
Bokslutskommuniké 2008/09 

Railcare i stark tillväxt.  
Nu ska vi fokusera och optimera. 

 

 Årets intäkter ökade till 185,4 (136) MSEK  

 Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 3,0 (5,0) MSEK 

 Årets resultat efter skatt uppgick till 2,0 (3,5) MSEK 

 Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,51 (0,94) SEK 

 Rörelsemarginalen uppgick till 2,4 (4,4) procent 

 Eget kapital per aktie uppgick till 12,5 (11,1) SEK 

 Soliditeten uppgick till 37,4 (47,0) procent 

VD-kommentar 
Railcares tillväxt under perioden 2008/09 
visar en volymökning motsvarande 36 
procent från fjolårets intäkter på 136 till 
årets 185 MSEK. Glädjande är att vi trots 
svag konjunktur levererar positivt resultat 
på 3,0 (5,0) MSEK, vilket motsvarar 1,6 
procent. 

Den allmänna finansiella oron som råder 
har påverkat även Railcare genom 
inställda timmertransporter och att inga 
större avvattningsprojekt genomförts i 
Sverige under året.  

Sammantaget ger detta lägre resultat än 
väntat inom affärsområde Transport och 
Entreprenad. Inför kommande år ser vi 
dock en ökande orderingång i dessa båda 
affärsområden.  

Railcare ska öka fokus på kärnverksamhet 
och försäljning. Vi har beslutat och 
genomfört en större omorganisation från 
och med 1 maj för ännu bättre kontroll och 
styrning. 

Fokusering i våra unika kärnområden, 
vaccumteknik, trumrenovering och 
specialtransporter kommer att öka 
lönsamheten under 2009 och i framtiden. 

 

 

 

Dan Magnusson 
Verkställande direktör

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom 
vaccumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Företaget är organiserat i tre affärsområden; 
Entreprenad, Export och Transport. Affärsområdenas kompletterande kompetenser möjliggör det optimala 
resultatet för beställaren. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad 
persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande 
och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar. 

 

 



Viktiga händelser under året 
Investering av två fabriksnya lok, Vossloh Euro 4000 
Railcare har stärkt upp sin maskinpark med investering av två fabriksnya lok, Vossloh Euro 
4000 till ett totalt värde av 72 MSEK för ökad kapacitet och marknadsposition inom 
specialtransporter. Investering av nya lok är ett mer kostnadseffektivt alternativ i jämförelse 
med äldre lok som ofta har stora underhållskostnader. Vossloh Euro 4000 har även betydligt 
bättre bränsle- och miljöekonomi än äldre lok och dess kapacitet motsvarar större ellok.  

Förvärv av 33 procent i Grenland Rail AS   
Under årets början förvärvades 33 procent av norska motsvarigheten till Railcare Tåg, 
Grenland Rail A/S. Syftet är en snabbare etablering på den norska marknaden. Dessutom 
tecknades samarbetsavtal med Miljö o Veiservice, som för övrigt också är ägare till en 
tredjedel av Grenland Rail A/S. 

Norskt trafikeringstillstånd till Railcare Tåg 
Framtiden i Norge ser lovande ut där vi har ökat vår närvaro under året genom att vi erhållit 
norskt trafikeringstillstånd på ett antal bandelar som ger oss större affärsmöjligheter. 

Första truminstallationen i Norge 
En demo genomfördes med nöjsamt resultat i Narvik som var vår första truminstallation i 
Norge.  

Förstärkt ledning  
Vi har rekryterat och stärkt organisationen på ett par nyckelposter. I september rekryterades 
Håkan Johansson, Helsingborg som ny affärsenhetschef för Export, stationerad i Helsingör. 
Därefter anställdes i mitten på november Håkan Petterson till ny tjänst som affärscontroller i 
koncernen med ansvar för ekonomi och administration. Affärsenhet Entreprenad rekryterade 
och stärkte sin verksamhet med Magnus Sjöberg, Norrköping som ny 
projektledare/entreprenadingenjör. 

