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Finansiell utveckling för koncernen Q1 2019 
 

• Omsättningen ökade under perioden med 5 procent till 37,3 mkr jämfört med 35,7 mkr motsvarande 
period föregående år. Omsättningen påverkas av bland annat ökad trafik i luftrummet. ACR har 
under Q1 haft försäljning till Entry Point North på 200 tkr jämfört med 853 tkr under samma period 
föregående år, vilket beror på att flera av våra instruktörer är utlånade till ACR utbildning i Finland, 
där vi genomför utbildning för våra kommande ACR flygledare. Bolagets intäkter minskas med den 
av Eurocontrol beslutade prestationsplan som minskar intäkterna för leverantörer av flygtrafiktjänster 
inom EU med ca 2,1 % årligen. 

• Personalkostnader uppgår till 33,7 MSEK mot 31,7 MSEK samma period föregående år. Ökningen 
beror på fler timanställda, nyanställd personal på Säve flygplats, inhyrda instruktörer samt en 
förflyttning av styrelsekostnader från annat konto tidigare.  

• Bolaget arbetar vidare med effektiviseringsarbete och Quinyx resursoptimering för att säkerställa att 
bemanningen är korrekt på varje enhet.  

• Resultat före finansiella poster och skatter uppgår till 449 tkr mot 1 240 tkr föregående år. Större 
delen av differensen hänförs till personalkostnader, se kommentarer ovan. 

• Resultat per aktie uppgår 0,19 SEK (fg år 0,51 SEK). 
• Koncernens likvida medel uppgår per bokslutsdagen till 28,6 MSEK mot 25 MSEK föregående år. 
• Nästa handelstillfälle i ACR aktien sker via www.pepins.com under perioden 15 – 20 maj. 

 
 
Väsentliga händelser Q1 2019 
  

• Samarbetet med skyguide, Schweiz fortsätter i syfte att under slutet 2019 bedriva flygledning på 
flera flygplatser i ACR Switzerland AG regi i Schweiz.  

• ACR lämnade under 2018 anbud på upphandling av flygtrafiktjänster vid Kristiansand och Ålesund. 
Upphandlingen i Norge vanns av spanska bolaget Saerco. 

• ACR skriver kontrakt med Torsby flygplats om torntjänsten i 5 år. Drifts start 1 oktober 2019.   
• ACR avyttrat 51% av dotterbolaget ACR International AB till bolaget Aviators Group. 
• ACR genomför utbildning av 10 flygledare vid ANS Finland i Helsingfors.  
• ACR planerar att genomföra en rekryteringskampanj under kvartal 3/2019 med mål att ytterligare 

rekrytera 10–12 flygledare. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Lars Wahlström, styrelseordförande Tel +46 (0)73-343 42 00 
e-post: lars@e-hotels.se 
 
Wilhelm Wohlfahrt, VD Tel: +46 (0)70 824 65 40 
e-post: ww@acr-sweden.se 

Viveka Hiort af Ornäs CFO, Tel + 46 (0)76 224 50 29 
e-post: viveka.hiortafornas@acr-sweden.se 
 


