ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING
2019

SIDHUVUD

SIDHUVUD

Innehållsförteckning
Vd-ord
Ordförande-ord
Green Cargo i korthet
Viktiga händelser
Omvärld
Affärsmodell, strategi och logistiklösningar
Nätverket
Vårt erbjudande
Kundcase – Primagaz
Hållbara affärer
Intressenter
Hållbart företagande
Målområde – Säkerhet
Målområde – Medarbetare
Målområde – Miljö
Målområde – Kund & Kvalitet
Målområde – Finans
Om hållbarhetsredovisningen
Revisors rapport och yttrande
5-års översikt

4
5
6
7
8
10
16
17
18
20
22
24
26
28
32
34
36
38
39
41

ÅRSREDOVISNING
Förvaltningsberättelse inklusive
bolagsstyrningsrapport
Resultaträkning koncernen
Rapport över totalresultatet koncernen
Balansräkning koncernen
Förändringar i eget kapital koncernen
Kassaflödesanalys koncernen
Resultaträkning moderbolaget
Rapport över totalresultatet moderbolaget
Balansräkning moderbolaget
Förändringar i eget kapital moderbolaget
Kassaflödesanalys moderbolaget
Noter
Underskrifter
Revisionsberättelse

43
52
52
53
55
56
57
57
58
60
61
62
86
87

Styrelse
Ledningsgrupp
GRI Index
Ordlista

90
91
92
99

Hållbarhetsredovisningen återfinns på sidorna 10–38,
44–46 samt 92–98 i Års- och hållbarhetsredovisningen
2019 och är bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport
enligt Årsredovisningslagen.

Finansiell kalender 2020
Årstämma
27 april 2020
Preliminära datum för publicering:
Q1-rapport
30 april 2020
Q2-rapport
14 augusti 2020
Q3-rapport
30 oktober 2020
Q4-rapport
13 februari 2021

VD-ORD

På rätt spår
Mitt första år som vd på Green Cargo har varit en mycket
spännande resa redan från dag ett. En resa som bara har börjat
och som jag med stor framtidstro ser fram emot att fortsätta.
Det är ett stolt och strävsamt företag som jag har fått möjlighet
att ansluta till och jag har under året träffat många kompetenta
och erfarna medarbetare med driv och kunskap om järnvägen
generellt och om Green Cargo samt våra kunder i synnerhet.
Jag har under året som har gått också träffat många engagerade kunder som uttryckt höga förväntningar på järnvägen
som transportslag och på Green Cargo som leverantör. I många
fall har de med rätta mer att önska och som marknadsledare är
det vårt ansvar att snabbt förbättra det vi själva kontrollerar och
i övrigt aktivt påverka för att i stort föra branschen i en positiv
riktning. Konkurrenskraftig logistik är en förutsättning för ett
fungerande näringsliv och vi på Green Cargo är medvetna om
att vi spelar en viktig roll för våra kunders framgång. Vi är fast
beslutna att nå en kvalitetsnivå som gör det möjligt att kombinera hållbarhet med konkurrenskraft. Vår pågående transformation visar en rad positiva trender inom säkerhet, punktlighet och
lönsamhet men vi får inte för en sekund tro att vi är klara eller
ta våra kunder för givet. En ökning av järnvägstransporter måste
förtjänas och det är vi medvetna om.
Det ekonomiska läget i omvärlden har börjat synas i lägre
transportvolymer på järnvägen. Med vår starka bas i svensk industri ger konjunkturförändringar direkt genomslag och konjunkturavmattningen skapar utmaningar i vårt arbete med att skapa
en lönsam verksamhet. En begynnande konjunkturavmattning,
lägre transportintäkter och höga transformationskostnader är de
främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt resultat 2019.
Våra prioriteringar är säkerhet, punktlighet
och lönsamhet – i den ordningen
Bolagets prioriteringar är erkända och det syns i vår årliga
medarbetarundersökning att våra medarbetare känner ökat
förtroende för ledningen och den riktning vi har valt. Massor av
arbete kvarstår och vi kan inte luta oss tillbaka på något sätt.
Det krävs uthållighet för att vi ska kunna åstadkomma ett positivt finansiellt resultat och förbättringar som är varaktiga över tid.
Men vi ser att det vi gör, gör skillnad.
Vi verkar i en bransch där en olycka kan få oerhörda
konsekvenser. Säkerhet måste i alla lägen prioriteras först. Det
viktigaste och överordnade målet är att ingen medarbetare ska
skadas svårt eller mista livet på grund av trafikproduktionen.
Därför är det oerhört smärtsamt att vi under året haft en så pass
allvarlig plankorsningsolycka på ett industriområde att en av
våra medarbetare miste livet. Vår interna utredning, i samarbete
med industriföretaget, har inte identifierat några avvikelser från
gällande rutiner vid växling och vi inväntar myndigheters utredningar som ännu inte är färdigställda.
Att året som gått har kännetecknats av hårt arbete är jag
nog inte ensam om att tycka. Hela branschen, och inte minst
Green Cargo, har insett att en förändring är nödvändig för att
järnvägen ska vara ett fortsatt attraktivt transportslag. Vi arbetar
systematiskt med den delen av systemet vi själva har rådighet
över. Vi arbetar även tillsammans med andra i branschen, genom
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Järnvägen är en framtidsbransch
och en naturlig och viktig del av
lösningen på många av framti
dens utmaningar.

exempelvis JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum) och
TTT (Tillsammans för tåg i tid) för att komma till rätta med och
nå ökad robusthet i hela järnvägssystemet och bit för bit läggs
pusselbitarna på plats.
Under hösten 2019 beslutade bransch- och arbetsgivarförbundet Tågföretagen att jag ska ta över ordförandeskapet
under våren 2020. Jag tar på mig ordförandehatten med en
stor portion ödmjukhet och stolthet. Järnvägen är en framtidsbransch och en naturlig och viktig del av lösningen på många av
framtidens utmaningar. Inte minst inom klimatområdet. Vi har en
stark tillväxt i hela branschen och intresset ökar för spårtrafik,
både på gods- och personsidan. Samtidigt står vi inför stora
investeringsbehov både i termer av ny kapacitet och underhåll
av befintlig anläggning.
Givet Green Cargos finansiella resultat kommer vi att ha
fortsatta utmaningar en tid framöver och vi behöver med tillförsikt fortsätta på den inslagna vägen. Nu handlar det om att vara
uthålliga, exekvera och skala upp de insatser vi gör för effektiva
och stabila processer internt och för att nå ökad struktur, kontroll och kvalitet på en bredare front.
Smekmånaden är över för mig och jag hoppas att alla upp
lever att vi är på rätt spår. Jag vet att vi är det. Nu kör vi!
Solna i mars 2020

Ted Söderholm, vd och koncernchef

O R D F Ö R A N D E- O R D

Vi vill stärka Sveriges konkurrenskraft
med en attraktiv godsjärnväg
Järnvägstransporter har haft en konkurrensfördel genom sin
låga miljöpåverkan. När det gäller godstransporter har det inte
varit helt tillräckligt. Andelen godstransporter på järnväg i Sverige har legat relativt konstant under de senaste decennierna,
att jämföra med vägtransporter som ökat under samma period.
Det finns många orsaker till det, både kopplat till respektive
godsoperatörs egen förmåga, men också kopplat till de politiska
spelregler som har funnits på transportmarknaden. Konkurrens
inom och mellan transportslagen är bra och gynnar såväl operatörer som kunder. Men konkurrensen måste ske på sunda och
tydliga villkor. De regelverk som kringgärdar transporter måste
vara genomtänkta och väl avstämda mot den totala trafiknyttan
som olika transportslag bidrar med samt ställda mot både transport- och klimatpolitiska mål.
Tystnaden om godsjärnvägen trots tydlig politisk vilja
Ett hållbart och fungerande godstransportsystem är avgörande
för Sveriges viktiga industriföretag och för Sverige som handelsnation. Alla transportslag behövs, både idag och i en framtid, men
järnvägens roll har aldrig varit viktigare. Därför är det anmärkningsvärt att det är så tyst om godstransporter på järnväg. Förra
året transporterade Green Cargo 22 miljoner ton gods. Om
samma mängd gods istället hade transporterats på väg hade det
motsvarat nära 1 miljon lastbilstransporter på vardera 50 mil. Det
är spännande att se den viktiga och snabba utveckling som sker
hos alla transportslag. Men vi måste se klart på storleken på det
transportarbete som sker på järnvägen och dess betydelse för
svensk basindustri – både idag och i en framtid.
Vi måste flytta fokus från att vilja visa upp Sveriges transportsystem i form av en permanent världsutställning till en permanent
världsverkstad. Järnvägsoperatörerna kan inte klara av det här
själva, utan precis som alla andra transportslag måste järnvägs
transporter ha en fungerande infrastruktur och en fungerande
politik som styr utifrån de fastslagna målen.
2018 lade regeringen fram en ny godstransportstrategi för
effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Strategin
är konkret, tydlig och realistiskt fokuserad och den gör mig både
nöjd och fylld av tillförsikt. Nu handlar det om att snabbt gå från
ord till handling. Operatörer, Trafikverket men inte minst närings
livet måste förstå och ta konsekvenserna av godstransportstrategin. Förutsättningarna finns. Nu måste vi tillsammans följa upp att
strategin verkligen realiseras och se vilka effekter den ger.
Att vara hållbar innebär att ta ansvar
Järnvägen är en avancerad processindustri som kräver att alla
aktörer i systemet strävar efter operationell excellens. Samsyn och
samverkan i branschen är A och O. Under våren går Green Cargos
vd Ted Söderholm in som ordförande i bransch- och arbetsgivarförbundet Tågföretagen och han arbetar även sedan ett år tillbaka
i styrelsen för JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum. I alla
branscher måste den största aktören ta det största ansvaret och

”

Ett hållbart och fungerande gods
transportsystem är helt avgörande
för Sveriges viktiga industriföretag.

som marknadsledande har Green Cargo ett särskilt fokus på att
aktivt bidra i utvecklingen av ett hållbart transportsystem.
Definitionen av hållbar utveckling har visserligen 30 år på
nacken men har aldrig varit mer betydande än idag. Vi behöver
fortfarande en utveckling som tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att få sina
behov uppfyllda. För mig personligen är bolagsstyrning inte
ett pliktskyldigt avsnitt i förvaltningsberättelsen. Hur man styr
och leder företaget måste vara tydligt för alla och levande rakt
igenom. Redan när Green Cargo bildades 2001 var valet av
företagsnamn en mycket medveten strategi. Att ta socialt ansvar,
miljöansvar och finansiellt ansvar blev det sättet företaget ville
bedriva sin verksamhet på.
I dag när bolagets finansiella situation är utmanande vet vi
att vi måste hålla fast i den kursen vi lagt och stå stadigt i vår
prioritering: säkerhet, punktlighet, lönsamhet. En prioritering
som gäller från styrelsen, via Ted och hans ledning, ut till alla
orter där Green Cargo finns representerade.
Solna i mars 2020

Jan Sundling, styrelseordförande
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Green Cargo i korthet
Nettoomsättning

Rörelseresultat

Nettoomsättning
och rörelsemarginal

4 096 –93
(4 208) MSEK

MSEK

%
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(–122) MSEK
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0,6
3 907
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Transportvolym

3

4 208 4 337 4 208
0,0
–2,9

–2,2

10,5

–3
–6

3 500
3 000

0

4 096
–2,0

2015
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Nettoomsättning

2017

2018
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–9

Rörelsemarginal

miljarder nettotonkm

Antal anställda

Antal lok

1 700

Antal vagnar

360
Åldersfördelning

<30 år
18 %

>50 år
36 %

5 000
Könsfördelning
inom företaget
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50

Könsfördelning
chefsposition

Kvinnor
18%

Kvinnor
13%

Män
82%
30–50 år
46 %

Nätverk av speditörer

Män
87%

G R E E N C A R G O I KO R T H E T

Viktiga händelser under året

Trafiksäkerhetsindex

95,4
(93,7)

Punktlighet, %

90,7

Vunna affärer men vikande volymer
Under 2019 har bolaget sett en begynnande konjunkturavmattning vilket
genererat lägre transportvolymer. Trots det är efterfrågan på företagets
tjänster fortsatt god. Under året tecknades nya transportavtal med bland
andra IKEA, DB Schenker AS (Norge), Holmen och Scanlog. Sammantaget har Green Cargo tecknat nya transportavtal för cirka 550 MSEK.

Green Cargo etablerar ramverk för grön finansiering
Bolagets målsättning är att huvuddelen av ny finansiering ska klassas
som grön eller hållbarhetsrelaterad och har under året fastslagit ett
ramverk för grön finansiering. Ramverket syftar till att stärka bolagets
hållbarhetsarbete inom alla områden.

En allvarlig arbetsplatsolycka
Under 2019 inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka vid en plankorsning på
ett industriområde i Piteå. En av våra medarbetare skadades allvarligt och
avled av skadorna.

(89,4)

Ted Söderholm, tillträder som vd för Green Cargo
I början av januari 2019 tillträdde Ted Söderholm som ny vd för Green Cargo
AB. Ted kommer närmast från en tjänst som vd på DHL Express Sweden.

Kundnöjdhet

3,33

Nya styrelsemedlemmar
På Green Cargos bolagsstämma i april valdes nya styrelsemedlemmar in i
bolagets styrelse; Charlotte Gaarn Hansson, egen verksamhet på Scandinavian Insight Consulting, Catarina Fritz, CFO och vice vd på Akademiska
Hus samt Håkan Åkerström, vd på Bergendahls Food AB.

(3,16)

Skala 1–5
Framgångsrecept för lägre sjukfrånvaro
Målet för sjukfrånvaron 2019 var 4,8 procent och utfallet för året blev 4,1
procent. Arbetet med att sänka sjukfrånvaro har varit ett prioriterat område
under en längre period. Analyser och uppföljning på såväl bolagsnivå som
individnivå ger oss en bra grund för val av hälsofrämjande aktiviteter där
tidiga insatser har varit avgörande.
Läs mer om samtliga våra måltal
på sidan 25.
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O M VÄ R L D

Järnvägstransporter avgörande
för en hållbar transportsektor
Tåget är det mest energieffektiva och minst miljöbelastande trafikslaget,
även om andra transportslag delvis kommer att elektrifieras i en framtid.
Samverkan mellan transportslag är fortsatt viktigt men yt- och energief
fektiva transporter kommer vara nyckeln för att vi ska kunna nå både EU:s
och Sveriges ambitiösa klimatmål. Spårtrafiken har dessutom klara förde
lar med hänsyn till trafiksäkerhet.
Enligt Europakommissionens rapport* sysselsätter järnvägsmarknaden mer än en miljon människor genom både järnvägsföretag
och infrastrukturförvaltare. Den europeiska järnvägstrafiken
transporterar cirka 1,6 miljarder ton fraktgods och nio miljarder
passagerare varje år. Järnvägsmarknaden bidrar avsevärt till EU:s
ekonomi och den ekonomiska och sociala sammanhållningen
samt stärker banden till medborgarna inom och mellan EU-länder. Järnvägstransporten är därför av stor avgörande betydelse
för EU:s strategi för en mer hållbar transportsektor.
Kort om den trafikpolitiska utvecklingen i EU
Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska
europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem och har funnits sedan 2009. Det är ett offentligt-privat
samarbete där Trafikverket är en av medlemmarna. Projektet
ska fokusera på forskning, innovation och marknadsdrivna
lösningar samt snabba upp införandet av nya och avancerade
tekniklösningar, produkter och tjänster. Dels för att förverkliga
EU:s ambitioner om överflyttning av trafik från väg till järnväg,
dels stödja europeisk järnvägsindustris konkurrenskraft och
förverkligandet av ett gemensamt europeiskt järnvägssystem.
År 2010 antog EU en förordning om nio godskorridorer för
att driva på utvecklingen mot effektivare och attraktivare järn* Sjätte rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden –
från Europakommissionen till Europaparlamentet och rådet (februari 2019).
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vägstransporter på EU:s inre marknad, det så kallade Transeuropeiska transportnätet – TEN-T. TEN-T-förordningen har som
syfte att avlägsna flaskhalsar samt bygga, återställa och uppgradera infrastrukturlänkar mellan medlemsstaterna.
EU arbetar även med att öppna upp det europeiska
järnvägssystemet för konkurrens. I EU:s plan får järnvägen
en viktigare roll i framtidens resor och transporter, inte minst
kopplat till målet att minska utsläppen av växthusgaser från
transportsektorn.
Inför klimatkonferensen COP24 i Katowice i Polen 2018
presenterade EU-kommissionen en ny långsiktig strategi för
minskning av utsläppen av växthusgaser där målet är klimatneu
tralitet till 2050. I strategin anges järnväg som den mest effektiva
lösningen för godstransporter över medellånga till långa avstånd.
Kommissionen menar också att operationella och tekniska barriärer måste elimineras samtidigt som innovation bör främjas.
Tydlig svensk nationell plan
Nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029
beslutades i maj 2018. Planen genomsyras av ökande anslag
till järnvägssystemet. Trafikverkets fokus i relation till planen är
främst att åtgärda akuta flaskhalsar samt drift, underhåll och
reinvesteringar i det befintliga systemet.

O M VÄ R L D

I juni 2018 presenterade regeringen en godstransportstrategi
för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.
Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av
sjöfartens kapacitet. Den svenska regeringen har identifierat
godstransporters betydelse för flera politiska mål, däribland
de transportpolitiska målen, näringspolitiska mål samt Agenda
2030 och Sveriges klimatstrategi. I tillägg till godstransportstrategin inrättade regeringen 2018 ett godstransportråd samt
beslutade om en rad olika uppdrag till bland andra Trafikverket.
Under tredje kvartalet 2019 presenterade Trafikverket ett av
sina regeringsuppdrag kopplade till strategin. Där framkommer
det att Trafikverket behöver jobba mer målinriktat, systematiskt
och samordnat för att öka andelen godstransporter på järnväg
och med fartyg. Som exempel på möjliga initiativ som Trafikverket lyfter fram i rapporten kan nämnas tidigareläggande av
åtgärder för att möjliggöra transporter med längre och tyngre
tåg, förlängning av befintliga förbigångs- och mötesspår samt
rabatterade banavgifter för vissa stråk och trafik. För att ta ett
tydligare och mer samlat grepp i frågan ska Trafikverket nu ta
fram en konkret färdplan för överflyttning av gods från väg till
järnväg och sjöfart. Det omfattar även stärkt planering, fördjupad samverkan med alla aktörer i transportkedjan samt ökad
kunskap kring intermodala transporter.
Tågtrafiken har ökat kraftigt. Bara i Sverige har persontrafiken ökat med 120 procent de senaste 25 åren medan godstrafiken har varit relativt konstant. Enligt bransch- och arbetsgivarförbundet Tågföretagen finns det goda förutsättningar för en
kapacitetsökning för godsvolymerna på järnväg motsvarande
en fördubbling till 2030 jämfört med 2014 förutsatt att en rad
politiska styrmedel kommer på plats.
Norska satsningar på järnväg
Den innevarande nationella transportplanen i Norge avser
2018–2029 och arbetet med kommande plan, 2022–2033,
är igång. I den nuvarande planen finns betydande satsningar
kopplade till persontrafik på järnväg, företrädelsevis pendling
på kortare avstånd. I planen finns även en särskild ”godspakke”
som syftar till att stärka konkurrensen för godstransporter på
järnväg. Några av punkterna i denna är:
• Uppgradering av Alnabruterminalen
• Elektrifiering av vissa bansträckningar

Förutsättningarna att köra gods på järnväg i Norge är utmanande. Det norska järnvägsnätet har en topografi med lutningar
upp mot 26 promille jämfört med svenska förhållanden upp mot
17 promille. Den generella mötesspårlängden tillåter inte längre
tåg än 475 meter. Det är en stor begränsning i förhållande till
Sverige där systemet är tillrättalagt för 650 meter långa tåg. En
förutsättning för att kunna köra längre tåg handlar, förutom om
längre mötesspår, också om att godstågen i taktisk och operativ
planering behöver prioriteras.
Green Cargos syn på godstransportstrategin
och Trafikverkets regeringsuppdrag
Vi kan och vill vara en del av lösningen i att realisera den
svenska godstransportstrategin som lades fram under 2018 och
vi välkomnar många av de åtgärder som Trafikverket presenterade med anledning av ett av sina regeringsuppdrag. Flertalet
förslag är bra. Som exempelvis förändrad värdering av koldioxidutsläpp i de samhällsekonomiska kalkylerna, trimningsåtgärder
som bärighetsåtgärder för att minimera hastighetsnedsättningen för tunga tåg, åtgärder för förbättrad tågacceleration och
elektrifiering, förlängning av befintliga mötesspår, nya möteseller förbigångsspår, åtgärder för effektivisering av rangerbangårdar samt åtgärder för ökad lastprofil. I rapporten lyfter även
Trafikverket fram att genomförandet av åtgärder bör tidigareläggas i den nationella planen om finansiella förutsättningar finns.
Detta ställer vi oss positiva till.
Självklart har vi delar som vi måste arbeta med internt för
att bidra till att järnvägen fortsatt ska vara ett attraktivt transportslag generellt, men också för att Green Cargo ska vara en
attraktiv leverantör av godstransporter. Vi vet att vi har en del av
lösningen kopplad till ökad kvalitet och punktlighet i vår egen
hand.
Om klimatmålen ska kunna uppnås krävs därutöver
även politisk handlingskraft som skapar incitament att flytta
transportarbete från väg till järnväg. Det är inget nytt att transportsektorn står inför en stor omställning. Det handlar om energi
och utsläpp, trafiksäkerhet och trängsel. Men det handlar också
om att skapa goda transportmöjligheter som binder ihop landet
och som stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Vi
anser att transportpolitiken måste utgå från klimatutmaningen
och våga styra utvecklingen utifrån den och vi behöver fler
politiska beslut som skapar ökad konkurrensneutralitet mellan
transportslagen.

• Modernisering av godsterminalen i Bergen
• Nya mötesspår alternativt förlängning av befintliga mötesspår.
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A F FÄ RS M O D E L L , S T R AT EG I O C H LO G I S T I K LÖ S N I N G A R

Green Cargo – en hållbar logistikpartner
med miljösmarta transportlösningar
Green Cargos vision är järnvägslogistik i världsklass. Visionen är styrande
för hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar. Hållbarhet är sedan
länge en naturlig del i vår verksamhet och vi tar socialt, miljömässigt och
ekonomiskt ansvar. Med hållbar logistik menar vi att transporten, förutom
att den är klimateffektiv, också är trafiksäker, punktlig och kostnadseffektiv.

Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Som statligt ägt bolag ska Green
Cargo agera föredömligt inom området hållbart företagande. För
Green Cargo innebär det bland annat att vi styr och leder bolaget
ur ett bredare perspektiv än endast finansiellt med stöd av ett
balanserat styrkort som vi kallar Måltavlan. Med företagets vision,
affärsidé och värderingar som utgångspunkt säkerställs ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart företagande. Läs mer
om våra respektive målområden på sidorna 24–36.
Svensk industri håller idag världsklass och bidrar till tillväxt.
Exportintäkterna är grundläggande för hela Sveriges välfärd.
Konkurrensen på den numera globala marknaden är dock hård
och Sveriges geografiska läge gör att avstånden från produktionsanläggningar till slutkund kan innebära en konkurrens
nackdel. För att överbrygga avstånden är ett väl fungerande
transportsystem helt avgörande. För delar av basindustrin är
järnvägen det enda alternativet och för många företag det
självklara valet också av klimatskäl. För andra är godsjärnvä-

VISION
Järnvägslogistik
i världsklass.

