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Halvårsrapport för perioden maj - oktober 2008 
 

• Nettoomsättning för perioden ökade till 106,9 (71,6) MSEK 
• Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 6,7 (7,3) MSEK 
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,8 (5,3) MSEK 
• Vinst per aktie uppgick till 0,00607 (0,00703) SEK 
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,066 (0,058) SEK 
• Soliditeten uppgick till 44 (43) procent  

 
Viktiga händelser under perioden (augusti-oktober) i korthet 
 

- Rekrytering av affärscontroller med ansvar för koncernens ekonomi och 
administration har gjorts. Håkan Pettersson, 44 år är anställd från ���������	�
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- Railcare har, efter renoveringar av närmare 500 st dräneringstrummor i Sverige, 
genomfört sin första installation i Norge. Beställare var Jernbaneverket, som är norsk 
motsvarighet till Banverket i Sverige. 

 

VD-kommentar 

' Mycket positivt är den goda orderingången som håller i sig från första kvartalet inom 
samtliga affärsenheter.  
 
Entreprenad har efter en svagare månad i september, haft en stark återhämtning som 
bådar gott för framtiden. Mycket bra orderingång för Trumrenovering under perioden. 
Transporter fortsätter starkt med nya kontrakt. Utvecklingen i Danmark för affärsenhet 
Export är fortsatt positiv, samt en hel del lovande affärer i England. 
 
Koncernen befinner sig i en expansiv tillväxt, i en bransch där varken finanskris eller 
allmän konjunkturavmattning anses ha någon negativ påverkan. Infrastrukturen är 
verkligen i blickpunkt för ökade investeringar. 
 
Glädjande är också som sagt vår stora tillväxtökning, där vår omsättning ökat med 49 
procent jämförelsevis med samma period föregående år, och trots den kraftiga 
tillväxten har vi fortsatt god intjäning. 
 
Vi ser framemot tredje kvartalet som ser mycket lovande ut med tanke på de kontrakt 
och större projekt som vi har tagit den senaste tiden. 

 
 
 
 



 
 

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 100 årsanställda. 
 
Försäljning och resultat 
Koncernens intäkter under perioden uppgick till MSEK 106,9. Resultatet efter finansiella 
poster uppgick till MSEK 6,7 och resultatet efter skatt till MSEK 4,8. Periodens resultat 
översteg budget med MSEK 0.9.  
 
Likviditet  
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till MSEK 20,2 (inkl ej nyttjad limit). 
 
Aktiekapital och antal aktier 
Per den 31 oktober 2008 hade bolaget ett aktiekapital om SEK 7 960 778 fördelat på        
796 077 846 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 
Styrelse och ledning ser framemot kvartal 3 med fortsatt stark orderingång. Riksdagen ska 
inom kort fatta beslut om anslag till järnvägen för perioden 2010-2021, totalt sett handlar det 
om 64 miljarder kronor för drift- och underhåll. Där tillkommer sedan ytterligare 217 miljarder 
som ska fördelas mellan väg, flygplatser och järnväg, vilket skulle innebära ett rejält tillskott. 
Vi ser därför framtiden med tillförsikt. 
 
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. 
Kvartalsrapport Q3 2008/2009 19 mars 2009 
Bokslutskommuniké 2008/2009 11 juni 2009 
 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
VD Dan Magnusson 070-655 47 47 
Railcare Group AB (publ) 
E-post dan.magnusson@railcare.se 
 
www.railcare.se 
 
Resultat- och balansräkning i bilagt sammandrag 
 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
          
  RESULTATRÄKNING - Koncernen 2008-05-01   2007-05-01 
    -   - 
  Belopp i kkr 2008-10-31   2007-10-31 
                  
                  
  Nettoomsättning 106 942       71 626     
  Aktiverat arbete för egen räkning 42       432     
    106 984       72 058     
                  
  RÖRELSENS KOSTNADER               
  Råvaror och förnödenheter - 36 550       - 20 528     
  Övriga externa kostnader - 21 600       - 14 116     
  Personalkostnader  - 37 657       - 27 848     
  Avskrivningar av materiella och immateriella - 3 653       - 1 676     
  anläggningstillgångar               
                  
  Rörelseresultat 7 524       7 890     
                  
  RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER               
  Finansiella poster - 834       - 603     
  Resultat efter finansiella poster 6 690       7 287     
                  
  Resultat före skatt 6 690       7 287     
                  
  Skatt på periodens resultat - 1 857       - 2 015     
                  
  Periodens resultat 4 833       5 272     
                  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
          
  BALANSRÄKNING - Koncernen 2008-10-31   2007-10-31 
    

 
  

   Belopp i kkr 
 

  
                   

                  
  TILLGÅNGAR               
                  
  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR               
  Immateriella anläggningstillgångar  5 872       -     
  Materiella anläggningstillgångar 64 748       38 324     
  Summa anläggningstillgångar 70 620       38 324     
                  
  OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR               
  Kortfristiga fordringar 47 017       54 605     
  Kassa och bank 1 071       9 305     
  Summa omsättningstillgångar 48 088       63 910     

  
 
SUMMA TILLGÅNGAR 118 708       102 234     

                  
  EGET KAPITAL OCH SKULDER               
  Eget kapital               
  Aktiekapital 7 961       7 499     
  Övrigt eget kapital 44 380       36 197     
  Summa eget kapital 52 341       43 696     
                  
  Avsättningar uppskjuten skatt 8 337       6 914     
  SKULDER               
  Långfristiga skulder 19 065       21 509     
  Kortfristiga skulder 38 965       30 115     
  Summa skulder 58 030       51 624     
                  
  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 118 708       102 234     
                  
                  

 

 


