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Delårsrapport för andra kvartalet 2017 
 

 
Tufft i Storbritannien under kvartalet 
  
Tunga investeringar för framtiden 

        

 
Andra kvartalet 2017, april - juni 2017 

▪ Nettoomsättningen minskade med 24 procent till 58 280 KSEK (76 611 KSEK). 

▪ Periodens resultat uppgick till -8 033 KSEK (-1 KSEK). 

▪ Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,83 SEK (-0,00 SEK). 

 

Sex månader, januari - juni 2017 

▪ Nettoomsättningen minskade med 19 procent till 132 834 KSEK (163 353 KSEK). 

▪ Periodens resultat uppgick till 4 KSEK (10 697 KSEK). 

▪ Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,00 SEK (2,44 SEK). 

 
 

FINANSIELL ÖVERSIKT   
 

  
KSEK 

apr-jun 
2017 

apr-jun 
2016 

jan-jun 
2017 

jan-jun 
2016 

jan-dec 
2016 

jan-dec 
2015 

jan-dec 
2014 

Nettoomsättning  58 280 76 611 132 834 163 353 353 110 290 180 309 174 

Rörelseresultat -9 201 1 348 2 199 16 107 50 003 31 212 58 296 

Finansnetto -1 225 -977 -2 480 -2 273 -5 201 -5 216   -5 064 

Periodens resultat -8 033 -1 4 10 697 34 673 20 420 41 416 

Balansomslutning 410 898 399 664 410 898 399 664 410 588 400 908 346 133 

Eget kapital per aktie 28,37 26,14 28,37 26,14 31,62 26,64 24,96 

Rörelsemarginal % -15,79 1,76 1,66 9,86 14,16 10,76 18,86 

Soliditet % 30,25 28,65 30,25 28,65 33,73 29,11 31,58 

 
För definitioner se not 6. 
 
 
 
Som ett led i förberedelserna inför vårt planerade listbyte till Nasdaq Stockholm så har Railcare konverterat 
koncernredovisningen till IFRS. Det här är den första rapporten som vi upprättar i enlighet med IFRS. Att vi har valt att göra det 
vid ett halvårsskifte innebär att rapporten innehåller en mängd upplysningar, bland annat när det gäller redovisningsprinciper, 
som normalt inte återfinns i en delårsrapport. Dessa uppgifter kommer att finnas med i våra rapporter fram till dess att vi har 
lämnat en årsredovisning enligt IFRS. 
 
Upplysningar enligt IAS 34 punkt 16 framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga 
delar av delårsrapporten.  
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VD-kommentarer  
Kvartal två 2017 var ett tufft kvartal med volymminskning i Storbritannien, vilket jag skriver mer om 
under rubriken Entreprenad utland nedan. Trots Network Rails interna processer som påverkar oss och 
våra projekt i detta kvartal arbetar vi hårt med försäljning och vi gör allt vad vi kan för att optimera 
beläggningen av våra maskiner och våra operatörer. Bland annat har vi flyttat en av maskinerna till 
Norge. Vi kommer att se resultat av denna strategiska flytt under andra halvåret 2017. 
 
Under första halvåret har vi gjort tunga investeringar i uppgraderingar av lok och entreprenadmaskiner 
samt byggnation av vår Ballast Feeder för den engelska marknaden, vilken också har lanserats lyckosamt 
under andra kvartalet. Investeringarna tillsammans med volymminskningen i Storbritannien har dock 
frestat på likviditeten, vilket vi alltid aktivt jobbar med och läget är under kontroll. 
 
Våra övriga verksamheter har gått enligt våra planer och bortsett från minskningen på vår andra 
hemmamarknad, Storbritannien, har vi under kvartalet fått in nya ordrar och planerar för nya projekt. Vi 
har till exempel brutit ny mark i Finland där vi kommer att utföra arbeten under hösten. Jag ser det som 
mycket positivt att vi får en breddning av utlandsverksamheten så att vi kan optimera vår 
maskinbeläggning. 
 
Vi är just nu mitt uppe i vår process för listbytet till Nasdaq Stockholm och förutom att vi har fokuserat 
på fortlöpande projekt och på försäljning under kvartalet har mycket av vår tid gått åt till nyrekryteringar 
samt arbete för att följa alla regler inför listbytet. Jag är nöjd med att vi har kommit en bra bit i denna 
process. Arbetet inför listbytet har under kvartalet påverkat resultatet med externa engångskostnader 
om cirka 3 MSEK. 
 

 
Årets andra kvartal 
 
Entreprenad Sverige 
Under april och maj har vår svenska entreprenadverksamhet haft jobb på olika platser i landet där 
arbetet skett under helgerna samt kortare pass, vilket har medfört att det blivit en del förflyttningar av 
våra maskiner. På spårbytet Alingsås – Floby har vi arbetat under helgerna i maj och nu har vi ett 
uppehåll till och med vecka 35, därefter kör vi sträckan i 10 veckor med 1–2 maskiner. Projektet startar 
sedan om i mars nästa år. Under juni satte vi igång etapp tre av Boden – Bastuträsk och projektet fortgick 
fram till vecka 32.  
 
Första halvåret föll ut bra för Liningen och det har varit en blandning av jobb med besiktningar, samt 
reliningjobb på både väg och järnväg. Inför hösten har vi fått in fler ordrar, bland annat relining av  
12 stycken trummor i Västerås, trumåtgärder för sträckan Alingsås – Floby samt ett större uppdrag på 
Inlandsbanan där vi ska besiktiga cirka 1 700 trummor. Arbetet på Inlandsbanan planeras för 15 veckor 
framåt och startade 1 augusti.  
 
Entreprenad utland 
I Storbritannien har vi, som jag nämnt ovan, haft ett kämpigare kvartal med lägre volymer än tidigare 
både på Railvac och underentreprenörsprojekt. I nuläget har vi 1,5 maskin som London North East 
använder och övriga maskiner har vi på så kallade ”spothire”1. Från och med augusti är en Railvac uthyrd 
till London North West och vi fortsätter vårt arbete för dem i 11 veckor framåt.  
 
Den direkta orsaken till volymminskningen i Storbritannien för vår del är att Network Rails ligger mellan 
sina budget- och kontrollperioder, vilket resulterar att det för tillfället inte fattas några beslut kring 

                                                 
1 Korttidsuthyrning av ett fordon för att täcka säsongsmässig efterfrågan.  
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många projekt (dvs. mellan CP5, med projektfördyringar och i planeringen för CP6). Det är dock inte bara 
vi som påverkas av denna process, utan det gör alla som arbetar mot Network Rails. För att optimera 
beläggningen av våra maskiner och operatörer har vi därmed valt att flytta en av maskinerna till Norge, 
men den minskade volymen i våra projekt under andra kvartalet har såklart påverkat vårt resultat. 
 
Trots den minskade volymen i Storbritannien vill jag se positivt på framtiden då järnvägen alltid behöver 
underhållas och förmodligen kommer vi kunna starta upp våra projekt igen under en snar framtid. Vi för 
vidare diskussioner med olika områden inom Network Rails om fortsatt jobb framåt och vi hoppas dessa 
diskussioner ska falla väl ut. Jag vet att det finns många potentiella projekt på denna marknad, vilket gör 
att vi såklart är en aktör att räkna med i framtiden.  
 
IAF (International Exhibition on Track Technology) in Münster, Tyskland, är en stor mässa inriktad mot 
arbetsmaskiner för järnvägen och med intressenter från hela världen. Under kvartal två var vi på plats 
och genomförde våra ”live demos” som var mycket lyckade. Det var många intresserade på plats som 
kunde se effektiviteten samt säkerheten med vårt industrikoncept, både vad det gäller Railvac och 
Ballast Feeder samt hur de arbetar tillsammans. 
 
Under midsommarveckan visade vi för första gången upp den engelskanpassade Ballast Feedern 
tillsammans med den redan välbekanta Railvacen på Network Rails egen mässa i Long Marston, 
Storbritannien. Våra demos drog stort intresse och Ballast Feedern blev kvar i Storbritannien. Efter 
mässan avslutats höll vi fler kortare ”live demos” för potentiella kunder och vi hoppas snart få beläggning 
för Ballast Feedern och detta nya industrikoncept. Vi kommer numera även kunna visa ”live demos” efter 
behov på våra egna spår på plats i Long Marston, vilket jag tycker är mycket positivt och det skapar en 
hub där vi fortsättningsvis kan utföra demonstrationer utan att vara beroende av andra aktörer.  
 
Vi meddelade under kvartalet att vi brutit ny mark i Finland och planeringen för detta uppdrag, 
ballastbyten i 25 växlar, pågår för fullt och arbetet planeras att utföras under kvartal tre. Det nya 
projektet skapar nya möjligheter för oss och jag ser fram emot att se leveransen av vårt arbete samt vad 
det kan leda till i framtiden. Vidare fortsätter vi vårt arbete med den finska marknaden och planerar att 
delta under en mässa i Åbo i början av 2018.  
 