VÄRDERINGAR
Vi har koll, Vi vågar,
Vi bryr oss och
Vi levererar.
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gen en viktig del av den totala logistiken, där även sjöfart och
vägtransporter samverkar.
Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del
av näringslivet i Sverige. Dygnet runt transporterar våra godståg
råvaror från skogar och gruvor till processindustrins anläggningar och konsumentvaror till detaljhandeln. Logistiksystemet
lägger grunden för Sveriges välstånd och konsumtion, och produkterna tar i många fall tåget innan de möter konsumenterna.
Stort nätverk med destinationer till hela kontinenten
Green Cargo binder samman närmare 300 platser i Sverige,
Norge och Danmark och tillgodoser transportbehov som varierar
från en vagn till hela tågsätt. Speditionsnätverket består av ett
50-tal åkerier i Sverige, som levererar lastbilstransporter till och
från tåget. Att kombinera järnväg med bil möjliggör för många
företag att välja järnvägen, även om de inte är spåranslutna.
Med partners länkar Green Cargo dessutom den svenska
marknaden till nära 2 000 destinationer på den europeiska

AFFÄRSIDÉ
Vi utvecklar och levererar
effektiv och hållbar järnvägslogistik med
Skandinavien som hemmamarknad.

MÅLOMRÅDEN
Säkerhet, Medarbetare,
Miljö, Kund & Kvalitet, Finans.
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kontinenten. Green Cargos system har cirka 5 000 vagnar, 360
lok och personal i hela Skandinavien för att möta näringslivets
transportbehov. Green Cargo är även Norges näst största godstågsoperatör med daglig trafik mellan Oslo och huvudorterna
Bergen, Stavanger och Trondheim.
Green Cargos transportarbete sker till drygt 95 procent
med eltåg, cirka 3 procent med dieseltåg och cirka 2 procent
med lastbil. Att anlita Green Cargo ger en trygg vetskap om att
transporten utförs med minimal klimatpåverkan, hög säkerhet
och goda arbetsvillkor för medarbetarna.
Yt- och energieffektiva transporter
Järnvägens andel av de långväga godstransporterna på den
svenska marknaden har, i volym räknat, legat relativt stabilt runt
20 procent under de senaste decennierna. Traditionellt har
järnvägen sin styrka vid stora volymer och långa avstånd, vilket
tillsammans med miljöaspekterna har gett tåget dess främsta
konkurrensfördelar. Att transportera gods på järnväg är inte bara
det mest klimatsmarta, utan även ett av de mest yteffektiva
transportsätten. Ett genomsnittligt godståg (vagnslast) motsvarar
ungefär 20 lastbilar med släp. Därför ser vi det som helt naturligt
att godstransporter på järnväg är en central komponent för att nå
klimatmålen med begränsat ingrepp i stads- och landskapsbilden.
Green Cargo är en viktig aktör för att realisera regeringens
godsstrategi. Redan idag levererar vi storskaliga fossilfria transporter med eltåg. Våra transporter drivs med låg energiförbrukning
och förnybar energi. Över 95 procent av vårt transportarbete sker
med eltåg och klimatpåverkan per transporterad godsvikt är
mycket nära noll.
Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika
transportslag. Järnvägstransporter bör väljas när så är möjligt
och kopplas ihop med andra transportslag när så behövs.

Fördelning mellan transportslagen,
Green Cargos transportarbete 2019
Dieseltåg 2,6%

Lastbil 2,2%

Eltåg 95,2%

Källa: Green Cargo

Green Cargos andelar av gods
transporter på järnväg i Sverige 2019
(tågkilometer)
Övriga tågoperatörer
41%
Green Cargo 59%

Källa: Trafikverket
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Lång erfarenhet och stor branschexpertis
för bättre logistiklösningar
Green Cargo är den största järnvägsoperatören för gods i Sverige. Erfarenhe
ten av godstransporter är bred inom företaget – både när det gäller järnvägslo
gistik och lastbilstransporter. Med en branschindelad försäljningsorganisation
som har ett helhetsansvar för respektive bransch har bolaget en stor förståelse
för marknadens och kundernas behov. De branschutmaningar som finns gäl
lande kostnadseffektivitet, stabila leveranser, varierande last, flexibilitet och
hållbarhet hanteras inom de logistiklösningar vi utvecklar.
Bolagets kunder finns inom basindustrin där skog, stål och papper dominerar. Men våra kunder finns även inom branscher som
kemi/energi, verkstadsindustri, fordonsindustri och dagligvaruhandel. En stor del av Green Cargos kunder har internationella
transportflöden och för att leverera internationella transporter
samarbetar vi med kompetenta partners på kontinenten.
Bransch: Stål & Kemi
Inom Stål & Kemi har Green Cargo kunder med stora och investeringstunga anläggningar. Kunderna har komplexa och varierande
flöden och godset transporteras både nationellt och internationellt mellan hamnar och industrier. Godset består vanligtvis
av färdiga stålprodukter, malm, järnskrot och kemikalier som
exempelvis väteperoxid och svavelprodukter. För stålkunder är
transportkapacitet av största vikt och Green Cargo skapar unika
transportlösningar som kan integreras i kundens produktionsprocesser. Kvalitet och säkerhet är viktigt vid transport av kemikalier,
som klassas som farligt gods. Transporterna är anpassade för att
gå i både regelbundna flöden som systemtransporter samt som
enstaka godstransporter i Green Cargos vagnslastsystem.
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Bransch: Skog
Våra tjänster inom Skog omfattar transporter av skogsprodukter inom segmenten timmer/massaved, flis/biobränsle,
cellulosa/pappersmassa, papper, returpapper och sågade
trävaror. Merparten av volymerna går på export till Europa och
via hamnar till övriga världen. Pappersbruk och sågverk, som
dagligen har behov att transportera stora volymer, passar väl
in i Green Cargos nätverk. Större regelbundna flöden går i
anpassade systemtransportupplägg. Transportlösningen skapas
utifrån kundens behov där volym, frekvens, vagn- och lastbärarlösningar är delar som påverkar hur logistiklösningen utformas.
När alla ingående delar samverkar skapas kostnadseffektiva,
stabila och punktliga transporter, vilka blir en viktig del av kundernas totala distributionskedja.
Bransch: Handel & Logistik
För våra kunder inom Handel & Logistik erbjuder vi transporter för dagligvaruhandeln, bilindustrin, rederier, speditörer och
byggsektorn. Transporterna anpassas utifrån kundens behov av
godstransporter med järnväg, eller bil i kombination med järnväg,
och går såväl nationellt som internationellt. Hög leveransprecision är viktigt och nära samarbeten med kunden är nödvändigt
för att anpassa transportlösningen till deras behov.
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Fordonsstrategi för ökad kapacitet
och minskade transportkostnader
Kapacitetsbristen i delar av järnvägssystemet är stor och i kombination med
att mer gods behöver transporteras på järnväg för att vi ska nå Sveriges kli
matmål, är tyngre och längre transporter en förutsättning. Starkare lok och
mer längdeffektiva vagnar krävs för att kunna tillgodose regeringens mål.
Som en del av bolagets fordonsstrategi och för att möta kundernas behov har Green Cargo stärkt bolagets fordonsflotta
och köpt nya sexaxliga lok av modell Softronic Transmontana
(MB-lok). Loken skapar ökad kapacitet och genererar möjligheter till ännu effektivare logistiklösningar, särskilt i de tyngre
transportuppläggen. Dessutom ger den ökade dragkraften i
sig en lägre påverkan på miljön, eftersom det totalt sett går åt
mindre energi jämfört med att köra flera lättare tåg. Under 2019
har sex lok levererats till Green Cargo. Under 2020 kommer sex
lok till att levereras och 2021 ytterligare fyra. Totalt kommer vi
ha 16 MB-lok i trafik till 2022.
Effektivt fordonsunderhåll för tillgänglig
och tillförlitlig fordonsflotta
Underhåll omfattar både tekniska och administrativa åtgärder
under ett fordons livslängd för att vidmakthålla och utveckla fordonssystemets säkerhet, förväntad kvalitet i kundleverans och
värdet som produktionsresurser och anläggningstillgångar.
I takt med att äldre fordon fasas ut och nya fordon tillkommer behöver Green Cargo framtidssäkra utveckling av effektivare metoder, anläggningar och resurser. Genom att ta initiativ
till nya, eller utökning av befintliga, anläggningar och nära
samarbete med berörda leverantörer och andra intressenter,
skapar vi möjlighet att utveckla såväl anläggningarna som roller
och ansvarsfördelning.

Green Cargos egna verkstäder är nödvändiga för att skapa hälsosam konkurrens men också för att vi ska kunna utveckla vår
beställarkompetens av underhåll ytterligare samt öka fordonens
tillgänglighet. Verkstadens kompetens är en förutsättning för att
tillsammans med lok- och vagntekniker kunna utveckla ett mer
proaktivt underhåll.
Tillståndsövervakning av fordon och infrastruktur kommer
att utvecklas starkt och möjliggör mer prediktivt och preventivt
underhåll. Det gäller såväl systemstöd och mätmetoder, som
samarbete med Trafikverket om ömsesidig övervakning etc.
Tillståndsövervakning bidrar till såväl mer robust trafik som
kostnadseffektivare underhåll.
För att öka det förebyggande underhållet krävs ett systematiskt arbete med underhållsoptimering och ständiga förbättringar. Det kommer att leda till ökad fordonstillgänglighet och
bidra till ökad punktlighet och regularitet. Ett annat exempel på
projekt som vi bedriver är utveckling av automatkoppel på vagnarna för både bättre arbetsmiljö och ökad effektivisering.
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Kundorienterad verksamhetsutveckling
Med anledning av bolagets finansiella läge sjösatte Green Cargo under hösten
2018 ett transformationsprogram. Genom ökad kontroll och stabilitet internt ska
vi uppnå förbättrad säkerhet, punktlighet och lönsamhet. Programmet fokuserar
på både kommersiella och operativa områden och innefattar en mängd lönsam
hets- och kulturstärkande åtgärder.
Green Cargos främsta prioriteringar är säkerhet, punktlighet
och lönsamhet. De förstnämnda är inte en garanti för långsiktig lönsamhet men två absoluta förutsättningar. Idag är vi i ett
ansträngt ekonomiskt läge och våra kunder påverkas i för stor
utsträckning av kvalitetsbrister. Vi ser en potential i att förbättra
struktur och samordning inom, samt mellan avdelningar och
har därför startat ett transformationsprogram. Fokus ligger
främst på att skapa robusta processer som gynnar våra kunder,
medarbetare och bolagets lönsamhet samt stärker vår förbättringskultur.
I programmet har Green Cargo valt ut arbets- och förbättringsområden där vi ser att bolaget får en bra balans mellan
snabb respektive långsiktig effekt. Hänsyn tas till i vilken takt
organisationen har förmåga att genomföra förändringarna.
Under 2019 har flera aktiviteter genomförts med tillfredsställande resultat och vi börjar se effekter av de aktiviteter som
genomförts. Vi ser exempelvis redan en positiv trend för såväl
trafiksäkerhetsindex som punktlighet. Även lönsamhetsförbättrande aktiviteter har börjat ge resultat.
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Tre konkreta exempel på arbets
strömmar inom programmet:

1. Kontinuerligt och systematiskt

arbete för att förbättra vår punktlighet

• Produktionskvalitetsgrupper har etablerats och inom dessa
jobbar man kontinuerligt med att analysera de tåg som konsekvent medför stora förseningar i nätverket. Fokus ligger på att
förstå grundorsaken till förseningen så att den kan åtgärdas
och undvikas framåt.
• Etablering av nya processer för systematisk problemlösning
inom avdelningarna Lok respektive Vagn för att identifiera
återkommande problem som genererar oplanerade stopp på
linjen och förebygga dessa framåt.
• För ökat engagemang och förståelse visualiseras kopplingen
mellan punktlighet och regularitet med kundernas upplevelse
av Green Cargos prestation.
Effekt: Ökad punktlighet till våra kunder samt en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare genom att vi undanröjer systematiska
hinder som gör det svårt för tågen att kunna avgå i tid.
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Det hållbara valet
2. Högt säkerhetsfokus har gett resultat

på bangårdarna i Gävle och Sävenäs.
Utrullning till övriga bangårdar sker succesivt

• P
 rogrammet har stort fokus på säkerhet. Att identifiera och
belysa risker bidrar till positiv utveckling av antal rapporterade
tillbud och farliga förhållanden.
• Genom att rapportera fler tillbud och farliga förhållanden kan
vi på ett bättre sätt arbeta förebyggande och på så vis reducera antalet olyckor.
• Mer omfattande rapportering i vårt avvikelsehanteringssystem
kan också användas som underlag vid prioritering mellan olika
områden som kan behöva någon typ av åtgärd.
Effekt: Säkrare arbetsmiljö för våra medarbetare genom att
vi arbetar proaktivt och systematiskt med att eliminera farliga
förhållanden och beteenden i vår verksamhet.

3. Optimering av resurser och produktion
utifrån våra kunders behov

• Inom bemanningsplanering har vi vidareutvecklat våra verktyg
och processer för att få bättre kontroll på det lokförarbehov
vi har så att vi kan skapa bättre balans mellan behov och
tillgång.
• Ett särskilt arbete bedrivs även för att skapa bättre samsyn
och gemensamma processer mellan marknads- och planeringsavdelningarna för att möjliggöra kontinuerligt optimerad
produktion efter eventuella förändringar i kundernas behov.
Effekt: Högre regularitet och bättre kvalitet till våra kunder
samt bra balans mellan kundernas behov och vår kapacitet är en
viktig förutsättning för att skapa lönsamhet.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner.
Ett samarbete med oss ska ge trygg vetskap
om att transporterna sker på ett säkert
sätt, med minimal klimatpåverkan
samt goda och säkra arbetsvillkor
för personalen.

Socialt ansvarstagande
Vi ska alltid agera med hänsyn till vår omgivning och vi
bär på ett ansvar att bidra till ett väl fungerande samhälle och
svensk industri. Vår verksamhet är en säker och
attraktiv arbetsplats och vi har en öppen och inbjudande
dialog med våra intressenter.

Liten klimatpåverkan
Vi arbetar ständigt för att minimera vår verksamhets
klimatpåverkan. Vi erbjuder våra kunder klimatsmarta
och tydliga logistiklösningar och skapar ökad insikt och
förståelse för transporters påverkan på miljön.

Ekonomisk hållbarhet
Hållbara löften i våra erbjudanden leder till långsiktiga
och förtroendefulla relationer. Målet är att nå våra ägares
finansiella krav, ett uthålligt finansiellt resultat och skapa
konkurrenskraft för våra kunder.
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Green Cargos nätverk
Green Cargo har ett transportnätverk som erbjuder näringslivet hållbara,
säkra och punktliga transporter i Skandinavien samt till och från övriga
Europa. Green Cargo har en effektiv användning av bangårdar och hög
frekvens mellan dem. Vi trafikerar cirka 300 platser i Sverige, Norge och
Danmark och vi kör 400 godståg varje dag, vilket motsvarar 8 800 lastbils
transporter. Med partners når Green Cargo tusentals platser i Europa.
 reen Cargo har ett komplett erbjudande med leverans från
G
dörr till dörr, som kan nå de flesta destinationer i Europa.
Green Cargos nätverk i Sverige är sammanlänkat genom
följande förbindelser:
•	
Linjer (BelgienDirect, ItalyDirect, DenmarkDirect,
AustriaDirect)
• K
 undunika lösningar mellan destinationer i Norden
och destinationer i Europa
•	
Förbindelser mellan Sverige och Norge via Oslo

300

Cirka
destinationer
i Sverige, Norge och Danmark

samt Narvik
• Haparanda – Torneå
•	
Färjeförbindelse mellan Trelleborg och Rostock
	Green Cargo har eget trafiktillstånd och kör
vagnslastlösningar till Kolding i Danmark.
	Green Cargo är medlem i Xrail som är ett
produktionssamarbete mellan sju europeiska
järnvägsföretag, som gör det enklare att
transportera gods i vagnslastsystemet i Europa.
Övriga medlemmar i Xrail är:
• CFL Cargo, Luxemburg
• DB Cargo, Tyskland

2 000

Närmare
destinationer i Europa

• Rail Cargo Group, Österrike
• SBB Cargo, Schweiz
• Lineas, Belgien
• Fret SNCF, Frankrike

Alla

= Tre centrala nav med rangering

huvudstäder i Europa

= Tre mindre rangerbangårdar
= Nio lokala tågbildningsorter
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VÅ R T E R B J U DA N D E

Logistik ska vara enkelt
Green Cargo erbjuder kostnads- och miljöeffektiva transporter från A till
B och dörr till dörr-lösningar för godstransporter med tåg och järnväg som
bas. Vi hanterar stora mängder gods, med hög frekvens och med stor sprid
ning. Genom kundanpassade transportlösningar vill vi se till att godset
kommer fram i rätt skick, till rätt plats och vid rätt tidpunkt.
Som en kugge i det svenska näringslivet och med helhetsöversikt
och kundanpassade logistiklösningar kan Green Cargo bidra till
att Sveriges näringsliv når de högt ställda krav som EU och Sveriges regering har på minskad klimatpåverkan. Green Cargo har
lång erfarenhet av att anpassa transportupplägg utifrån kundens
behov och att sätta samman alla byggstenar i hela logistikkedjan.
Vi förstår att vi är en del av kedjan och tänker kostnadseffektivt i
så hög grad som möjligt. Produktionssätt, vagnstyp, dragkraft och
tidtabell anpassas utifrån kundens behov.
Olika steg i en transportkedja kan kräva olika transportslag
och vi påstår inte att järnvägstransporter är optimalt för alla.
Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag. Järnvägstransporter bör väljas när så är möjligt och att
koppla ihop järnväg med andra transportslag när det behövs, är
en oslagbar kombination. Vi vet att många blir förvånade över
hur effektiv, kostnadsoptimerad, säker, pålitlig och miljömässigt
hållbar en järnvägstransportlösning är. Inte minst när järnvägen
kommer in tidigt i kedjan och när gods i stora volymer ska transporteras långt.

FLEXIBILITET
VAGNSLAST
Green Cargo är det enda företag i Sverige som bedriver
vagnslasttrafik. Den modell av vagnslasttrafik som tillämpas
bygger på, att på effektivast sätt kombinera systemtransporter,
intermodala transporter och klassisk vagnslastvolym i samma
tåg för att uppnå hög frekvens, korta ledtider och maximal
effektivitet. Transport kan ske i mån av plats eller som ett erbjudande där kapacitet garanteras.
Vi hjälper våra kunder att transportera en eller flera tågvagnar
med fasta leveranstider i redan befintliga tågavgångar. Vi har
vagntyper som lämpar sig för alla typer av gods. Vagn, hämtning
och lämning på lastningsplats ingår. Vagnslast finns även som
dörr till dörr-lösning, dvs. lösningen når även platser som inte är
järnvägsanknutna. Vagnslasttransporterna passar de verksamheter som behöver såväl regelbundna som tillfälliga godstransporter.

REGELBUNDENHET
SYSTEMTRANSPORT
Systemtransport utgörs av kundunika systemlösningar för
transport av mycket stora volymer mellan fasta destinationer.
Lösningen riktar sig mot kunder med behov av regelbunden
transportkapacitet mellan fasta destinationer i heltåg som kan
integreras i kundens produktionsprocess.

Tillsammans med kund skapar vi en transportlösning helt anpassad utifrån kundens egen internlogistiska lösning med krav på
kvalitet, flexibilitet, frekvens och volymer. Oftast används hela
tåg vid systemtransport. Tidtabell, vagn- och lastbärarlösningar
med mera baseras på kundernas behov.

MÖJLIGHETER
INTERMODALT
Intermodala transporter passar de kunder som inte har direkt
anslutning till spår och är det mest effektiva och miljöriktiga
transportalternativet för lösa lastbärare. Då spåren inte räcker
till, kombinerar vi järnväg med bil och erbjuder transporter av
intermodala enheter såsom trailers, växelflak och containers. Vi
erbjuder transporter mellan 40 terminaler enligt en fast tidtabell.
Transportupplägget passar den kund som behöver transportera
standardiserade enheter mellan terminaler och hamnar och där
tåg inte når ända fram.

SAMVERKAN
BIL OCH SPEDITION
För ökad flexibilitet och för verksamheter som behöver fjärr- och
lokaltransport med bil, eller med bil i kombination med tågtransport, kan vi som ett komplement till våra tågtransporter sy
ihop skräddarsydda lösningar för forsling till och från järnvägen,
fjärr- och lokaltransporter samt distribution.

SPECIALISTKUNSKAP
SPECIALTRANSPORT
Specialtransport är utformning av kundunika transporter av
vagnar som kräver särskild hantering på grund av vikt, mått,
ömtåligt gods, komplicerad lastning och lossning etc. Vårt specialtransporteam har god kompetens, spårkännedom och kontakt
med Trafikverket gällande tillståndshantering, vilket underlättar i
planeringen av specialtransporter tillsammans med kund.

