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Helåret 2007 05-2008 04 i korthet 

• Omsättningen under perioden blev 134,4 milj kr (86 milj kr*), en ökning med 65% 

• Rörelseresultatet uppgår till 5,9 milj kr (6,5 milj kr*) 

• Resultatet per aktie efter skatt för perioden är 0,004718 kr 

• Rörelsemarginalen uppgick till 4,4% 

• Eget kapital uppgick till 41,5 milj kr, vilket motsvarade 0,055 kr/aktie 

• Soliditeten uppgick till 47% 

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning görs utan att årets överskott går till konsolidering 
av koncernen. 

 

Viktiga händelser under året i korthet 
 

- Railcare Group listade sin aktie på Aktietorget den 8 oktober 2007.  

- I september förvärvades lok och vagnar från konkursade Inlandsgods. 

- Affärsenheterna Transport och Export har utvecklats särskilt positivt under perioden.  

- I april träffades avtal om förvärvande av företaget Three T i Ånge.  

- Under året har en rad åtgärder gjorts för att marknadsanpassa organisationen och för att 
förstärka på viktiga ledningspositioner. 

-  

VD-kommentar 

-Railcare har har under året haft en mycket god utveckling. Omsättningsökningen på 65 procent visar 
på stark tillväxt, både inom branschen totalt och på vår förmåga att möta detta. Trots den snabba 
expansionen har vi lyckats uppnå näst intill bibehållen lönsamhet. Vi har under året byggt en stabil 
plattform för fortsatt tillväxt. Vi noterar en stor efterfrågan på våra tjänster och produkter inom 
samtliga våra affärsenheter, säger VD Dan Magnusson i en kommentar. 

 
*Det nya moderbolaget Railcare Group AB, publ, bildades i maj 2007. Därför finns inga siffror att redovisa för 
koncernen för tidigare räkenskapsår. Föregående års siffror är endast en jämförande analys från den proforma 
som utgavs i samband med listning av bolaget. Siffrorna har tidigare redovisats i det prospekt som utgavs i 
samband med listningen på Aktietorget.  
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Verksamhet 

 
Railcare Group AB (publ) är en koncern som verkar inom järnvägstransport och underhåll 
av järnväg. 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 hade  koncernen 83 medarbetare. 
 
Försäljning och resultat för helåret 

 
Koncernens intäkter under perioden uppgick till 134,4 milj kr. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till 5,0 milj kr.  
Årets intäkter innebär en ökning med 65% jämfört med föregående år.  
 

Försäljning och resultat för sista kvartalet 

 
Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 33,2 milj kr. Rörelseresultatet blev 0,0 
milj kr. 
Fjärde kvartalet kännetecknades av god tillväxt, främst inom affärsenheterna Transport, 
Export och Entreprenader. Den snabba tillväxten i kombination med initiala 
projektkostnader innebar att resultatet som helhet för perioden blev något sämre än 
förväntat. Att Railcare tagit dessa kostnader direkt innebär dock att bolaget har goda 
möjligheter att leverera en högre marginal framgent. 
 
 
Viktiga händelser under året 
 

- Railcare Group listade sin aktie på Aktietorget den 8 oktober 2007. Totalt inlämnades 
ca 800 anmälningssedlar, vilket gav en emissionslikvid om 18,3 milj kr. Antalet 
aktieägare uppgick till 1308 stycken vid periodens slut. 

- I september förvärvades lok och vagnar från konkursade Inlandsgods, vilket innebar 
att dotterbolaget Bantåg övertog fyra lok och ett 60-tal vagnar. Detta lade grunden till 
den kraftiga expansion av transportverksamheten som skett under andra hälften av 
bokslutsåret. 

- Railcare Export har utvecklats positivt under perioden. Det är framför allt 
entreprenadverksamhet i Danmark, på uppdrag av dels statliga BaneDanmark, dels 
andra aktörer, som bidragit till expansionen. 

- I april träffades avtal om förvärvande av företaget Three T i Ånge till en köpesumma 
om 12 milj kr, hälften av köpesumman erläggs med likvida medel, hälften som aktier i 
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Railcare Group AB. Three T bedriver uthyrning av lok, godsvagnar och personal med 
uppdragsgivare som Hector Rail, Banverket, trafikoperatörer och andra operatörer 
inom järnvägssektorn. Förvärvet hamnar organisatoriskt under affärsenhet Transporter 
och innebär att omsättningen för affärsenheten fördubblas. Själva transaktionen 
genomfördes i maj 2008 och redovisas först fr o m nästa räkenskapsår. 