Transport Skandinavien 
Under kvartalet har vi arbetat åt Svensk Järnvägsteknik AB på spårbytet Vislanda – Moselund med  
fyra lok och förare. Vi hyrde även ut ett lok för blandade körningar under en fyraveckorsperiod åt 
Strukton Rail AB. I slutet av maj började vårt uppdrag åt Weedfree för underhåll av ogräsbekämpning 
längs med spåren och planeras till cirka 40 skift, vilket är 10 fler än föregående år. Spårbytet Boden – 
Bastuträsk etapp tre startades i slutet av juli och pågår fram till och med vecka 40. Vi har fem stycken lok 
med förare samt tillsyningsmän på denna sträcka. 
 
Vi har två stora lok på långtidsuthyrning åt Cargo Net i Norge och för övrigt har vi under kvartalet haft 
bra beläggning på lokverkstaden i Långsele.  
 
Maskinförsäljning 
I verkstaden i Skelleftehamn fortsatte byggnationen under kvartalet av den norska Railvacen som 
planeras vara klar för leverans i slutet av året.  
 
En Railvac som såldes till Portugal för att sedan köpas av LM Group i Danmark för ett antal år sedan har vi 
nu åter köpt tillbaka till Railcare för att minska på konkurrensen på den danska marknaden. Idag är det vi 
som kör maskinen på våra projekt i Danmark och jag ser Danmark som en spännande marknad för 
framtida projekt.  
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Under kvartalet har vi fått i uppdrag från Tube Lines Ltd att utföra översyn och service på de två 
befintliga Tubevac som är i London Underground. Projekten kommer att utföras på vår nya 
spåruppställningsplats i Long Marston och arbetet kommer pågå under andra halvåret 2017.  
 
Till våra nordamerikanska kunder har vi fortsatt sälja reservdelar till de Railvacs som finns där.  
Säljavdelningen har under kvartalet haft en del större satsningar inför och under våra lanseringar av den 
nya Ballast Feedern tillsammans med Railvac, på mässorna i Münster och Long Marston. 

 
Sammanfattning  
Det andra kvartalet har som sagt varit ett tufft kvartal, men vi arbetar vidare med optimeringen av våra 
maskiner, operatörer och säljaktiviteter. Våra nya kunder och marknader är ett mycket positivt inslag 
under kvartalet och jag ser fram emot att se hur dessa projekt kommer att levereras.  
 
Lanseringen av Ballast Feedern samt vårt arbete med listbytet är två andra glädjande moment under 
andra kvartalet och jag ser fram emot andra halvåret av 2017 för alla våra bolag. Företagsbyggandet 
fortsätter enligt plan, även om det varit ett tufft kvartal. Vi förbereder oss för de framtida satsningar som 
aviserats inom järnvägen på våra båda hemmamarknader, Sverige och Storbritannien. 
 
Med våra innovativa lösningar för järnvägen och med våra medarbetare som främsta resurs bygger vi 
framtidens Railcare! 

 
Daniel Öholm 
VD och koncernchef 
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MODERBOLAGET 

Railcare Group AB (publ), org nr 556730-7813 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i 
Skellefteå, Sverige. Railcare Group AB är noterat på Aktietorget under beteckningen RAIL. Moderbolagets 
verksamhet är främst att ta hand om koncerngemensamma tjänster.  
 
Nettoomsättning för de sex första månaderna uppgick till 11 487 (12 132) KSEK och rörelseresultatet 
uppgick till -5 703 (-1 037) KSEK. Moderbolagets likvida medel uppgick till 3 220 (11) KSEK vid kvartalets 
slut.    
 
Under det andra kvartalet har moderbolaget haft kostnader kopplade till processen för listbytet till 
Nasdaq Stockholm om 3 MSEK. Resultatet i moderbolaget har också påverkats av utdelning från det 
danska dotterbolaget med 9 (0) MSEK.  
 
Under sommaren rekryterades Railcares nya ekonomichef Mikael Forsfjäll som kommer att vara en del 
av koncernledningen.  

 
 
 
Railvac i 3D 
Ladda gärna ner appen Railcare 25 på App Store eller Google Play till din mobil. Följ sedan 
instruktionerna i appen och rikta sökfältet mot bilden nedan.  
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FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
 

Belopp i KSEK Not 
apr-jun 

2017 
apr-jun  

2016 
jan-jun 

2017 
jan-jun 

2016 
jan-dec 

2016 

       

Nettoomsättning 4 58 280 76 611 132 834 163 353 353 110 

Aktiverat arbete för egen räkning  845 185 1 637 452 1 319 

Övriga rörelseintäkter  118 493 211 1 075 1 976 

Summa  59 243 77 289 134 682 164 880 356 405 

       

Råvaror och förnödenheter  -22 229 -35 145 -41 949 -66 429 -130 638  

Övriga externa kostnader  -16 270 -10 686 -30 391 -25 571 -58 700 

Personalkostnader  -23 936 -24 438 -48 162 -45 094 -92 155 
Av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar  

-5 877 
-5 248 

-11 615 
-10 396 -21 450 

Övriga rörelsekostnader  -132 -424 -366 -1 283 -3 459 

Summa rörelsens kostnader  -68 444 -75 941 -132 483 -148 773 -306 402 

       

Rörelseresultat  -9 201 1 348 2 199 16 107 50 003 

       

Finansiella intäkter  1 203 28 205 617 

Finansiella kostnader  -1 226 -1 180 -2 508 -2 478 -5 818 

Finansnetto  -1 225 -977 -2 480 -2 273 -5 201 

       
Andel av resultat efter skatt från 
intresseföretag redovisade med 
kapitalandelsmetoden  

 
 

57 -76 124 55 48 

Resultat före skatt  -10 369 295 -157 13 889 44 850 

       

Inkomstskatt  2 336 -296 161 -3 192 -10 177 

Periodens resultat  -8 033 -1 4 10 697 34 673 

       

Övrigt totalresultat:        
Poster som kan komma att omföras 
till periodens resultat       

Valutakursdifferenser  303 340 248 218 245 

Övrigt totalresultat för perioden, 
netto efter skatt  303 340 248 218 245 

Summa totalresultat för perioden  -7 730 339 252 10 915 34 918 

       

Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 

       

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare: 

Belopp i kronor Not 
apr-jun 

2017 
apr-jun  

2016 
jan-jun 

2017 
jan-jun 

2016 
jan-dec 

2016 

Resultat per aktie före utspädning 8 -1,83386 0,00023 0,00091 2,44202 7,91551 

Resultat per aktie efter utspädning 8 -1,83386 0,00023 0,00091 2,23324 7,21870 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 
 

Belopp i KSEK Not 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar       

     

Immateriella tillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  3 230 1 133 3 174 

Patent   454 418 530 

Goodwill  3 633 3 558 3 603 

Trafikeringstillstånd  889 1 025 958 

Summa immateriella tillgångar  8 206 6 134 8 265 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark  6 028 853 819 

Lok och vagnar  111 912 118 598 113 318 

Arbetsmaskiner  125 452 120 622 130 215 

Fordon  9 508 4 204 8 145 

Inventarier, verktyg och installationer  4 742 9 001 3 761 

Pågående nyanläggningar  56 860 46 478 39 680 

Summa materiella anläggningstillgångar  314 502 299 756 295 938 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden  437 320 313 

Summa finansiella anläggningstillgångar  437 320 313 

     

Uppskjutna skattefordringar  102 432 − 

     

Summa anläggningstillgångar  323 247 306 642 304 516 

     

Omsättningstillgångar     

     

Varulager      

Råvaror och förnödenheter  13 090 12 781 10 902 

Varor under tillverkning  1 463 - - 

Summa varulager  14 553 12 781 10 902 

     

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar  37 026 41 425 34 558 

Aktuella skattefordringar  1 577 2 296 1 193 

Övriga kortfristiga fordringar  8 676 8 724 8 826 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 001 19 437 12 809 

Summa kortfristiga fordringar  61 280 71 882 57 386 

     

Likvida medel   11 818 8 359 37 784 

     

Summa omsättningstillgångar  87 651 93 022 106 072 

SUMMA TILLGÅNGAR  410 898 399 664 410 588 

 
  



 
   

Railcare Group AB (publ) Org nr 556730-7813 
8 

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, forts. 
 

