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Finansiell utveckling för koncernen Q4 2018
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Omsättningen ökade under perioden med 10 procent till 153,9 mkr jämfört med 140,4 mkr
motsvarande period föregående år. Omsättningen påverkas bl a av ökad trafik i luftrummet, vilket
medför att vi har reserverat -6,8 mkr till och med sista december. ACR har under räkenskapsåret haft
försäljning till Entry Point North på 1,6 mkr jämfört med 2,2 mkr under samma period föregående år.
Bolagets intäkter minskas med den av Eurocontrol beslutade prestationsplan som minskar intäkterna
för Air Navigation Service Providers inom EU med ca 2,1 % årligen.
Personalkostnaderna uppgår till 129,8 mkr mot 117,7 mkr samma period föregående år. Ökningen i
personalkostnader är främst hänförlig till fler anställda och ökade lönekostnader per individ. Bolaget
arbetar med ett effektiviseringsarbete för att säkerställa att bemanningen är korrekt på varje enhet.
Nytt system för schemaläggning har implementerats under hösten 2017 och är sedan 1 februari 2018
i drift.
Resultat före finansiella poster och skatter uppgår till 8,7 mkr mot 9,2 mkr föregående år.
Resultat per aktie uppgår 3,76 kr, (fg år 3,99 kr).
Koncernens likvida medel uppgår per bokslutsdagen till 26,4 mkr mot 24,4 mkr föregående år.
Nästa handelstillfälle i ACR aktien sker via www.pepins.com under perioden 3–8 april 2019.

Väsentliga händelser Q4 2018
•
•
•
•

Samarbetet med Skyguide, Schweiz fortsätter i syfte att under andra hälften 2019 bedriva flygledning
på flera flygplatser i ACR Switzerland’s regi i Schweiz.
ACR lämnade anbud till Avinor i Norge för upphandlingen av flygtrafiktjänster vid Kristiansand och
Ålesund flygplatser. Upphandlingen avgörs i januari 2019.
ACR utbildning av nya flygledare vid ANS Finland akademi i Vanda, Helsingfors går enligt plan.
ACR rekryteringskampanj med målet at rekrytera ytterligare ca 10–12 flygledarelever, planeras
under vår/sommar 2019.
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