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• Omsättningen ökade under perioden med 2 procent till 77,0 mkr jämfört med 75,5 mkr motsvarande 
period föregående år. Omsättningen påverkas positivt av trafik i luftrummet samt att Säve flygplats 
tillkommit sedan förra året. Bolagets intäkter minskas med den av Eurocontrol beslutade 
prestationsplan som minskar intäkterna för leverantörer av flygtrafiktjänster med ca 2,1 % årligen. 

• Personalkostnaderna uppgår till 66,8 mkr mot 64,1 mkr samma period föregående år. Ökningen beror 
främst på kollektivavtalade löneökningar samt att Säve flygplats tillkommit sedan föregående år. 
Bolaget arbetar med ett löpande effektiviseringsarbete för att säkerställa att bemanningen är korrekt 
på varje enhet.  

• Antal anställda uppgår per sista juni 2019 till 106 personer (f.g. år 104 pers). 
• Resultat före finansiella poster och skatter uppgår till 2,1 mkr mot 6,0 mkr föregående år. Det är 

främst personalkostnader och prestationsplanens intäktsreduktion som medverkat till minskningen. 
• Resultat per aktie uppgår 0,98 kr (f.g. år 2,60 kr). 
• Koncernens likvida medel uppgår per bokslutsdagen till 14,9 mkr mot 13,5 mkr föregående år. 
• Bolagets aktier är anslutna till Euroclear via www.pepins.com. Nästa handelstillfälle inleds den 14 

augusti 2019. 
 
 
Väsentliga händelser fram till Q2 2019 
  

• Samarbetet med Skyguide, Schweiz, fortsätter i syfte att under 2020 bedriva flygtrafiktjänst på flera 
flygplatser genom ACRs dotterbolag - ACR Aviation Capacity Resources Switzerland AG. Bolaget 
har intäkter i Schweiz sedan Q2 2018 

• ACR har vunnit en upphandling om fortsatta uppdrag på Kalmar, Skellefteå, Norrköping, Jönköping 
och Karlstad för åren 2020–2027. Avtal beräknas tecknas under kvartal 3 2019  

• ACR har erhållit förlängningsavtal för åren 2020–2021 för Trollhättan, Borlänge och Växjö ATS 
• ACR-utbildning av nya flygledare vid ANS Finland Akademi pågår 
• Rekrytering av flygledare pågår 
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