Belopp i KSEK Not 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

 
EGET KAPITAL        

Aktiekapital  8 761 8 761 8 761 

Övrigt tillskjutet kapital   30 597 30 597 30 597 

Reserver  919 644 671 

Balanserat resultat (inklusive periodens resultat)  84 010 74 485 98 461 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare  124 287 114 487 138 490 

      

SKULDER     

     

Långfristiga skulder     

Uppskjutna skatteskulder  25 881 21 715 25 906 

Konvertibellån 5 8 472 8 035 8 254 

Skulder till kreditinstitut 5 149 813 158 076 142 972 

Skuld finansiella leasingavtal  19 926 20 534 19 069 

Summa långfristiga skulder  204 092 208 360 196 201 

     

Kortfristiga skulder     

Skuld finansiella leasingavtal  2 224 3 591 2 685 

Skulder till kreditinstitut  24 094 23 773 21 898 

Checkräkningskredit  − 559 − 

Leverantörsskulder  22 157 20 698 22 770 

Förskott från kund  4 881 − − 

Aktuella skatteskulder  480 2 558 2 830 

Övriga skulder  5 005 4 455 5 127 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  23 678 21 183 20 587 

Summa kortfristiga skulder  82 519 76 817 75 897 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  410 898 399 664 410 588 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

Belopp i KSEK 
 

Not 
Aktie- 

kapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat  
resultat 

(inklusive 
periodens 

resultat) 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans  
per 1 januari 2016  8 761 30 597 426   76 929 116 713 

Periodens resultat     10 697 10 697 

Övrigt totalresultat    218  218 

Summa totalresultat  0 0 218 10 697 10 915  

Transaktioner med 
aktieägare       

Utdelning     -13 141  -13 141 

Utgående balans  
per 30 juni 2016  8 761 30 597             644 74 485 114 487 

Ingående balans  
per 1 januari 2017  8 761 30 597 671 98 461 138 490 

Periodens resultat     4 4 

Övrigt totalresultat    248  248 

Summa totalresultat  0 0 248 4 252 

Transaktioner med 
aktieägare  

          

Utdelning        -14 455 -14 455  

Utgående balans  
per 30 juni 2017  

8 761 30 597 919 84 010 124 287 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 
 

 Belopp i KSEK Not 
jan-jun 

2017 
jan-jun 

2016 
jan-dec  

2016 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

Rörelseresultat  2 199 16 107 50 003 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  11 615 10 368 21 479 

Erhållen ränta  28 205 617 

Erlagd ränta  -2 290 -1 810 -5 381 

Betald inkomstskatt  -2 734 -2 991 -4 314  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  8 818 21 879 62 404 

     

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital       

Ökning/minskning varulager  -3 651 38 1 521 

Ökning/minskning av rörelsefordringar  -3 271 5 075 19 236 

Ökning/minskning av rörelseskulder  7 237 -5 902 -3 704 

Summa förändring av rörelsekapital  315 -789 17 053 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  9 133 21 090 79 457 

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella tillgångar  -194 -63 -2 273 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -30 339 -23 415 -31 296 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  455 2 110 2 645 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -30 078 -21 368 -30 924 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

Upptagande av lån  21 396 30 715 30 388 

Amortering av lån  -11 962 -13 254 -32 313 

Utbetald utdelning  -14 455 -13 141 -13 141 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -5 021 4 320 -15 066 

     

Periodens kassaflöde  -25 966 4 042 33 467 

Likvida medel vid periodens början  37 784 4 317 4 317 

Likvida medel vid periodens slut  11 818 8 359 37 784 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

Belopp i KSEK Not 
apr-jun 

2017 
apr-jun 

2016 
jan-jun 

2017 
jan-jun  

2016 
jan-dec  

2016 

       

Nettoomsättning  7 042 7 449   11 487 12 132 29 182 

Övriga rörelseintäkter  15 7 28 7 26 

Summa rörelsens intäkter  7 057 7 456 11 515 12 139 29 208 

       

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter  -2 579 -2 891   -2 579 -3 023 -3 140 

Övriga externa kostnader  -6 511 -3 581 -9 873 -6 720 -12 467 

Personalkostnader  -2 396 -1 773 -4 645 -3 308                           -6 621 
Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -58 -40 

-116 
-80  -171 

Övriga rörelsekostnader  1 -45 -5 -45 -80 

Summa rörelsens kostnader  -11 543 -8 330 -17 218 -13 176         -22 479 
       

Rörelseresultat  -4 486 -874 -5 703 -1 037  6 729 

       

Resultat från finansiella poster       
Resultat från andelar i 
koncernföretag  8 981 − 8 981 − − 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter  92 195 

180 
389 688 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter  -160 -161 -319 -393 -721 

Summa resultat från finansiella 
poster  8 913 34 

 
8 842 -4 -33 

       

Resultat efter finansiella poster  4 427 -840 3 139 -1 041 6 696 

       

Bokslutsdispositioner  − − − − 8 700 

Skatt på periodens resultat  1 021 24 1 319 48 -3 356 

Periodens resultat  5 448 -816 4 458 -993 12 040 
 
Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden. 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

Belopp i KSEK Not 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

 
TILLGÅNGAR     

     

Immateriella anläggningstillgångar     

Patent   454 418 530 

Summa immateriella anläggningstillgångar  454 418 530 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer  319 239 237 

Summa materiella anläggningstillgångar  319 239 237 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag  34 236 34 236 34 236 

Andelar i intresseföretag  204 204 204 

Uppskjutna skattefordringar  1 271 − − 

Summa finansiella anläggningstillgångar  35 711 34 440 34 440 

     

Summa anläggningstillgångar  36 484 35 097 35 207 

     

Omsättningstillgångar      

     

Varulager     

Råvaror och förnödenheter  83 − − 

Summa varulager  83 − − 

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  118 96 124 

Fordringar hos koncernföretag  588 509 16 923 

Aktuella skattefordringar  − 829 − 

Övriga fordringar  1 007 5 3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 282 637 756 

Summa kortfristiga fordringar  2 995 2 076 17 806 

     

Kassa och bank   3 220 11 7 031 

     

Summa omsättningstillgångar  6 298 2 087 24 837 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  42 782 37 184 60 044 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, forts. 
 

Belopp i KSEK Not 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital     
     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital  8 761 8 761 8 761 

Summa bundet eget kapital  8 761 8 761 8 761 
     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat  14 672 17 087 17 087 
Periodens resultat  4 458 -993 12 040 

Summa fritt eget kapital  19 130 16 094 29 127 
     

Summa eget kapital  27 891 24 855 37 888 
     
Avsättningar     
Uppskjuten skatteskuld  336 432 384 

Summa avsättningar  336 432 384 
     
Långfristiga skulder     
Konvertibellån  8 472 8 036 8 254 

Summa långfristiga skulder  8 472 8 036 8 254 
     
Kortfristiga skulder     
Checkräkningskredit  − 1 008 − 
Leverantörsskulder  1 954 1 056 854 
Skulder till koncernföretag  379 69 8 300 
Aktuella skatteskulder  − − 1 755 
Övriga skulder  163 220 1 177 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 587 1 508 1 432 

Summa kortfristiga skulder  6 083 3 861 13 518 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  42 782 37 184 60 044 
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NOTER 
 

Not 1 Allmän information 

 
Railcare Group AB (publ) (”Railcare”), org nr 556730-7813 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Skellefteå med 
adress Näsuddsvägen 10, 932 32 Skelleftehamn, Sverige. 
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (KSEK). Uppgift inom parantes avser jämförelseåret.  

 
Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges. 
 

2.1 Grund för rapporternas upprättande 
 
Koncernredovisningen för Railcare har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS 
IC) sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen.  
 
Denna koncernredovisning är Railcares första koncernredovisning som upprättas i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har 
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014 vilket är 
datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till 
IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på rapporter över totalresultat och eget kapital redogörs för i not 9.  
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. 
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 3. 
 
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att 
moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning.  
 
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderbolaget övergått till att tillämpa RFR 2 
Redovisning för juridiska personer.  Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft några 
effekter på resultat- och balansräkningen, eget kapital eller kassaflöde.  
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av moderbolagets 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i koncernredovisningens not 3. 
 
Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan:  
 
Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört 
med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital.  
 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.  
 
När det finns en indikation på att andelar i koncernföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta 
lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i 
koncernföretag”.  
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Finansiella instrument 
IAS 39 tillämpas ej i moderbolaget och finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder 
kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets 
princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.  
 
Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.  
 
Bokslutsdispositioner 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
 
2.1.1 Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen  

 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare och har inte 
tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Nedan följer en preliminär bedömning av effekter från de standarder 
som bedöms vara relevanta för koncernen: 
 
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den 
ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad 
värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för finansiella 
tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett 
instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget 
kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första 
redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till 
resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och 
värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde 
alternativet. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernens 
preliminära bedömning är att dess finansiella ställning och resultat kommer påverkas i mindre omfattning av införandet av IFRS 
9, då koncernen har finansiella instrument i begränsad omfattning. Koncernen kommer dock under 2017 att inleda sitt arbete 
med att utvärdera effekterna av införandet av standarden.  
 
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger 
på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade 
upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till 
intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när 
kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller 
tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft 
den 1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. Under 2017 har koncernen påbörjat arbetet med att utvärdera vilka effekter 
standarden kommer att få på koncernens resultat och finansiella ställning. Koncernen har utfört en inledande analys i syfte att 
identifiera områden där en potentiell skillnad kan föreligga vilken sedan ligger till grund för det fortsatta implementerings-
arbetet. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 15 from 1 januari 2018 och har för avsikt att tillämpa IFRS 15 retroaktiv d.v.s. med 
omräkning av jämförelseåret 2017. 
 
IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt 
tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med 
några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att 
använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för 
leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 
2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. EU har ännu inte antagit standarden. Under 2017 har koncernen påbörjat 
arbetet med att utvärdera vilka effekter standarden kommer att få på koncernens resultat och finansiella ställning. Koncernen 
har utfört en inledande analys i syfte att identifiera områden där en potentiell skillnad kan föreligga vilken sedan ligger till grund 
för det fortsatta implementeringsarbetet under 2018. Enligt koncernens preliminära utvärdering kommer IFRS 16 att innebära 
att koncernens hyresavtal avseende lokaler kommer att redovisas i balansräkningen som rättigheter att använda en tillgång. 
Motsvarande belopp kommer initialt att redovisas som finansiell skuld.  
 
Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen. 
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2.2 Koncernredovisning 
 
2.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper 

 
Dotterföretag 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom 
sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs 
av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de 
aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som är en följd av en 
överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, avgör koncernen om 
innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella 
andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. 
 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.  
 
Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav utan 
bestämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om 
köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen.  
 
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster 
och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. 
Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer. 
 
Intresseföretag 
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel gäller för 
aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden. Enligt kapitalandelsmetoden redovisas innehav i intresseföretag initialt i koncernens balansräkning till 
anskaffningskostnad. Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av resultatet från sina 
intresseföretag efter förvärvstidpunkten. Koncernens andel av resultatet ingår i koncernens resultat. Utdelningar från 
intresseföretag redovisas som en minskning av investeringens redovisade värde.   
 
När koncernens andel av förlusterna i ett intresseföretag är lika stora som eller överstiger innehavet i detta intresseföretag 
(inklusive alla långfristiga fordringar som i realiteten utgör en del av koncernens nettoinvestering i detta intresseföretag), 
redovisar koncernen inga ytterligare förluster såvida inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller har gjort betalningar å 
intresseföretagets vägnar.  
 
Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag elimineras till omfattningen av koncernens 
innehav i intresseföretag. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen utgör en indikation på nedskrivning 
av tillgången som överförs. Redovisningsprinciperna för intresseföretag har justerats om nödvändigt för att säkerställa 
överenstämmelse med koncernens redovisningsprinciper. 

 
2.3 Segmentsrapportering 
 
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Railcares koncernledning bestående av verkställande direktör, vice verkställande direktör samt 
ekonomichef motsvarar högste verkställande beslutsfattare för Railcare-koncernen och utvärderar koncernens finansiella 
ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den 
information som behandlas av koncernledningen och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat.  
 
Koncernledningen bedömer verksamheten utifrån de fem rörelsesegmenten entreprenad Sverige, entreprenad utland, transport 
Skandinavien, maskinförsäljning samt övrigt segment. Koncernledningen använder främst resultat efter finansiella poster i 
bedömningen av koncernens resultat.  
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2.4 Omräkning av utländsk valuta 
 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den 
valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen 
används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta. 
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. 
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i rapporten över totalresultat.  
 
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapporten över totalresultat som finansiella 
intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och – förluster redovisas i posten ”Övriga rörelsekostnader” respektive 
”Övriga rörelseintäkter” i rapporten över totalresultat. 
 
Omräkning av utländska koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till 
koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens 
funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter 
och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till genomsnittskursen för rapportperioden. 
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat. 
 

2.5 Intäktsredovisning 
Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och motsvarar de belopp som erhålls för 
sålda varor efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt. 
 
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom 
beskrivs nedan. 
 
Försäljning av varor 
Koncernens varuförsäljning består dels av exportförsäljning av Railcares maskiner, dels av reservdelar till exportkunder samt 
reservdelar till lok och vagnar via Railcares vagnsverkstäder. 
 
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för mervärdesskatt och rabatter. Inkomst från koncernens försäljning 
av varor redovisas när följande villkor är uppfyllda: 

• Koncernen har till köparen överfört de betydande risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande. 

• Koncernen behåller inte något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och 
koncernen utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna. 

• Inkomsterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

• Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla koncernen. 

• De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Försäljning av tjänster 
Koncernen tillhandahåller tjänster i form av entreprenader med maskiner och personal på järnväg inom Sverige och utomlands, 
trumrenoveringar, specialtransporter samt verkstadstjänster för reparation och uppgradering av lok och vagnar. 
 
För tjänsteuppdrag till fast pris, redovisas intäkterna baserat på färdigställandegraden vid slutet av rapportperioden. 
Färdigställandegraden fastställs baserat på utförda tjänster per rapportperiodens slut i proportion till vad som totalt ska utföras, 
(successiv vinstavräkning). När utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den 
utsträckning som motsvarar redovisade kostnader som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. När det inte är sannolikt 
att uppkomna uppdragsutgifter kommer att ersättas av beställaren, sker ingen intäktsredovisning och uppkomna utgifter 
redovisas som kostnader. 
 
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas intäkter i den period då tjänsterna utförs. 
 

Ränteintäkter 
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.   
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2.6 Leasing 
 
Koncernen är både leasetagare (kontorslokaler, arbetsmaskiner, lok och vagnar samt fordon) och leasegivare (lok och vagnar).  
 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing 
(kontorslokaler). Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs 
i rapporten över totalresultat linjärt över leasingperioden. 
 
Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar som förknippas 
med ägandet, klassificeras som finansiell leasing (lok och vagnar, arbetsmaskiner och fordon). Vid leasingperiodens början 
redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens 
poster ”Skuld finansiella leasingavtal” (lång- och kortfristig). Varje leasingbetalning fördelas mellan ränta och amortering av 
skulden. Räntan redovisas i rapporten över totalresultat fördelat över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas 
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Anläggningstillgångar som 
innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av över nyttjandeperioden eller under den kortare perioden av tillgångens 
nyttjandeperiod och leasingperiod, såvida inte det med rimlig grad av säkerhet kan fastställas att äganderätten övergår till 
leasetagaren vid slutet av leasingperioden. 

 
Leasingintäkter från operationell leasing där koncernen är leasegivare redovisas som intäkt i rapporten över totalresultat linjärt 
över leasingperioden.  

 
2.7 Ersättningar till anställda 
 
Kortfristiga ersättningar 
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 12 
månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när 
skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse 
avseende ersättningar till anställda i rapporten över finansiell ställning.  
 
Ersättningar efter avslutad anställning 
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att 
betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som 
hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som kostnad i 
periodens resultat i den takt de intjänas genom att de anställa utfört tjänster åt företaget under perioden. 
 

2.8 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 
 
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i rapporten över totalresultat, utom när skatten 
avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt 
totalresultat respektive eget kapital. 
 
Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt gällande skattesats. Den aktuella skattekostnaden beräknas på 
basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderbolaget och dess 
dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, 
avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten. 
  
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och 
skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår 
till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion 
som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av 
skattesatser (och –lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 
  
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. 
  
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och 
skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma 
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skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona 
genom nettobetalningar. 
 

2.9 Immateriella tillgångar 
 
Goodwill 
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp varmed köpeskillingen, eventuellt innehav utan 
bestämmande inflytande i det förvärvade företaget samt verkligt värde per förvärvsdagen på tidigare egetkapitalandel i det 
förvärvade företaget, överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om beloppet understiger verkligt 
värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, i händelse av ett förvärv till lågt pris, redovisas mellanskillnaden direkt 
i rapporten över totalresultat.  
 
I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller 
grupper av kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller grupp av enheter 
som goodwill har fördelats till motsvarar den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas i den interna 
styrningen. Goodwill övervakas på rörelsesegmentnivå.  
 
Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. 
Det redovisade värdet på den kassagenererande enhet som goodwillen hänförts till jämförs med återvinningsvärdet, vilket är 
det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart 
som en kostnad och återförs inte.  
 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Kostnader för underhåll kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling av 
hållbarhetstester inom Liningverksamheten samt planeringsverktyg som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella 
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 

• det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan användas, 

• företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller sälja dem, 

• det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,  

• det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 

• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja dem finns 
tillgängliga, och 

• de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utvecklingsarbeten avseende hållbarhetstester inom 
Liningverksamheten samt planeringsverktyg, innefattar utgifter för anställda och externa konsulter. 
 
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare 
kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
 
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då tillgången är färdig 
att användas. 
  
Patent 
Patent som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Patent har en bestämd nyttjandeperiod och redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerande av- och nedskrivningar.  

 
Trafikeringstillstånd 
Trafikeringstillstånd som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Trafikeringstillstånd har en bestämd 
nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerande av- och nedskrivningar.  

 
Nyttjandeperioder för koncernens immateriella tillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 år 
Patent      5 år 
Trafikeringstillstånd    5 år 
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2.10 Materiella anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången och bringa den på plats och i skick för att 
utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.  
 
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är 
lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att 
komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del 
tas bort från rapporten över finansiell ställning. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i 
rapporten över totalresultat under den period de uppkommer. 

 
Avskrivningar görs linjärt, minskat med det beräknade restvärdet, över den beräknade nyttjandeperioden. För materiella 
anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal, görs avskrivningar över den kortaste av nyttjandeperioden eller 
leasingperioden.  
 
