
Kvartalsrapport Q1, januari-mars 2011 

Vi ska fortsätta vara duktiga, energirika 

och eljest men bli mer lönsamma! 

 

 

 

 

 Nettoomsättning för perioden uppgick till 29,6 (34,2) MSEK  

 Rörelseresultat för perioden uppgick till -8,1 (-2,7) MSEK 

 Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,5 (-2,5) MSEK 

 Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,64 (-0,63) SEK 

 Eget kapital per aktie uppgick till 12,3 (12,8) SEK 

 Soliditeten uppgick till 20,2 (21,7) procent 

VD-kommentar 

Januari, februari, mars – vinter, vinter, vinter. Vintern är lika för alla företag och ingen tar av oss jobben. 

Projekten fryser fast och kommer igång senare. Det är inget vi kan påverka, inte ens Railcare… 

Det vi däremot lider mest av och som förklarar vårt första kvartals nedgång med omkring -8 miljoner  

är Trafikverkets oförmåga att lämna projekt på räkning. Många projekt som vi skulle kunna räkna på i oktober-

november 2010 har ännu inte kommit ut. Det är också tyvärr inget vi kan påverka, inte ens Railcare… 

Såhär har första kvartalet sett ut inom våra olika verksamheter: 

Transporterna har startat året på en betydligt högre nivå än samma period föregående år med ökade timmervolymer.  

Kontrakten sträcker sig än så länge inte riktigt över hela året men starten har som sagt varit betydligt bättre i år och vi 

får fler och fler kunder. Uthyrningsverksamheten inom Three T har haft ett rejält högtryck och pusslar nu för att få ihop 

personal att kunna utbilda för Norge-körningarna. Snöprojekten är avklarade inom Entreprenad och kunderna är 

nöjda. Efter det har vi jobbat vidare med trumrensning i södra Sverige och växling på bangården i Padborg. 

Trumrenoveringsjobb är också på gång i nord Norge, där vi ska lina två trummor mellan Riksgränsen-Narvik. 

Nog om backspegeln, det finns så mycket kul och spännande på gång i framtiden! 

Vi kommer snart kunna presentera ett antal nya uppfinningar och produkter som vi kommer att söka metodpatent på.  

 

I England har vi sett en markant ökning av möjliga affärer sen hösten 2010 då vi tog beslutet om att investera och 

satsa på den engelska marknaden genom att bygga en maskin anpassad för den engelska järnvägen. Sen så rullar 

maskinförsäljningen på, då ännu en maskin är såld tillsammans med Disab till Ryssland.  

Det vi vet är att det kommer att bli ett tufft andra halvår med mycket jobb. Trafikverkets stillestånd under dessa drygt 

fyra månader leder till fler pengar som ska fördelas på färre månader. Då året är slut är pengen densamma. Plus att 

det häromveckan dessutom redovisades ytterligare ett tillägg i underhållsbudgeten på 800 miljoner som ska nyttjas 

under 2011. Det finns med andra ord mycket bra möjligheter att tjäna pengar, om än första kvartalet sinkar oss en bit 

så här långt. Men återigen, vi har mycket nytt på gång, mycket kvar som väntar och vi vet att när året är slut har vi 

lyckats nå våra uppsatta mål. Tjäna pengar, vara duktiga, innovativa och energirika! 

Ulf Marklund 

VD 

 



Försäljning och resultat för första kvartalet 

Intäkterna uppgick till 29,6 (34,2) MSEK. Rörelseresultatet blev -8,1 (-2,7) MSEK. 

Utsikter för nästkommande period, april-juni 

Våra planer under nästa kvartal är att lyckas ta hem några av de större affärer som vi räknat på. Gör vi det, vilket vi 

tror, lär vi ha mer än fullt upp ett bra tag framöver. Det vi i dagsläget kan nämna är fem stycken plattformsrenoveringar 

i projekten Stationer för alla som vi räknat på och väntar svar om.  

Organisation 

Railcare-koncernen består av moderbolaget Railcare Group med fem dotterbolag och två intressebolag. 
 

Personal 

Inga förändringar har skett. Antal årsanställda inom koncernen uppgår till ca 80 personer. 

Styrelse, VD och dess aktieinnehav 

Vid årsstämma i april 2011 invaldes Annette Rihagen som ny styrelseledamot samt att Lennart Almström och Anna 

Weiner Jiffer avgick från sina styrelseledamotsposter. Annette Rihagen är idag chef för Posten Ombudsnät/Retail som 

ingår i Meddelande AB och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom Posten och tidigare 

Föreningssparbanken och Sparbanken. 

Railcare Groups styrelse och VD består sedan 6 april 2011 av följande personer: 

  
Antal aktier Notering 

Eric Hardegård Ordförande 0     

Annette Rihagen Ledamot 0 
  Roger Sjögren Ledamot 59 550     

Tomas Säterberg Ledamot 25 024 
  Robert Brännström Ledamot 600     

Ulf Marklund VD/Ledamot 783 281 
 

via bolag 

     Railcares aktie 

Bolagets aktie finns listad hos AktieTorget under namnet RAIL.  

Den 30 december 2010 var antalet aktier 3 980 389, fördelade på 1 236 aktieägare. 

 

 

 

 

 

 



Ägarstruktur 

Fullständig ägarförteckning i Railcare Group AB (publ) per den 2010-12-30. 