HELHETSLÖSNINGAR
ÖVRIGA TJÄNSTER FÖR GODSHANTERING
För bästa möjliga helhetslösning kan Green Cargo erbjuda
lossning och lastning av containers, från ett transportsätt till
ett annat. Vi erbjuder även magasinering, lagerhållning och lyft
av gods. Vi kan starta, driva eller köpa in terminalverksamhet
tack vare vårt stora kontaktnät, vilket också gör att vi har lokal
anknytning över hela Sverige.
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Foto: Primagaz

En tillförlitlig transportlösning
till Primagaz slutkunder
Primagaz har bestämt sig för att minska sin klimatpåverkan.
Då är miljöriktiga transporter ett viktigt steg. Idag använder de främst
järnvägslösningen till de längre sträckorna och en tankbilslösning
för de slutkunder som finns i närområdet eller på platser dit tågen
inte når hela vägen fram. Fördelningen mellan väg och järnväg
är jämnt fördelat idag.
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Foto: Primagaz

Med utgångspunkt från verksamheten
i Karlshamn levererar Primagaz Gasol
Sverige AB gasol till stora delar av Skandinavien och vidare ut i Europa. Gasolen
fraktas med fartyg till Primagaz egen
importterminal i Karlshamn och distribueras sedan till kunder över hela landet med
järnväg, tankbil eller via egna gasolnät.
Export ut från terminalen sker främst via
fartyg.
– Våra kunders behov och förutsättningar är unika. En tillförlitlig transportlösning till slutkund är av yttersta
vikt. Så länge kundens anläggning är
nåbar via tankbil, tåg eller fartyg kan
vi leverera gasol till våra slutkunder på
ett effektivt, säkert och miljömässigt
bra sätt, säger Martin Svensson, vd på
Primagaz Sverige AB.
Under 2019 transporterade Green Cargo
en sammanlagd vikt på cirka 65 000 ton
för Primagaz inom Sverige. Genom att
lägga transporterna på järnväg, minskades klimatbelastningen med cirka 490
ton koldioxid under året, jämfört med om
transporterna skulle gått på väg.
Med den snabba utvecklingen energi
branschen har idag menar Primagaz att
järnvägen har flera fördelar och att det
finns potential att utveckla järnvägen som
transportmedlet ytterligare i framtiden.
– Vi verkar på en konkurrensutsatt
marknad där logistiklösningen blir
en konkurrensfördel. Leveranstrygga,
punktliga och trafiksäkra transporter,
som dessutom har en liten miljöpåverkan, är något vi vet att våra slutkunder
uppskattar, menar Martin Svensson.
Primagaz har högt förtroende för Green
Cargo. Green Cargos långa erfarenhet,

höga kvalitet och det goda samarbetet är
mycket uppskattat. Martin fortsätter:
– De är en trygg och bra samarbetspartner med ett väl fungerande maskineri.
Leveranskvaliteten i järnvägslösningen
med Green Cargo är mycket hög. Med
systemtransporter om 14 vagnar två
gånger i veckan mellan gasolterminalen
i Karlshamn och en stor basindustri i
Borlänge, ligger punktlighet på mellan
95-100 procent. Samarbetet mellan
Green Cargo och Primagaz har pågått i
över 20 år. De senaste tre åren, och i den
avtalsform som vi har idag, har endast en
avvikelse registrerats.
– Det är vi så klart väldigt stolta över.
Framgångsfaktorn är att vi tillsammans
med Primagaz skapat ett robust transportupplägg. Vi arbetar nära varandra
och har en väldigt bra dialog, säger
Lennart Andersson, strategisk säljare
och kundansvarig på Green Cargo.
Green Cargo kör inte enbart systemtransporter åt Primagaz. Ett antal
relationer går i Green Cargos vagnslastsystem med slutdestination Eskilstuna
och Norrköping som exempel på orter. På
vissa omlastningsdepåer ser Green Cargo
även till att det är effektivt och enkelt för
Primagaz att flytta gasolen från järnvägsvagn till tankbil för vidare färd till slutkund.
Att uppfylla alla säkerhetskrav och andra
tillstånd är då av yttersta vikt.
– Vi bidrar med en logistiklösning som
Primagaz kan känna sig trygga med.
Vi är båda mycket angelägna om hög
punktlighet och kvalitet men också att
transporten utförs med hög säkerhet,
säger Lennart Andersson.
Liksom andra järnvägslösningar drabbas Primagaz järnvägstransporter av

Våra kunders behov
och förutsättningar
är unika. En till
förlitlig och säker
transportlösning
som dessutom har en
liten miljöpåverkan
till slutkund är av
yttersta vikt.
Martin Svensson, vd på
Primagaz Gasol Sverige AB

utmaningar vid infrastrukturella störningar
och banarbetsanpassningar. Då är det än
mer viktigt med god dialog och ett bra
samarbete. Green Cargos fokus då är att
justera kundens systemtransport efter
de förutsättningar som ges med minsta
möjliga påverkan för Primagaz slutkunder.
Primagaz menar att digitala lösningar kan
vara en framgångsfaktor för att dessa
händelser ska kunna hanteras än mer
effektivt.
– I en framtid hoppas jag att vi kan få
till smidigare digitala lösningar som
underlättar denna typen av utmaningar
för alla. Kan våra system prata med
varandra, kan vi bygga bort systemfel
och minska den manuella hanteringen
är jag övertygad om att transportlösningen skulle bli ännu mer effektiv,
avslutar Martin Svensson.

Kundens transportutmaning: Hållbara, kostnadseffektiva och punktliga
transporter av gasol till slutkunder med
unika behov.
Green Cargos lösning: Systemtransport med två heltåg om 14 vagnar
per vecka från gasolterminalen i Karlshamn till stor basindustri i Borlänge
samt vagnslasttransporter till mindre
slutkunder. Lösningar som är helt
anpassade utifrån kundens behov.
Kundvärde: Leveranstrygga, punktliga
och trafiksäkra transporter med liten
miljöpåverkan.
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Hållbar logistik – mer än bara gröna transporter
För Green Cargo omfattar hållbarhet att våra transporter utförs med minimal
klimatpåverkan, en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättig
heter, goda och anständiga arbetsvillkor och en hållbar ekonomi. Det omfattar
även god affärsetik och att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor samt beakta
mångfaldsaspekter.
Green Cargo har under 2019 tagit fram en intern uppförande
kod som tydliggör de krav och förväntningar bolaget har på
alla medarbetare. Koden omfattar områden som affärsetik
och mänskliga rättigheter men befintliga policyer som trafiksäkerhets-, etik-, kommunikationspolicy samt arbetsmiljö- och
miljöpolicy ingår också. Uppförandekoden beskriver vikten av
ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Den beskriver även
att vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som
berörs av vårt arbete och att vi strävar efter att skapa mervärde
för våra intressenter och att bygga relationer med utgångspunkt
i våra värderingar.
Koden omfattar en rad olika områden inom hållbart företagande. Den ska fungera som en vägledning för våra medarbetare och ska användas som ett verktyg i den dagliga verksamheten. För oss är det viktigt att det ska vara lätt att göra rätt och
att kulturen är sådan att man gör rätt även när ingen tittar på.
Under 2020 kommer vi att arbeta mer fokuserat med hur koden
ska tillämpas i organisationen, utbildningsmaterial kommer tas
fram och ytterligare material kommer produceras så att uppförandekoden enkelt ska förstås och bli tillämpbar oavsett vilken
funktion man har på Green Cargo.

20

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 019
018

Green Cargo har en visselblåsartjänst som kan användas
av bolagets medarbetare för att rapportera en farhåga eller
misstanke om något inte är i linje med bolagets interna uppförandekod, förhållanden som kan påverka bolaget negativt eller
förhållanden som kan hota en persons liv eller hälsa. Under
2019 inkom fyra ärenden i systemet. Två ärenden faller utanför
definitionen av ärenden som ska rapporteras i visselblåsartjänsten. Övriga två ärenden berörde tillgång till känsliga uppgifter på
en gemensam server och brister i avslutandet av IT-behörigheter
för inlånad personal. Alla rapporterade fall har behandlats omgående och lämpliga åtgärder vidtagits.

Visselblåsarärenden

4

(2)
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Leverantörer och samarbetspartners
Green Cargos strategiska leverantörer är i huvudsak leverantörer som är kopplade till våra kärnprocesser. Dessa kan kategoriseras i följande kategorier:
• Leverantör som säkerställer att tåget fungerar under produktionen, exempelvis underhållsleverantörer, leverantör av inhyrda
fordon, leverantörer av el och diesel, infrastrukturägare och
fordonsproducenter.
• Tjänst som säkerställer att godset når kunden, exempelvis
lastbilstransportörer, företag som levererar växlingstjänster,
truck- och lyfttjänster, båttransporter samt tågdragare.
• Tjänst som säkerställer att de kritiska IT-systemen fungerar.
Huvuddelen av våra leverantörer finns i Sverige, Norge och
Danmark där vår produktion till största delen genomförs.
Enstaka leverantörer finns i övriga Europa och avser främst
underhåll och tågdragning.
Green Cargo har högt ställda krav från bolagets intressenter. Som ett led i det arbetet har vi sedan 2018 en uppförandekod för våra leverantörer. Uppförandekoden möjliggör för
oss att föra en djupare dialog med våra leverantörer kring kraven
och därigenom ömsesidigt öka kunskapen kring ansvarsfulla
inköp och fördjupa samarbetet inom områden som affärsetik
och mänskliga rättigheter, men även klimat och miljö. Med
avstamp i uppförandekoden samt vårt säkerhetsstyrningssystem har vi genomfört sammanlagt 22 revisioner hos strategiska
leverantörer under 2019. I dessa revisioner har viktiga förbättringsområden identifierats såväl hos oss själva som hos leveran-

törerna. Utfallet har kontinuerligt och strukturerat hanterats och
våra relationer med leverantörerna och kunskap om dessa har
förbättrats.
Green Cargo accepterar inte eller erbjuder gåvor, representation eller andra personliga fördelar som kan antas påverka en
affärsuppgörelse. Motsvarande krav riktas mot bolagets leverantörer och samarbetspartners genom de avtal som bolagen ingår
med varandra. Green Cargo ska alltid följa nationell lagstiftning
och regler i de länder vi är verksamma i.
Bolaget verkar inte i högriskländer eller i en bransch där
det är vanligt förekommande med mutor eller korruption. I den
väsentlighetsanalys som genomfördes 2015, och som utvecklades under 2018, ingår inte korruption som ett för intressenterna
väsentligt område samt anses vara låg risk för bolaget. Området
har därför inte varit prioriterat under 2019.
Riskhantering – en naturlig del av affärsverksamheten
Risktagning och hantering av risker är en naturlig del av all
affärsverksamhet. God kunskap om risker är nödvändig så att
aktiviteter kan planeras och vidtas för att minimera de negativa
konsekvenserna och för att relaterade möjligheter kan tillvaratas på bästa sätt. Såväl strategival och daglig verksamhet som
skeenden i omvärlden medför risker. Bedömning och hantering
av risker ingår som en integrerad del i Green Cargos verksamhet och inom alla områden. Detta beskrivs på sidorna 44–46 i
förvaltningsberättelsen.
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Green Cargos intressenter
Green Cargo har en rikstäckande verksamhet som påverkar många på
olika sätt. Vi både vill och förväntas leva upp till högt ställda krav från
många av våra intressenter. Kunder, medarbetare och ägare är centrala
men fler aktörer är en del av Green Cargos vardag.
Green Cargo arbetar för ett ansvarsfullt och långsiktigt agerande i interna och externa relationer. En förutsättning för att vi
ska kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs på
bolaget, är att vi förstår vilka frågor som är väsentliga för våra

Medarbetare
Våra medarbetare är en
viktig förutsättning för
Green Cargos framtid.
Deras engagemang och prestation är
avgörande för att vi ska kunna leverera
en effektiv och hållbar järnvägslogistik.
Green Cargo strävar efter att vara en
attraktiv arbetsgivare med uttalad hållbarhetsprofil och ha ett gott ledarskap. Vi
ska erbjuda en trygg arbetsmiljö och vara
en stimulerande arbetsplats.
Dialog: Återkommande arbetsplatsträffar,
medarbetarundersökning, medarbetarsamtal
och olika interna kanaler. Dialog sker även med
medarbetarnas fackliga företrädare.
Uppföljning: Sjukfrånvaro, trafiksäkerhetsindex, antal olyckor, andel kvinnor inom Green
Cargo, årlig medarbetarundersökning med
ledarskapsindex och engagemangsindex.

Kunder
Våra kunder ställer
höga krav på tillförlitliga
järnvägstransporter både
vad gäller punktlighet och proaktivitet.
Ett samarbete med Green Cargo ska ge
trygg vetskap om att transporterna sker
med minimal klimatpåverkan, på ett säkert
sätt och med goda och säkra arbetsvillkor
för personalen samt ge en långsiktigt
hållbar ekonomi. Vår relation med våra
kunder är avgörande för vår fortsatta
framgång och tillväxt.
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Ägare
Green Cargo ägs till 100
procent av svenska staten
och förvaltas av Näringsdepartementet. Svenska staten arbetar
aktivt för att de företag som staten äger
ska vara föredömen inom hållbarhet. Hållbart företagande ska genomsyra allt från
beslut till planering, investeringar, inköp
och rekryteringar. Krav finns på marknadsmässig avkastning med relevanta och
tydliga mål men även på god affärsetik, att
arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor samt
beakta mångfaldsaspekten.

Dialog: Kontinuerlig dialog genom Green
Cargos marknadsorganisation, kundmöten,
projektmöten, möten på ledningsnivå samt
genom vår hemsida och pressrum.

Dialog: Löpande dialog med enheten för
statligt ägande på Näringsdepartementet, styrelsemöten, årsstämmor och nätverksträffar.

Uppföljning: Mätning av kundupplevelse
genom en veckovis kundnöjdhetsmätning
avseende upplevd kvalitet, punktlighet och
regularitet.

Uppföljning: Delårsrapportering, års- och
hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport,
presentationer och övrig rapportering som sker
löpande under året.

Intressentdialog som engagerar
Dialogen med våra intressenter hjälper oss att utveckla och förbättra
verksamheten, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Intressenterna,
som både påverkar och påverkas av vår verksamhet, har därför stort
inflytande på vilka hållbarhetsområden vi bör fokusera på. Medarbetare, kunder och ägare är våra huvudintressenter.
Green Cargo för en regelbunden dialog med samtliga av våra
intressenter i den dagliga verksamheten. Utöver det genomförs
kontinuerligt fördjupade samtal och workshops med en eller flera
utvalda grupper.
2018 genomförde Green Cargo en större workshop med ett
flertal av våra kunder. Syftet var att skapa en djupare insikt av vad
kunderna har för utmaningar, vad som är avgörande vid val av logistiklösning och i synnerhet vid val av Green Cargo och de lösningar
vi erbjuder. Utfallet visar att kunderna i stor utsträckning prioriterar
frågor som påverkar dem direkt såsom kvalitet och punktlighet. De
har förväntningar på att Green Cargo ska digitalisera väsentliga informationsflöden som störningsinformation, redovisa ledig kapacitet och
förbättra och utveckla informationen om var transporten befinner sig.
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intressenter och att vi mäter och följer upp dessa frågeställningar och områden. Mer om Green Cargos uppföljning finns
beskrivet på sidan 24–36.

Under 2018 genomfördes även en djuplodande workshop med intressentgruppen medarbetare. Gruppen representerades av medarbetare
från traditionella stabsfunktioner, driftorganisationen samt från produktion. Inför workshopen hade en bruttolista med hållbarhetsaspekter, som är viktiga för Green Cargos verksamhet, tagits fram och dessa
diskuterades, värderades och prioriterades av intressentgruppen.
För intressentgruppen medarbetare är säkerhet, arbetsmiljö och
bolagets ekonomiska resultat de absolut viktigaste områdena. Intressentgruppen anser också att det är viktigt att de ges möjlighet att
göra rätt, oavsett om det handlar om säkerhet, processer, miljöfrågor
eller annat område. Det är också viktigt för gruppen att kunna lita på
att rätt beslut tas i rätt led i organisationen för att alla ska kunna göra
sitt yttersta oavsett funktion.
Med vår ägare, svenska staten, sker dialogen om hållbarhetsrelaterade frågor integrerat med övriga ägarfrågor. Ägaren har särskilt
lyft säkerhet och arbetsmiljö men även bolagets finansiella situation
för att nå en långsiktig stabil finansiell verksamhet. Sveriges regering
har högt uppsatta klimatmål. För våra ägare är det därför av största
vikt att Green Cargo bidrar till att Sverige når sina klimatmål.

INTRESSENTER

Leverantörer och andra samarbetspartners
Green Cargo samarbetar aktivt och långsiktigt
med ett antal leverantörer och samarbetspartners – såväl nationella som internationella. Varje
samarbetsrelation är viktig för att säkerställa en hög kvalitet på
utfört transportarbete och bygger på ömsesidigt kravställande.
Trafikverket är en av Green Cargos viktigaste samarbetspartner
och leverantör. Gemensamma frågor som diskuteras rör exempelvis transportsystemets robusthet kopplat till punktlighet.

Myndigheter
Som järnvägsföretag och arbetsgivare har Green
Cargo långtgående myndighetskrav på sig för
att förebygga de risker som verksamheten kan
medföra. Viktigaste samverkanspartners är Transportstyrelsen i
Sverige, Statens Jernbanetilsyn i Norge och Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen i Danmark, samt Arbetsmiljöverket i Sverige. Tillståndsprövning, säkerhetsstyrning och systematiskt arbetsmiljöarbete är viktiga frågeställningar i våra kontakter.

Dialog: Löpande avstämningsmöten, omförhandlingar av avtal och
upphandlingar.

Dialog: Samverkan med myndigheter inkluderar såväl strategiska som
taktiska möten samt tillsynsbesök.

Uppföljning: Punktlighetsstatistik, trafiksäkerhet, säkerhet, avtalsuppföljning, externa revisioner samt uppföljning av efterlevnad av Green
Cargos uppförandekod för leverantörer.

Uppföljning: Allvarliga olyckor, olyckstrender och säkerhetsstyrning.

Organisationer
För Green Cargo är det viktigt med strategisk
utveckling av järnvägens varumärke och konkurrenskraft samt rättvisa förutsättningar för transportbranschen. För att driva gemensamma frågor medverkar
Green Cargo bland annat i Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS), branschsamarbetet Tillsammans för Tåg i Tid (TTT)
och bransch- och arbetsgivarförbundet Tågföretagen.
Dialog: Kontinuerliga avstämningsmöten, deltagande i styrelsemöten.
Uppföljning: Punktlighet, trafiksäkerhet, säkerhet, trafikpolitiska beslut.

Väsentlighetsanalys – samverkan kring hållbarhet
Green Cargos dagliga hållbarhetsarbete utgår från statens ägarpolicy, företagets strategier och mål samt FN:s globala mål för hållbar
utveckling. Tack vare en nära samverkan med våra intressenter
utvecklas och förbättras verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv –
såväl socialt och miljömässigt som ekonomiskt.
Green Cargo ska som statligt ägt bolag agera föredömligt genom
hela värdekedjan. I det ingår att bedriva och utveckla alla delar av
verksamheten på ett hållbart sätt. Det inkluderar analys av och ansvar för
affärsmöjligheter och risker avseende bland annat miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.
Som grund för bolagets väsentlighetsanalys ligger bland annat
resultaten från de olika intressentdialogerna, ledningens genomgång
inom ramen för bolagets integrerade ledningssystem och affärsplaneprocessen. Dessutom tar väsentlighetsanalysen avstamp i det
transformeringsprogram som bolaget startade under 2018. Syftet
med programmet är att driva ett systematiskt förändringsarbete där

Samhälle
I Green Cargos nätverk trafikerar vi cirka 300
platser runtom i Sverige, Norge och Danmark.
För oss är det viktigt med en positiv inverkan i
vår närmiljö. Samarbeten med skolor och hänsyn till närboende
som kan beröras av vår verksamhet är en del av vår vardag.
Lokal media, fackpress och rikstäckande media är också viktiga
ur ett samhälleligt perspektiv. Green Cargo vill både vara och
uppfattas som en transparent och öppen aktör samt underlätta
för media att göra sin samhällsuppgift.
Dialog: Samrådsmöten med kommuner, dialog med grund-, yrkes- och
högskolor samt presstelefon dygnet runt, intervjuer, externwebben och
sociala medier.

bolaget prioriterar åtgärder inom ledning och processer för ökad
kontroll, kvalitet och lönsamhet.
Vi har prioriterat de väsentligaste hållbarhetsfrågorna utifrån
påverkan, intressenternas förväntningar och krav samt ägardirektiv.
Totalt har fem områden valts ut som prioriterade hållbarhetsområden;
arbetsmiljö, säkerhet, punktlighet, miljöprestanda (energianvändning
och utsläpp av växthusgaser) samt ekonomiskt resultat.
Varje hållbarhetsområde kopplas till de målområden som Green
Cargo definierat sedan tidigare för att säkerställa hållbart företagande och som alla är betydande för vår verksamhet; Säkerhet,
Medarbetare, Miljö, Kund & Kvalitet och Finans.
Intressentdialoger hålls löpande under året men mer ingående
dialoger med olika intressentgrupper hålls vart tredje år. Däremellan
utvärderas aspekterna internt för att bedöma om något har ändrat sig
internt eller i omvärlden som motiverar en ändring av prioriteringarna.
Under 2019 har inga betydande förändringar genomförts som påverkar prioriteringen av bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor.
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En verksamhet med hållbarhet i fokus
Green Cargo styrs för att utvecklas i enlighet med styrelsens och ägarens
mål för verksamheten och företagets vision om järnvägslogistik i världs
klass. Vi styr och leder därför bolaget ur ett bredare perspektiv än endast
finansiellt med stöd av ett balanserat styrkort som vi kallar Måltavlan. På
så sätt säkerställer vi att hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet.
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Vår ambition är att alltid möta de krav som våra intressenter ställer på oss inom hållbarhet. Med rötter i den svenska tågtrafikens
ursprung är vi Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik.
Vi är en viktig del av det skandinaviska näringslivet, både som
en pålitlig leverantör av logistiktjänster och som en attraktiv
arbetsgivare. Dygnet runt fraktar våra godståg både råvaror och
förädlade produkter till industrier i olika delar av Skandinavien
och till kontinenten. Slutprodukterna tar i många fall tåget även
till konsumenterna i ett hållbart logistiksystem som lägger grunden för Sveriges välstånd och konsumtion.
Våra fem målområden, Säkerhet, Medarbetare, Miljö, Kund &
Kvalitet samt Finans hjälper oss att styra och leda verksamheten
i enlighet med de krav och förväntningar som kunder, ägare och

andra intressenter ställer på oss. På det viset skapar vi förutsättningar för en effektiv, stabil och på sikt lönsam verksamhet och
för att kunna erbjuda våra kunder säkra och punktliga transporter med minimal klimat- och miljöpåverkan. Men självklart också
en säker arbetsplats med god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Läs mer om våra respektive målområden på sidorna 26–36.
Svenska staten arbetar aktivt för att de företag som staten
äger ska vara föredömen inom hållbarhetsarbetet. Green Cargo
ser på måltavlan i sin helhet som våra samlade hållbarhetsmål.
Av de samlade hållbarhetsmålen har Green Cargos styrelse
fastslagit långsiktiga målsättningar för ett antal av dessa. Basår
är, där det är relevant, 2019 och alla mål ska vara uppfyllda
2030* om inget annat anges.

Hållbart företagande är en naturlig och integrerad del i Green
Cargos affärsmodell. Med utgångspunkt i vår vision, affärsidé
och värdeord säkerställs ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart företagande genom mätning och uppföljning inom
våra fem målområden i Måltavlan.

Strategiska mål konkretiseras i affärs- och verksamhetsplaner.
Green Cargos processer, rutiner och checklistor ska säkerställa
att vi arbetar så effektivt som möjligt och tar socialt, miljömässigt
och ekonomiskt ansvar.
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H Å L L B A R T F Ö R E TAG A N D E

Måltavlan
Målområde

Måltal

Utfall 2019

Mål 2019

Utfall 2018

Mål 2030*

95,4

95,6

93,7

98

4,1

4,8

4,8

n/a

SDG**

Säkerhet
Trafiksäkerhetsindex
Säkerhet

Medarbetare
Sjukfrånvaro, %
Medarbetare

Engagemangsindex, Green Cargo AB

74

75

72

85

Ledarskapsindex, Green Cargo AB

68

70

68

n/a

Andel kvinnor, Green Cargo AB, %

18

n/a

n/a

30

Miljö
Gram CO2e/tonkm

3,09

2,80

2,95

n/a

0,037

0,036

0,037

0,030

Kundnöjdhet, utvalda kunder
(skala 1–5)

3,33

3,40

3,16

n/a

Punktlighet till kund, lastad vagn
till kund inom utlovad timme, %

90,7

95

89,4

95

Regularitet, andel avvecklade av
totala tåg (utrullad plan), %

96

95

n/a

n/a

Rörelseresultat Green Cargo AB
i MSEK (moderbolaget)

–107

n/a

–88

n/a

3 738

n/a

3 796

n/a

–4,6

n/a

–5,8

n/a

3,5

n/a

2,1

n/a

kWh/tonkm, järnväg med eldrift

Miljö

Kund & kvalitet
Kund &
Kvalitet

Finans

Finans

Nettoomsättning i MSEK
(moderbolaget)
Avkastning på operativt kapital %
(koncern)
Nettoskuldsättningsgrad* (koncern)
*Utfall 2019 inklusive IFRS 16.

FN:s globala mål för hållbar utveckling
Vår vision bidrar till en hållbar framtid. FN:s 17 globala hållbarhetmål** fastställer vad som krävs
för att världen ska gå mot en hållbar utveckling. Tre mål har störst relevans för Green Cargo.
Gemensamt för dessa mål är att vi har förutsättning att vara en del av lösningen alternativt
möjliggöra för våra kunder att vara det.