Nyttjandeperioderna är som följer: 
 
Byggnader och mark: 
Markanläggning 20 år 
 
Arbetsmaskiner: 
Chassi 20-40 år 
Plog och hytt 30 år 
Container 16-30 år 
Brännare 25 år 
Snöslunga 25 år  
Drivning 13-20 år 
Powerpack 20 år 
Transportband/hydraulik 20 år 
Övriga komponenter 5-16 år 
 
Lok och vagnar: 
Chassi 8-60 år 
Dieselmotor 8-50 år 
Generator och turbo 4-50 år 
Övriga komponenter 4-10 år 
 
Fordon 6 år 
 
Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år 

 
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. 
 
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess 
bedömda återvinningsvärde.  
 
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten 
och det redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i rapporten över 
totalresultat. 
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2.11 Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar 
 
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod (goodwill) eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för 
användning (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten), skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed 
tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de 
lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill) 
som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. 

 
2.12 Finansiella instrument - generellt 
 
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna nedan. 
 
2.12.1 Klassificering 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt 
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.  
 
Lånefordringar och kundfordringar  
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar och kundfordringar” 
utgörs av depositioner, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel.  
 
Övriga finansiella skulder 
Konvertibellån (skulddelen), långfristiga skulder till kreditinstitut, långfristiga skulder avseende finansiella leasingavtal, 
kortfristiga skulder avseende finansiella leasingavtal, kortfristiga skulder till kreditinstitut, checkräkningskredit, 
leverantörsskulder, samt övriga kortfristiga skulder och upplupna kostnader som är finansiella instrument klassificeras som 
övriga finansiella skulder. 
 
2.12.2 Redovisning och värdering 
Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från 
rapporten över finansiell ställning när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen 
har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
rapporten över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts. 

Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
2.12.3 Kvittning av finansiella instrument  
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över finansiell ställning, endast när det 
finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt 
realisera tillgången och reglera skulden. 
 
2.12.4 Nedskrivning finansiella instrument  
 
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde  
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en 
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett 
nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera 
händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på de uppskattade 
framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt 
sätt. 
 
Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden 
diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och 
nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens rapport över totalresultat inom posten Övriga externa kostnader. Om 
nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade 
efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens rapport 
över totalresultat inom posten Övriga externa kostnader.  
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2.13 Varulager 
 
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag 
för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Anskaffningsvärdet för varor under tillverkning består av material, direkt lön och 
andra direkta kostnader. Lånekostnader ingår inte. 

 
2.14 Kundfordringar 
 
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den 
löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, 
redovisas de som anläggningstillgångar.  
 
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
 

2.15 Likvida medel 
 
I likvida medel ingår, i såväl rapporten över finansiell ställning som i rapporten över kassaflöden, kassa och 
banktillgodohavanden.  
 

2.16 Aktiekapital 
 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier 
redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 

2.17 Upplåning 
 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till 

upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 

återbetalningsbeloppet redovisas i rapporten över totalresultat fördelat över låneperioden, med tillämpning av 

effektivräntemetoden.  

 

Skulden klassificeras som kortfristig i rapporten över finansiell ställning om företaget inte har en ovillkorad rättighet att 

senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter rapportperioden. 
 
Upplåning tas bort från rapporten över finansiell ställning när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller på annat sätt 
upphört. Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) som utsläckts eller 
överförts till en annan part och den ersättning som erlagts, inklusive överförda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna 
skulder, redovisas i periodens resultat. 
 
De sammansatta finansiella instrument som koncernen emitterat omfattar konvertibla skuldebrev där innehavaren kan kräva att 
de konverteras till aktier, och där antalet aktier som ska emitteras inte påverkas av förändringar i aktiernas verkliga värde. 
 
Det verkliga värdet på skulddelen i ett konvertibelt skuldebrev beräknas med en diskonteringsränta som utgörs av 
marknadsräntan för en skuld med samma villkor men utan konverteringsrätten till aktier. Beloppet redovisas som skuld till 
upplupet anskaffningsvärde fram tills att skulden konverteras eller förfaller. Konverteringsrätten, redovisas inledningsvis som 
skillnaden mellan verkligt värde för hela det sammansatta finansiella instrumentet och skulddelens verkliga värde. Denna 
redovisas i eget kapital netto efter skatt. Direkt hänförbara transaktionskostnader fördelas på skuld- respektive egetkapitaldelen 
i proportion till deras initiala redovisade värden. 
 

2.18 Låneutgifter  
 
Lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Koncernen har inte några kvalificerade tillgångar 
för vilka låneutgifter ska aktiveras, dvs tillgångar som det med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för 
avsedd användning eller försäljning. 
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2.19 Leverantörsskulder 
 
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den 
löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. 
Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.  
 
2.20 Kassaflödesanalys 
 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- 
eller utbetalningar. 
 

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
Företagsledningen bedömer att det inte finns några väsentliga upplysningar eller bedömningar i redovisningen gällande 
framtiden, eller andra viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar på balansdagen som skulle innebära en betydande risk för 
en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under en överskådlig framtid.  
 

 
Not 4 Segmentinformation 

 
Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter:  
 
Railcares koncernledning bestående av verkställande direktör, vice verkställande direktör samt ekonomichef motsvarar högste 
verkställande beslutsfattare för Railcare-koncernen och utvärderar koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar 
strategiska beslut. Företagsledningen har fastställt rörelsesegmenten baserat på den information som behandlas av 
koncernledningen och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat.  
 
Koncernledningen har identifierat fem rapporterbara segment i koncernens verksamhet:  
 
Entreprenad Sverige 
Entreprenader med maskiner och personal på järnväg samt trumrenoveringar med glasfiberfoder under järnväg, väg och inom 
industriområden i Sverige. 
 
Entreprenad utland  
Entreprenader med maskiner och personal på järnväg utomlands, i dagsläget främst i Storbritannien. 
 
Transport Skandinavien  
Specialtransporter med lok, vagnar och personal samt verkstadstjänster internt och externt för reparation och uppgradering av 
lok och vagnar. 
 
Maskinförsäljning 
Maskinförsäljning främst till utlandet och marknadsbearbetning med fokus på nya områden att implementera Railcares 
entreprenadtjänster i. 
 
Övrigt segment 
Koncernledning och andra koncerngemensamma tjänster. 
 
Även om segmentet Maskinförsäljning inte uppfyller de kvantitativa gränsvärden som krävs för segment för vilka information 
ska lämnas enligt IFRS 8, har företagsledningen beslutat att detta segment ska rapporteras, eftersom segmentet noga bevakas 
av koncernledningen som ett möjligt tillväxtområde och förväntas bidra i väsentlig grad till koncernens intäkter i framtiden.   
 
Koncernledningen använder främst resultat efter finansiella poster i bedömningen av koncernens resultat.  
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Intäkter 

 
Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor. De intäkter från externa kunder som rapporteras till 
koncernledningen värderas på samma sätt som i Koncernens rapport över totalresultat.  

 
 
 

apr-jun 
2016 

jan-jun 
2016 

jan-dec 
2016 

 

Segment-
ens 

intäkter 

Försäljning 
mellan 

segment 

Intäkter 
från 

externa 
kunder 

Segment-
ens 

intäkter 

Försäljning 
mellan 

segment 

Intäkter 
från 

externa 
kunder 

Segment-
ens 

intäkter 

Försäljning 
mellan 

segment 

Intäkter 
från 

externa 
kunder 

Entreprenad 
Sverige 30 526 4 372 26 154 68 191 8 770 59 420 129 762 14 534 115 228 

Entreprenad 
utland 24 344 2 485 21 859 59 941 4 174 55 767 124 977 9 535 115 442 

Transport 
Skandinavien 25 346 1 208 24 138 46 243 6 569 39 674 124 286 12 240 112 046 

Maskin-
försäljning 4 801 761 4 040 9 206 1 511 7 695 12 483 3 586 8 897 

Övrigt 
segment 7 450 7 030 420 12 132 11 335 797 29 181 27 683 1 498 

Summa 92 467 15 856 76 611 195 713 32 359 163 353 420 689 67 579 353 110 

 
  

 
apr-jun 

2017 
jan-jun 
2017 

 
Segmentens 

intäkter 
Försäljning 

mellan segment 
Intäkter från 

externa kunder 
Segmentens 

intäkter 
Försäljning 

mellan segment 
Intäkter från 

externa kunder 

Entreprenad 
Sverige 23 550 2 573 20 977 63 760 4 585 59 175 

Entreprenad 
utland 14 217 761 13 456 37 983 2 591 35 392 

Transport 
Skandinavien 25 362 2 353 23 009 44 156 7 793 36 363 

Maskin-
försäljning 1 437 950 487 3 071 1 850 1 221 

Övrigt segment 7 042 6 691 351 11 487 10 804 683 

Summa 71 608 13 328 58 280 160 457 27 623 132 834 
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Resultat efter finansiella poster 

  
 apr-jun  

2017 
apr-jun  

2016 
jan-jun  

2017 
jan-jun  

2016 
jan-dec  

2016 

Entreprenad Sverige -2 693 -1 374 7 461 5 434 12 738 

Entreprenad utland -4 488 2 239 -2 470 9 798 15 390 

Transport Skandinavien 1 760 785 1 512 898 11 838 

Maskinförsäljning -451 -415 -942 -1 251 -1 860 

Övrigt segment -4 554 -864 -5 842 -1 041 6 696 

Summa -10 426 371 -281 13 834 44 802 

      

Resultat efter finansiella poster för koncernens rörelsesegment stäms av mot koncernens resultat före skatt enligt följande 
avstämning: 

      

Resultat efter finansiella poster -10 426 371 -281 13 834 44 802 

Andel av resultat efter skatt från 
intresseföretag redovisade med 
kapitalandelsmetoden 57 -76 124 55 48 

Resultat före skatt -10 369 295 -157 13 889 44 850 

 
 
 
 
Not 5 

 
 
 
 
Finansiella instrument – Verkligt värde för finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

 
Railcare har inte några finansiella instrument som värderas till verkligt värde. Det verkliga värdet på finansiella instrument 
bedöms i allt väsentligt motsvara dess redovisade värde. 
 

