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Delårsrapport för perioden maj 2008 - januari 2009 
 

• Nettoomsättning för perioden ökade till 146,9 (101,3) MSEK 
• Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (5,2) MSEK 
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,9 (4,2) MSEK 
• Vinst per aktie uppgick till 0,00488 (0,00555) SEK 
• Eget kapital per aktie uppgick till 0,065 (0,056) SEK 
• Soliditeten uppgick till 41 (54) procent  

 
Försäljning och resultat för perioden november – januari 2009 
Koncernens omsättning för perioden uppgick till 40,0 (29,7) MSEK, vilket var en ökning med 
35 procent jämfört med föregående år. Resultat efter finansiella poster uppgick till – 1,3 (-2,1) 
MSEK. 
 
Viktiga händelser under perioden i korthet 
 

- Stor order från Skanska 
Affärsenhet Trumrenovering tog emot stor order från Skanska under början av 
december. Ordern bestod av åtta dräneringstrummor i Selsjön som åtgärdades före 
årets slut. 

 
- Rekrytering av projektledare inom Affärsenhet Entreprenad.  

Magnus Sjöberg, 46 år är sedan 1 januari anställd som projektledare i Railcares 
affärsenhet Entreprenad. Sjöberg kommer närmast från en tjänst som projekt- och 
byggledare på Sweco, han har lång och bred erfarenhet inom järnvägsbranschen i 
ledande befattningar. 
 

- Fortsatt förtroende från Weda Skog 
Affärsenhet Transporter och dess bolag Railcare Tåg får fortsatt förtroende från en av 
sina större uppdragsgivare Weda Skog. Avtalet som tecknades gäller för 2009 och 
avser timmertransporter på sträckan Falköping-Avesta Krylbo och Insjön. 

 
- Förvärv till 33 procent av Grenland Rail A/S 

Railcare Group AB (publ) förvärvar 33 procent utav det norska bolaget Grenland Rail 
A/S. Förvärvet är ett led i koncernens strategi att etablera sig i hela Skandinavien. 
 

- Samarbetsavtal med Miljö o Veiservice 
Railcare har tecknat samarbetsavtal med Miljö o Veiservice (tidigare huvudägare i 
Grenland Rail A/S). Miljö o Veiservice är verksamma inom järnvägen och utför 
entreprenader likvärdigt med Railcares affärsenhet Entreprenad. 
 

VD-kommentar 

- Vi befinner oss i en kraftig tillväxt som visar på en omsättningsökning med 44 procent 
i jämförelse med samma period föregående år. Den snabba tillväxten kräver att 
organisationen stärks och ny personal rekryteras, omkostnaderna ökar och påverkar 
vinstnivån i jämförelse med fjolårets resultat. 



 
 
 

 
 
 

- Vädrets makter har inte varit på vår sida. Till följd av lite snö har maskinbeläggningen 
på våra snöprojekt i Stockholm och Göteborg varit låg. Kylan som lett till tjäle i 
marken har inneburit en del framflyttade projekt. 
För affärsenhet Transport har nu konjunkturavmattningen visat sig, 
timmertransporternas andel har sjunkit i volym då driftstopp hos sågverk och 
massaindustrier påverkar. 

 
På den danska marknaden som är i tillväxt har ett antal entreprenader och flertal 
svetsarbeten utförts, i princip har två vaccum-maskiner varit i drift under perioden. I 
slutet för nästa kvartal förväntas nya, stora beställningar erhållas.  
 
För affärsenhet Trumrenovering innebar periodens början hygglig orderingång, vilket 
tyvärr avtog mot periodens slut. I väntan på nya beslut för avvattningsprojekt har 
marknaden kommit in i ett vänteläge. 
 
Inom järnvägssektorn pågår en konvertering från Banverkets tidigare 
järnvägsföreskrifter BVF till det nya JTF, järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, som har 
inneburit stor efterfrågan på utbildningar för att klara konverteringarna före sista maj 
2009. 
 
Styrelse och ledning konstaterar att stora investeringar pågår över tid oavsett 
konjunkturläget inom hela järnvägssektorn på den Skandinaviska marknaden. Fjärde 
kvartalet fortsätter med något svag inledning medan avslutningen ser starkare ut 
beträffande orderingången.  

 
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, Norge och England. Totalt 
har koncernen 100 årsanställda. 
 
Likviditet  
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 10,4 MSEK. 
 
Aktiekapital och antal aktier 
Per den 31 januari 2009 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. 
 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.  
 
Övrigt kommande 
Fredagen den 20 mars kommer extra bolagsstämma att hållas med förslag till ändring av 
bolagsordningen (sammanläggning av aktier 200/1, ändring av redovisningsår till kalenderår 
och publicering av kallelse i Dagens Industri istället för Svenska Dagbladet). 
 



 
 
 
 
 
 
Framtida rapporttillfällen 
Railcare lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. 
Bokslutskommuniké 2008/2009 11 juni  2009 
Årsstämma 2008/2009  24 augusti  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. 
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  RESULTATRÄKNING - Koncernen 2008-05-01   2007-05-01 
    -   - 
  Belopp i kkr 2009-01-31   2008-01-31 
             
             
  Nettoomsättning 146 869      101 256   
  Aktiverat arbete för egen räkning 94      495   
    146 963      101 751   
             
  RÖRELSENS KOSTNADER          
  Råvaror och förnödenheter - 54 726      - 30 162   
  Övriga externa kostnader - 28 307      - 20 950   
  Personalkostnader  - 53 328      - 41 995   
  Avskrivningar av materiella och immateriella - 4 075      - 2 763   
  anläggningstillgångar          
             
  Rörelseresultat 6 527      5 881   
             
  RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER          
  Finansiella poster - 1 182      - 717   
  Resultat efter finansiella poster 5 345      5 164   
             
  Resultat före skatt 5 345      5 164   
             
  Skatt på periodens resultat - 1 458      - 999   
             
  Periodens resultat 3 887      4 165   
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          
  BALANSRÄKNING - Koncernen 2009-01-31   2008-01-31 
      
  Belopp i kkr   
             
             
  TILLGÅNGAR          
             
  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR          
  Immateriella anläggningstillgångar  5 872      -   
  Materiella anläggningstillgångar 75 220      40 525   
  Summa anläggningstillgångar 81 092      40 525   
             
  OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          
  Kortfristiga fordringar 41 768      23 556   
  Kassa och bank 1 962      13 343   
  Summa omsättningstillgångar 43 730      36 899   

  
 
SUMMA TILLGÅNGAR 124 822      77 424   

             
  EGET KAPITAL OCH SKULDER          
  Eget kapital          
  Aktiekapital 7 961      7 499   
  Övrigt eget kapital 43 573      34 630   
  Summa eget kapital 51 534      42 129   
             
  Avsättningar uppskjuten skatt 8 337      5 362   
  SKULDER          
  Långfristiga skulder 28 518      7 675   
  Kortfristiga skulder 36 433      22 258   
  Summa skulder 64 951      29 933   
             
  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 124 822      77 424   
             
             

 
 