På www.greencargo.com kan du läsa mer om hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen.
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M Å LO M R Å D E S Ä K E R H E T

Säkerhet – vår främsta prioritering
Säkerhet lägger grunden för kvaliteten i Green Cargos leverans till kun
derna, ger medarbetarna en tryggare arbetsmiljö samt minskar kostnader
och eventuell miljöpåverkan. Vårt säkerhetsarbete syftar till att förhindra
alla typer av olyckor i verksamheten och minimera risker för tillbud, utöver
att uppfylla kraven i järnvägssäkerhetslagstiftning och från nationella trans
portmyndigheter. Det viktigaste och överordnade säkerhetsmålet för Green
Cargo är att ingen medarbetare inom bolaget ska ha skadats svårt eller mist
livet på grund av trafikproduktionen. Det målet nåddes inte 2019.
Målområde Säkerhet handlar om det riskreducerande arbetet
för att förhindra alla typer av olyckor. Säkerheten lägger grunden
för bättre kvalitet i vår leverans till kunderna, det minskar negativ
miljö- och omvärldspåverkan och ger en tryggare arbetsmiljö.
Säkerhetsarbetet syftar även till att hindra möjligheten att använda
järnvägssystemet till medvetna handlingar som kan skada samhället eller bolaget. Säkerhet är vårt högst prioriterade område.
Under 2019 fortsatte vi vårt arbete med ständiga säkerhetsförbättringar. Vi ser att vi når framgång med programmet
Säkra Vanor som bygger på beteendebaserat säkerhetsarbete
där medarbetarna själva har möjlighet att påverka och bidra till
att säkerheten höjs. Synligt ledarskap genom daglig styrning
och processverifieringar har införts på vissa orter med god
framgång och rapporteringskulturen av osäkra förhållanden och
beteenden har börjat ta fart där riktade insatser genomförts.
Trots det proaktiva och målmedvetna arbetet som bedrivs för att
förbättra säkerheten, så förolyckades en av våra medarbetare i
samband med en plankorsningsolycka 2019. Det påminner oss
om hur viktigt det ständiga arbetet med att förbättra säkerheten
i järnvägssystemet är.
Trafiksäkerhetsindex är ett övergripande mått på prestationen inom trafiksäkerhetsområdet i relation till utfört transportarbete. Det bygger på en värdering av alla olyckor baserat på de

Antal genomförda
”Säkra Vanor”

201
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(115)

olycksdefinitioner som Transportstyrelsen fastställt. Trafiksäkerhetsindex resultat 2019 blev 95,4 (93,7) mot målsättning 95,6.
Det är en tydlig förbättring mot föregående år trots att målet inte
nåddes. Med fortsatt fokus och engagemang är vi övertygade
om att vi kan förbättra trafiksäkerhetsindex ytterligare över tid.
Prioriterade områden åren framöver är att fortsätta arbetet
med att stärka säkerhetskulturen generellt i företaget och intensifiera säkerhetsarbetet genom daglig styrning, processverifieringar och Säkra Vanor inom trafikproduktionen specifikt, men
även på verkstäder och hos stödfunktioner. Särskilda insatser
planeras för att involvera hela organisationen i Säkra Vanor och
att etablera en kultur som bygger på öppenhet och transparens
såväl som efterlevnad och tydlighet vad gäller säkerhetsarbetet
och dess prioritet.
Green Cargo är engagerat i branschöverskridande säkerhetssamarbeten genom bransch- och arbetsgivarförbundet
Tågföretagen och i direkt samarbete med Trafikverket och
andra aktörer. Vi deltar också i förvaltningen av de gemensamma säkerhetsbestämmelserna för järnväg (TTJ). Även
dessa aktiviteter fortsätter under 2020 som ett viktigt bidrag
till utveckling och förbättring av branschgemensamma regler
och säkerhetsfrågor, samt hantering av gemensamma risker i
järnvägssystemet.

Antal dödsolyckor
eller medarbetare
som skadats svårt

1

(3)

Arbetsskador eller
arbetssjukdom

54

(23)

M Å LO M R Å D E S Ä K E R H E T

Säkerhet

Varför dessa nyckeltal?

Trafiksäkerhetsindex
Trafiksäkerhetsindex är ett volymrelaterat mått på hur säker vår verksamhet
är. Allvarlighetsgrad för en olycka
påverkar indexet som vid 100 visar att
ingen olycka skett. Trafiksäkerhetsindex tar hänsyn till och påverkas av
olyckor som en följd av både interna
faktorer som vi själva direkt kan
påverka (säkerhetskultur, utbildning,
teknik, beteenden) och externa faktorer (väder, infrastruktur, andra aktörer i
järnvägssystemet).

Prioriterade aktiviteter
under året som gått

Mål och utfall
2019

Exempel på aktiviteter
2020–2022

• Daglig styrning och processverifiering har startat på
vissa orter.
•F
 örbättring av säkerhetskultur
genom ökad rapportering
av osäkra förhållanden och
beteenden.
•L
 ärdomar från Incidenter (LFI)
som nytt koncept kommuniceras varje månad för ökad
transparens.
•B
 ranschsamarbeten inom
säkerhet, intermodala transporter och plankorsningar
uppstartat.

Utfall: 95,4
Mål: 95,6

• Fortsatt branschsamverkan
kring ökad säkerhet avseende
plankorsningar, lastning samt
lastsäkring.
• Säkra Vanor introducerat
inom enhet Fordon samt i den
norska verksamheten.
• Införande av ny riskhanteringsprocess.
• Omstrukturering av Säkerhetsstyrningssystemet (4RP) vilket
kommer att förbättra, förenkla
och förtydliga.
• Framtagande av innovativ
lösning för att minska exponeringen av vår personal vid
åkning på vagn.
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Våra medarbetare är vår
viktigaste konkurrenskraft
Green Cargos medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna nå bolagets vision
om järnvägslogistik i världsklass och det är medarbetarnas kompetens och
ambition som driver bolagets framgång. Green Cargo ska vara en attraktiv
arbetsgivare med en säker, hälsosam och utvecklande arbetsmiljö. För att
kunna uppnå detta behövs ett kommunikativt och utvecklande ledarskap
samt fokus på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vår sjukfrån
varo ska långsiktigt fortsatt ligga på en låg nivå.
Målområde Medarbetare ska säkerställa att bolaget har engagerade medarbetare och ledare med rätt kompetens och ambition
för att kunna utveckla och leverera vårt erbjudande. Green
Cargo ansvarar för att medarbetarna har rätt utbildning för sina
uppdrag samt att de får rätt information och resurser för att
utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt. En hög säkerhetsmedvetenhet är en viktig faktor för bra arbetsmiljö, vilket i sin tur
ger förutsättningar för god hälsa och låg sjukfrånvaro.
Det viktigaste målet för Green Cargo är att ingen medarbetare ska skadas svårt eller mista livet på grund av trafikproduktionen. Trots detta miste en medarbetare 2019 livet i en tragisk
plankorsningsolycka.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som präglas av förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar är en förutsättning
för en säker arbetsplats och en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet inom Green Cargo är sedan tio år certifierat i enlighet
med OHSAS 18001 och under 2020 kommer vi att gå över till
den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 i syfte att integrera
det systematiska arbetsmiljöarbetet i företagets ledningssystem
ytterligare.
Ett gott samverkansklimat och en tydlig kommunikation
mellan arbetsgivare och arbetstagare är kritiska framgångsfaktorer för att företaget ska lyckas med sitt arbetsmiljöarbete.
Green Cargo strävar därför ständigt efter att ge alla anställda
bättre förutsättningar att, utifrån roll och ansvar, aktivt bidra till
utveckling och förbättring av bolagets systematiska arbetsmiljöarbete och på så vis också en säkrare arbetsplats.
Den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden och Green
Cargos fortsatta utveckling ställer krav på ständig förändring
och stärkta kompetenser. För Green Cargo är det viktigt att
arbeta långsiktigt med aktiviteter som säkerställer bästa möjliga
förutsättningar för en stabil produktion. En utmaning är bristen
på lokförare. Under året har vi arbetat aktivt med att rekrytera
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lokförare på de orter där vi haft störst behov, ett arbete som
fortsätter 2020. Ett fördjupat och mer frekvent samarbete med
yrkeshögskolorna initieras vilket ska resultera i att högre andel
lokförare kan anställas därifrån.
Ett högt medarbetarengagemang är direkt kopplat till Green
Cargos affärsresultat. För det krävs ett synligt, tydligt och
uthålligt ledarskap. Medarbetarundersökningen identifierar och
synliggör våra utvecklingsområden och är ett verktyg för såväl
ledning, chefer som medarbetare. Resultatet stödjer oss i de
prioriteringar av aktiviteter vi behöver göra för att vi ska fortsätta
att utvecklas som bolag samt stärka vår attraktionskraft som
arbetsgivare. Chefer tar tillsammans med medarbetarna fram
handlingsplaner som arbetas med under hela året.
Det transformationsprogram och dess olika initiativ, som
Green Cargo startade hösten 2018, är beroende av förändrat
arbetssätt och beteenden för att våra förbättringar ska vara
långsiktigt hållbara. För att lyckas med detta behöver vi fortsätta
att ge våra ledare metoder och verktyg för att på ett strukturerat
och medvetet sätt bedriva framgångsrik förändringsledning.
En del i detta är att ge våra chefer det kommunikativa stöd de
behöver för att alla medarbetare ska förstå sin del i sammanhanget och hur respektive medarbetare ska kunna bidra utifrån
sina förutsättningar och i sin funktion. Förståelse för den egna
arbetsinsatsen och delaktighet i förändringsarbetet leder till
vilja att förstärka det tvärfunktionella samarbetet samt bidra till
bolagets mål och målsättning. För att lyckas med detta krävs ett
synligt ledarskap för att både följa upp och stödja medarbetarna
i deras dagliga arbete.

M Å LO M R Å D E M E DA R B E TA R E

Medarbetare

Prioriterade aktiviteter
under året som gått

Mål och utfall
2019

Exempel på aktiviteter
2020–2022

Sjukfrånvaro
Friska medarbetare som trivs
bra presterar och utvecklas.
Hållbara medarbetare är en
lönsamhetsfråga.

• Månatliga analys- och uppföljningsmöten mellan centrala
HR-funktionen och chefer.
• Tidigt agerande på återkommande korttidsfrånvaro.
• Utbildning i ergonomi på
bangårdar.

Utfall: 4,1%
Mål: 4,8%

• Uppföljning och analys av orsaker till
utfall av sjukfrånvaro på aggregerad
samt individnivå styr val av hälso
främjande aktiviteter.
• Stärka samarbetet med företags
hälsovård.
• Månatliga analys- och uppföljnings
möten mellan centrala HR-funktionen
och chefer.

Engagemangsindex
Engagerade medarbetare är
förutsättning för Green Cargos
tillväxt och effektivitet.

• Förankra Green Cargos övergripande mål i hela verksamheten.
• Genomförande av aktiviteter
kopplade till medarbetarundersökningen.

Utfall: 74
Mål: 75

• Aktiv uppföljning av medarbetar
undersökning.
• Tydliggöra mål på individnivå.
• Inkludering av medarbetare i
förbättringsarbete.

Ledarskapsindex
Ett synligt, tydligt och uthålligt
ledarskap med ledare som
uppmuntrar till samarbeten
och skapar förutsättningar för
prestation leder till engagerade
medarbetare.

• Vid chefsrekryteringar värdesätta variationen av interna
och externa kandidater likväl
som av män och kvinnor för en
dynamisk chefsgrupp.
• Genomförande av aktiviteter
kopplade till medarbetarundersökningen.

Utfall: 68
Mål: 70

• Aktiv uppföljning av medarbetar
undersökning.
• Öka det synliga ledarskapet genom
att fortsatt införa gruppledare i Produktion.

Andelen kvinnor
i Green Cargo
En jämställd arbetsplats
skapar dynamik och stärker
Green Cargo.

• Vid tillsättning av nya med
arbetare beaktas målet kring
att öka andelen kvinnor inom
Green Cargo.

Utfall: 18%
Mål: n/a

• Kvinnligt nätverk, Wrail, med målet
att attrahera fler kvinnor till järnvägsbranschen och stärka Green Cargos
arbetsgivarattraktivitet.
• Vid tillsättning av nya medarbetare
beaktas målet kring att öka andelen
kvinnor inom Green Cargo.

Varför dessa nyckeltal?
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Wrail – starka kvinnor stärker andra kvinnor
Aldrig tidigare har så många människor och så mycket
gods färdats på järnvägen som idag. Nära ett femtiotal
tågbolag trafikerar spåren, det är en tiodubblering
på 25 år och mer förväntas. Järnvägsbranschen är
en viktig faktor för Sveriges tillväxt.
Green Cargo initierar ett nätverk för kvinnor, vars syfte är att attrahera fler
kvinnor till järnvägsbranschen. Vi kallar det Wrail. Vi startar internt inom Green
Cargo under våren 2020, för att på sikt öppna upp nätverket för kvinnor i andra
järnvägsföretag och organisationer.
Vi tror på att det finns kraft i att ha ett nätverk för att kunna mötas och dela
kunskap, insikter, perspektiv och erfarenheter.
En jämställd arbetsplats leder till förbättrad hälsa till följd av ett bättre
arbetsklimat, ökad kreativitet och ökad produktivitet hos våra medarbetare. Både
befintliga och framtida medarbetare är en viktig förutsättning för Green Cargos
framtid. Deras engagemang och prestation är avgörande för att vi ska kunna
leverera en effektiv och hållbar järnvägslogistik i världsklass.
Wrails syfte är att attrahera fler kvinnor till järnvägsbranschen. Nätverkets
målsättning är att aktivt bidra och skapa förutsättningar till Wrails medlemmar
att utvecklas inom branschen.

Mångfald, jämlikhet och jämställdhet
Green Cargo strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och vi
vill att våra medarbetare ska känna sig stolta över att arbeta hos
oss. Vi strävar efter en arbetsplats präglad av mångfald där alla
typer av kompetens tas tillvara.
Green Cargos interna uppförandekod tydliggör hur alla medarbetare ska uppträda föredömligt, etiskt och ansvarsfullt. Ingen
medarbetare ska diskrimineras på grund av sitt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

30

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 019
018

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder
eller till följd av något annat.
Trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling accepteras inte under några omständigheter, oavsett
forum, sammanhang eller form, vare sig i ord eller i handling.
Bolagets medarbetare har rätt att ansluta och engagera sig
fackligt och omfattas av kollektivavtal.

M Å LO M R Å D E M E DA R B E TA R E

Sara Borén, radioloksoperatör
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Yt- och energieffektiva
transporter för bättre klimat
Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan.
Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med
noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Sverige har även som mål att utsläppen
från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jäm
fört med 2010. Järnvägstransporter är det mest yt- och energieffektiva och minst
miljöbelastande trafikslaget. Ett genomsnittligt godståg (vagnslast) motsvarar
ungefär 20 lastbilar. Andra transportslag minskar också successivt sin miljöbe
lastning men omställningen tar tid och äts till stor del upp av volymökningar.
Ska klimatmålen nås måste mer gods transporteras på järnväg.
Transportsektorn står idag för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Enligt Trafikverket står vägtrafiken för 92 procent av dessa. Flera rapporter, som kommit under året, visar att
de klimatpolitiska åtgärderna inte minskar utsläppen inom transportsektorn tillräckligt snabbt. Jämfört med 2010 har utsläppen
minskat med cirka 18 procent enligt Trafikverkets beräkningar.
För att nå klimatmålet om att minska utsläppen av växthusgaser
från trafiken med 70 procent behöver utsläppen fortsättningsvis
minska med åtta procent per år, varje år, fram till 2030.
Ser man framåt bedöms de styrmedel som har införts fram
till idag räcka till att minska utsläppen med 31 till 37 procent
fram till 2030 jämfört med 2010. Det innebär att vi kommer
ungefär halvvägs till målet 2030. Nya styrmedel kommer behövas för att täcka gapet mellan den prognostiserade utvecklingen
och målet. Att flytta vägtransporter till järnväg är därför en viktig
del för att uppnå de svenska klimatmålen. Transporters miljöpåverkan får en allt större betydelse för valet av transportlösning
och Green Cargo levererar redan idag storskaliga fossilfria
godstågstransporter.
Över 95 procent av vårt totala transportarbete och drygt 97
procent av enbart järnvägstrafiken sker med eldrivna lok där elen
uteslutande kommer från förnybara källor med låga emissioner
och låg energiåtgång (2019). Yt- och energieffektiva transporter
med låg miljöbelastning är rätt på så många sätt och vi ska se till
att Green Cargo är rustat för att möjliggöra en överflyttning av
gods till järnväg med hög grad av kundnöjdhet och kvalitet.
Trots redan god miljöprestanda, behöver vi fortsätta att
arbeta systematiskt med att minska den miljöpåverkan vi har.
Bolagets lokflotta består till 63 procent av ellok och 37 procent
av diesellok. Det är därför vi har tydliga målsättningar för minskad dieselförbrukning och ökad energieffektivitet samt ställer
relevanta miljökrav på våra leverantörer av lastbilslogistik.
Green Cargo mäter och följer årligen upp den miljöpåverkan
bolaget har i förhållande till utfört transportarbete. Under 2019
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har Green Cargo känt av en begynnande konjunkturavmattning
med vikande volymer, vilket påverkar måltalen inom målområdet.
Med vikande volymer faller effektiviteten, det tillsammans med
att resursutnyttjandet av lok och vagnar är något lägre påverkar
våra måltal negativt. Miljöpåverkan i relation till utfört transportarbete blir högre.
Godsvikten utgör idag ungefär 50 procent (+-10 procent) av
den totala vikten av ett tåg. Om vi ökar godsvolymen påverkas
således också utfallet inom målområde Miljö positivt. Att arbeta
med den interna effektiviteten på olika sätt, som exempelvis
använda effektivare lok i större utsträckning, växla med ellok för
att dra ner på förbrukad mängd diesel, använda de mest energieffektiva fordonen i de uppdrag som utför mest transportarbete,
köra samma antal vagnar men på färre tåg eller arbeta mer
systematiskt med exempelvis EcoDriving är möjliga alternativ.
Green Cargos fordonsstrategi bygger på att skapa möjlighet till
att på effektivaste sätt, dra tyngre och längre tåg.
Utöver de aktiviteter vi arbetar med internt, ser vi framför oss
att extern påverkan så som elektrifiering av sidosystem samt
satsningar på effektiv terminalstruktur gör att vi kan köra mer med
ellok samtidigt som det möjliggör för fler kunder att välja järnvägen
som transportmedel. Kan vi dessutom effektivisera hanteringen för
godståg samt fokusera på initiativ som gör att vi kan lasta mer på
våra vagnar kommer utfallet också påverkas positivt.

Liter diesel per
1 000 nettotonkm

0,66

(0,65)

M Å LO M R Å D E M I L J Ö

Miljö

Prioriterade aktiviteter
under året som gått

Mål och utfall
2019

Exempel på aktiviteter
2020–2022

Gram CO2e/tonkm
De minimala utsläppen av växt
husgaser från eldriven tågtrafik
utgör ett viktigt konkurrensmedel
gentemot andra transportslag.
Green Cargo använder stora
mängder el men elförbrukningen
står endast för en mindre del av
utsläppen av koldioxidekviva
lenter. De utsläpp som orsakas
av Green Cargos verksamhet
härrör i huvudsak från egen trafik
driven av diesellok samt last
bilstransporter.

• Prototyp framtagen för instal
lation av tomgångsreglage för
fordonstyp T44.
• Tester med förnyelsebart
bränsle, exempelvis HVO.
• Utveckling av fordonsstrategi.

Utfall: 3,09 gram
CO2e/tonkm
Mål: 2,80 gram
CO2e/tonkm

• Serieinstallation av tomgångsreglage
för lok av fordonstyp T44.
• Trafiksättning av nya lok.
• Se över planen för dieselloksflottan.
• Prioritera loktyperna TD/T44 där det
krävs diesel.
• Ställa relevanta krav på våra leverantö
rer av lastbilslogistik.

kWh/tonkm
(järnvägstrafik med eldrift)
Green Cargo använder bety
dande mängder el till driften av
våra tåg. Energiförbrukning styrs
i hög utsträckning av väderlek,
antal stopp samt hastighet. En
ergieffektiviseringsåtgärder får
därmed långsiktig effekt i total
förbrukning.

• EcoDriving som utbildningsmo
dul i det ordinarie utbildnings
paketet.

Utfall: 0,037
kWh/tonkm
Mål: 0,036
kWh/tonkm

• Utveckling av EcoDriving-utbildning för
fler loktyper.
• Effektivplanering av transportarbete.
• Använda rätt sorts lok för respektive
upplägg.

Varför dessa nyckeltal?
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Ökad kundnytta med effektiva och
kvalitetssäkrade processer
God service och högkvalitativt utförande driver kundnöjdhet och lojalitet som
säkerställer Green Cargos långsiktiga förmåga till lönsamhet och nya affärer.
Målområde Kund & Kvalitet ska säkerställa att vi uppfyller och helst överträf
far kundernas förväntningar på transport- och logistiktjänster. Punktlighet och
regularitet är de i särklass viktigaste parametrarna för våra kunder men kun
derna förväntar sig även kvalitet i andra hänseenden såsom bättre störningsin
formation, strukturerad avvikelsehantering, ökad redundans vid störning samt
ökad digitalisering.
Punktlighet är av största vikt för både våra kunder och för oss
och vi genomför kontinuerliga kvalitetssatsningar och mätningar
under året. Definitionen av punktlighet är ”lastad vagn till kund
inom utlovad timme”. Under 2019 blev utfallet 90,7 procent mot
målet 95 procent. Det är en markant förbättring i förhållandet till
utfall föregående år 89,4 procent. Årets utfall påverkas negativt
av bland annat infrastrukturstörningar, ett antal egna större
urspårningar samt branden vid södra stambanan i Hässleholm.
En mild vinter i början av 2019 och förbättrade interna processer under det sista kvartalet, ger positivt utslag och bidrar till
helårsresultatet.
Green Cargo arbetar systematiskt med den delen av punktlighetsproblematiken som vi orsakar själva och har under året haft
särskilt fokus på grundorsaksanalyser för tåg med lägst punktlighet. Vi är även aktiva i det arbetet som genomförs gemensamt i
branschen för att få ökad robusthet i hela järnvägssystemet. Det
sistnämnda arbetet bedrivs inom ramen för TTT – Tillsammans för
tåg i tid. TTT är ett branschgemensamt arbete med målet att hela
systemet ska ha en punktlighet på 95 procent till 2020. Green
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Cargo har bland annat en deltagare i den exekutiva ledningen
för TTT och bidrar även inom ramen för sju av åtta så kallade
effektområden. Utöver deltagandet i aktuella effektområden har
Green Cargo även tagit över ansvaret för och leder effektområdet Avgångstider och noder. Målet med effektområdet är att öka
avgångspunktligheten och reducera antalet störningstimmar som
orsakas av sen avgångstid.
Green Cargo är certifierade enligt ISO 9001:2015. Att
arbeta integrerat med ledningssystemen inom kvalitet, miljö,
arbetsmiljö samt säkerhetsstyrning med beaktande av kraven
från bolagets intressenter, genomsyrar kvalitetsarbetet och hjälper oss att åstadkomma systematiska och ständiga förbättringar.
Vårt stora interna transformeringsprogram består av en rad
kraftfulla förbättringsinitiativ som syftar till att skapa effektiva
och stabila kärnprocesser som gynnar både våra kunder, våra
medarbetare och Green Cargo som företag. Under 2020 är det
fortsatt fokus på processorientering och på implementering av Green
Cargos Förbättringsmodell för ökad kundnöjdhet, ökat medarbetar
engagemang och, på sikt, förbättrad lönsamhet.

