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• Periodens intäkter uppgick till MSEK 71,6 
• Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 7,3 
• Periodens resultat efter skatt uppgick till MSEK 5,3 
• Vinst per aktie uppgick till SEK 0,00703 
• Eget kapital per aktie uppgick till SEK 0,058 
• Soliditet (%) 43 
• Kassalikviditet (%) 205 

 
 
Verksamhet 
Railcare Group AB (publ) är en koncern som primärt verkar inom underhållssegmentet på 
den svenska järnvägsmarknaden. Railcare är en av de ledande nischentreprenörerna inom 
järnvägsbranschen. En stor del av de arbeten som Railcare utför sker med hjälp av 
egenutvecklade metoder och maskiner. Verksamheten bedrivs i fem olika affärsenheter. 
Railcare finns representerat i Sverige, Danmark och England. Totalt har koncernen 90 
årsarbetsanställda. 
 
Försäljning och resultat 
Koncernens nettoomsättning för det första halvåret blev MSEK 71,6. Resultatet efter 
finansiella poster uppgick för perioden till MSEK 7,3 och resultatet efter skatt till MSEK 5,3. 
Det nystartade affärsområdet Transporter har mer än fördubblat sin omsättning. Detta beror 
framförallt på den nya kundanpassade affärsmodellen. Också den danska verksamheten har 
utvecklats ännu bättre än förväntat. Railcare omsatte i Danmark MSEK 13 under perioden, 
vilket är dubbelt så mycket som beräknat. 
 
Likviditet och investeringar 
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till MSEK 9,3. Under perioden har MSEK 11 
investerats i maskinparken genom förvärv från Inlandsgods AB. Förvärvet bestod av tre 
diesellok och ett ellok samt 70 vagnar. 
 
Aktiekapital och antal aktier 
Per den 31 oktober 2007 hade bolaget ett aktiekapital om SEK 7 499 240 fördelat på 749 
924 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,01 Samtliga aktier är av samma slag och har 
samma röste- och kapitalandel i bolaget. 
 
Framtidsutsikter 
Styrelsen och ledningen gör bedömningen att den positiva trenden avseende omsättning och 
resultat kommer att bestå även under andra halvan av räkenskapsåret. En stark tillväxt i 
marknaden samt bolagets unika position på densamma ligger till grund för bedömningen.  
 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.  
 
 
 
 



Framtida rapporttillfällen 
Railcare lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. 
 
Delårsapport maj 2007 – jan 2008 Mars 2008 
Bokslutskommuniké 2007/2008 11 juni 2008 
Årsredovisning 2007/2008  21 juli 2008 
Årsstämma 2007/2008  21 augusti 2008 
 
Resultat- och balansräkning i sammandrag 
 
Resultaträkning i sammandrag   071031  Balansräkning i sammandrag   071031 

Nettoomsättning     71,6  Anläggningstillgångar   38,3 

Övriga rörelsekostnader   -62,7  Varulager    2,0 

Avskrivningar    -1,6  Fordringar    52,6 

      Likvida medel    9,3 

Resultat efter finansiella poster 7,3  Summa tillgångar     102,2 

Skatt    -2,0  Eget kapital    43,7 

      Skulder    58,5 

Årets resultat     5,3  Summa eget kapital o skulder   102,2 

           

Nyckeltal (Resultatrelaterade)   071031  Nyckeltal (Resultatrelaterade)   071031 

Vinst efter full skatt per aktie     0,00703  Antal aktier vid periodens slut (tusental)   749 924 

Eget kapital per aktie      0,058            

Rörelsemarginal %     10,2%  Soliditet %       43% 

Avkastning på eget kapital     16,7%  Kassalikviditet       205% 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 
Kommentar från VD, Dan Magnusson 
 
– Järnvägen efterfrågas allt mer. Den är miljövänlig, infrastrukturen finns på plats, och den är 
relativt tyst. Både gods- och persontrafik ökar, vilket har skapat stor efterfrågan på 
upprustning, underhåll och utveckling av järnvägarna. Railcare är en nischentreprenör inom 
just detta område, i hela Skandinavien, och överträffar just nu alla uppsatta mål. 
 
– Bolaget går som tåget, om jag får tillåta mig en ordvits. Med tanke på alla 
transportutmaningar vi människor står inför, inte minst vad gäller klimatet, är järnvägen ett 
befintligt och väl utbyggt alternativt, som nu skriker efter utveckling och underhåll. Vi letar nu 
såväl fler kunniga medarbetare som förvärvskandidater för att öka tillväxten. 
 
– Railcare är det enda bolaget som använder vakuumteknik, vilket ger konkurrensfördelar 
som snabbhet och kostnadseffektivitet i upprustningen. Och vi erbjuder systemlösningar 
inom underhåll, säkerhet, miljö, metodutveckling och teknik. Här uppe i norr är vi inte mycket 
för att skryta, men jag skulle inte skämmas för att säga att vi är ledande. 
 
För ytterliggare information kontakta: 
VD Dan Magnusson 070-655 47 47 
Railcare Group AB (publ) 
E-post dan.magnusson@railcare.se 
 
www.railcaregroup.se 

 


