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Delårsrapport för perioden maj 2007- jan 2008 
 

• Periodens intäkter uppgick till MSEK 101,3 
• Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 5,2 
• Periodens resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,2 
• Vinst per aktie uppgick till SEK 0,00555 
• Eget kapital per aktie uppgick till SEK 0,056 
• Soliditeten uppgick till 54 procent  
• Kassalikviditeten uppgick till 164 procent 

 
 
Verksamhet 
Railcare Group AB (publ) är en koncern som primärt verkar inom transport och 
underhållssegmentet på den svenska järnvägsmarknaden. Railcare är en av de ledande 
specialisterna 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 årsanställda. 
 
Försäljning och resultat perioden maj 2007 – jan 2008 
Koncernens intäkter under perioden uppgick till MSEK 101,3. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till MSEK 5,2 och resultatet efter skatt till MSEK 4,2 Tredje kvartalet, 
november-januari, är vanligtvis det svagaste eftersom vintermånaderna begränsar 
möjligheterna för underhållsarbeten på järnvägen. Periodens intäkter översteg lagd budget 
om MSEK 87,1 med MSEK 14,2. Utvecklingen i Danmark, Transportsidan samt 
snöbekämpningen i Stockholm och Göteborg har bidragit till att öka intäkterna. Resultatet 
ligger i nivå med budgeterat (MSEK 5,5).  
 
Försäljning och resultat perioden nov 2007 – jan 2008 
Koncernens intäkter under perioden uppgick till MSEK 29,6. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till MSEK -2,1. En starkt bidragande orsak till det svaga resultatet under tredje 
kvartalet är den svaga utvecklingen inom affärsenhet Trummor som för perioden redovisar 
ett negativt resultat.  
 
Likviditet  
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till MSEK 13,3. 
 
Aktiekapital och antal aktier 
Per den 31 januari 2008 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 ett och 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 fjärde kvartalet av räkenskapsåret. Det fjärde kvartalet 
uppvisar vanligtvis såväl högre intäkter som resultat jämfört med det tredje kvartalet. 
Järnvägsbranschen står inför stora underhållstaganden vilket gör att Railcare bedömer 
framtidsutsikterna som goda. 
 
 



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. 
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 0705-0801 0711-0801  Balansräkning i sammandrag   080131 

Nettoomsättning   101,2 29,6  Anläggningstillgångar   40,5 

Övriga rörelsekostnader  -93,3 -30,6  Varulager    2,0 

Avskrivningar   -2,7 -1,1  Fordringar    21,6 

      Likvida medel    13,3 

Resultat efter finansiella poster                                     5,2         -2,1  Summa tillgångar     77,4 

Skatt   -1,0 1,0  Eget kapital    42,1 

      Skulder    35,3 

Resultat    4,2 -1,1  Summa eget kapital o skulder   77,4 

           

Nyckeltal (Resultatrelaterade) 080131 071031  Nyckeltal (Resultatrelaterade)   080131 

Vinst efter full skatt per aktie    0,00555 -0,00148  Antal aktier vid periodens slut (tusental)   749 924 

Eget kapital per aktie     0,056 -0,002            

Rörelsemarginal %    5,1 -0,07  Soliditet %       54 

Avkastning på eget kapital %    12,4 -4,3  Kassalikviditet %       164 

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

 
För ytterliggare information vänligen kontakta: 
VD Dan Magnusson 070-655 47 47 
Railcare Group AB (publ) 
E-post dan.magnusson@railcare.se 
 
www.railcaregroup.se 

 