 

Not 6 Finansiella nyckeltal 
 
Definitioner av nyckeltal 
Rörelseresultat i KSEK Resultat före finansiella poster 
Eget kapital per aktie Eget kapital genom antalet utestående aktier 
Rörelsemarginal i % Rörelseresultat genom nettoomsättningen 
Soliditet i % Eget kapital genom balansomslutningen 
 

 

 
Not 7 Transaktioner med närstående 

 
Inga transaktioner mellan Railcare och närstående som väsentligen påverkat ställning eller resultat har ägt rum. 
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Not 8 Resultat per aktie 

 
Före utspädning   

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderbolagets aktieägare divideras 
med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden. 

   

  
apr-jun 

2017 
apr-jun 

 2016 
jan-jun 

2017 
jan-jun 

2016 
jan-dec 

2016 

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -8 033 -1 4 10 697 34 673 

      

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) 4 380 4 380 4 380 4 380 4 380 

      

Efter utspädning 

För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet utestående stamaktier för 
utspädningseffekten av samtliga potentiella stamaktier. Moderbolaget har en kategori av potentiella stamaktier med 
utspädningseffekt: konvertibla skuldebrev. De konvertibla skuldebreven antas ha blivit konverterade till stamaktier och 
nettovinsten justeras för att eliminera räntekostnaden minskat med skatteeffekten. Konvertibla skuldebrev ger inte upphov till 
en utspädningseffekt när räntan per stamaktie som kan erhållas vid konvertering överstiger resultat per aktie före utspädning. 
Mot bakgrund av detta har konvertibla skuldebrev inte gett upphov till någon utspädningseffekt för perioderna apr-juni 2017, 
jan-jun 2017 samt apr-jun 2016.  

  
apr-jun 

2017 

apr-jun 
 2016 

jan-jun 
2017 

jan-jun 
2016 

jan-dec 
2016 

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare - - - 10 697 34 673 

Räntekostnad för konvertibla skuldebrev (efter skatt) - - - 78 156 

Nettovinst som används för att bestämma resultat per aktie efter 
utspädning - - - 10 775 34 829 

      

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (tusental) - - - 4 380 4 380 

Justeringar för:      

– antagen konvertering av konvertibla skuldebrev (tusental) - - - 445 445 

Vägt genomsnittligt antal stamaktier för beräkning av resultat per 
aktie efter utspädning (tusental) - - - 4 825 4 825 

 

 
Not 9 Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS) 

 
Delårsrapporten för andra kvartalet 2017 är den första delårsrapport som upprättas enligt IFRS. 
 
De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen för Railcare-koncernen upprättats per 
den 30 juni 2017 och för den jämförande information som presenteras per 30 juni 2016 och per den 31 december 2016 samt vid 
upprättandet av koncernredovisning per 30 juni och per den 31 december 2015, per den 30 juni och per den 31 december 2014 
samt av rapporten över periodens ingående finansiella ställning per den 1 januari 2014 (koncernens tidpunkt för övergång till 
IFRS).  
 
När rapporten över periodens ingående finansiella ställning (per den 1 januari 2014) samt rapporterna över finansiell ställning 
per den 30 juni och per den 31 december 2014, per den 30 juni och per den 31 december 2015 samt per den 30 juni och per den 
31 december 2016 enligt IFRS upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar och delårsrapporter rapporterats i 
enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En förklaring till hur övergången från tidigare 
redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat och ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna 
som hör till dessa. 
 
Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS  
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga IFRS- 
och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU per den 30 juni 2017, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 
innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet. 
 
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som koncernen valt att 
tillämpa vid övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS. 
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Undantag för rörelseförvärv 
Standarden IFRS 1, som reglerar hur en övergång till IFRS ska göras, erbjuder möjligheten att tillämpa principerna i standarden 
IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen framåtriktat från tidpunkten för övergång till IFRS eller från en specifik tidpunkt före 
övergångstidpunkten till IFRS. Detta ger lättnader från en fullständig retroaktiv tillämpning som skulle kräva omräkning av alla 
rörelseförvärv före övergångstidpunkten till IFRS. Koncernen har valt att tillämpa IFRS 3 framåtriktat för rörelseförvärv som äger 
rum efter tidpunkten för övergången till IFRS per en 1 januari 2014. Rörelseförvärv som skedde före övergångstidpunkten till 
IFRS har således inte räknats om. 
 
Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser 
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten till 
IFRS. Det innebär en lättnad jämfört med att fastställa ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, Effekterna av 
ändrade valutakurser, från den tidpunkt då ett dotterföretag eller intresseföretag bildades eller förvärvades. Koncernen har valt 
att nollställa alla ackumulerade omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och omklassificera dessa till balanserade 
vinstmedel vid tidpunkten för övergången till IFRS per den 1 januari 2014.  

 
Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS 
Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper och eget kapital och summa totalresultat enligt IFRS. Koncernens övergång till redovisning 
enligt IFRS hade ingen inverkan på totala kassaflödena från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller 
finansieringsverksamheten. Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och 
IFRS för respektive period för eget kapital och summa totalresultat. 
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Avstämning av eget kapital per 2014-01-01, 2014-12-31, 2015-12-31 och 2016-12-31 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 0 0 426 0 426 1 133 0 1 133 3 174 0 3 174

Patent 281 0 281 403 0 403 410 0 410 530 0 530

Goodwill a) 3 411 0 3 411 a) d) 2 511 1 073 3 584 a) 2 198 1 268 3 466 a) 785 2 818 3 603

Trafikeringstillstånd 1 416 0 1 416 1 252 0 1 252 1 094 0 1 094 958 0 958

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 419 0 419 957 0 957 888 0 888 819 0 819

Lok och vagnar 116 150 0 116 150 111 447 0 111 447 117 672 0 117 672 113 318 0 113 318

Arbetsmaskiner 101 040 0 101 040 117 151 0 117 151 120 885 0 120 885 130 215 0 130 215

Fordon 6 795 0 6 795 7 809 0 7 809 8 006 0 8 006 8 145 0 8 145

Inventarier, verktyg och installationer 2 299 0 2 299 d) 2 720 25 2 745 d) 2 442 700 3 142 3 761 0 3 761

Pågående nyanläggningar 0 0 0 18 302 0 18 302 37 886 0 37 886 39 680 0 39 680

Finansiella anläggningstillgångar

Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden 482 0 482 335 0 335 265 0 265 313 0 313

Depositioner 8 127 0 8 127 5 016 0 5 016 0 0 0 0 0 0

Uppskjutna skattefordringar 2 527 0 2 527 1 806 0 1 806 995 0 995 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 

Råvaror och förnödenheter 2 643 0 2 643 5 378 0 5 378 12 819 0 12 819 10 902 0 10 902

Varor under tillverkning 0 0 450 0 450 0 0 0 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordingar 24 136 0 24 136 27 704 0 27 704 29 294 0 29 294 34 558 0 34 558

Aktuella skattefordringar 597 0 597 0 0 0 1 423 0 1 423 1 193 0 1 193

Övriga kortfristiga fordringar 4 612 0 4 612 14 600 0 14 600 28 784 0 28 784 8 826 0 8 826

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 526 0 6 526 5 061 0 5 061 3 408 0 3 408 12 809 0 12 809

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 0 0 0 0 0 0 13 175 0 13 175 0 0 0

Likvida medel 6 333 0 6 333 21 707 0 21 707 16 163 0 16 163 37 784 0 37 784

Summa tillgångar 287 794 0 287 794 345 035 1 098 346 133 398 940 1 968 400 908 407 770 2 818 410 588

31 december 2016

Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS

 1 januari 2014 31 december 2014

KSEK Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Enligt IFRSEnligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Noter

31 december 2015

Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital c) c) c) c)

Aktiekapital 8 761 0 8 761 8 761 0 8 761 8 761 0 8 761 8 761 0 8 761

Övrigt tillskjutet kapital 30 597 0 30 597 30 597 0 30 597 30 597 0 30 597 30 597 0 30 597

