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Virksomhetens art og hvor den drives
Pilot Flight Academy AS driver med utdanning av piloter, og er den største og mest moderne
flyskolen i Norge. Selskapet er lokalisert i Sandefjord, og har også campus på Notodden.
Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer
I 2020 ble omsetningen i selskapet på kr mNOK 101,1, som er ca. 5% lavere enn i 2019. Reduksjonen
skyldes i sin helhet utsatt inntektsføring som følge av økt antall ikke-flydde timer. Årsresultatet ble
negativt med 35,6 mNOK, som er svakere enn resultatet i 2019 som endte på negative 28,3 mNOK.
Egenkapitalandelen per 31.12.20 var 13,4%, mot 1,4% per 31.12.19.
Selskapets kortsiktige gjeld er vesentlig økt sammenlignet med 2019, og knytter seg i stor grad til
uopptjent inntekt i form av flytimer som skulle vært fullført i henhold til normert studietid og timer
for studenter som ligger bak normert studietid.
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter er positiv. Effekten av endring i uopptjent inntekt knyttet
til flytimer som skulle vært fullført er det elementet som i all vesentlighet forklarer forskjellen
mellom driftsresultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Økning i uopptjent inntekt
knyttet til flytimer som skulle vært fullført er i stor grad knyttet til effekter som følge av COVID-19.
Selskapets forskning og utvikling knytter seg til utvikling av løsninger for integrert pilotutdanning.
Resultatdisponeringen er angitt i resultatregnskapet og i note 9 til årsregnskapet..
Redegjørelse for foretakets utsikter
Konsernet har blitt hardt rammet av myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av Covid-19.
Pilot Flight Academy AS ble pålagt å stenge skoleaktivitetene fra 12. mars til 11.mai. 2020. I tillegg ble
skolen stengt i ca. 2 uker i juni som følge av permitterte flygeledere på Torp. Som følge av
myndighetenes tiltak har inntektene i Pilot Flight Academy AS falt betydelig og ledelsen har som følge
av dette iverksatt kostnadsreduserende tiltak. Dette har blant annet medført permitteringer, der
styret har hatt et målrettet fokus om å redusere skadevirkningene av nedstengingen i størst mulig
grad.
Som følge av to runder med Covid-nedstenging av virksomheten har Pilot Flight Academy AS hatt en
økning i ikke flydde flytimer til studenter sett opp mot normert studieprogresjon i en periode der det
normalt er høy aktivitet og hvor andelen utsatte flytimer normalt skal gå ned. Etter stengningen i juni
har det som følge av Covid-19 vært reduserte åpningstider på Torp som også har påvirket
produksjonsnivået. Det har vært mulig å operere med et høyere aktivitetsnivå utover høsten 2020,
men det er slik at pandemien har påvirket aktivitetsnivået gjennom store deler av 2020. Pandemien
har også innvirkning på aktivitetsnivået i 2021, så styret og ledelsen følger situasjonen tett fremover
og vil tilpasse virksomheten til eventuelle nye Covid-innstramminger for å begrense skadevirkningene
mest mulig for virksomheten og studentene. For å redusere antallet ikke flydde timer sett opp mot
normert studieprogresjon til studenter har foretaket etablert et samarbeid med US Aviation
Academy (USAA) i Denton, Texas. Samarbeidet medfører at studenter har anledning til å
gjennomføre deler av sin opplæringi USA. To kohorter med studenter har sålangt i 2021 påstartet
flyvninger i USA. Dette sammen med produksjonen i Norge skal sikre at utsatte flytimer blir vesentlig
redusert i 2021.
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Likviditeten i selskapet er på et akseptabelt nivå, og ledelsen følger situasjonen tett. Selskapets
likviditet er sterkt knyttet opp mot konsernets avtaler for finansiering. Det er i 2020 gjennomført
likviditetsstrykende tiltak ved at enkelte aksjonærer har gitt konsernet et aksjonærlån på mNOK 25,
samt utstedt en kausjon om ytterligere aksjonærlån på inntil mNOK 25. Konsernet har en ubenyttet
kredittfasilitet på ca. mNOK 7. Styret og ledelsen mener virksomheten har tilstrekkelig kontroll på
likviditetssituasjonen, selv om det foreligger utenforstående risikofaktorer som kan påvirke fremtidig
utvikling. Det er besluttet å gjennomføre ulike tiltak for å styrke likviditeten ytterligere, blant annet å
redusere antallet fly gjennom salg. Dette er mulig som følge av samarbeidet med USAA i Texas.
Styret presiserer at det som normalt er betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger av fremtidige
forhold.
Covid-situasjonen og dens innvirkning på sivil luftfart med permitteringer og pensjonering av piloter
medfører også muligheter for selskapet i et mellom til langt tidsperspektiv. Styret vurderer at
nedstengning og reduksjon i pilotutdanningen internasjonalt vil medføre et betydelig underskudd på
piloter når luftfarten henter seg opp igjen. Selskapet er godt posisjonert for å kunne ta en økt rolle i
den internasjonale pilotutdanningen og forbereder sin virksomhet på mulighetene fremover.
Finansiell risiko
Selskapets inntekter er i norske kroner og majoriteten av dets kostnader er i norske kroner. Selskapet
har inngått avtale med en flyskole i USA om at deler av studieløpet kan gjennomføres i USA og man
er eksponert for svingninger i amerikanske dollar knyttet til kjøp av disse tjenestene.
