ACR Aviation Capacity Resources AB
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017
Finansiell utveckling för koncernen januari september 2017
–

•   Omsättningen ökade under perioden med 4 procent till 106,7 mkr jämfört med 102,6 mkr
motsvarande period föregående år. Omsättningen påverkas mycket av trafiken i luftrummet. Under
hela 2017 har trafiken varit klart över förväntan. Omsättningsökningen förklaras även med att ACR
under 2017 haft sålt utbildningstjänster för flygledare till Entry Point North på drygt 2 mkr vilket inte
skedde jan-sept 2016..
•   Personalkostnaderna uppgår till 87,1 mkr mot 81,5 mkr föregående år. Ökningen i
personalkostnader är dels hänförlig till att antalet anställda har ökat men även till ökade
lönekostnader per individ. Bolaget arbetar även med ett effektiviseringsarbete för att säkerställa att
bemanningen är korrekt på varje enhet. Nytt system för schemaläggning implementeras under hösten
2017 för att vara i full drift i början av 2018.
•   Antal anställda uppgår per sista september till 103 personer (fg år 100 pers)
•   Resultat före finansiella poster och skatter uppgår till 10,2 mkr mot 11,2 mkr föregående år.
•   Resultat per aktie uppgår till 4,41 kr, (fg år 4,84 kr).
•   Koncernens likvida medel uppgår per sista september till13,8mkr mot 12,4 mkr föregående år.
•   Bolagets aktier har anslutits till Euroclear och den andra handelsomgången skedde i mitten av
september
Väsentliga händelser under kvartal 1 till 3
•   Samarbetet med schweiziska skyguide fortsätter i syfte att med start januari 2018 bedriva flygledning
i ACR´s regi i Schweiz. ACR Aviation Capacity Resources Switzerland AG är under bildande. Två
offerter har lämnats och letter of intent kommer att skrivas inom kort.
•   I juni skedde utdelning till aktieägarna med 2,25 kr per aktie – totalt 5,2 mkr.
•   ACR har i juli 2017 skrivit avtal att bedriva flygtrafikledning i Säve. Avtalet sträcker sig över
perioden 2018–2021 med option på förlängning.
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