Delårsrapport Q2, januari-juni 2015

Äntligen full fart



Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,1 (132,7) MSEK



Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,5 (19,4) MSEK



Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,1 (15,1) MSEK



Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,31 (3,44) SEK



Eget kapital per aktie uppgick till 24,0 (19,1) SEK



Soliditeten uppgick till 28,3 (25,3) procent

VD-kommentar
Perioden april – maj är för oss alltid klurigast att få i produktion då det i Sverige ligger mellan
vinteruppdragen och sommaruppdragen, ibland kommer vi igång lite tidigare och som nu lite senare.
Dessa säsongsvariationer är vi vana vid och från juni har vi äntligen full fart i produktionen både på
entreprenad- och transportsidan. Att vi har stor produktion med tillväxt året runt i Storbritannien gör
att perioden ändå blir stabil och andra halvan på året ser bra ut i samtliga av koncernens bolag.
Då vi under perioden inte haft full beläggning för alla maskiner så har vi passat på att nyttja denna
situation till att utföra förebyggande underhåll på många av våra maskiner så som lok, vagnar, Railvac
mm. Vi har gjort en extra satsning på detta mot föregående år vilket har kostat lite extra men det
skapar en högre kvalitet som vi har nytta av framöver.
Vi har haft högtryck på sälj och marknad i alla delar inom koncernen och med en större satsning än
tidigare på våra stora tillväxtområden, Export och Storbritannien. En satsning som känns helt rätt och
med ett hårt arbete inom dessa delar så kommer det också att ge resultat.
På entreprenadsidan har vi haft arbeten med kabelsänkning i Hallsberg, dräneringsarbeten Gårdsjö –
Finnerödja, spårbyten Alingsås – Göteborg samt Hudiksvall – Sundsvall. På Liningen har vi som vanligt
haft låg beläggning under andra kvartalet men vi har också under kvartalet erhållit order för drygt 12
MSEK som skall utföras under det tredje kvartalet. På entreprenadsidan har vi erhållit ett långt
ramavtal med Trafikverket som gäller from 1 juli 2015 och i 2 år med option på ytterligare 2 år. Avtalet
är mycket positivt för oss och gör det betydligt enklare att få snabba order från kund vad gäller Railvac,
Lining mm.

I Storbritannien så rullar som tidigare tre Railvac-maskiner på London North East (LNE) och Wessex.
Från den 1 augusti så kommer Railvac-maskin nummer 4 (RA UK 4) att gå igång i ett för oss nytt
område, Western. Alla maskiner i avtalet med Network Rail. Railvac-maskin nummer 5 (RAUK 5) är nu
färdigbyggd och slutbesiktad på verkstaden i Skelleftehamn och skall köras över till Storbritannien
under hösten. I Skelleftehamn pågår just nu byggnation av Railvac-maskin nummer 6 (RAUK 6) och den
tredje kullen Railcare Academy planeras att starta under hösten. Storbritannien fortsätter att vara en
stor tillväxtmotor för oss där tillväxten och uppdragen går enligt plan. År 2016 siktar vi på att dubblera
2014 års fakturering.
Det finns ett mycket stort intresse för vår nya innovation Ballast Feeder System 40 (BFS40) för våra
kunder i bland annat Storbritannien då innovationen löser många problem åt kunden. BFS40 möjliggör
en bra utveckling som ligger i linje med kundens önskemål vad gäller säkerhet, effektivitet och
driftsäkerhet.
På transportsidan har vi under första halvan av andra kvartalet haft en låg beläggning för att sedan
övergå i full produktion. Som bas har vi ett antal lok som är uthyrda på långa kontrakt. Under andra
halvan av kvartalet har vi bland annat kört ca 50 000 slipers till spårbyte vid Hudiksvall. Många av våra
lok är från och med juni i produktion på olika spårbyten runt om i landet.
På lokverkstaden i Långsele har vi fått i uppdrag av Hector Rail att utföra periodiskt underhåll på 4-6
lok. Avtalet gäller from 1 juli och tillsvidare, ordervärde ca 3 MSEK/år.
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.
Då vi har många offerter ute hos kund så hoppas vi snart på vår första beställning i den nysatsning som
vi gjort på Export.
Utbyggnaden av verkstaden i Skelleftehamn går enligt plan och är klar inom kort, både de nya
verkstadshallarna och de nya spåren in. Verkstaden är nu anpassad till att klara den ökning vi ser av
framtida maskinbyggen.
En för oss viktig kundaktivitet är järnvägsmässan Nordic Rail, 6-8 oktober, där vi kommer att vara
utställare och visa upp både nya och gamla innovationer samt träffa nya och gamla kunder.
Sammanfattning
Hårt arbete med sälj och marknad ger resultat i form av flera nya långa avtal och beställningar som gör
att det är full fart i produktionen resten av året. Tillväxten i Storbritannien går som planerat och jag
hoppas nu att den svenska regeringens extra satsade medel nu kommer ut i verkligheten under årets
andra halva då det svenska järnvägsnätet är slitet och i mycket stort behov av underhåll under många
år framöver. Med fler och fler långa avtal, en fortsatt tillväxt i Storbritannien och med nya innovationer
går vi snart upp ett trappsteg till.
Daniel Öholm
VD

Försäljning och resultat för andra kvartalet
Intäkter uppgick till 62,3 (73,1) MSEK. Rörelseresultatet blev 5,4 (10,6) 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 115 personer.

Railcares aktie
Bolagets aktie finns listad hos AktieTorget under namnet RAIL.
Den 30 juni 2015 var antalet aktier 4 380 389, fördelade på 1 894 aktieägare.

Rapporttillfällen
Railcare kommer att lämna finansiella rapporter vid följande tillfällen:
Delårsrapport Q3
Bokslutskommuniké 2015

Torsdag den 5 november 2015
Torsdag den 25 februari 2016

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.

27 augusti 2015
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. 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 ständig 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

RESULTATRÄKNING - Koncernen

2015-01-01
2015-06-30

2014-01-01
2014-06-30

131 076
3 928
872
135 876

132 693
163
410
133 266

-44 106
-25 017
-40 262
-10 027

-53 149
-22 878
-28 258
-9 626

16 464

19 355

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat från andelar i intresseföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt

116
-199
-3 224
13 157

561
-138
-3 037
16 741

Skatt på periodens resultat

-3 018

-1 674

Periodens resultat

10 139

15 067

Belopp i kkr

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER

BALANSRÄKNING - Koncernen
2015-06-30

2014-06-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4 594
277 128
6 703
288 425

4 658
241 737
11 108
257 503

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

78 619
4 897
83 516
371 941

68 693
3 913
72 606
330 109

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

8 761
96 501
105 262

8 761
74 826
83 587

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt

17 554

10 814

Summa avsättningar

17 554

10 814

SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

183 407
65 718
249 125

170 582
65 126
235 708

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

371 941

330 109

Belopp i kkr

TILLGÅNGAR

