
Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 

Vi inleder med en bra start på året 

 

 
 Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK  

 Rörelseresultat för perioden uppgick till 11,1 (8,8) MSEK 

 Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,8 (7,0) MSEK 

 Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,79 (1,61) SEK 

 Eget kapital per aktie uppgick till 26,5 (17,23) SEK 

 Soliditeten uppgick till 32,0 (25,5) procent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD-kommentar 

Vi inleder med en bra start på året. I Sverige så har vi under perioden mestadels jobbat med våra 

snöåtaganden och i Storbritannien rullar det på enligt plan med de tre maskinerna som nu är driftsatta. 

Årets första kvartal är den bästa starten som vi haft i Railcares historia och med långa kontrakt som bas 

för verksamheten och med fullt fokus på försäljning inom alla enheter så ser vi med tillförsikt fram emot 

resten av året. 

På entreprenadsidan i Sverige så präglas årets första kvartal av snösäsongen som avslutades den 15 

mars. Direkt efter årets snöjobb så har vi haft jobb med Railvac-maskinerna på Stockholm central men 

också på spårbytet mellan Alingsås – Göteborg. Vad gäller lining-verksamheten så är det som vanligt 

för årstiden lägre beläggning men fullt fokus på tillståndsbedömningar, försäljning och lämnande av 

offerter. 

I Storbritannien så rullar tre maskiner som tidigare på London North East (LNE) och Wessex, nu enligt 

nya avtalet med Network Rail. Den fjärde engelskanpassade Railvac-maskinen (RA UK 4) är 

färdigbyggd och transporterad till Storbritannien, och den femte Railvac-maskinen (RA UK 5) är just nu 

under byggnation i verkstaden i Skelleftehamn. Andra kullen från Railcare Academy är klar med sin 

utbildning och schemaläggs nu på jobb i Storbritannien. 

På transportsidan så har det varit normal beläggning för årstiden avseende uthyrning av lok och vagnar. 

Vi har några lok och vagnar på långtidsuthyrning och andra lok och förare är uthyrda till olika 

entreprenadprojekt. Då vi under kvartalet inte har haft full beläggning på lok och vagnar så har vi passat 

Framtidens maskinoperatörer 



på att utföra service och underhåll på dessa i vår egen verkstad. Detta så att utrustningen är i gott skick 

när jobben drar igång. 

På exportsidan så pågår försäljning och marknadsbearbetning för våra exportprodukter. I övrigt så är 

det vardaglig hantering av service och reservdelar till eftermarknaden på tidigare levererade maskiner. 

För att klara framtida maskinbyggnationer så behöver vi en större verkstad. Utbyggnaden av verkstaden 

i Skelleftehamn pågår och beräknas vara klar under sommaren. 

All personal i samtliga bolag har under kvartalet haft sin årliga fortbildning inom sina olika kompetenser 

för att vara på järnvägen. För att stärka kvaliteten och få effektivare administration så har vi under 

kvartalet sjösatt vårt nya verksamhetssystem. 

Sammanfattning 

En bra start på året där vi har hunnit med både service och underhåll på lok och vagnar samt fortbildat 

all personal för att vara på järnvägen. Vi har en stabil orderstock i och med våra långa kontrakt och har 

fullt fokus på försäljning i alla bolag. Vi har stabilitet, tillväxt och utveckling och en hel organisation som 

är på tå. 

Daniel Öholm 

VD 

Försäljning och resultat för första kvartalet 

Intäkter uppgick till 68,8 (59,6) MSEK. Rörelseresultatet blev 11,1 (8,8) MSEK. 

Organisation 

Railcare-koncernen består av moderbolag Railcare Group AB (publ) med åtta dotterbolag och ett 
intressebolag. 

Personal 

Antal årsanställda inom koncernen uppgår till ca 110 personer.  

Railcares aktie 

Bolagets aktie finns listad hos AktieTorget under namnet RAIL. 
Den 30 december 2014 var antalet aktier 4 380 389, fördelade på 1 320 aktieägare. 

Rapporttillfällen 

Railcare kommer att lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen: 

 

Delårsrapport Q2  Torsdag den 27 augusti 

Delårsrapport Q3  Torsdag den 5 november 

Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen (1995:1554) och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

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

7 maj 2015 

Styrelsen i Railcare Group (publ) 

 



Kort om Railcare och dess målsättning 

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

vacuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Railcare erbjuder även verkstadstjänster i form 

av större lok- och vagnreparationer, löpande underhåll och uthyrning av personal. Maskinförsäljning är 

även en viktig del i Railcares utbud och sker på internationell marknad. 

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. 

 

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

då det gäller innovativa lösningar för entreprenader och transporter på järnväg. För export av våra 

tjänster och maskinförsäljning på den internationella marknaden är målsättningen att vi har positiv 

tillväxt och att ständigt utvecklas som innovations- och specialistföretag. Vi skall vara ett energirikt och 

lönsamt företag som är bra för våra aktieägare. Vår lönsamhet skall vara bättre än snittet i 

järnvägsbranschen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Daniel Öholm 

VD 

Tel. 070-528 01 83 

daniel.oholm@railcare 
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  RESULTATRÄKNING - Koncernen 2015-01-01   2014-01-01 

    -   - 

  Belopp i kkr 2015-03-31   2014-03-31 
                  
                  
                  

  RÖRELSENS INTÄKTER               

                  

  Nettoomsättning 68 761       59 600     

  Aktiverat arbete för egen räkning 749 
 

    216     

  
 

69 510 
 

    59 816     

  

 
RÖRELSENS KOSTNADER 
Råvaror och förnödenheter -22 449 

 
    -22 327       

  Övriga externa kostnader -12 534 
 

    -9 988     

  Personalkostnader -18 476 
 

    -13 909     

  Avskrivningar av materiella och immateriella -4 996 
 

    -4 811     

  anläggningstillgångar 
  

          

    
  

          

  Rörelseresultat 11 055 
 

    8 781     

                  

  RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER               

  Ränteintäkter och liknande resultatposter 567       145     

  Resultat från andelar i intresseföretag -16       0     

  Räntekostnader och liknande resultatposter -1 596       -1 442     

  Resultat före skatt 10 010       7 484     

  
  
Skatt på årets resultat -2 181       -450     

  Periodens resultat 7 829       7 034     

                  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          

  BALANSRÄKNING – Koncernen     

        

  Belopp i kkr 2015-03-31   2014-03-31 
                  
                  

  TILLGÅNGAR               

                  

  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR               

  Immateriella anläggningstillgångar 4 720      4 913     

  Materiella anläggningstillgångar 270 078      233 720     

  Finansiella anläggningstillgångar 6 908      11 153     

  Summa anläggningstillgångar 281 706      249 786     

                

  OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR             

  Kortfristiga fordringar 62 179      40 925     

  Kassa och bank 19 326      5 393     

  Summa omsättningstillgångar 81 505      46 318     

  SUMMA TILLGÅNGAR 363 211      296 104     

                

  EGET KAPITAL OCH SKULDER             

  Eget kapital             

  Aktiekapital 8 761      8 761     

  Övrigt eget kapital 107 310      66 716     

  Summa eget kapital 116 071      75 477     

                

  AVSÄTTNINGAR             

  Uppskjuten skatt 17 578      10 814     

  Summa avsättningar 17 578      10 814     

  SKULDER             

  Långfristiga skulder 164 295      153 309     

  Kortfristiga skulder 65 267      56 504     

  Summa skulder 229 562      209 813     

                

  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 363 211      296 104     

                  
                  


