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Finansiell utveckling för koncernen januari – juni 2017 

 Omsättningen ökade under perioden med 7,2 procent till 71,4 mkr jämfört med 66,6 

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 till EPN på drygt 2 mkr vilket inte skedde första halvåret 2016. 

 Personalkostnaderna uppgår till 60,2 mkr mot 56,9 mkr föregående år. Ökningen i 

personalkostnader är dels hänförlig till att antalet anställda har ökat men även till 

ökade lönekostnader per individ. 

 Antal anställda uppgår per sista juni till 104 personer (fg år 100 pers) 

 Resultat före finansiella poster och skatter uppgår till 5 mkr mot 2,1 mkr föregående 

år. Detta motsvarar en ökning på 138% 

 Resultat per aktie uppgår till 2,15 kr, (fg år 0,92 kr). 

  Koncernens likvida medel uppgår per sista juni till 12,6 mkr mot 5,8 mkr föreg år. 

 Bolagets aktier har anslutits till Euroclear och den andra handelsomgången sker i 

mitten av september 
 

 

Väsentliga händelser under kvartal 1 och 2 

 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. 

 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. 

 Under juli 2017 lämnades offert avseende flygtrafikledning i Halmstad. 

 

 

 

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 

Ulrika Teemant, CFO, vVd Tel + 46 (0)70 568 09 89 

e-post: uIrika.teemant@acr-sweden.se 
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