Reserver b) 0 0 0 b) 0 316 316 b) 0 426 426 b) 0 671 671

Balanserat resultat (inklusive periodens resultat) 28 234 0 28 234  68 868 782 69 650 75 387 1 542 76 929 96 314 2 147 98 461

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare 67 592 0 67 592 108 226 1 098 109 324 114 745 1 968 116 713 135 672 2 818 138 490

Långfristiga skulder

Konvertibellån 6 944 0 6 944 7 381 0 7 381 7 817 0 7 817 8 254 0 8 254

Uppskjutna skatteskulder 10 646 0 10 646 17 602 0 17 602 21 688 0 21 688 25 906 0 25 906

Skulder till kreditinstitut 48 404 0 48 404 62 614 0 62 614 146 192 0 146 192 142 972 0 142 972

Skuld finansiella leasingavtal 95 784 0 95 784 90 536 0 90 536 20 704 0 20 704 19 069 0 19 069

Kortfristiga skulder

Skuld finansiella leasingavtal 8 300 0 8 300 8 300 0 8 300 3 093 0 3 093 2 685 0 2 685

Skuld till kreditinstitut 9 319 0 9 319 11 792 0 11 792 18 560 0 18 560 21 898 0 21 898

Checkräkningskredit 7 050 0 7 050 0 0 0 11 846 0 11 846 0 0 0

Leverantörsskulder 18 207 0 18 207 18 899 0 18 899 27 009 0 27 009 22 770 0 22 770

Aktuella skatteskulder 0 0 0 3 086 0 3 086 2 108 0 2 108 2 830 0 2 830

Övriga skulder 1 945 0 1 945 1 868 0 1 868 7 213 0 7 213 5 127 0 5 127

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 603 0 13 603 14 731 0 14 731 17 965 0 17 965 20 587 0 20 587

Summa eget kapital och skulder 287 794 0 287 794 345 035 1 098 346 133 398 940 1 968 400 908 407 770 2 818 410 588

Enligt IFRS

31 december 2015

Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS

31 december 2016

Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

 1 januari 2014 31 december 2014

Noter Enligt IFRSKSEK Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS
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Avstämning av eget kapital per 2014-06-30, 2015-06-30 och 2016-06-30 
 

 
  

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 0 0 984 0 984 1 133 0 1 133

Patent 375 0 375 458 0 458 418 0 418

Goodwill a) 2 949 537 3 486 a) 1 984 1 509 3 493 a) 1 079 2 479 3 558

Trafikeringstillstånd 1 334 0 1 334 1 168 0 1 168 1 025 0 1 025

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 399 0 399 923 0 923 853 0 853

Lok och vagnar 110 813 0 110 813 122 398 0 122 398 118 598 0 118 598

Arbetsmaskiner 119 576 0 119 576 116 431 0 116 431 120 622 0 120 622

Fordon 6 508 0 6 508 8 494 0 8 494 4 204 0 4 204

Inventarier, verktyg och installationer 3 416 0 3 416 3 705 0 3 705 9 001 0 9 001

Pågående nyanläggningar 0 0 0 25 177 0 25 177 46 478 0 46 478

Finansiella anläggningstillgångar

Innehav redovisade med kapitalandelsmetoden 344 0 344 136 0 136 320 0 320

Depositioner 8 187 0 8 187 5 027 0 5 027 0 0 0

Uppskjuten skattefordran 2 577 0 2 577 1 540 0 1 540 432 0 432

Omsättningstillgångar 0

Varulager 0

Råvaror och förnödenheter 5 524 0 5 524 7 090 0 7 090 12 781 0 12 781

Kortfristiga fordringar

Kundfordingar 47 261 0 47 261 34 241 0 34 241 41 425 0 41 425

Aktuella skattefordringar 1 278 0 1 278 612 0 612 2 296 0 2 296

Övriga kortfristiga fordringar 8 638 0 8 638 15 760 0 15 760 8 724 0 8 724

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 992 0 5 992 20 916 0 20 916 19 437 0 19 437

Likvida medel 3 913 0 3 913 4 897 0 4 897 8 359 0 8 359

Summa tillgångar 329 084 537 329 621 371 941 1 509 373 450 397 185 2 479 399 664

30 juni 2016

KSEK Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer efter 

rättelse av fel *

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS

 30 juni 2014 30 juni 2015
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*Rapport över finansiell ställning har justerats för felaktig redovisning av komponenter i materiella anläggningstillgångar. Se e) nedan. 
 

 
 
 
Avstämning av summa totalresultat per januari-december 2014, januari-december 2015 och januari-december 2016 
 

 
 
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital c) c) c)

Aktiekapital 8 761 0 8 761 8 761 0 8 761 8 761 0 8 761

Övrigt tillskjutet kapital 30 597 0 30 597 30 597 0 30 597 30 597 0 30 597

Reserver b) 0 123 123 b) 0 280 280 b) 0 644 644

Balanserat resultat (inklusive årets resultat) 43 372 414 43 786 65 904 1 229 67 133 72 650 1 835 74 485

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare 82 730 537 83 267 105 262 1 509 106 771 112 008 2 479 114 487

Långfristiga skulder

Konvertibellån 6 944 0 6 944 7 599 0 7 599 8 035 0 8 035

Uppskjutna skatteskulder 10 646 0 10 646 17 554 0 17 554 21 715 0 21 715

Skulder till kreditinstitut 62 663 0 62 663 80 293 0 80 293 158 076 0 158 076

Skuld finansiella leasingavtal 91 929 0 91 929 95 515 0 95 515 20 534 0 20 534

Kortfristiga skulder

Skuld finansiella leasingavtal 8 300 0 8 300 8 300 0 8 300 3 591 0 3 591

Skuld till kreditinstitut 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 23 773 0 23 773

Checkräkningskredit 9 046 0 9 046 0 0 0 559 0 559

Leverantörsskulder 25 971 0 25 971 16 889 0 16 889 20 698 0 20 698

Aktuella skatteskulder 1 674 0 1 674 5 295 0 5 295 2 558 0 2 558

Övriga skulder 4 250 0 4 250 8 338 0 8 338 4 455 0 4 455

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 931 0 14 931 16 896 0 16 896 21 183 0 21 183

Summa eget kapital och skulder 329 084 537 329 621 371 941 1 509 373 450 397 185 2 479 399 664

30 juni 2016

KSEK Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer efter 

rättelse av fel*

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Noter Enligt tidigare 

redovisnings-

principer

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS

 30 juni 2014 30 juni 2015

Summa totalresultat

KSEK Noter Resultat-räkning 

(enligt tidigare 

redovisnings-

principer)

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Noter Resultat-   

räkning (enligt 

tidigare 

redovisnings-

principer)

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Noter Resultat- 

räkning (enligt 

tidigare 

redovisnings-

principer)

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS

Nettoomsättning 309 174 0 309 174 290 180 0 290 180 353 110 0 353 110

Förändring av färdiga varor 450 0 450 0 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 3 876 0 3 876 1 028 0 1 028 1 319 0 1 319

Övriga rörelseintäkter 217 0 217 3 018 0 3 018 1 976 0 1 976

Summa  313 717 0 313 717 294 226 0 294 226 356 405 0 356 405

Råvaror och förnödenheter -125 629 0 -125 629 -109 150 0 -109 150 -130 638 0 -130 638

Övriga externa kostnader -52 190 0 -52 190 -54 294 0 -54 294 -58 700 0 -58 700

Personalkostnader -59 634 0 -59 634 -78 693 0 -78 693 -92 155 0 -92 155

Av- och neskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar a) -18 951 983 -17 968 a) -21 180 965 -20 215 a) -22 170 720 -21 450

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -662 0 -662 -3 459 0 -3 459

Rörelseresultat 57 313 983 58 296 30 247 965 31 212 49 283 720 50 003

Finansiella intäkter 2 066 0 2 066 2 006 0 2 006 617 0 617

Finansiella kostnader -7 130 0 -7 130 -7 222 0 -7 222 -5 818 0 -5 818

Finansnetto -5 064 0 -5 064 -5 216 0 -5 216 -5 201 0 -5 201

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag 

redovisade med kapitalandelsmetoden -147 0 -147 -70 0 -70 48 0 48

Resultat före skatt 52 102 983 53 085 24 961 965 25 926 44 130 720 44 850

Inkomstskatt -11 669 0 -11 669 -5 506 0 -5 506 -10 177 0 -10 177

Periodens resultat 40 433 983 41 416 19 455 965 20 420 33 953 720 34 673

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Valutakursdifferenser a), b) 0 316 316 a), b) 0 110 110 a), b) 0 245 245

Summa totalresultat för perioden 40 433 1 299 41 732 19 455 1 075 20 530 33 953 965 34 918

januari - december 2015 januari - december 2016 januari - december 2014
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Avstämning av summa totalresultat per januari-juni 2014, januari-juni 2015 och januari-juni 2016 
 

 
 
 

Summa totalresultat

KSEK Noter Resultat- 

räkning (enligt 

tidigare 

redovisnings-

principer) 

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Noter Resultat- 

räkning (enligt 

tidigare 

redovisnings-

principer)