 

Försäljning och resultat för helåret 
Koncernens intäkter under året uppgick till 185 MSEK. Resultatet efter finansiella poster 
uppgick till 3,0 MSEK. Årets ökning innebär en tillväxt med 36 procent jämfört med 
föregående år. 

 

Försäljning och resultat för sista kvartalet 
Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 38,4 (34,3) MSEK.  
Rörelseresultatet blev – 2,1 (0,0) MSEK. 

 

Utsikter för 2009 
Orderingången från första maj har varit stark och beläggningen för närmaste halvåret är hög. 
Beslut har fattats om nya öronmärkta pengar för avvattningsprojekt som är positivt för vår 
trumrenoveringsverksamhet. För Transportsidan väntas vändning komma under sommaren 
då timmertransporterna startar om igen. Sveriges Riksdag har beslutat om ökade anslag för 
infrastruktursatsningar som innebär att vissa järnvägsprojekt tidigareläggs under 2009 på 
grund av finanskrisen. 



Organisation 
Railcare Group AB (publ) är moderbolag i Railcare-koncernen som under 2008/09 hade sju 
dotterbolag organiserade i fem affärsenheter; Konsulter, Entreprenad, Export, Transport och 
Trumrenovering.  

Från och med 1 maj genomfördes en större omorganisation för ökad fokus på 
kärnverksamheten.  
Affärsenhet Konsulter vari dotterbolaget IM Consulting ingick har sålts till tre personer ur 
koncernens ledning samt en extern konsult. Railcare behåller 30 procents ägande i bolaget 
och kommer framledes anlita bolagets specialtjänster och utbildningar, som numera är 
namnändrat till Atumo AB. 
Affärsenhet Trumrenovering inordnades under affärsområde Entreprenad för bättre lednings- 
och säljresurser. 

Railcare-koncernen består sedan 1 maj av moderbolaget Railcare Group med sex 
dotterbolag fördelade på tre affärsområden; Entreprenad, Export och Transport. 

 

Styrelse, VD och dess aktieinnehav 
Railcare Group AB:s styrelse består av följande personer: 

Styrelse Antal aktier 
Pether Wallin ordförande             267     
Anna Weiner Jiffer ledamot          8 600   med närstående 
Roger Sjögren ledamot        59 550     
Lennart Almström ledamot          2 500     
Ulf Marklund ledamot      983 281   via bolag 
Dan Magnusson VD          6 150   med närstående 
 

 

Railcares aktie 
Bolagets aktie finns listat hos AktieTorget under namnet RAIL.  
Den 30 april 2009 var antalet aktier 3 980 389, fördelade på över 1400 aktieägare.  
Vid extra bolagsstämma den 20 mars 2009 beslutades det en sammanläggning av aktier, 
vilket innebar att från och med den 17 april 2009 blev 200 aktier 1. Handelsposten 
förändrades till 100 från tidigare 30 000 aktier/post. Handeln startade den 21 april med en 
kurs på 16 kr. 
Vid samma tillfälle beslutades om byte av räkenskapsår till kalenderår, vilket innebär att 
nästkommande bokslut för 2009 blir ett åttamånaders-bokslut från 1 maj till 31 december 
2009. Därefter införs kalenderår från 1 januari 2010. 

 

 

 

 

 



Ägarstruktur 

Ägare Ägarandel % Antal aktier 
Ulf Marklund via bolag 24,70 983 281
Leif Dahlqvist via bolag 24,70 983 281
Emil Burén 5,03 200 114
Michael Marklund 4,25 169 270
Sture Åberg via bolag 4,12 163 942
Kent Andersson 2,08 82 850
Lars Svelander via bolag 1,93 76 923
Lars Filipsson via bolag 1,63 65 073
Roger Sjögren 1,50 59 550
Jonny Granlund 1,26 50 035
Tomas Säterberg via bolag 1,09 43 523
Övriga ägare 9,99 396 963
Nyemission 17,72 705 584
Totalt 100 3 980 389

Ovanstående ägarstruktur är daterad 2009-03-31 

 

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

 

Årsstämma 
Årsstämma i Railcare Group AB (publ) hålls i Skelleftehamn, måndag den 24 augusti 
kl.13,00. Årsredovisningen för 2008/09 kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida 
10 dagar före stämman. 