M Å LO M R Å D E K U N D & K VA L I T E T

Kund & Kvalitet

Prioriterade aktiviteter
under året som gått

Mål och utfall
2019

Exempel på aktiviteter
2020–2022

Kundnöjdhet, utvalda kunder
(skala 1–5)
Vi lever i en konkurrensutsatt
bransch med låga marginaler. Våra
kunder har alternativ och vi vill vara
kundens förstahandsval. Vi ska
leverera hög kvalitet i våra tjänster.

• Löpande punktlighets- och
kvalitetsmätningar där återkommande problemområden
identifieras och adresseras.
• Månads- och kvartalsvisa kvalitetsuppföljningsmöten med
större kunder.
• Systematiskt förbättringsarbete i marknadsprocesserna.

Utfall: 3,33
Mål: 3,40

• Fortsatt löpande punktlighets- och
kvalitetsmätningar.
• Digitalisering av informationsöverföring mellan kunder och Green
Cargo.
• Införande av förbättrade analys
verktyg.

Punktlighet till kund,
lastade vagnar, %
Att våra kunder ska kunna lita på
att deras vagnar levereras i enlighet
med kundlöftet med en hög punktlighet är nödvändigt för att Green
Cargo ska vara ett attraktivt val som
leverantör av transporttjänster.

• Grundorsaksanalyser av de
tåg som visar de lägsta punktlighetssifforna.
•F
 okus på att färdigställa våra
tåg på bangårdar i tid inför
överlämning till Trafikverket
trafikledning.

Utfall: 90,7%
Mål: 95%

• Ökad uppföljning där tomvagnar är
inkluderade.
• Etablering av tvärfunktionella
produktionskvalitetsgrupper.

Regularitet, andel avvecklade
av totala tåg (utrullad plan), %
Att vi håller det vi lovar i vår satta
tågplan är oerhört viktigt för att
säkerställa att kundlöftet samt personal- och lokomlopp hålls.

• Ändrad mätning av nyckeltalet för bättre kvalitet och
uppföljning.
• Förfinade internorsakskoder
samt ökad rapportering.
• Ökat antal grundorsaks
analyser.

Utfall: 96%
Mål: 95%

• Analys och åtgärdsplan för inställda
tåg.
• Eliminering av interna systematiska
störningar som påverkar kunder.

Varför dessa nyckeltal?
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Konjunkturavmattning ökar utmaningarna
För Green Cargo handlar hållbarhet om en helhetssyn på ansvarsfullt företa
gande. Det innebär bland annat att bolagets verksamhet måste vara ekonomiskt
hållbar och nå tillräcklig lönsamhet för att klara framtida investeringar och
utveckling. Resultaten i de övriga fyra målområdena återspeglas i mångt och
mycket i de finansiella mätetalen. Inom målområde Finans mäts lönsamhet,
produktivitet och effektivitet.
Green Cargo har haft ett resultatmässigt svagt 2019 som inte
motsvarat förväntningarna. De främsta orsakerna till det svaga
resultatet är en begynnande konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga tranformationskostnader.
Det ekonomiska läget i omvärlden syns i lägre transportvolymer vilket får direkt genomslag i Green Cargos verksamhet.
Konjunkturavmattningen skapar ytterligare utmaningar i arbetet
med att skapa en lönsam verksamhet. Kostnaderna för det
pågående transformationsprogrammet är höga men vi börjar
se positiva effekter i verksamheten.
Under hösten 2018 sjösatte vi ett transformationsprogram
som kort syftar till att uppnå ökad säkerhet, punktlighet och
lönsamhet. Programmet adresserar både kommersiella och
operativa områden och innefattar en mängd lönsamhetsstärkande åtgärder. Under 2019 har flera initiativ inom programmet genomförts med tillfredsställande resultat och vi börjar
se effekter av de aktiviteter som utförts. Vi ser exempelvis en
positiv trend för såväl trafiksäkerhetsindex som punktlighet, vilka
båda påverkar vårt resultat positivt. Inom de mer kommersiella
delarna har flera initiativ implementerats och levererar nu ett
positivt resultatbidrag. Även lönsamhetsförbättrande aktiviteter
har börjat ge resultat. Läs mer om transformationsprogrammet
på sidorna 14–15.
Ägarens finansiella mål för koncernen utgörs av krav på att
avkastningen på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent
över en konjunkturcykel. Avkastningen på operativt kapital 2019
var negativ. Nettoskuldsättningsgraden ska ligga mellan 0,6
och 0,9 och uppgick per den 31 december 2019 till 3,5 (2,1)
Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst efter
skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter
utdelningar hamnar inom målintervallet.
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Vd och bolagsledning har ansvar för att styra och följa upp verksamheten så att ägarens övergripande mål nås. Detta innebär
bland annat att resultatfokus säkerställs inom hela organisationen, att resurser utnyttjas effektivt tillsammans med ett effektivt
kapitalutnyttjande till en rimlig finansiell nivå.
Under 2019 har vi fastslagit ett ramverk för grön finansiering med målsättningen att huvuddelen av ny finansiering ska
klassas som grön eller hållbarhetsrelaterad. Ramverket bygger
på principer för gröna obligationer och gröna lån. Principerna
anger hur gröna obligationer och lån ska användas för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar. Det hänger
väl ihop med Green Cargos övergripande hållbarhetsarbete
och ambition att minska klimatbelastningen. Grön finansiering
kommer användas till att finansiera eller refinansiera investeringar och projekt som är valbara utifrån kriterierna i ramverket
inom kategorierna fossilfria och energieffektiva transporter.
Investeringar och projekt som berör fossilbaserat bränsle är
undantagna och kan inte allokeras medel från grön finansiering. Ramverket stärker en långsiktig och närmare relation med
långivare och banker och grön finansiering blir en integrerad del
av hållbarhetsarbetet. CICERO Shades of Green har utfärdat
ett yttrande om ramverket och de ger ramverket högsta betyget
”Dark Green” avseende de gröna villkoren samt ”Excellent” med
avseende på styrning.

M Å LO M R Å D E F I N A N S

Ökad tillgänglighet genom digitalisering
I dagens samhälle är väl fungerande transporter nödvändiga om varor ska trans
porteras effektivt, säkert och helst med så liten påverkan på miljön som möjligt.
För att detta ska fungera är ett modernt och välfungerande IT-stöd en grundför
utsättning. Green Cargo befinner sig just nu i en digital evolution som ska leda
till ett IT-landskap som över tid stödjer och bidrar till förbättrad säkerhet, punkt
lighet och lönsamhet.
Digitalisering är ett sätt att öka tillgängligheten till rätt information
vid rätt tillfälle och därigenom skapa enklare och mer robusta
affärsprocesser, snabba upp produktcykler och möjliggöra
snabbare återkoppling på beslut. Det är en av nycklarna till lägre
kostnader, vilket i sin tur ger ökad lönsamhet och möjliggör en
ökad innovationsgrad. Det finns även stor nytta i att få tillgång
till relevant information i realtid eller vid behov och det ger oss
möjligheten att fatta korrekta beslut utifrån verkliga data. Genom
digitalisering kan Green Cargo skapa digitala verktyg och ökad
självservice för både kunder och medarbetare.
Redan idag har Green Cargo initiativ och lösningar som
bygger på tankesätten bakom digitalisering. Under det gångna

året har vi lanserat funktioner för att använda information från
infrastrukturens digitala lösningar som detekterar och samlar
information för ett mer prediktivt och preventivt fordonsunderhåll.
Ett annat exempel är den prototyp Green Cargo utvecklat för
att visualisera tidtabeller, planerade tåg och tillgänglig kapacitet
så att vår försäljningsorganisation enklare kan erbjuda optimerade transporter till våra kunder.
De förändringarna vi gör är nödvändiga för att vi ska kunna
säkerställa att den information som behövs i verksamheten finns
tillgänglig digitalt. Ju längre Green Cargo kommer på den resan, ju
mer kan vi automatisera processer och tillgängliggöra information
till rätt användare, både kunder och medarbetare, vid rätt tillfällen.
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Hållbarhetsredovisning enligt GRI
Redovisningsprinciper
Green Cargos hållbarhetsredovisning sker enligt riktlinjerna för
GRI Standard, tillämpningsnivå Core. Rapportering sker en gång
per år som en del av årsredovisningen. Redovisningen sker för
helåret 2019 och omfattar Green Cargo AB, inklusive dotterbolag. Senaste rapporten publicerades i mars 2019. Bolaget har
årligen redovisat en hållbarhetsredovisning sedan 2002. Redovisningen av de icke-finansiella nyckeltalen avser moderbolaget,
medan nyckeltalen för det ekonomiska resultatet redovisar
utfallet på koncernnivå.
Green Cargos styrning av hållbarhetsarbetet
Ytterst ansvarig för bolagets hållbarhetsstyrning är Green Cargos styrelse. I bolagsledningen har vd det övergripande ansvaret, men varje chef ansvarar för att hållbarhetsarbetet är integrerat i den ordinarie verksamheten. Alla chefer och medarbetare
i organisationen har ett ansvar att följa de policyer och riktlinjer
som gäller. Vd ansvarar för att nödvändiga resurser finns för att
genomföra det hållbarhetsarbete som företaget åtagit sig.
Hållbarhetsredovisningen beskriver hur hållbarhetsfrågor
är relaterade till Green Cargos långsiktiga strategier, risker
och möjligheter. Prestation redovisas i ett bredare hållbarhetssammanhang under bolagets olika målområden för att bidra till
förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns.
Hållbarhetsredovisningen återfinns på sidorna 10–38,
44–46 samt 92–98 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2019
och är bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen. GRI-index samt Green Cargos styrning av
hållbarhetsarbetet presenteras på sidorna 92–98 i Års- och
hållbarhetsredovisningen.
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Under 2018 genomförde Green Cargo en intressentdialog samt
väsentlighetsanalys. Analysen bidrar till att urskilja de områden
som bolaget behöver fokusera på. Utifrån företagets strategier
och mål, vår faktiska påverkan samt förväntningar och intressen
från våra intressenter har bolaget valt att redovisa sex väsentliga
hållbarhetsområden. Under 2019 har inga betydande förändringar genomförts som påverkar prioriteringen av bolagets
väsentliga hållbarhetsfrågor. Läs mer om våra intressenter,
intressentdialog och väsentlighetsanalys på sidorna 22–23.
Green Cargo redovisar endast information som kan styrkas
med tillförlitlig dokumentation. I de fall avgränsningar och/eller
redovisningsprinciper förändrats för redovisad data anges det i
texten eller tabellen där informationen redovisas. Definitioner av
mätmetoder för beräkningar återfinns på www.greencargo.com.
Det är Green Cargos egen bedömning att hållbarhetsredovisningen uppfyller kraven enligt GRI Standard, tillämpningsnivå
Core. Redovisningen är kontrollerad internt samt översiktligt
granskad. Revisorns rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen samt yttrande avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten finns på sidan 39.
Vid frågor om hållbarhetsredovisningen kontakta Green
Cargo via miljo@greencargo.com.

R E V I S O RS R A P P O R T

Revisors rapport över översiktlig
granskning av Green Cargo AB:s hållbarhetsredovisning samt yttrande avseende
den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till Green Cargo AB, org. nr 556119-6436.
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Green Cargo AB att översiktligt granska Green Cargo AB:s hållbarhetsredovisning för år
2019. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens och
den lagstadgade hållbarhetsrapportens omfattning på sidan 38
i detta dokument.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier
respektive årsredovisningslagen. Kriterierna framgår på sidan
38 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgivet av GRI (Global Reporting
Initiative) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt
av företagets egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som
bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning och lämna ett yttrande
avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Vårt uppdrag
är begränsat till den historiska information som redovisas och
omfattar således inte framtidsorienterade uppgifter.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE
3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga
granskningar av historisk finansiell information. En översiktlig
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till
personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. Vi har utfört vår granskning
avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med
FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den
lagstadgade hållbarhetsrapporten. En översiktlig granskning
och en granskning enligt RevR 12 har en annan inriktning och
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i övrigt har.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard
on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och
rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Green Cargo AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig
granskning och granskning enligt RevR 12 gör det inte möjligt
för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om
alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad
på en översiktlig granskning och granskning enligt RevR 12 har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en
revision har.
Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från de
av styrelsen och verkställande direktören valda kriterier, som
definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för våra
uttalanden nedan.
Uttalanden
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram
några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med de ovan av styrelsen och verkställande direktören angivna
kriterierna.
En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 24 mars 2020
KPMG AB

Jenny Jansson

Torbjörn Westman

Auktoriserad revisor

Specialistmedlem i FAR
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5 -Å RS ÖV E RS I K T

5-års översikt
RESULTATPOSTER

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Resultat avvecklad verksamhet
Årets resultat

BALANSPOSTER

20191

2018

2017

2016

2015

4 096

4 208

4 337

4 208

3 907

–93
–217
–2,2%
–5,3%
–36
–129
–0
–129

–122
–217
–2,9%
–5,2%
–33
–155
–11
–179

1
8
0,0%
0,2%
–33
–32
–73
–105

–78
–36
–2,0%
–0,9%
–33
–111
–5
–225

15
–40
0,6%
–1,0%
–30
–5
–10
–27

31 dec
2018

31 dec
2017

31 dec
2016

31 dec
2015

31 dec
2019

SUMMA TILLGÅNGAR

3 035

2 679

3 067

3 320

3 413

Eget kapital
Summa skulder

473
2 562
3 035

596
2 083
2 679

755
2 312
3 067

851
2 469
3 320

1 092
2 321
3 413

2018

2017

2016

2015

33
83
–213
–98

216
–76
–235
–95

85
–67
122
140

–43
549
–534
–28

2018

2017

2016

2015

neg
neg
22%
2,1
151
1 800

neg
neg
25%
1,9
85
1 897

neg
neg
26%
1,8
74
1 918

0,6%
neg
32%
1,4
179
1 861

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
NYCKELTAL 2

Avkastning på operativt kapital
Avkastning på eget kapital
Soliditet
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)
Bruttoinvesteringar - kvarvarande verksamheter
Medelantal anställda - kvarvarande verksamheter

2019

422
–125
–247
50
2019

neg
neg
16%
3,5
168
1 771

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

2019

2018

2017

2016

2015

Rörelseresultat

–93

–122

1

–78

15

Jämförelsestörande poster
Etableringskostnader nya verksamheter
Omstruktureringsprogram
Avyttring markanläggning
Avyttring lok i samband med omstrukturering
Återbetalning infrastrukturavgifter
Resultateffekt av miljökompensation

–
–
–
–
10
114

–
–
–
–
–
95

–5
–25
23
–
–
–

–42
–
–
–
–
–

–
–
–
65
–
–

124
–217

95
–217

–7
8

–42
–36

65
–50

Summa jämförelsestörande poster
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster
1 Fr om 2019 tillämpas IFRS16. Se not 18 för vidare information.
2 Nyckeltalen är beräknade för hela koncernen inklusive avvecklade verksamheter där inte annat anges.
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43

Resultaträkning koncernen
Rapport över totalresultatet koncernen
Balansräkning koncernen
Förändringar i eget kapital koncernen
Kassaflödesanalys koncernen
Resultaträkning moderbolaget
Rapport över totalresultatet moderbolaget
Balansräkning moderbolaget
Förändringar i eget kapital moderbolaget
Kassaflödesanalys moderbolaget
Noter
Underskrifter
Revisionsberättelse

52
52
53
55
56
57
57
58
60
61
62
86
87

Kalle Strömberg, lokförare
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Green Cargo AB
(org.nr. 556119-6436) avger härmed årsredovisning och koncern
redovisning för räkenskapsåret 2019. Bolaget har sitt säte i Solna.
Samtliga belopp i denna årsredovisning avser miljoner kronor
om inte annat anges.
Om Green Cargo

Omvärld och marknad

Transportverksamheten
Järnvägstransporter utgör basen för Green Cargos verksamhet.
För ökad flexibilitet kan bolaget, som ett komplement till våra
tågtransporter, erbjuda lastbilstransporter. Att kombinera järnväg
med bil möjliggör för många företag att välja järnvägen, även om
de inte är spåranslutna, och att kombinera transportslagen är en
viktig del av erbjudandet. Bolagets kunder finns inom basindu
strin där skog, stål och papper dominerar. Men våra kunder
finns även inom branscher som kemi/energi, verkstadsindustri,
fordonsindustri och dagligvaruhandel.

Koncernens intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning under helåret 2019 uppgick till
4 096 (4 208) MSEK, vilket är knappt tre procent lägre än
föregående år. Transportvolymerna var sju procent lägre jämfört
med föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till –93 (–122) MSEK, varav
effekten av IFRS 16 är 6 (0) MSEK, se vidare not 2 respektive
not 18. Resultatet har påverkats negativt av lägre transportintäkter orsakade av sjunkande volymer, samt av höga kostnader
för externa tjänster kopplade till den transformering som bolaget
påbörjat. Svensk miljökompensation 92 (95) MSEK samt norsk
miljökompensation 22 (0) MSEK har dock haft en positiv
resultatpåverkan.
Finansnettot för perioden uppgick till –36 MSEK (–33).
Räntenettot var –32 (–27) MSEK, en försämring beroende
på tillkommande räntekostnader hänförliga till IFRS 16 om –6
MSEK. Finansnettot har påverkats negativt av förändrade valutakurser med –4 (–21) MSEK.
Årets resultat uppgick till –129 (–179) MSEK. Skatt på
periodens resultat var 0 (–14) MSEK. Resultat från avvecklade
verksamheter uppgick till 0 (–11) MSEK.

Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Verksamheten bedrivs enligt
marknadsmässiga villkor och krav. Green Cargos verksamhet
erbjuder en logistiklösning med järnvägen som bas. Bolaget
binder samman närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och tillgodoser transportbehov som varierar från en vagn
till hela tågsätt. Med partners länkar Green Cargo dessutom
den svenska marknaden till nära 2 000 destinationer på den
europeiska kontinenten.
Verksamheten i Green Cargo-koncernen bedrivs utöver
moderbolaget främst även i dotterföretaget Nordisk Transport Rail
AB (NTR) samt Green Cargo Norge AS och dess dotterbolag.
Samtliga bolag styrs genom styrelserepresentation och alla transaktioner mellan koncernbolagen sker på marknadsmässiga villkor.
Med anledning av bolagets finansiella läge sjösatte Green
Cargo under hösten 2018 ett transformationsprogram. Genom
ökad kontroll och stabilitet i den egna verksamheten ska vi
uppnå förbättrad säkerhet, punktlighet och lönsamhet. Programmet fokuserar på både kommersiella och operativa områden och
innefattar en mängd lönsamhets- och kulturstärkande åtgärder.
Under 2019 har flera aktiviteter genomförts, läs mer på sidorna
14–15.
I början av januari 2019 tillträdde Ted Söderholm som ny vd
för Green Cargo AB. Ted kom närmast från en tjänst som vd för
DHL Express Sweden.

Lagstadgad Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Green Cargo valt att upprätta
den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en avskild rapport.
Omfattning av hållbarhetsrapporten, som avser Green Cargos
hållbarhetsredovisning, anges på sid 38.

Året 2019 har präglats av en konjunkturavmattning som märkts
av inom samtliga branscher. Efterfrågan på järnvägstransporter
är starkt knuten till utvecklingen av svensk basindustri, vilken i
sin tur påverkas av efterfrågan på exportmarknaderna. Efterfrågan ökar avseende logistiklösningar med låga emissioner,
hög energieffektivitet, säkerhetsfokus samt etiskt försvarbara
arbetsvillkor. Green Cargos omsättning utgörs till ca 35 procent
av omsättning i utländsk valuta, företrädesvis euro. Den försvagade svenska kronan relativt euron under 2019 har stärkt Green
Cargos konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Green Cargo tecknade under året nya transportavtal till
ett totalt kontraktsvärde om 553 (880) MSEK. Bland annat
tecknades nya viktiga transportavtal med Boliden, DB Schenker
Norge och IKEA.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar under året uppgick till 168 (151) MSEK,
varav 96 MSEK utgör förskott till leverantör, och avser främst
reinvesteringar i lokparken, ombyggnationer av vagnar samt
investeringar i IT-system.
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Finansiering
Koncernens räntebärande skulder uppgick på balansdagen till
1 771 (1 333) MSEK, varav 1 032 (546) MSEK avser leasing
skulder. Av leasingskulderna har 477 (0) MSEK tillkommit som en
effekt av IFRS 16. Koncernens räntebärande skulder till banker
och kreditinstitut uppgick på balansdagen till 1 275 (1 319) MSEK.
Skulder till banker och kreditinstitut förfaller under perioden
2020–2024, och har en genomsnittlig löptid på två år och sex
månader, med en räntebindning, inklusive räntederivat, på två år.
Nya skuldavtal har tecknats om 67 MSEK avseende leasing
finansiering av nya lok och lån om 400 MSEK har refinansierats
i december med löptiden fem år. Nya revolverande kreditfaciliteter har tecknats om 400 MSEK samt 30 MEUR med en löptid
om tre år, som vid årets slut var outnyttjade. Löpande amortering
av lån och leasingskulder har skett med 110 MSEK.
Räntebärande tillgångar uppgick på balansdagen till 103
(46) MSEK, en ökning med 57 (–97) MSEK. Räntebärande
nettoskuld uppgick på balansdagen till 1 668 (1 288) MSEK.
Likvida medel uppgick på balansdagen till 95 (45) MSEK. Därutöver har Green Cargo en outnyttjad rörelsekredit på 75 MSEK.
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde under helåret 2019 uppgick till 50 (–98)
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
422 (33) MSEK. Förvärv och försäljningar netto av materiella och
immateriella anläggningstillgångar uppgick till –144 (–146) MSEK
och avsåg främst reinvesteringar i lokparken, ombyggnad av
vagnar samt investering i IT-system. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick totalt till –125 (83) MSEK.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till –247
(–213) MSEK och avsåg nettoamortering, varav 202 MSEK
utgjorde amortering av leasingskulder avseende hyreskontrakt.
Händelser efter balansdagen
Sedan räkenskapsårets utgång har en pandemi med utbredd
smittspridning av Covid-19 brutit ut. Initialt har de finansiella
marknaderna och många branscher drabbats hårt. Green Cargo
har dock lyckats att upprätthålla produktionen i princip opåverkat
och noterat att kundvolymer inte har påverkats i någon högre
omfattning. På kort- till medellång sikt finns dock en uppenbar
volymrisk kombinerat med att sjukfrånvaron sannolikt ökar kraftigt vid en utbredd smittspridning i samhället och därmed risk för
resursbrist med negativ påverkan på produktionen. Vi bedömer
det som högst sannolikt att det finansiella resultatet påverkas
negativt för helåret i form av lägre intäkter och ökade kostnader
och kommer kontinuerligt att följa utvecklingen samt uppdatera
liggande prognoser. Den långsiktiga effekten på våra kunder och
för bolaget är i skrivande stund för tidigt att utvärdera.
Framtidsutsikter
Uthållig lönsamhet är en förutsättning för Green Cargos verksamhet som av naturen är kapitalintensiv och beroende av ett
nätverk av resurser för att fungera effektivt. Med en stor del
fasta resurser i form av lok och vagnar samt personal, är det viktigt att bolaget når en stabil lönsamhet över konjunkturcyklerna
som ger ägaren avkastning på sitt insatta kapital.
Sälj- och marknadsaktiviteterna har legat på en hög nivå
men trots detta har transportvolymerna för Green Cargo minskat.
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Till detta medverkar främst den svenska verksamheten. Omsättningen för den norska verksamheten har ökat, dock inte med ett
tillfredställande resultat. Prisnivåerna är fortsatt låga samtidigt
som fyllnadsgraden i tågen varit lägre än planerat. Dessutom
ligger kostnaderna fortsatt på för höga nivåer. Ett stort antal aktiviteter för att nå lönsamhet med målet att skapa en ekonomisk
hållbar verksamhet i koncernen har initierats inom ramen för ett
transformationsprogram. Även i Danmark satsar Green Cargo på
ökad effektivitet och bättre kundlösningar mellan Skandinavien
och övriga Europa genom transporter i egen regi.
Efterfrågan på klimatsmarta järnvägstransporter förutspås växa.
Detta stärker övertygelsen om att Green Cargo har ett konkurrenskraftigt erbjudande och är ett företag som skapar värde
genom hållbar logistik både idag och i en framtid.
Ekonomiska mål
Ägarnas finansiella mål för Green Cargo-koncernen utgörs av
krav på att nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till minst 0,6
och högst 0,9. Nettoskuldsättningsgraden exklusive IFRS 16
uppgick den 31 december 2019 till 2,5 (2,1). Försämring av
nettoskuldsättningsgraden beror på koncernens negativa
rörelseresultat. Nettoskuldsättningsgraden inklusive IFRS 16
uppgick till 3,5. Avkastning på operativt kapital ska uppgå till
minst 10 procent över en konjunkturcykel. Avkastning på operativt kapital 2019 var negativt (neg). Ordinarie utdelning ska
uppgå till hälften av årets vinst efter skatt under förutsättning
att nettoskuldsättningsgraden efter utdelningar hamnar inom
målintervallet. Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2019.