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS Noter Resultat- 

räkning (enligt 

tidigare 

redovisnings-

principer)

Total effekt av 

övergång till 

IFRS

Enligt IFRS

Nettoomsättning 132 693 0 132 693 131 076 0 131 076 163 353 0 163 353

Förändring av färdiga varor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning 410 0 410 872 0 872 452 0 452

Övriga rörelseintäkter 163 0 163 3 928 0 3 928 1 075 0 1 075

Summa  133 266 0 133 266 135 876 0 135 876 164 880 0 164 880

Råvaror och förnödenheter -53 149 0 -53 149 -44 106 0 -44 106 -66 429 0 -66 429

Övriga externa kostnader -22 878 0 -22 878 -25 017 0 -25 017 -25 571 0 -25 571

Personalkostnader -28 258 0 -28 258 -40 262 0 -40 262 -45 094 0 -45 094

Av- och neskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar a) -9 626 485 -9 141 a) -10 027 485 -9 542 a) -10 822 426 -10 396

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 -1 283 0 -1 283

Rörelseresultat 19 355 485 19 840 16 464 485 16 949 15 681 426 16 107

Finansiella intäkter 561 0 561 116 0 116 205 0 205

Finansiella kostnader -3 037 0 -3 037 -3 224 0 -3 224 -2 478 0 -2 478

Finansnetto -2 476 0 -2 476 -3 108 0 -3 108 -2 273 0 -2 273

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag 

redovisade med kapitalandelsmetoden -138 0 -138 -199 0 -199 55 0 55

Resultat före skatt 16 741 485 17 226 13 157 485 13 642 13 463 426 13 889

Inkomstskatt -1 674 0 -1 674 -3 018 0 -3 018 -3 192 0 -3 192

Periodens resultat 15 067 485 15 552 10 139 485 10 624 10 271 426 10 697

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omföras till periodens 

resultat

Valutakursdifferenser a), b) 0 123 123 a), b) 0 -36 -36 a), b) 0 218 218

Summa totalresultat för perioden 15 067 608 15 675 10 139 449 10 588 10 271 644 10 915

januari - juni 2014 januari - juni 2015 januari - juni 2016
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a) Återläggning av avskrivning goodwill 
I redovisningen enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper skrevs goodwill av över den period den beräknades ge 
ekonomiska fördelar. Enligt IFRS skrivs inte goodwill av utan istället genomförs årliga nedskrivningstest. De årliga 
nedskrivningstest som genomförts i enlighet med IFRS per den 31 december 2016 har ej påvisat att något nedskrivningsbehov av 
goodwill skulle föreligga. De avskrivningar på goodwill som redovisats före tidpunkten för övergång till redovisning enligt IFRS 
per den 1 januari 2014 kvarstår eftersom Railcare valt att tillämpa undantaget i IFRS 3 att inte räkna om tidigare rörelseförvärv. 
Återläggning av avskrivningar på goodwill görs därför första gången för räkenskapsåret 2014. Återläggning av avskrivningar på 
goodwill påverkar även övrigt totalresultat (valutakursdifferenser) samt posten "Reserver” i eget kapital till följd av justering av 
valutakursdifferenser vid återläggning av avskrivningar på goodwill.  
 
b) Omföring av omräkningsdifferenser till reserver 
Omräkningsdifferenser redovisas enligt IFRS i posten ”Reserver” inom eget kapital. Koncernen har valt att nollställa de 
ackumulerade omräkningsdifferenserna vid övergång till IFRS, varför inget belopp hänförs till reserver per 2014-01-01. I 
efterföljande perioder redovisas omräkningsdifferenserna avseende omräkning av dotterföretag i ”Övrigt totalresultat”, och 
balanseras i ”Reserver”. Belopp som förs om i resultat- och balansräkningarna ovan avser belopp som tidigare redovisats direkt 
mot balanserade vinstmedel enligt tidigare redovisningsprinciper. 
 
c) Omklassificering inom eget kapital 

Vid en övergång till redovisning enligt IFRS delas inte längre eget kapital upp i bundet och fritt eget kapital. Posten övrigt 
tillskjutet kapital tillkommer och innefattar tillskott till koncernen i form aktieägartillskott, nyemission och egetkapitaldel av 
konvertilbellån som redovisats i fria reserver enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Koncernen har valt att nollställa 
valutakursdifferenser avseende omräkning av utländska dotterföretag varför posten ”Reserver” är noll vid övergång till 
redovisning enligt IFRS, se b) ovan.  Fria reserver och årets resultat redovisas på en rad enligt IFRS och benämns ”Balanserat 
resultat inklusive periodens resultat”.  
 

KSEK Eget kapital, 
uppställningsform, enligt 

tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper Omklassificering 

Uppställningsform 
eget kapital enligt 

IFRS 

Omklassificerade belopp 
per eget kapital 

komponent innan IFRS-
justeringar 

Aktiekapital  8 761  Aktiekapital  8 761 

Bundna 
reserver 2 384 28 213 

Övrigt tillskjutet 
kapital 30 597 

 
  Reserver 

0 
 

Fria reserver 

44 119 - 28 213 

Balanserat resultat 
(inklusive periodens 
resultat) 28 234 

Årets resultat 12 328    

Summa eget 
kapital per 
2014-01-01 67 592  

Summa eget  
kapital per  
2014-01-01 67 592 

 

d) Omrubriceringar samt omklassificeringar enligt IAS 1 
 
Rapport över finansiell ställning 
Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av följande poster i rapporten över finansiell ställning; 
 ”Kassa bank” benämns ”Likvida medel”, ”Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag” benämns ”Innehav 
redovisade med kapitalandelsmetoden”. Uppskjutna skattefordringar redovisas inte som en finansiell anläggningstillgång utan 
på en separat rad som inte hör till någon av kategorierna finansiella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar eller 
immateriella tillgångar under IFRS. Avsättningar ska enligt IFRS inte längre redovisas under egen rubrik benämnd ”Avsättningar”, 
utan redovisas under någon av rubrikerna ”Långfristiga skulder” eller ”Kortfristiga skulder” beroende på avsättningens karaktär. 
Uppskjuten skatteskuld ska enligt IFRS inte längre redovisas under ”Avsättningar”, utan redovisas under ”Långfristig skulder”. 
Posterna ”Övrigt tillskjutet kapital” och ”Reserver” tillkommer enligt IFRS. I ”Övrigt tillskjutet kapital” klassificeras den del av en 
nyemission som avser betalning över aktiernas nominella värde, aktieägartillskott samt egetkapitaldelen av konvertibellån. I 
posten ”Reserver” redovisas omräkningsdifferenser. Omräkningsdifferenserna nollställdes per den 1 januari 2014 varför posten 
”Reserver” är 0 i ingångsbalansräkningen. Belopp som rubricerats som goodwill enligt tidigare redovisningsprinciper men vilket 
avsåg inventarier har omklassificerats till materiella anläggningstillgångar.   
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Rapport över totalresultat 
Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande poster i rapporten över totalresultat; 
”Ränteintäkter” benämns ”Finansiella intäkter”, "Räntekostnader och liknande resultatposter" benämns "Finansiella kostnader". 
”Skatt på årets resultat” benämns ”Inkomstskatt”.  
 
Resultat från andel i intresseföretag redovisas på egen rad före ”Resultat före skatt” och benämns ”Andel av resultat efter skatt 
från intresseföretag redovisade med kapitalandelsmetoden”. Enligt IFRS redovisas endast transaktioner med aktieägare direkt i 
eget kapital, övriga poster redovisas i övrigt totalresultat och balanseras i eget kapital. För Railcare betyder detta att 
valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag redovisas i räkningen ”Övrigt totalresultat”, och balanseras i 
posten ”Reserver” inom eget kapital. 
 

e) Rättelse av fel 

Vid övergång till K3 delades anläggningstillgångarna upp i betydande komponenter som skrivs av utifrån komponenternas 
respektive livslängd. Ett fel vid uppdelning på komponenter ledde till felaktiga avskrivningar för perioden januari – juni 2014. Per 
den 30 juni 2014 har därför lok och vagnar minskats med 1 836 KSEK, arbetsmaskiner ökats med 811 KSEK och uppskjuten 
skatteskuld har minskats med 168 KSEK. Nettoeffekten på balanserat resultat blir en minskning på 857 KSEK per den 30 juni 
2014. 

 
 
Kommande rapporttillfällen 

• Rapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 9 november 2017. 

• Rapport för fjärde kvartalet 2017, Bokslutskommuniké, publiceras den 22 februari 2018. 
 
 
Skelleftehamn den 24 augusti 2017 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari – juni 2017 ger en rättvisande översikt 
av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
  
Daniel Öholm Catharina Elmsäter-Svärd 
Verkställande direktör  Styrelseordförande 
 
 
  
Ulf Marklund Jan Nygren 
Styrelseledamot,  Styrelseledamot 
Vice verkställande direktör  
 
 
  
Lars Stenlund Anna Weiner Jiffer 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 
  
Adam Ådin  
Styrelseledamot  
 
 
 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 