De tio största ägarna – röstmässigt: 

Ägare  Antal aktier  Innehav (%) Röster (%) Marknadsvärde 

        (KSEK) 

Ulf Marklund          783 281     19,68 19,68 
              

12 062,5     

Leif Dahlqvist          783 281     19,68 19,68 
              

12 062,5     

Norra Västerbotten Fastighets AB          400 000     10,05 10,05                 6 160     

Emil Burén          198 115     4,98 4,98 3 052 

Michael Marklund 112 750     2,83 2,83 1 736     

Solveig Grönstedt            83 730     2,10 2,10  
 

1 289 

Infra Management i Norr AB            77 828     1,96 1,96                 1 199     

LSAB Aktiebolag            76 924     1,93 1,93 
                  

1 185     

Sture Åberg            66 615     1,67 1,67                  1 026     

Roger Sjögren            59 550     1,50 1,50                    917     

     
Summa de tio största ägarna        2 642 074     66,38 66,38               40 688      

Summa övriga ägare       1 338 315    33,62 33,62               20 610     

Summa 2010-12-30       3 980 389     100,00 100,00               61 298     

 

Fördelning av aktier i storleksklasser: 

   Antal aktieägare  Antal AK Innehav (%) Röster (%) Marknadsvärde 

          (KSEK) 

1 – 1000 1 039                            267 920 6,73% 6,73%                 4 126     

1001 – 5000                          137     310 061 7,79% 7,79%                 4 775     

5001 – 20000                            40     422 814 10,62% 10,62%                 6 511     

20001 – 100000                            16     702 167 17,64% 17,64%                 10 813     

100001 -                              4     2 277 427 57,22% 57,22%               35 072 

            

Antal förvaltare med diff                             -       
    

Summa 2010-12-30                       1 236     3 980 389 100,00% 100,00%               61 297     

 

Förändringar i aktieinnehav för Insynspersoner 

Inga förändringar i aktieinnehav för insynspersoner har skett under första kvartalet. 

Rapporttillfällen 

Railcare kommer att lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen: 

Kvartalsrapport Q2, januari-juni 25 augusti 2011 

Kvartalsrapport Q3, januari-september 3 november 2011 

 



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. 

 

 

Torsdag den 12 maj  

Styrelsen i Railcare Group (publ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om Railcare och dess målsättning 

Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen systemlösningar inom vaccumteknik, trumrenovering  

och specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med öka persontrafik, snabb utveckling av 

kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika 

möjligheter att leverera lösningar. 

 

Railcares målsättning är att vara det ledande specialistföretaget inom den Skandinaviska marknaden då det gäller innovativa 

lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. Vi skall vara ett energirikt och lönsamt företag som är bra för våra 

aktieägare. Vår lönsamhet skall vara bättre än snittet i järnvägsbranschen. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Ulf Marklund 

VD 

Tel. 070-554 17 99 

ulf.marklund@railcare.se 

mailto:ulf.marklund@railcare.se


          

  RESULTATRÄKNING - Koncernen 2011-01-01   2010-01-01 

    -   - 

  Belopp i kkr 2011-03-31   2010-03-31 
                  
                  
                  

  RÖRELSENS INTÄKTER               

                  

  Nettoomsättning 29 616        34 188     

                  

  RÖRELSENS KOSTNADER               

  Råvaror och förnödenheter -6 261        -6 940     

  Övriga externa kostnader -14 357        -11 955     

  Personalkostnader -13 383        -14 459     

  Avskrivningar av materiella och immateriella -3 712        -3 567     

  anläggningstillgångar               

                  

  Rörelseresultat -8 097       -2 733     

                  

  RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER               

  Ränteintäkter och liknande resultatposter 128        132     

  Resultat från andelar i intresseföretag 156        111     

  Räntekostnader och liknande resultatposter -990        -800     

  Resultat före skatt -8 803        -3 290     

                  

                  

  Skatt på periodens resultat 2 263        777     

                  

  Periodens resultat -6 540        -2 513     

                  

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

  BALANSRÄKNING - Koncernen 2011-03-31   2010-03-31 

          

  Belopp i kkr       
                  
                  

  TILLGÅNGAR               

                  

  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR               

  Immateriella anläggningstillgångar 7 946       7 882     

  Materiella anläggningstillgångar 175 985       171 564     

  Finansiella anläggningstillgångar 19 587       17 711     

  Summa anläggningstillgångar 203 518       197 157     

                  

  OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR               

  Kortfristiga fodringar 37 491       36 975     

  Kassa och bank 413       1 217     

  Summa omsättningstillgångar 37 904       38 192     

  Summa tillgångar 241 422       235 349     

                  

  EGET KAPITAL OCH SKULDER               

  Eget kapital               

  Aktiekapital 7 961       7 961     

  Övrigt eget kapital 40 827       43 049     

  Summa eget kapital 48 788       51 010     

                  

  AVSÄTTNINGAR               

  Uppskjuten skatt 9 373       7 690     

  Summa avsättningar 9 373       7 690     

  SKULDER               

  Långfristiga skulder 145 566       139 224     

  Kortfristiga skulder 37 695       37 425     

  Summa skulder 183 261       176 649     

                  

  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 241 422       235 349     

                  
                  

 