Risker och riskhantering

Risktagning och hantering av risker är en naturlig del av all affärsverksamhet. Såväl strategival och daglig verksamhet som skeenden i omvärlden medför risker. Bedömning och hantering av risker,
verktyg och policys för att bedöma risker och motverka dessa
inom respektive riskområde, ingår som en integrerad del i Green
Cargos verksamhet. Green Cargo styr verksamheten utifrån ett
balanserat styrkort med fem målområden; Säkerhet, Medarbetare, Miljö, Kund & Kvalitet samt Finans. Respektive målområde
beskrivs utförligare i koncernens hållbarhetsredovisning.
Identifiering av finansiella risker
Green Cargos verksamhet exponeras mot ett antal finansiella risker som påverkar koncernens resultatutveckling och kassaflöden.
Green Cargos moderbolag har en finansfunktion vars huvuduppgifter är att identifiera, bedöma och effektivt hantera dessa risker.
Den fungerar även som internbank och ansvarar för kapitalförsörjning och cash management. Arbetet bedrivs i enlighet med
den finanspolicy som beslutats av styrelsen. Policyn fastslår
ramar för ränterisker och valutaexponering samt anger tillåtna
motparter och limiter för att nå en rimlig finansiell riskexponering.
Green Cargo har också säkrat finansieringen för större beslutade
investeringar under de kommande åren. Investeringar som görs i
verksamheten bedöms utifrån sin förmåga att generera tillräcklig
avkastning. Green Cargos placerings- och kapitalförsörjningspolicy fastställs årligen av styrelsen och anger inom vilka ramar
likviditet och skulder får förvaltas. Se not 29.
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Övriga riskområden
För övriga områden har Green Cargo ingen separat funktion för
riskhantering eftersom bedömning och hantering av dessa är en
integrerad del av verksamheten och dess styrning.

Nedan följer en beskrivning av verksamhetens totala riskexponering, inklusive en beskrivning av hur Green Cargo agerar för
att motverka dessa risker.

Målområde/-n
som berörs
Risk

Hantering/kommentar

Säkerhet

Att det inträffar en allvarlig olycka
Olyckor medför stora kostnader, avbrott i verksamheten och kan
skada Green Cargos medarbetare, miljön eller tredje part.

Säkerhetsarbetet sker på alla nivåer och har högsta prioritet
från företagets ledning. Det huvudsakliga arbetet sker ute i
produktionen och inom lok- och vagnteknik, där Green Cargo
metodiskt arbetar med säkerhetsfrågor. Det sker bland annat
genom utbildning samt genom utveckling av teknik och
rutiner. Som grund för ett proaktivt säkerhetsarbete används
avvikelserapporter och analyser av riskkällor. Löpande dialog
sker också med Trafikverket, kommuner och andra lokala
aktörer, samt med våra underhållsleverantörer i syfte att
minska risker i verksamheten.
Säkra vanor är en tillämpning av en vedertagen metod för
beteendebaserad säkerhet. Metoden, som används på Green
Cargo, innebär ett strukturerat sätt att förstärka säkra beteenden främst hos produktionspersonal genom att observera sina
egna eller andras säkerhetsbeteenden.

Säkerhet

Att terrorattentat, katastrof eller sabotage inträffar
Störningar i tågtrafiken då delar av järnvägen görs otillgänglig.
Stora ekonomiska och personella konsekvenser.

Green Cargo arbetar med frågor kopplade till såväl informationssäkerhet som kontinuitetsplanering. Både inom vårt företagsinterna säkerhetsarbete men även i samverkan med andra
aktörer inom ramen för JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum, samt bransch- och arbetsgivarförbundet Tågföretagen.

Medarbetare

Mångfald och jämställdhet
Åldersstrukturen inom verksamheten innebär att en stor del av
medarbetarna uppnår pensionsålder inom de närmaste fem åren,
samtidigt som tillgången på utbildad arbetskraft är begränsad.
Detta riskerar att begränsa och missa framtida affärsmöjligheter.

Green Cargo arbetar för att rekrytera långsiktigt och utbilda
rätt medarbetare samt har nära samarbeten med yrkeshögskolor och andra yrkesinstanser på de orter som bolaget har
verksamhet.

Medarbetare

Möjligheter att rekrytera rätt kompetenser inom produktion
Risken att inte kunna fortsätta bedriva en värdeskapande verk
samhet till följd av kompetensbrist på de orter Green Cargo verkar.

Bolaget arbetar aktivt, exempelvis genom samarbeten med
yrkeshögskolor och andra utbildningsinstanser, för att säkerställa att framtida kompetens finns på de orter där bolaget
har verksamhet.

Miljö

Miljö
Extrem väderlek till följd av klimatförändringar är en risk i Green
Cargos verksamhet. Effekterna av klimatförändringar kan vara
varma somrar eller stor nederbörd, vilket förhindrar godstågens
framkomlighet på spåren.

Green Cargo arbetar tillsammans med infrastrukturförvaltare, tillsynsmyndigheter och andra aktörer inom järnvägs
sektorn för att förbättra beredskapen och förebygga
störningar på grund av extremväder.

Miljö

Negativ miljöpåverkan
Risken att Green Cargos eller leverantörers verksamhet ger
upphov till allvarliga miljöskador, lokalt eller regionalt.

Green Cargo arbetar långsiktigt och proaktivt med frågor
rörande lastsäkring med särskilt fokus på transporter med
farligt gods. Robusta system för uppföljning finns.

Kvalitet

Bristande kvalitet
Att vi tappar både befintliga och potentiella kunder på grund av
låg punktlighet och bristande regularitet är en risk.

Arbetet med att förbättra punktligheten och säkerställa en
robust produktion och ett robust järnvägssystem bedrivs dels
internt inom Green Cargo och dels gemensamt inom ramen
för det branschgemensamma programmet TTT (Tillsammans
för tåg i tid).

Finans

Mutor och korruption
Green Cargo köper in vissa produkter från utländska leveran
törer eller tjänster där leverantören har utländska samarbetspartners, såsom köp av vissa loktyper, transporttjänster samt
för hantering och support av IT-system. Mutor och korruption
i leverantörskedjan är bland annat en risk för vårt varumärke.

Green Cargo försöker i möjligaste mån att undvika att köpa
såväl tjänster, varor som entreprenader från geografiska
riskområden. Green Cargos uppförandekod för leverantörer
fastställer de grundläggande krav vi har på våra samarbetspartners och revisioner utförs på prioriterade leverantörer.
Vid eventuell misstanke om brott kan bolagets interna
visselblåsartjänst användas för rapportering.

Finans

Resultatrisker
Att Green Cargos produktion är personal- och kapitalintensiv
samtidigt som en betydande del av kostnadsmassan är fast på
tolv månaders sikt innebär en risk.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och minska enhetskostnaderna för lok, vagnar, personal,
underhåll etc. För att minska riskerna i volymsvängningar strävar Green Cargo efter att dela risken med kunderna genom
kombinationer av rörlig och fast del i prissättningen. Green
Cargo strävar även efter längre avtalstider för att bättre kunna
dimensionera den egna verksamheten. Utöver detta kompletterar bolaget sina egna resurser med inhyrd kapacitet för att
öka flexibiliteten samt arbetar med att öka möjligheterna till
samutnyttjande av olika resurser. Det främsta sättet för Green
Cargo att motverka resultatriskerna med fasta kostnader är
långsiktigt starka relationer med kunder och leverantörer.
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Målområde/-n
som berörs
Risk
Finans

Prispress och minskad avkastning
Konkurrensen är hård både från andra järnvägsoperatörer och
från andra transportslag.

Green Cargo genomför en rad effektviseringar och kvalitetshöjande åtgärder inom ramen för ett transformationsprogram.
Syftet är att kontinuerligt kunna utveckla erbjudandet och
tillgodose kundernas önskemål om värdeskapande transporttjänster. I tillägg till det bolaget själva genomför, krävs såväl
fortsatta investeringar i infrastrukturen som politiska beslut
om konkurrensutjämnande åtgärder. Bolaget har kontinuerlig
kontakt med Trafikverket och andra beslutsfattare i frågor
som påverkar järnvägsbranschens villkor och förutsättningar.

Finans

Avmattning av konjunktur
Green Cargos kunder utgörs främst av den svenska exportindustrin med den exponering som detta innebär i form av konjunkturella förändringar samt utveckling av valuta- och räntenivåer.

Bolaget hanterar denna risk genom målmedveten anpassning
av verksamheten till marknadsläge och genom att förbättra
effektiviteten och flexibiliteten inom alla delar av koncernen
för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och värdeskapande
logistiklösningar. Kundernas konkurrenskraft påverkas av
valuta- och räntenivåer vilket indirekt påverkar Green Cargo.

Finans

Kostnadsökningar
Green Cargo påverkas av utveckling av valuta- och räntenivåer
samt prisutveckling av el- och dieselpriser.

Green Cargos exponering mot utländsk valuta och räntor regleras av bolagets Finanspolicy (se avsnitt ovan under Finans).
För att hantera risken med el- och dieselpriser upphandlar
bolaget el via Trafikverket för att få en stabil prisbild. Vidare
har Green Cargo drivmedelsklausuler i kundavtalen för att nå
en jämnare kostnadsutveckling.

Green Cargo AB (Moderbolaget)

Kommentarerna till koncernens siffror ovan är i stort tillämpliga
även för moderbolaget.
Nettoomsättningen för moderbolaget, Green Cargo AB,
uppgick under helåret till 3 738 MSEK mot 3 796 MSEK
föregående år. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till –107
(–88) MSEK varav effekten av IFRS 16 är 5 MSEK. Rörelseresultatet har påverkats av miljökompensation om 92 (95) MSEK.
Resultat från finansiella poster uppgick till –25 (–90) MSEK.
Förbättringen beror på att nedskrivning gjordes 2018 med 51
MSEK relaterat till fordringar i dotterbolag. Skatt på periodens
resultat var 0 (–14) MSEK.
Årets nettoresultat uppgick till –132 (–192) MSEK. Moderbolagets räntebärande nettoskuld ökade från årets början med 383
MSEK och uppgick på balansdagen till 1 683 (1 300) MSEK,
varav 471 (0) MSEK avser leasingskulder som tillkommit under
IFRS 16.
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Tillståndspliktig verksamhet
Moderbolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet som
består av en tankanläggning för diesel. Övriga mindre tankanläggningar omfattas av författningar rörande brandskydd.
Verksamheten i moderbolaget Green Cargo AB omfattar även
en verkstad för lokunderhåll och loktvätt. Verkstaden är anmälningspliktig i enlighet med förordningen för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Green Cargo har tillstånd att transportera
avfall, inklusive farligt avfall.
Moderbolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet i
enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
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Bolagsstyrningsrapport
för verksamhetsåret 2019
Green Cargo AB ägs till 100 procent av svenska staten och
förvaltas av enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet. Green Cargo har inget särskilt samhällsuppdrag beslutat av
riksdagen utan verksamheten bedrivs på affärsmässiga villkor.
BOLAGSSTYRNING
Green Cargo styrs utifrån såväl externa som interna regelverk.
Green Cargos externa regelverk:
Lagar och tillstånd
Statens ägarpolicy 2017 med tillhörande riktlinjer för extern
rapportering och riktlinjer för ersättning och andra ersättningsvillkor (beslutade av regeringen den 22 december 2016)
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
Green Cargos interna regelverk:
Bolagsordning
Styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt instruktion för
den ekonomiska rapporteringen
Green Cargos interna uppförandekod
Green Cargos uppförandekod för leverantörer
Koncernpolicyer
Styrande dokument
Green Cargos värderingar
I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt
ägda bolag. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda bolag ska tillämpa koden för bolagsstyrning. Koden
tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att
avvikelser från Koden är tillåtna men måste förklaras.
Green Cargos bolagsordning, tidigare bolagsstyrnings
rapporter och bolagsstämmoprotokoll finns tillgängliga på
www.greencargo.com under ”Bolagsstyrning”.
AVVIKELSER FRÅN KODEN
Green Cargo tillämpar Koden. De avvikelser som bolaget gör
beror på att Green Cargo är helägt av svenska staten. Avvikelser har skett från följande kodregler:
Kodregel 1.2-1.3 och 2.1-2.7, 8.1 och 10.2
Kodkrav: Bolaget har en valberedning som representerar bolagets aktieägare.
Avvikelse: Valberedning finns inte inrättad.
Förklaring: Valberedning ersätts av ägarens nomineringsprocess.
Kodregel 4.5-4.6
Kodkrav: Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla uppgifter om
styrelseledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare.
Avvikelse: Beroendeförhållandet till större aktieägare redovisas
inte.
Förklaring: Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Koden i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare
i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas därför
skäl att redovisa sådant oberoende.

Kodregel 7.2
Kodkrav: Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla uppgifter om
ledamot i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till större
aktieägare.
Avvikelse: Beroendeförhållandet till större aktieägare redovisas
inte.
Förklaring: Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Koden i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare
i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas därför
skäl att redovisa sådant oberoende.
Kodregel 8
Kodkrav: Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och vd:s
arbete.
Avvikelse: Utvärdering av vd:s arbete har inte skett.
Förklaring: Under 2019 genomfördes ingen utvärdering av vd:s
arbete. Nuvarande vd tillträdde den 7 januari 2019 och under
2020 kommer utvärdering av vd:s arbete att ske.
ÄGARSTYRNING
Bolagen med statligt ägande styrs liksom privatägda bolag
med aktiebolagslagen (2005:551) som övergripande ramverk
och bolagsstämman som bolagets högsta beslutande organ.
Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. I detta ingår att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att se till att bolaget
har en betryggande internkontroll. Den löpande verksamheten
sköts av bolagets ledning. Ägaren utövar sina rättigheter som
aktieägare på bolagstämman och har bland annat fastställt
Green Cargos bolagsordning och finansiella mål. Green Cargos
bolagsordning anger att bolaget ska tillhandahålla logistik- och
godstransporttjänster till nationella och internationella kunder i
huvudsak inom järnvägsområdet.
Ägarens ekonomiska mål för Green Cargo är:
L
 önsamhet: Avkastning på operativt kapital 10 procent.
K
 apitalstruktur: Nettoskuldsättningsgrad 0,6–0,9.
U
 tdelning: 50 procent av årets vinst efter skatt med beaktande av nettoskuldsättningsgraden.
Mål för hållbart företagande
Hållbarhet är sedan länge en naturlig del i Green Cargos arbete.
För oss omfattar begreppet en helhetssyn på ansvarsfullt och
hållbart företagande.
Som statligt ägt bolag ska Green Cargo agera föredömligt
inom hållbarhetsområdet. För Green Cargo innebär det bland
annat att vi styr och leder bolaget ur ett bredare perspektiv än
endast finansiellt. Till stöd för detta har vi ett balanserat styrkort,
Måltavlan, där vi följer bolagets resultat inom målområdena
Säkerhet, Medarbetare, Miljö, Kund & Kvalitet samt Finans.
Svenska staten kräver att alla bolag med statligt ägande
ska ha långsiktiga målsättningar för hållbart företagande. Målen
ska vara relevanta för den verksamhet som bedrivs, mätbara och
tillräckligt ambitiösa.
Måltavlan i sin helhet är Green Cargos samlade hållbarhetsmål (se sid 25). Av de samlade hållbarhetsmålen i Måltavlan har
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Green Cargos styrelse valt att sätta långsiktiga mål (2030) till
följande:
Trafiksäkerhetsindex
Engagemangsindex
Andel kvinnor inom Green Cargo
kWh/tonkm
Punktlighet till kund, vagn inom utlovad timme
Tillväxtmål Intermodalt
BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där
aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas
på bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen. Årsstämma ska
enligt aktiebolagslagen hållas årligen. Enligt Statens ägarpolicy
ska årsstämma hållas senast den 30 april. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna
ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta
vid stämman. Årsstämman ska bland annat utse styrelse och
revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultat och
balansräkning. På årsstämman ska även styrelsen presentera
förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.
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STYRELSEN
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och
högst åtta ledamöter, utan suppleanter. Dessutom har arbetstagarorganisationerna, enligt svensk lag, rätt att utse ordinarie
ledamöter med suppleanter. Styrelsens ordförande utses enligt
bolagsordningen av bolagsstämman. Green Cargos chefsjurist
är styrelsens sekreterare. Verkställande direktör ingår inte i
styrelsen, men är föredragande vid styrelsens sammanträden.
Ingen av styrelseledamöterna ingår i företagsledningen. Beträffande upplysning om tillsättning och entledigande av styrelseledamöter hänvisas till reglering genom statens ägarpolicy.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman för Green Cargo AB 2019 hölls den 29 april 2019.
Stämman var öppen för allmänheten. Protokoll från årsstämman
finns tillgängligt på Green Cargos webbplats.
Vid årsstämman beslutade stämman nyval av styrelseledamöterna Catarina Fritz, Charlotte Gaarn Hansson och Henrik
Åkerström samt omval av styrelseledamöterna Anna Elgh, Henrik Höjsgaard, Michael Thorén och Jan Sundling. Jan Sundling
valdes av stämman till styrelsens ordförande.
Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande
direktören avgivna årsredovisningen för 2018, samt beviljade
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2018.
Årsstämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas till ägaren. Årsstämman
beslutade vidare om att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
Nästa årsstämma för Green Cargo AB äger rum den 27
april 2020 i Solna.

Styrelsens arbete och ansvar
Green Cargos styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen och
Statens ägarpolicy för bolagets organisation och förvaltning av
bolagets verksamhet. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete, en instruktion avseende arbets- och
ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
samt instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Styrelsens uppgifter är bland annat att fastställa bolagets övergripande strategier och mål, samt tillse att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet
och de risker för bolaget som dess verksamhet är förknippad
med. Styrelsen sköter bolaget på ett hållbart och ansvarsfullt
sätt i syfte att säkerställa långsiktigt värdeskapande. Ordförandens uppgifter och information till styrelsen regleras i arbetsordningen. Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen hålla
konstituerande styrelsemöte omedelbart efter årsstämma, eller
omedelbart efter extra bolagsstämma om anledning finns. På
det konstituerande mötet ska styrelsen fastställa ett preliminärt
program med tidpunkter och platser för ordinarie styrelsemöten
samt med angivande av vilka ärenden som ska behandlas vid
respektive möte, varvid ärendena som anges i arbetsordningen
särskilt ska beaktas. Extra möten ska hållas om en ledamot eller
vd begär det. Styrelsen ansvarar för rapporteringen av hållbart
företagande inklusive ekonomisk rapportering och har genom
revisionsutskottet regelbundna möten med bolagets revisorer.
Därutöver träffar revisorerna hela styrelsen minst en gång per
år, då ingen från företagsledningen närvarar. Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt och den verkställande direktörens arbete
och behandlar denna fråga särskilt en gång per år.

PROCESS FÖR STYRELSENOMINERING
För bolag som är helägda av svenska staten tillämpas en
nomineringsprocess som ersätter Kodens regler om tillsättning av styrelseledamöter. Styrelsenomineringsprocessen
inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet.
Av Statens ägarpolicy framgår att för varje bolag analyseras
kompetensbehovet utifrån bolagets verksamhet, situation och
framtida utmaningar, styrelsens sammansättning samt genomförda styrelseutvärderingar. I Regeringskansliets arbete med
styrelsenomineringsprocessen ingår dessutom en löpande egen
utvärdering av samtliga statligt ägda bolagsstyrelser. Därefter
fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet
inleds. När processen avslutats offentliggörs nomineringarna
enligt Kodens bestämmelser, med undantag för uppgift om
oberoende, på bolagets webbplats.