 

Rapportillfällen 
Railcare byter från räkenskapsår från och med 1 maj till kalenderår, vilket innebär att 
nästkommande bokslut för 2009 blir ett åttamånaders-bokslut från 1 maj till 31 december 
2009 enligt redan ovan nämnt.  
Därav kommer Railcare att rapportera vid följande tillfällen: 
 
Femmånadersrapport (maj-sep) 17 november 2009 
Bokslutskommuniké 2009  25 februari 2010 

 

 



Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
bokföringsnämnden allmänna råd. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:10. 

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

 

 

11 juni 2009 
Styrelsen i Railcare Group (publ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Dan Magnusson 
VD 
Tel. 070-655 47 47 
dan.magnusson@railcare.se 



          
  RESULTATRÄKNING - Koncernen 2008-05-01   2007-05-01 
    -   - 
  Belopp i kkr 2009-04-30   2008-04-30 
             
             
             
  RÖRELSENS INTÄKTER          
             
  Nettoomsättning 184 532      134 434   
  Aktiverat arbete för egen räkning 819      1 578   
    185 351      136 012   
             
  RÖRELSENS KOSTNADER          
  Råvaror och förnödenheter -64 613      -31 983   
  Övriga externa kostnader -39 084      -39 328   
  Personalkostnader -71 769      -55 465   
  Avskrivningar av materiella och immateriella -5 468      -3 324   
  anläggningstillgångar          
             
  Rörelseresultat 4 417      5 912   
             
  RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER          
  Ränteintäkter och liknande resultatposter 615      187   
  Räntekostnader och liknande resultatposter -2 007      -1 081   
  Resultat före skatt 3 025      5 018   
             
  Uppskjuten skatt -672      -889   
             
  Skatt på årets resultat -332      -591   
             
  Periodens resultat 2 021      3 538   
             
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
  BALANSRÄKNING - Koncernen 2008-05-01   2007-05-01 
    -   - 
  Belopp i kkr 2009-04-30   2008-04-30 
             
             
  TILLGÅNGAR          
             
  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR          
  Immateriella anläggningstillgångar 8 971      0   
  Materiella anläggningstillgångar 68 733      43 000   
  Finansiella anläggningstillgångar 8 181      0   
  Summa anläggningstillgångar 85 885      43 000   
             
  OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          
  Varulager och pågående arbeten 3 504      4 687   
  Kortfristiga fordringar 42 054      34 029   
  Kassa och bank 1 355      6 585   
  Summa omsättningstillgångar 46 913      45 301   
  Summa tillgångar 132 798      88 301   
             
  EGET KAPITAL OCH SKULDER          
  Eget kapital          
  Aktiekapital 7 961      7 499   
  Övrigt eget kapital 41 760      33 989   
  Summa eget kapital 49 721      41 488   
             
  AVSÄTTNINGAR          
  Uppskjuten skatt 9 052      6 249   
  Summa avsättningar 9 052      6 249   
  SKULDER          
  Långfristiga skulder 23 494      8 688   
  Kortfristiga skulder 50 531      31 876   
  Summa skulder 74 025      40 564   
             
  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 132 798      88 301   
             
             
 

 

 

 

 

 

 



          
  KASSAFLÖDESANALYS - Koncernen 2008-05-01   2007-05-01 
    -   - 
  Belopp i kkr 2009-04-30   2008-04-30 
             
             
             
  DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN          
  Resultat efter finansiella poster 4 417      5 018   
  Ej likviditetspåverkade poster 2 446      3 324   
  Kassaflöde från den löpande verksamheten          
  före förändringar av rörelsekapital 6 863      8 342   
             
  Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          
  Förändring av varulager och pågående arbeten 1 183      -4 687   
  Förändring av rörelsefordringar -15 227      -34 029   
  Förändring av rörelseskulder 18 655      31 876   
  Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 474      1 502   
             
  Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 959      -46 324   
             
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 255      51 407   
             
  Årets kassaflöde -5 230      6 585   
             
  Likvida medel vid årets början 6 585      0   
             
  Likvida medel vid årets slut 1 355      6 585   
             
             
 


