
reserestriktioner

Norwegian presenterar i dag siffrorna för fjärde kvartalet 2020. Som
förväntat är de kraftigt påverkade av pandemin och reserestriktioner på
bolagets samtliga marknader. Nettoförlusten på 16,6 miljarder NOK
inkluderar nedskrivningar på hela 12,8 miljarder NOK. Driftkostnaderna för
leasing och avskrivningar för fjärde kvartalet minskade med 82 procent
jämfört med föregående år. Under 2020 minskade den räntebärande skulden
med 18 miljarder NOK. Rekonstruktionsprocesserna som inleddes under
fjärde kvartalet förra året på Irland och i Norge går som planerat.



Pandemin fortsätter att ha en kraftigt negativ inverkan på flygbranschen.
Efterfrågan är starkt påverkad av myndigheters ständiga ändringar av
reserestriktioner och ny smittspridning i flera av bolagets viktigaste
marknader. Under fjärde kvartalet var i genomsnitt 15 av bolagets 131 plan i
flottan i drift. Under fjärde kvartalet flög 574 000 kunder med Norwegian, en
minskning med 92 procent jämfört med samma period föregående år.
Kapaciteten (ASK) minskade med 96 procent och passagerartrafiken (RPK)
minskade med 97 procent. Kabinfaktorn var på 52,4 procent, en minskning
med 32,5 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2019.

– 2020 var ett exceptionellt krävande år för hela flygbranschen och för
Norwegian. Resultatet för fjärde kvartalet är därför inte överraskande. Tyvärr
är en stor andel av våra anställda permitterade och många har blivit av med
jobbet, bland annat till följd av att långdistansverksamheten upphör. Trots
alla utmaningar som pandemin har orsakat finns det ett stort engagemang
bland våra medarbetare och när vi kommer ut ur rekonstruktionsprocesserna
ska vi tillsammans bygga det nya Norwegian. Vi fortsätter att arbeta hårt för
att komma ut ur krisen som ett finansiellt starkt och konkurrenskraftigt
flygbolag med ett förbättrat utbud till kunderna. Jag ser fram emot att
återigen få önska fler kunder välkommen ombord i takt med att Europa
gradvis öppnas upp igen, säger Norwegians koncernchef Jacob Schram.

Under fjärde kvartalet inledde Norwegian rekonstruktionsprocesser på Irland
och i Norge. Båda processerna går som planerat. Målet är att minska skulden,
anpassa storleken på flottan till framtida verksamhet och säkra nytt kapital
till bolaget. Norwegian ska minska skulden betydligt till cirka 20 miljarder
NOK och hämta fyra till fem miljarder NOK i nytt kapital. Under 2020
minskade den räntebärande skulden med 18 miljarder NOK. Framöver
kommer Norwegian erbjuda inrikesresor i Norge, resor i Norden, samt mellan
Norden och viktiga destinationer i övriga Europa. Planen är att ha cirka 50
flygplan i drift i dessa marknader under 2021, beroende på utvecklingen av
pandemin och reserestriktioner på bolagets viktigaste marknader.

Under fjärde kvartalet genomförde Norwegian totalt 90,1 procent av de
planlagda flygningarna varav punktligheten var på 94,1 procent.

Se bifogad PDF för mer information. 

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan



började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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