Styrelsens sammansättning
Fram till årsstämman den 29 april 2019 bestod Green Cargos
styrelse av sju stämmovalda ledamöter, inklusive ordföranden.
Från och med årsstämman 2019 består styrelsen fortsatt av sju
stämmovalda ledamöter. Därutöver hade styrelsen under 2019
två ordinarie arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.
På sidan 90 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbildning,
huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga uppdrag
utanför bolaget och antal år som ledamot i Green Cargos
styrelse. Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor (43 procent) och
fyra män (57 procent). Styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår
av Statens ägarpolicy. Arbetstagarrepresentanterna har under
2019 varit fyra män. Genomsnittsåldern på ledamöterna i Green
Cargos styrelse, inklusive arbetstagarrepresentanter är 54 år.
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Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Enligt arbetsordningen för Green Cargos styrelse ska ordföranden tillse att
styrelsearbetet bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina
åligganden. Ordföranden ska bland annat organisera och leda
styrelsearbetet, ha regelbunden kontakt med verkställande
direktör och se till att styrelsen erhåller tillfredsställande
informations- och beslutsunderlag för sitt arbete. Styrelsens
ordförande ansvarar också för att samordna styrelsens syn i förhållande till ägaren i frågor av avgörande betydelse för bolaget,
samt att föra ägardialog avseende uppföljning av hållbarhetsmål
och ekonomiska mål och förmedla dessa inom styrelsen.
Styrelsens arbete under 2019
Styrelsen har under 2019 hållit totalt nio styrelsemöten, varav
sju ordinarie, ett konstituerande och ett extra. Styrelsen i Green
Cargo har under året fortsatt och intensifierat arbetet med de
lönsamhetsutmaningar bolaget står inför. Ledningen har fortsatt
arbetet med det transformationsprogram som startades efter
sommaren 2018 – Förändringsresan. Programmet syftar till att
driva ett systematiskt förbättringsarbete där Green Cargo prioriterar åtgärder inom ledning, processer och kundtillfredsställelse
för ökad säkerhet, punktlighet och lönsamhet.
Styrelsen har under 2019 bland annat hanterat följande
huvudfrågor:
Säkerhet
Punktlighet
Bolagets fortsatta arbete med lönsamhet; bl.a. lönsamhets
analys av större kunder
Förändringsresan
Riskhantering och riskvärdering
Bolagets interna och externa rapportering av hållbart före
tagande inklusive ekonomisk rapportering

R
 evisorns rapportering från löpande granskning av utvalda
processer och rutiner samt rapport avseende granskning
upprättad av extern part, Thomas de Rosche
K
 undavtal med ett affärsvärde överstigande 50 MSEK
A
 vyttring av fastighet i Linköping
F
 örlikning av tvist
R
 efinansiering och utökning av befintliga kreditavtal
A
 vyttring av aktier i SeaRail Oy
K
 apitaltäckningsgaranti till Green Cargo Norge AS
Styrelsens utskottsarbete
Green Cargos styrelse har revisionsutskott och ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor inför styrelsens möten.
Riktlinjer för utskottens arbete finns i respektive utskotts
arbetsordning.
Revisionsutskottet har i uppgift att bland annat svara för
kvalitetssäkring och beredning av företagets finansiella rapporter samt att hålla en löpande dialog med bolagets revisorer.
Revisionsutskottet har under 2019 haft sex protokollförda
möten. Revisionsutskottet har under året bland annat arbetat
med format och innehåll i såväl intern som extern rapportering,
följt Förändringresans resultateffekt, behandlat redovisningen
av miljökompensation samt varit involverad i pågående revisorsupphandling inför styrelsens kommande rekommendation till val
av revisor vid årsstämman 2020. Utskottet har också utvärderat
intern- och externrevisorer, granskat och övervakat externrevisorns opartiskhet och självständighet samt granskat att externa
revisorn inte tillhandahållit rådgivningstjänster som påverkat
opartiskheten. Utskottet har därefter lämnat rekommendation
till val av extern revisor på årsstämman. I revisionsutskottet ingår
sedan konstituerande styrelsemöte 2019 styrelseledamöterna
Catarina Fritz, Anna Elgh och Michael Thorén. Utskottet har
utsett Catarina Fritz, att vara ordförande.
Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelse, styrelsefunktion och närvaro under 2019

Position

Närvaro
styrelsemöte

Invald/
utträde

Närvaro
revisionsutskottsmöte

Närvaro
ersättningsutskottsmöte

Ordförande

9/9

Invald årsstämma 2018

N/A

2/2

Anna Elgh

Ledamot

9/9

Invald årsstämma 2017

4/6

N/A

Henrik Höjsgaard

Ledamot

8/9

Invald årsstämma 2018

N/A

2/2

Mikael Thorén

Ledamot

9/9

Invald årsstämma 2018

5/6

2/2

Catarina Fritz

Ledamot

6/9

Invald årsstämma 2019

4/6

N/A

Charlotte Hansson

Ledamot

5/9

Invald årsstämma 2019

N/A

N/A

Håkan Åkerström

Ledamot

5/9

Invald årsstämma 2019

N/A

N/A

Margaretha Alestig Johnson

Ledamot

3/9

Utträde årsstämma 2019

2/6

N/A

Ann-Christine Hvittfeldt

Ledamot

2/9

Utträde årsstämma 2019

N/A

N/A

Ingvar Nilsson

Ledamot

3/9

Utträde årsstämma 2019

2/6

N/A

Utsedda arbetstagarrepresentanter
Jonas Blomqvist, Seko
Ordinarie

7/9

N/A

N/A

Jerker Liljeberg, ST

Ordinarie

5/9

N/A

N/A

Anders Gustafsson, Seko

Suppleant

4/9

N/A

N/A

Donny Sjöberg, ST

Suppleant

9/9

N/A

N/A

Av stämman
valda ledamöter
Jan Sundling
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Därutöver ska utskottet utvärdera efterlevnaden av beslut
rörande ersättning som fattas av årsstämman. Ersättningsutskottet har under 2019 haft två protokollförda möten. I utskottet ingår sedan konstituerande styrelsemöte 2018 styrelseledamöterna Jan Sundling, Henrik Höjsgaard och Michael Thorén.
Utskottet har utsett Jan Sundling, att vara ordförande.
Utvärdering av styrelsearbetet 2019
Styrelsens har under året, på styrelseordförandes initiativ, utvärderats genom en systematisk och strukturerad process av extern
oberoende part. Utvärderingen syftar bland annat till att få fram
ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete. Resultatet av utvärderingen redovisas för styrelsen och av styrelsens
ordförande till ägaren. Styrelsen fastställer utifrån utvärderingen
åtgärder för att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.
Styrelsens ersättning
Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman. Till styrelsens ordförande utgår arvode med 415 000 SEK och till varje ledamot
med 170 000 SEK. Vid Green Cargos årsstämma beslutades
också i enlighet med Statens ägarpolicy att arvode inte utgår
till styrelseledamot som är anställd av Regeringskansliet eller
till arbetstagarrepresentant. Till revisionsutskottets ordförande
beslutades ett arvode om 55 000 SEK och till utskottets ledamöter vardera 40 000 SEK. Till ledamot av ersättningsutskottet
utgår inget arvode.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
OCH KONCERNLEDNING
Styrelsen tillsätter verkställande direktör i bolaget. Den 7 januari
2019 tillträdde Ted Söderholm som verkställande direktör och
koncernchef. Den verkställande direktören ansvarar för den
löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar. Inom de ramar som styrelsen fastslagit leder
verkställande direktören verksamheten samt håller styrelsens
ordförande kontinuerligt informerad om väsentliga affärshändelser. Verkställande direktören ska organisera bolagets
ledning så att ändamålsenlig styrning och kontroll av verksamheten uppnås. Övriga medlemmar i koncernledningen utses av
verkställande direktören. Koncernledningen är ett informations-,
diskussions- och beslutsforum för koncerngemensamma frågor.
Koncernledningens möten leds av verkställande direktören och
sammanträden sker månatligen. Green Cargos koncernledning,
inklusive verkställande direktör, redovisas närmare på sidan 91.
Ersättning till ledande befattningshavare
På Green Cargos årsstämma den 29 april 2019 beslutade
ägaren om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare. Avseende ersättning och andra
anställningsvillkor ska Green Cargo tillämpa de principer som
beslutats av regeringen den 22 december 2016 fastställda
”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare
i bolag med statligt ägande”. Motsvarande principer tillämpas
i Green Cargos dotterbolag. Green Cargo tillämpar inte rörlig
ersättning för ledande befattningshavare. Riktlinjer för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare 2020 kommer
att anpassas efter den uppdatering av svensk kod för bolagsstyrning som gäller från den 1 januari 2020.
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Dotterbolag och intressebolag
Green Cargo hade sex direkta dotterbolag vid utgången av 2019;
TGOJ Trafik Aktiebolag, Green Cargo Loco & Wagon Trading AB,
Green Cargo Fastigheter AB, Green Cargo Händelö AB, Nordisk
Transport Rail Aktiebolag och Green Cargo Norge AS. Green
Cargo Norge AS, är i sin tur moderbolag till Green Cargo Terminaltjenester AS och Green Cargo Togdrift AS. I samtliga direkta
dotterbolag och indirekta dotterbolag i koncernen finns någon ur
Green Cargos koncernledning representerad i styrelsen.
REVISORER
Extern revision
Enligt Statens ägarpolicy och revisionsförordningen som gällde
vid årsstämman 2019 är det bolagets styrelse som lämnar
förslag till val av revisor efter rekommendation från revisionsutskottet. Det slutliga beslutet av val av revisorer fattades av
ägaren på årsstämman. Revisorns uppgift är att granska bolagets och koncernens finansiella rapportering samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Vid Green
Cargos årsstämma den 29 april 2019 valdes revisionsbolaget
KPMG till revisorer. Revisionsuppdraget gäller till utgången av
årsstämman 2020. KPMG utsåg auktoriserad revisor Jenny
Jansson till huvudansvarig revisor. Jenny Jansson har inte haft
uppdrag i andra bolag som påverkar oberoendet som revisor i
Green Cargo. Till revisorer och revisionsbolag har arvode utgått
för revision och för revisionsnära rådgivning.
STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL
AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna
kontrollen avseende den ﬁnansiella rapporteringen vilket regleras i den svenska aktiebolagslagen och Koden. Följande avsnitt
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Koden
och är därmed begränsad till intern kontroll avseende den ﬁnansiella rapporteringen. Intern kontroll avseende den ﬁnansiella
rapporteringen syftar till att ge en rimlig säkerhet avseende
tillförlitligheten i den externa ﬁnansiella rapporteringen i form
av delårsrapporter och års- och hållbarhetsredovisning. Vidare
att de är upprättade i överensstämmelse med tillämpliga lagar,
redovisningsstandarder och de särskilda riktlinjer för extern
rapportering som gäller för företag med statligt ägande.
Kontrollmiljö
Grunden för den interna kontrollen utgörs av kontrollmiljön med
organisation, beslutsvägar och ansvar. Styrelsen fastställer
årligen ett antal styrande dokument såsom arbetsordning för
styrelsen respektive dess utskott, vd-instruktion, instruktion för
rapportering av hållbart företagande inklusive den ekonomiska
rapporteringen samt andra relevanta policydokument. Styrelsen
ansvarar enligt statens ägarpolicy för att fastställa för verksamheten relevanta policydokument och för att årligen utvärdera
gällande policydokument och tillhörande processer för uppföljning och regelefterlevnad. Green Cargo har ett aktivt arbete
med bl.a. följande policydokument: Uppförandekod, inkluderande exempelvis Arbetsmiljöpolicy och Säkerhetspolicy, samt
Inköpspolicy och Finanspolicy.

F Ö R VA LT N I N GS B E R ÄT T E L S E

Kontrollmiljön omfattar också den kultur och de värderingar som
styrelse och företagsledning kommunicerar och verkar utifrån
vilket bland annat förmedlas genom den uppförandekod som årligen fastställs av styrelsen. Styrelsens ansvar och dess utskotts
inbördes arbetsfördelning framgår av styrelsens arbetsordning.
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott som bland annat bereder styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets ﬁnansiella
rapportering. CFO ansvarar för att det ﬁnns interna redovisningsriktlinjer och riktlinjer för den ﬁnansiella rapporteringen och att
de är utformade i enlighet med gällande lagkrav, noteringskrav
och redovisningsstandarder.
Riskbedömning
Green Cargo har gjort en riskanalys av posterna i balans- och
resultaträkning för Green Cargo-koncernen. För dessa poster
identifierades även källan för respektive risk. Varje post bedömdes utifrån specifika kriterier, såsom exempelvis volatilitet,
subjektivitet och komplexitet. Ingen av de identifierade riskerna
bedömdes som hög.
Riskanalys och risker kopplade till den ﬁnansiella rapporteringen diskuteras regelbundet med bolagets externa revisorer
som också årligen presenterar sin riskbedömning för revisionsutskott samt styrelse i revisionsplanen.
Kontrollaktiviteter
Bolagets interna processer och rutiner ger gott stöd för löpande
hantering av risker. Kontrollaktiviteter i syfte att förebygga,
upptäcka samt korrigera fel och avvikelser, ﬁnns inbyggda i
Green Cargos process för ﬁnansiell rapportering. Kontrollerna
har utformats för att hantera risker för att väsentliga fel uppstår i
den ﬁnansiella rapporteringen och består av såväl övergripande
som detaljerade kontroller.
Under 2019 har extern konsult utfört testning av den interna
kontrollen i drift-, löne-, bokslut, och intäktsprocessen, generella
IT-kontroller, samt i policys och riktlinjer.
Bolaget hade ingen egen separat internrevisionsfunktion
under 2019. Bolaget avser i nuläget inte att inrätta en särskild internrevisionsfunktion. Denna funktion kan under 2020
hanteras inom ramen för CFO:s ansvar och organisation, med
stöd av extern expertis som genomför kontrollåtgärder. Green
Cargo arbetar löpande med att utveckla den interna styrningen
och kontrollen i bolaget bland annat genom att beakta och vidta
åtgärder avseende rekommendationer från bolagets externa
revisorer. Vidare utförs, vid behov, separata utvärderingar av särskilda fokusområden. Styrelsen ska årligen utvärdera behovet av
en särskild internrevisionsfunktion.

inom intern styrning och kontrollområdet. Extern rapportering
sker i enlighet med riktlinjerna i statens ägarpolicy. Finansiell
information i form av årsredovisning och bokslutskommuniké
ﬁnns tillgänglig på Green Cargos hemsida.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av att den interna styrningen och
kontrollen avseende den ﬁnansiella rapporteringen är ändamålsenlig och effektiv sker löpande av styrelse, vd, företagsledning
och inom ﬁnansavdelningen. Genom kontroller och analyser
identiﬁeras förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Eventuella
brister rapporteras till ansvarig person för att förbättring ska
kunna ske.
Varje år upprättas en affärsplan som innehåller både
strategi och budget och är nedbruten på avdelningsnivå för
uppföljning. Styrelsen erhåller varje månad en rapport över den
finansiella ställningen i jämförelse med både affärsplan och
föregående år. Uppföljning görs också av de mål som fastställts
i bolagets balanserade styrkort, Måltavlan, inom områdena
Säkerhet, Medarbetare, Miljö, Kund & Kvalitet samt Finans.
Styrelsen träffar varje år de externa revisorerna för en
avrapportering av den externa revisionen omfattande bland annat
internkontroll. Styrelsen träffar även revisorn utan företagsledningen minst en gång per år. Utöver detta har ordförande i revisionsutskottet en löpande kontakt med den påskrivande revisorn.
Bolagets externa revisorer granskar utvalda processer och
rutiner som en del av den årliga revisionen. Green Cargo arbetar
löpande med att utveckla den interna styrningen och kontrollen
i bolaget bland annat genom att beakta och vidta åtgärder avseende rekommendationer från bolagets externa revisorer. Vidare
utförs, vid behov, separata utvärderingar av särskilda fokusområden som beskrevs ovan.

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande (kronor):
Balanserade vinstmedel

317 533 960

Fond för verkligt värde

–11 396 915

Årets resultat
Summa

–132 040 550
174 096 495

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs

174 096 495

Varav till fond för verkligt värde

–11 396 915

Information och kommunikation
Interna informationskanaler i övrigt består bland annat av
information från regelbundna möten i företagsledningen, lokala
informationsmöten för all personal (arbetsplatsträffar) och
bolagets intranät.
Revisionsutskott och styrelsen erhåller ﬁnansiell information
av företagsledningen vid varje bokslutstillfälle. Vidare erhåller
revisionsutskott regelbunden återkoppling från de externa revisorerna och hålls därigenom uppdaterat på aktuella iakttagelser
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Resultaträkning koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

KVARVARANDE VERKSAMHET
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

4, 5

Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Andel i intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat från kvarvarande verksamheter
AVVECKLAD VERKSAMHET
Resultat netto efter skatt från avvecklad verksamhet
Årets resultat

2019

2018

4 096
181
4 277

4 208
106
4 314

–2 037
–1 369
–541
–441
18
–93

–2 358
–1 372
–473
–236
3
–122

1
–37
–129

1
–34
–155

14

–
–129

–14
–169

33

–
–129

–11
–179

6

4, 7
8
9
15, 16, 18
11

12
13

Rapport över totalresultatet koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

Årets resultat

2018

–129

–179

Poster som inte kan omföras till årets resultat
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

–7

1

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
Omräkningsdifferenser
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt

10
–
4
–1
6

13
7
1
–2
20

–123

–159

Summa totalresultat för året
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Balansräkning koncernen
TILLGÅNGAR
MSEK

KONCERNEN
Not

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Balanserade utvecklingsutgifter
Pågående balanserade utvecklingsutgifter
Summa immateriella anläggningstillgångar

21

10

8

23

29

33

Materiella anläggningstillgångar
Mark, markanläggningar och byggnader

16

13

16

Transportmedel

16

1 224

1 348

Leasade transportmedel

17

–

474

Nyttjanderättstillgångar

18

959

–

Inventarier och andra tekniska anläggningar

16

34

36

Pågående nyanläggningar

16

142

100

2 372

1 975

6

4

6

4

2 407

2 012

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

20

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

21

28

26

Kundfordringar

29

403

468

16

11

Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24

Likvida medel

29

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

4

2

82

115

95

45

628

668

3 035

2 679
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Balansräkning koncernen
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Avsättningar pensioner
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Derivatinstrument
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga leasingskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga avsättningar
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KONCERNEN
Not

26

30
17, 18
29
29

17, 18
29
22
23

2019-12-31

2018-12-31

200
1 047
–14
–631
–129
473

200
1 047
–20
–452
–179
596

19
452
377
22
870

14
473
746
24
1 258

195
580
419
498
0
1 692

189
73
57
499
8
826

3 035

2 679

R ÄKENSK APER

Förändringar i eget kapital koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

Ingående balans per 2018-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

200

1 047

–40

–347

–105

755

–105

105

0

–179

–179

Disposition av föregående års resultat
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt

11

11

Säkring av nettoinvestering, efter skatt

7

7

Omräkningsdifferens, efter skatt

1

1

Omvärderingar av förmånsbestämda
pensionsplaner, efter skatt

1

1

Summa övrigt totalresultat

–

–

20

–

–

20

Summa totalresultat

–

–

20

–

–179

–159

200

1 047

–20

–452

–179

596

200

1 047

–20

–452

–179

596

–179

179

0

–129

–129

Utgående balans per 2018-12-31

26

Ingående balans per 2019-01-01
Disposition av föregående års resultat
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt

8

8

0

Säkring av nettoinvestering, efter skatt
Omräkningsdifferens, efter skatt

–6

–6

Summa övrigt totalresultat

–

Summa totalresultat
Utgående balans per 2019-12-31

4

4

Omvärderingar av förmånsbestämda
pensionsplaner, efter skatt

26

–

6

–

–

6

–

–

6

–

–129

–123

200

1 047

–14

–631

–129

473

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 019

55

R ÄKENSK APER

Kassaflödesanalys koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

2019

2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

–129

–155

406

251

Betalningar avseende avsättningar

–13

–29

Betald skatt

–25

–25

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

239

42

114

4

69

–13

422

33

27

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/Minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–7

–12

–160

–139

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

23

5

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

16

225

3

3

–125

83

532

150

–779

–363

–247

–213

50

–98

45

142

95

45

Utdelning från under året avyttrat intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av leasingskulder och lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

27

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Resultaträkning moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

2019

2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

4, 5
6

Summa rörelsens intäkter

3 738

3 796

153

104

3 891

3 900

Rörelsens kostnader
Driftskostnader

4, 7

–1 800

–2 043

Personalkostnader

8

–1 269

–1 269

Övriga externa kostnader

9

–513

–442

15, 16, 18

–416

–234

–107

–88

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

10

6

1

Resultat från andelar i intresseföretag

11

4

3

Ränteintäkter och liknande resultatposter

12

1

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

–36

–95

–132

–178

0

–14

–132

–192

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

14

Årets resultat

Rapport över totalresultatet moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

Årets resultat

2019

2018

–132

–192

10

13

–2

–3

8

10

–124

–182

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat för året

14
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Balansräkning moderbolaget
TILLGÅNGAR
MSEK

MODERBOLAGET
Not

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Balanserade utvecklingsutgifter
Pågående balanserade utvecklingsutgifter
Summa immateriella anläggningstillgångar

21

9

8

23

29

32

Materiella anläggningstillgångar
Mark, markanläggningar och byggnader

16

1

1

Transportmedel

16

1 223

1 348

Leasade transportmedel

17

–

474

Nyttjanderättstillgångar

18

953

–

Inventarier och andra tekniska anläggningar

16

34

36

Pågående nyanläggningar

16

142

100

2 353

1 958

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

19

55

55

Andelar i intresseföretag

19

–

15

Uppskjutna skattefordringar

20

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3

5

58

75

2 440

2 066

Omsättningstillgångar
Varulager

21

28

26

Kundfordringar

29

298

375

4

42

47

12

9

3

2

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24

85

118

Kassa och bank

29

68

23

536

599

2 976

2 665

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning moderbolaget
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

MODERBOLAGET
Not

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

200

200

Reservfond

100

100

14

17

314

317

Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde

–11

–19

Balanserade vinstmedel

318

507

–132

–192

Årets resultat

175

296

26

489

613

Avsättningar pensioner

30

5

7

Övriga avsättningar

23

0

8

5

15

Summa eget kapital
Avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga leasingskulder

17

452

473

Övriga långfristiga skulder

29

380

746

Derivatinstrument

29

19

24

851

1 243

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

170

176

Skulder till koncernföretag

4

22

14

Kortfristiga leasingskulder

17, 18

574

73

Övriga skulder

29

410

56

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

455

474

Summa kortfristiga skulder

1 631

793

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 976

2 665
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Förändringar i eget kapital moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

Ingående balans per 2018-01-01

Aktiekapital

200

Fond för
Reserv- utvecklingsfond
utgifter

100

9

Fond för
verkligt
värde

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

–29

552

–37

795

–37

37

0

Disposition av föregående års resultat
Aktiverade egenupparbetade utv.utgifter

8

0

–8

Totalresultat
–192

–192

–

–

10

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
Summa övrigt totalresultat

–

Summa totalresultat
Utgående balans per 2018-12-31

10

10

26

Ingående balans per 2019-01-01

–

–

10

–

–

–

10

–

–192

–182

200

100

17

–19

507

–192

613

200

100

17

–19

507

–192

613

–192

192

0

Disposition av föregående års resultat
Aktiverade egenupparbetade utv.utgifter

–3

0

3

Totalresultat
Årets resultat

–132

–132

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
Summa övrigt totalresultat

–

–

–

8

–

–

8

Summa totalresultat

–

–

–

8

–

–132

–124

200
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–11
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–132

489
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Kassaflödesanalys moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

2019

2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

–132

–178

396

315

Betalningar avseende avsättningar

–13

–29

Betald skatt

–25

–25

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

226

83

137

–31

38

–22

401

30

27
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Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/Minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–7

–13

–160

–138

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

17

5

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

16

225

3

3

–131

83

532

150

Amortering av leasingskulder och lån

–757

–363

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–225

–213

45

–100

23

123

68

23

Utdelning från intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Samtliga belopp är angivna i MSEK om inget annat anges.
Vid upprättande av årsredovisningen kan avrundningsdifferenser
förekomma då beloppen anges i MSEK.
NOT 1

ALLMÄN INFORMATION

Green Cargo erbjuder en säker, pålitlig och klimatsmart logistiklösning
med järnvägen som bas. Vår vision – järnvägslogistik i världsklass – är
styrande för hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar. Green
Cargo binder samman närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och tillgodoser transportbehov som varierar från en vagn till hela
tågsätt. Med partners länkar Green Cargo dessutom den svenska marknaden till nära 2 000 destinationer på den europeiska kontinenten. Att
kombinera järnväg med bil möjliggör för många företag att välja järnvägen,
även om de inte är spåranslutna. Järnvägen har en avgörande betydelse
för svenskt näringslivs konkurrenskraft och Green Cargos hållbara logistiksystem lägger grunden för Sveriges välstånd och konsumtion.
Moderbolaget Green Cargo AB ägs till 100 procent av svenska staten
och förvaltas av Näringsdepartementet.
Green Cargo AB har sitt säte i Solna i Sverige och adressen till
företagets huvudkontor är: Box 39, 171 11 SOLNA.
De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen och
verkställande direktören den 23 mars 2020 och de kommer att föreläggas årsstämman den 27 april 2020 för fastställande.

NOT 2

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄNT
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända
International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee. Vidare tillämpar koncernen
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner) vilken specificerar de tillägg till
upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen.
Tillgångar och skulder är värderade till anskaffningsvärden, förutom
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.
Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av
derivatinstrument och finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen, eller i övrigt totalresultat och ackumuleras i
eget kapital i Säkringsreserv. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas, eller
betalas inom tolv månader från balansdagen. Övriga tillgångar och skulder
redovisas som anläggningstillgångar respektive långfristiga skulder.
Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens med undantag
för de tvingande regler som framgår i Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer). Skillnader
i redovisningsprinciperna mellan koncern- och moderbolaget framgår
under rubriken ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. Nedan beskrivs
mer väsentliga redovisningsprinciper som har tillämpats. Dessa principer
har tillämpats konsekvent för presenterade år, om inte annat anges.