- Under året har en rad åtgärder gjorts för att marknadsanpassa organisationen och för 
att förstärka på viktiga ledningspositioner. 

 

Antalet utestående aktier 

 
Den 30 april 2008 hade Railcare Group AB 749 924 000 aktier fördelade på 1308 aktieägare. 

 

Styrelse, VD och dess aktieinnehav 

 
Railcare Group AB:s styrelse består av följande personer (aktuellt aktieinnehav inom 
parentes). 

Lennart Almström (500 000, oför) 

Dan Magnusson (1 230 000, Dan Magnusson m familj, oför) 

Ulf Marklund (197 656 200, Ulf Marklund m bolag, oför) 

Roger Sjögren (11 910 000, oför) 

Pether Wallin, ordförande (53 500, -3 600 000) 

Anna Weiner Jiffer (1 720 000, Anna Weiner Jiffer m familj, oför) 

 
Redovisningsprinciper 

 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. 

 

Granskningsrapport 

 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Framtida rapporttillfällen 

 
Railcare lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. 
  
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för beställning 14 dagar före årsstämman på 
www.railcare.se samt på tel 0910-43 88 00. 

 
Årsstämma 2007/2008 - 21 augusti 2008 

Kvartalsrapport den 18 september 2008. 

 

Verksamheten 

 
För mer detaljerad beskrivning av verksamheten hänvisar vi till det prospekt som publicerades 
i augusti 2007. Prospektet finns tillgängligt på www.railcare.se/finansiella_rapporter 
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Resultaträkning - Koncernen    
Belopp i KSEK        

     2007 05-2008 04   

             
Rörelsens intäkter       
         
Nettoomsättning   134 434   
         
Aktiverat arbete för egen räkning      1 578   
Summa intäkter       136 012   
         
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter  -31 983   
Övriga externa kostnader  -39 328   
Personalkostnader   -55 465   
Avskrivningar enl plan  -3 324   
         
         
Rörelseresultat     5 912   
         
Resultat från finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter 187   
         
Räntekostnader och liknade resultatposter -1 081   
         
Resultat före skatt   5 018   
         
Uppskjuten skatt   -889   
         
Skatt på årets resultat  -591   
         
Årets resultat     3 538   
          
        
Resultatet per aktie beräknat på      

749 924 000 aktier  0,004718  (KR) 
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Balansräkning - Koncernen  

Belopp i KSEK   2008-04-30 

     

Tillgångar    

Anläggningstillgångar   

     

Materiella anläggningstillgångar  43 000 

     

Summa anläggningstillgångar 43 000 

     

Omsättningstillgångar   

     

Varulager och pågående arbeten  4 687 

Kortfristiga fordringar   34 029 

Kassa och bank   6 585 

     

Summa omsättningstillgångar 45 301 

     

Summa tillgångar   88 301 

     

Eget kapital och skulder   

     

Eget kapital    

Aktiekapital   7 499 

Övrigt eget kapital   33 989 

     

Summa eget kapital  41 488 

     

Avsättningar    

Uppskjuten skatt   6 249 

     

Summa avsättningar  6 249 

     

Skulder     

     

Långfristiga skulder   8 688 

Kortfristiga skulder   31 876 

     

Summa skulder   40 564 

     

Summa eget kapital och skulder 88 301 
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Kassaflödesanalys - Koncernen  

Belopp i KSEK   2007 05 

    -2008 04 

     

Den löpande verksamheten   

     

Resultat efter finansiella poster  5 018 

Ej likviditetspåverkande poster  3 324 

     

Kassaflöde från den löpande    

verksamheten före förändringar av rörelsekapital 8 342 

     

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

     

Förändring av varulager och pågående arbeten -4 687 

Förändring av rörelsefordringar  -34 029 

Förändring av rörelseskulder  31 876 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 502 

     

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 324 

     

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 51 407 

     

Årets kassaflöde   6 585 

     

Likvida medel vid årets början  0 

     

Likvida medel vid årets slut  6 585 

 

 