Det er avtalt lånevilkår med finansielle krav («covenants») som måles på konsernnivå for Pilot Group
AS og som selskapet er tilknyttet. Konsernet har høsten 2020 hatt dialog med banken for å etablere
nye lånevilkår. Som del av lånevilkårene er det stilt sikkerhet fra aksjonærer på mNOK 25 som kan
kalles inn som aksjonærlån dersom konsernet bryter lånevilkårene, eller er i fare for å bryte
lånevilkårene. Det er som følge av covid-situasjonen sannsynlig at enkelte lånevilkår vil brytes i 2021
ved at forventet resultat blir lavere enn forutsatt i lånevilkårene, men tilførsel av kapital gjennom
ovennevnte garanti forventes å ville avklare eventuelle brudd med lånevilkårene. Rentebærende
langsiktig lån fra bank er klassifisert som langsiktig gjeld i årsregnskapet for 2020.
Kredittrisikoen knyttet til utestående fra studentene anses som begrenset, da hver students
enkeltvise utestående er små og det ikke foreligger konsentrasjonsrisiko for selskapet. Studentene
får nær fullfinansiert utdanningen via nasjonale lån- og støtteordninger, noe som reduserer
likviditetsrisikoen.
Pilot Flight Academy AS er blant Nordens ledende skoler innen utdanning av piloter, og til tross for
COVID-19, forventer styret at det vil være et økende behov for piloter fremover. Det kan imidlertid
ikke utelukkes at usikkerheten og derved markedsrisikoen har økt som følge av COVID-19.
Usikkerheten er kortsiktig knyttet til etterspørsel etter piloter frem til pandemi-effektene henter seg
inn igjen.
Fortsatt drift
Styret og ledelsen viser til at man for 2020 og så langt i 2021 har negative resultater for selskapets
virksomhet. Gjennom dialog med långivere har man fått på plass betingelser som sikrer en langsiktig
finansieringsløsning for konsernet, samt enkelte aksjonærgrupperinger yter aksjonærlån og stiller
garanti for ytterligere finansiering. Konsernet har en akseptabel likviditetssituasjon grunnet
garantier om finansiering, samt har ubenyttede kredittfasiliteter, og det forventes at
likviditetssituasjonen ved utgangen av året fortsatt vil være på et akseptabelt nivå. Ledelsen
iverksetter nå i samråd med styret tiltak for å sikre en god og effektiv drift på flyskolen.
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For å sikre en positiv bokført egenkapital har selskapet i 2020 fått tilført konsernbidrag fra Pilot
Group AS og New Scandinavian Aircraft AS på totalt 50,9 mNOK. Styret har stor tro på en betydelig
bedring i det globale luftransportsmarkedet, herunder det fremtidige behovet for piloter, etter at
pandemien har kommet under kontroll.
På denne bakgrunn har styret konkludert med at både reell og bokført egenkapital er forsvarlig og
styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet for 2020.
Arbeidsmiljøet
Det var 94 ansatte i selskapet ved utgangen av 2020.
Sykefraværet i selskapet var på ca. 1.9% av den totale arbeidstiden i virksomhetsåret. Det har ikke
forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året.
Styret og ledelsen mener at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, men vurderer løpende
behovet for iverksettelse av tiltak for forbedringer. Covid-situasjonen har medført økt bruk av
fjernundervisning og digital klasseundervisning. Beskyttelsestiltakene for spredning og kontroll med
covid-smitte legger begrensninger på studentenes og ansattes sosiale omgang. Aktiviteter har vært
gjennomført i 2020 og vil fortsette i 2021 for å motvirke eventuelle negative miljøkonsekvenser fra
covid-restriksjonene.
Konsernet er stolt av å ha en stabil og meget kompetent bemanning og er kjent som en attraktiv
arbeidsgiver. Selskapet har derfor suksess med rekrutteringen av kvalifisert personell til ledige
stillinger.
Likestilling
Av totalt antall ansatte i selskapet er 23 % kvinner. Blant ansatte i ledende stillinger utgjør
kvinneandelen 4 %. Det er ingen kvinner i selskapets styre. Gjennomsnittslønnen for kvinner er
tilnærmet lik som for menn.
Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytralt på alle områder. Etter vår oppfatning er
likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt, og det er ikke iverksatt eller planlagt konkrete tiltak
innenfor dette området. Det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets
personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.
Mangfold og ikke-diskriminering
Pilot Flight Academy AS er en internasjonalt orientert virksomhet som fokuserer på å ivareta
mangfoldet av nasjonaliteter som pilotskolevirksomheten medfører. Styret mener at det ikke gjøres
forskjeller på ansatte eller ved ansettelser, ved studentopptak eller ved valg for representasjon fra
ansatte og studenter, hverken på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion,
legninger eller livssyn.
Studenter og ansatte er representert i styret i Pilot Flight Academy AS.
Selskapet har i henhold til Fagskoleloven et appellorgan ledet av ekstern advokat for sikring av
korrekt behandling av individuelle studentsaker.
Ytre miljø
Selskapets målsetting er å fremstå som en pilotskole med miljøvennlig virksomhet.
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Flyvirksomheten tilknyttet undervisningsaktiviteten medfører utslipp av lyd, miljøgasser og
inkluderer bruk av stoffer som kan innebære miljøskader. All bruk og utslipp foregår innenfor de
kravene myndighetene stiller. Selskapets virksomhet er ikke regulert av særskilte konsesjoner eller
pålegg av miljømessig karakter.
Pilot Flight Academy AS har i dag en park av skolefly som er de mest støysvake og som har de laveste
utslipp som er tilgjengelig for skolefly i dagens marked. Selskapet har gjennom sin konserntilknytning
til Pilot Group inngått en intensjonsavtale om anskaffelse av elektriske skolefly og skal introdusere et
nytt utslippsfritt utdanningsprogram med bruk av elektriske fly og flysimulatorer når alle tillatelser og
markedet er klare for dette.
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