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Ändrade redovisningsprinciper
IFRS 16
IFRS 16 är en ny standard avseende redovisning av leasing som har trätt
i kraft den 1 januari 2019. Green Cargo tillämpar IFRS 16 i både koncern
och moderbolag. För leasetagare försvinner klassificeringen enligt IAS 17
i operationell och finansiell leasing och har ersatts av en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen.
Undantag för redovisning i balansräkningen finns för leasingkontrakt
av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst tolv månader.
Green Cargo tillämpar den förenklade övergångsmetoden där beräkningen av skulden vid övergången till IFRS 16 baseras på återstående
betalningar för den leasade tillgången. De avtal som omfattas av övergången till IFRS 16 redovisas i allt väsentligt i Green Cargo AB (juridisk
person) från tillämpningsdagen. Vid första tillämpningsdagen innebär

detta inga effekter på den ingående balansen av eget kapital eller
uppskjuten skatt. Avtal som kapitaliseras är fastighetshyror, lok, vagnar
och lastbärare samt tjänstebilar. Dessa avtal har tidigare redovisats som
operationella. För resterande operationella leasingavtal har förenklingsregeln applicerats och ingen kapitalisering av dessa avtal har skett.
Dessa avtal har antingen en löptid understigande tolv månader och/eller
uppgår till ringa värde. Redovisningen av dessa hanteras därmed även
fortsättningsvis som operationell leasing. Tidigare finansiell leasing redovisades redan som tillgång och skuld i Green Cargo AB (juridisk person)
och ingen effekt har uppstått avseende dessa finansiella leasingavtal
i samband med införandet av IFRS 16.
I resultaträkningen redovisas avskrivningar separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Koncernens rörelseresultat för
januari till december förbättrades med 6 MSEK jämfört med om tidigare
redovisningsprinciper hade använts, med anledning av att en del av
leasingkostnaderna redovisas som räntekostnad. I kassaflödesanalysen
ökar kassaflödet från verksamheten och kassaflödet från finansieringsverksamheten minskar. Införandet av IFRS 16 har inte påverkat
koncernens finansieringskapacitet. Koncernens nyckeltal avseende
nettoskuldsättningsgrad har ökat till följd av IFRS 16.
För lokaler har vid fastställande av leasingperioden förlängningsoptionen inkluderats i de fall vi bedömt det rimligt säkert att den kommer
att utnyttjas. För resterande leasingavtal har leasingperioden fastställts
utifrån avtalad leasingperiod. Koncernens marginella låneränta används
vid beräkning och värdering av leasingskulden vid tillämpningsdagen.
Till följd av IFRS 16 och som framgår av balansräkningen redovisas
från 2019 en nyttjanderättstillgång som representerar en rätt att använda
den underliggande tillgången. Finansiell leasing som enligt IAS 17 redovisats som materiella anläggningstillgångar per den 31 december 2018 har
flyttats till nyttjanderättstillgångar. Totalt redovisad nyttjanderättstillgång
per den 31 december 2019 uppgår till 959 MSEK varav 477 MSEK rör
tillkommande poster på grund av IFRS 16. Totalt redovisad leasingskuld
uppgår till 1 032 MSEK varav 477 MSEK rör tillkommande poster utifrån
IFRS 16.
Skillnaden mellan operationella leasingåtaganden för koncernen
som redovisats enligt IAS 17 precis före första tillämpningsdagen
(2018–12–31) och leasingskulder som redovisas enligt IFRS 16 vid
första tillämpningsdagen (2019–01–01):
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal, exklusive korttidsleasingavtal samt avtal med lågt
värde, uppgick per den 31 december 2018 till 455 MSEK. Tillkommande
medräknade förlängningsoptioner uppgår till 153 MSEK och tillkommande leasingskulder per den 31 december 2018 uppgick till 473
MSEK. Diskonterat med koncernens marginella låneränta uppgår redovisad leasingskuld per den 1 januari 2019 till 1 046 MSEK.
Standarder som har publicerats men ännu ej tillämpas av bolaget
Inga nya av bolaget tillämpbara standarder har publicerats.
Tillämpning av redovisningsprinciper Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt
eller genom dotterföretag innehar ett bestämmande inflytande. Modellen i IFRS för bedömning av när bestämmande inflytande föreligger
baseras på (i) vilket inflytande som föreligger, (ii) vilken exponering mot
rörlig avkastning för sitt engagemang i investeringen som föreligger
samt (iii) möjligheter att utöva inflytandet över innehavet går att påverka
den egna avkastningen. I ej helägda dotterföretag, redovisas innehav
utan bestämmande inflytande i koncernbalansräkningen som en post
inom eget kapital och utgörs av utomstående aktieägares andel av
dotterföretagets resultat och nettotillgångar. Dotterföretag redovisas
enligt förvärvsmetoden. Förvärvade identifierbara tillgångar, skulder
och eventualförpliktelser värderas till verkligt värde på förvärvsdagen.
Villkorade betalningar efter förvärvsdagen klassificeras som skulder
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och omvärderas via resultaträkningen. Det överskott som utgörs av
skillnaden mellan den överförda ersättningen och nettot per förvärvstidpunkten, av verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och
skulder, redovisas som goodwill. Denna uppkomna goodwill värderas
och redovisas enligt avsnittet immateriella tillgångar. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets
nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Endast resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens
egna kapital. Alla transaktionskostnader avseende förvärv kostnadsförs.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster
på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade
förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Omräkning av utlandsverksamheter
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens
utlandsverksamheters balansräkningar från dess funktionella valuta till
svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som uppstår redovisas mot övrigt totalresultat och överförs till
koncernens omräkningsreserv. Den ackumulerade omräkningsdifferensen omförs och redovisas som en del i rearesultatet i de fall utlandsverksamheten avyttras. Goodwill och justeringar till verkligt värde som är
hänförliga till förvärv av verksamheter med annan funktionell valuta än
svenska kronor behandlas som tillgångar och skulder i den förvärvade
verksamheten och omräknas till balansdagens valutakurs.
Intresseföretag
Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande, men
inte ett bestämmande, inflytande över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent av
röstetalet. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade
värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel
i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- respektive undervärden. I koncernens resultaträkning
redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i
intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar investeringens redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår
till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget redovisar koncernen
inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser
eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Om intresseföretaget senare visar vinst återgår koncernen till att redovisa sin andel av
dessa vinster först när dessa uppgår till samma belopp som andelen av
förlusterna vilka inte redovisats av koncernen.
Intäkter
Företagets kundkontrakt består i huvudsak av intäkter från gods
transporter i allt väsentligt utförda med egna lok och vagnar. Intäkten
redovisas när transporterna har genomförts. I transporten ingår ofta
även åtaganden för växling, forsling och eventuellt lyft. Växling, forsling
och lyft utförs vid start och avslut av transporten. Transporttiden är
normalt mycket kort och varierar normalt mellan en till två dagar.
Transportintäkten redovisas vid ankomst till kunden, vilket överensstämmer med när kunden har fått kontroll över godset och Green Cargo
har levererat sitt åtagande. Intäkten avräknas därmed inte över tid.
Intäkter för tillkommande tjänster redovisas när de har utförts.
Transportintäkter kan delas in i vagnslast- och systemtransporter.
Inom vagnslast erbjuder Green Cargo transport av vagnar från
avsändare till mottagare inom Green Cargo och samarbetspartners
nätverk i mån av plats enligt tidtabell. Med Systemtransporter utformar
Green Cargo unika lösningar för verksamheter med stora volymer i
regelbundna flöden mellan fasta destinationer. I kundkontraktet ingår en
på förhand bestämd fast kapacitet och funktionalitet i form av tåg och
personal, till ett på förhand bestämt pris. Kundkontraktens längd kan
överstiga flera år.
Intäkter från transporter till och från utlandet där Green Cargo
använder annan järnvägsoperatör på utländsk sträcka redovisas brutto.
Hela faktureringen, även den del som avser utländsk sträcka och utförs
av underleverantör, redovisas därmed som intäkt. Ersättning till utländsk
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järnvägsoperatör redovisas som kostnad. Skälet till denna redovisningsprincip är att Green Cargo har ett totalåtagande gentemot kund. Fakturering sker normalt i efterskott, vilket innebär att det inte uppstår några
väsentliga utestående kontraktsåtaganden.
Genom dotterbolaget NTR AB bedriver koncernen speditionsverksamhet. NTR AB köper och säljer transportkapacitet avseende
internationella järnvägstransporter. Intäkt redovisas i den period som
transporten startas.
Rabatter i form av så kallad volymbaserad kickback förekommer
enbart i begränsad omfattning och avräknas då löpande från intäkten.
Green Cargo har inga väsentliga finansieringskomponenter kopplade till
kundkontrakten. Normala kredittider tillämpas för bolagets kunder.
Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas i balans- och resultaträkningarna när det
föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor
som är förknippade med bidraget och att bidraget kommer att erhållas.
Statliga bidrag redovisas över resultaträkningen som intäkt. Bidragen
periodiseras på samma sätt och över samma tidsperiod som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Om företaget redan haft
kostnaden som bidraget avser redovisas bidraget som intäkt så snart
fordran uppkommer.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner, sociala kostnader och
betald semester, redovisas som en kostnad i aktuell intjänandeperiod.
Avgiftsbestämda pensioner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit
sig att betala. Storleken på den anställdes pension beror på de avgifter
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag samt den
kapitalavkastning som avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets
resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt
företaget under en period.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Utmärkande för förmånsbestämda pensionsplaner är att de anger ett
belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering,
vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid
och lön. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas
årligen av oberoende aktuarie med tillämpning av den så kallade projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden
med användning av räntesatsen på svenska bostadsobligationer, som är
utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i, med
löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens. Aktuariella
vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och
förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt totalresultat
under den period då de uppstår. Kostnader avseende tjänstgöring under
tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning redovisas direkt när företaget har en fastställd kommunicerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk
möjlighet att annullera planen. Vid arbetsbefrielse under uppsägningstiden görs en avsättning för uppsägningslönen direkt, vid arbetsplikt
kostnadsförs uppsägningslönen under uppsägningstiden.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel,
utdelningsintäkter och vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet. Ränteintäkter på finansiella
instrument redovisas enligt effektivräntemetoden (se nedan). Resultatet
från avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och
fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till
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köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumentet. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, förlust vid värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet
och nedskrivning av finansiella tillgångar. Finansiella valutakursvinster
och valutakursförluster redovisas netto. Effektivräntan är den ränta som
diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under ett
finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens
eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser.
Skatter
Redovisad skatt utgörs av aktuell samt uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovisas
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. Den aktuella skatten baseras på periodens resultat och beräknas på balansdagens skattesats.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Skattelagstiftningen innehåller andra regler än vad som följer av god
redovisningssed vad gäller tidpunkt för beskattning av vissa affärshändelser. Uppskjuten skatt redovisas på skillnader vilka härigenom uppstår
mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet av tillgångar
och skulder, så kallade temporära skillnader, samt även på underskottsavdrag. Vad beträffar värderingen av uppskjutna skattefordringar, det vill
säga värdet av framtida skattereduktioner, gäller att uppskjutna skattefordringar redovisas om det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot
framtida skattepliktiga överskott. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Då Green Cargo har en historik av skattemässiga förluster redovisas
uppskjutna skattefordringar endast i den mån det finns tillräckliga skattepliktiga temporära skillnader som övertygande talar för att tillräckliga
skattepliktiga överskott kommer att finnas.
Immateriella tillgångar
Det överskott som utgörs av skillnaden mellan den överförda ersättningen och nettot per förvärvstidpunkten, av verkliga värden på
förvärvade identifierbara tillgångar och skulder, redovisas som goodwill.
Goodwill vid förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella
tillgångar.
Goodwill vid förvärv av intresseföretag ingår i värdet på innehav
i intresseföretag. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt
nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningsprövning görs även då
indikationer finns på att en värdenedgång kan ha skett. Vinst eller förlust
vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den
goodwill som avser den avyttrade enheten.
Utgifter för utveckling av programvara för eget bruk redovisas som
tillgång i balansräkningen, under förutsättning att framtida effektivitetsvinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter. Utgifter för anställd
personal, utbildning och löpande underhåll kostnadsförs löpande. Balanserade utvecklingsutgifter består främst av utgifter för utveckling av
IT-system och skrivs av linjärt under den beräknade nyttjandeperioden.
Avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter är 3–10 år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter för förbättringar utöver tillgångens ursprungliga nivå ökar tillgångens redovisade
värde. Utgifter för reparation och löpande underhåll redovisas som
kostnad. Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden,
beräknad nyttjandeperiod och förväntade restvärden. Nedskrivning sker
i de fall då det redovisade värdet är högre än det högsta av beräknat
nyttjandevärde och tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader.
Nyttjandevärdet baseras på framtida diskonterade kassaflöden
från användandet av tillgången inklusive beräknat restvärde vid
nyttjandeperiodens slut. Linjär avskrivningsmetod tillämpas och följande
avskrivningstider gäller:

Tillgångsslag

Avskrivning i %

Byggnader

2–4

Markanläggningar

5

Lok och vagnar

4–5

Övriga transportmedel

10–20

Övriga inventarier, inklusive lok- och byggnadskomponenter

5–20

Vissa komponenter i bolagets lokpark har en nyttjandeperiod som är
kortare än den totala livslängden för loket ifråga och ersätts därför
regelbundet vid periodiska underhåll (så kallade revisioner). Dessa komponenter särskiljs och skrivs av som separata enheter över denna kortare
nyttjandeperiod (komponentavskrivningsmetoden). Även för byggnader
särskiljs komponenter, vilka skrivs av över olika nyttjandeperioder.
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod prövas varje balansdag
och justeras vid behov. Vinster och förluster vid avyttring fastställs
genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och
redovisas i resultaträkningen.
Nedskrivningar
Goodwill som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som
skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning då händelser eller
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske
inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med
vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat
med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar återförs om det
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast i den
utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger
det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om ingen nedskrivning hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som i så fall skulle
ha gjorts. Nedskrivningar på goodwill återförs inte.
Leasing
Bolaget tillämpar IFRS16 från och med 1 januari 2019, se avsnittet ovan
om ändrade redovisningsprinciper.
Principer tillämpade från och med 1 januari 2019
När ett avtal ingås bedömer Green Cargo om avtalet är, eller innehåller,
ett leasingavtal. Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet
överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen
av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.
Leasingavtal där Green Cargo är leasetagare
Green Cargo redovisar en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid
leasingavtalets inledningsdatum. Nyttjanderättstillgången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket består av leasingskuldens initiala värde
med tillägg för leasingavgifter som betalas vid eller före inledningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgifter. Nyttjanderättstillgången
skrivs av linjärt från inledningsdatumet till det tidigare av slutet av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiodens slut, vilket i normalfallet
för Green Cargo är leasingperiodens slut.
Leasingskulden – som delas upp i långfristig och kortfristig del – värderas initialt till nuvärdet av återstående leasingavgifter under den bedömda
leasingperioden. Leasingperioden utgörs av den ej uppsägningsbara perioden med tillägg för ytterligare perioder i avtalet om det vid inledningsdatumet bedöms som rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas.
Leasingavgifterna diskonteras med Green Cargos marginella
upplåningsränta, vilken utöver bolagets kreditrisk återspeglar respektive
avtals leasingperiod, valuta och kvalitet på underliggande tillgång som
tänkt säkerhet.
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Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgifter under bedömd
leasingperiod:
• fasta avgifter
• variabla leasingavgifter kopplade till index eller pris, initialt värderade
med hjälp av det index eller pris som gällde vid inledningsdatumet
• eventuella restvärdesgarantier som förväntas betalas
• lösenpriset för en köpoption som Green Cargo är rimligt säker på att
utnyttja och
• straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet om bedömd
leasingperiod återspeglar att sådan uppsägning kommer att ske
Leasingskulden för Green Cargos lokaler med hyra som indexuppräknas
beräknas på den hyra som gäller vid respektive rapportperiods slut. Vid
denna tidpunkt justeras skulden med motsvarande justering av nyttjanderättstillgångens redovisade värde. På motsvarande sätt justeras skuldens
och tillgångens värde i samband med att ombedömning sker av leasingperioden. Detta sker i samband med att sista uppsägningsdatumet inom
tidigare bedömd leasingperiod för lokalhyresavtal har passerats alternativt
då betydelsefulla händelser inträffar eller omständigheterna på ett betydande sätt förändras på ett sätt som är inom Green Cargos kontroll och
påverkar den gällande bedömningen av leasingperioden.
Green Cargo presenterar nyttjanderättstillgångar och leasingskulder
som egna poster i rapporten över finansiell ställning.
För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 månader eller
mindre eller med en underliggande tillgång av lågt värde, understigande
50 KSEK, redovisas inte någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld.
Leasingavgifter för dessa leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt
över leasingperioden.
Principer tillämpade till och med 31 december 2018
Green Cargo klassificerade under perioden före 2019 leasingavtal – avtal
som gav en rätt till att använda en tillgång under en överenskommen
period i utbyte mot en betalning eller en serie av betalningar – som operationella eller finansiella baserat på om avtalet i allt väsentligt överförde de
risker och fördelar som var förknippade med ägandet av tillgången.
Som leasetagare redovisades kostnader avseende operationella leasingavtal i årets resultat linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna
i samband med tecknandet av ett avtal redovisades i årets resultat som
en minskning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets löptid.
Variabla avgifter kostnadsfördes i de perioder de uppkom.
Finansiellt leasingavtal i vilka Green Cargo var leasetagaren redo
visades i allt väsentligt på sätt som motsvarar redovisningen av leasing
avtal enligt ovan från och med den 1 januari 2019. Den huvudsakliga
skillnaden bestod i att i fordonsleasingavtal där Green Cargo garanterade restvärdet inkluderade hela restvärdesbeloppet i beräkningen av
leasingskulden (och indirekt leasingtillgången).
Varulager
I koncernen finns lager av reservdelar och lager av diesel. Varulagret
värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde
och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Vid bestämmande av
anskaffningsvärdet för reservdelar används genomsnittsmetoden. Vid
bestämmande av anskaffningsvärdet för diesel görs en beräkning av när
en genomsnittlig liter inhandlades med hjälp av lagrets genomsnittliga
omsättningshastighet. Det inköpspris som förelåg vid denna anskaffningstidpunkt ligger till grund för värderingen av dieseln. Vid bedömning
av inkurans tas hänsyn till lagrets ålder och omsättningshastighet.
Finansiella instrument
Green Cargo tillämpar IFRS 9 vid redovisning av finansiella instrument.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar samt
derivat. Bland skulder återfinns leverantörsskulder, låne- och leasingskulder samt derivat. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för
transaktionskostnader. Klassificering av finansiella instrument sker vid
anskaffning och redovisas beroende av hur de klassificerats enligt nedan.
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när
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bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas
upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om
faktura inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på likviddagen.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts. Finansiella
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgjorts
eller på annat sätt upphört. Verkligt värde för noterade placeringar baseras på aktuella marknadskurser. För onoterade värdepapper fastställs
verkligt värde till emittentens eller banks värdering. Koncernen värderar
sina finansiella instrument till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt
värde via resultaträkningen eller verkligt värde via övrigt totalresultat.
Värderingen är beroende av syftet med att instrumenten förvärvades; om
de innehas för att hållas till förfall eller om de kan säljas.
Finansiella tillgångar/skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar/skulder och derivatinstrument som kan säljas eller
hållas till förfall omvärderas löpande till verkligt värde via resultaträkningen. Tillgångar och skulder i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder om de antingen innehas
för att kunna säljas eller förväntas bli realiserade inom tolv månader från
balansdagen. Värdeförändringar till följd av förändringar i verkligt värde
ingår i resultaträkningen i den period de uppstår.
Finansiella tillgångar/skulder värderade
till verkligt värde via övrigt totalresultat
Finansiella tillgångar/skulder och derivatinstrument som ska hållas till
förfall omvärderas löpande till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt
värde i övrigt totalresultat. Derivat som hålls till förfall är kassaflödessäkringar i form av valutaterminskontrakt och ränteswapavtal. Ackumulerad
värdeförändring till följd av förändringar i verkligt värde påverkar resultaträkningen i den period instrumenten förfaller.
Finansiella tillgångar/skulder som
värderas till upplupet anskaffningsvärde
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar
med fastställda eller fastställbara betalningar, exempelvis likvida medel
eller kundfordringar. Värdering görs till upplupet anskaffningsvärde. Med
upplupet anskaffningsvärde avses det värde till vilket en finansiell tillgång
eller skuld värderas när den initialt bokas upp i balansräkningen, med
avdrag för eventuella återbetalningar, och med tillägg eller avdrag för
periodisering av eventuell skillnad mellan det initialt redovisade beloppet
och återbetalningsbeloppet. Kundfordringar tas efter individuell värdering
i balansräkningen upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt
belopp utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i
rörelsens kostnader. Fordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår
i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och
skulder redovisas bland finansiella poster. Investeringar som hålls
till förfall är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller
fastställbara betalningar och fastställd löptid som avses att behållas till
förfall. De ingår i anläggningstillgångar utom i de fall då förfallotidpunkten
ligger mindre än 12 månader efter balansdagen, då de klassificeras som
omsättningstillgångar. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet
anskaffningsvärde. Skulder i utländsk valuta med syfte att utgöra säkring
av värdet av nettoinvestering av utlandsverksamhet värderas till upplupet
anskaffningsvärde.
Övriga skulder
Skulder till kreditinstitut, leasingskulder samt leverantörsskulder värderas
till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulders förväntade löptid
är kort, varför skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering.
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid på ett år eller kortare.

N OT E R

Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas till verkligt värde i balansräkningen och värdeförändringen redovisas antingen i resultaträkningen eller i övrigt totalresultat beroende på syftet med innehavet. Metoden för att redovisa den
vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet
identifieras som ett säkringsinstrument och karaktären hos den post som
säkrats. Koncernen använder sig av kassaflödessäkringar i form av valutaterminskontrakt, valutaoptionskontrakt och ränteswapavtal för att minska
sin exponering för valutakursförändringar och ränterisker. Då transaktionen ingås dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet
och den säkrade posten (posterna). Bedömning görs i samband med
anskaffning om de derivatinstrument som används kommer att vara effektiva när det gäller att utjämna förändringar i kassaflöde för säkrade poster.
I de fall kritiska villkor inte matchar perfekt görs en löpande kvantitativ
bedömning för att bedöma effektiv respektive ineffektiv del. Den effektiva
delen av förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som identifieras
som kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i övrigt totalresultat. Den värdeändring som hänför sig till
den ineffektiva delen redovisas direkt i resultaträkningen. Ackumulerade
belopp i övrigt totalresultat återförs till resultaträkningen i de perioder då
den säkrade posten påverkar resultatet.
Avsättningar
Koncernen avsätter för omstruktureringsåtgärder samt gör avsättningar
för förlustkontrakt under rubrikerna långfristiga respektive kortfristiga
skulder i balansräkningen. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs
då det finns en detaljerad, beslutad plan för omstrukturering av verksamheten. För personalkostnader avsätts kostnad för arbetsbefriad tid
under uppsägningstiden, eventuella avgångsvederlag samt avtalspensioner inklusive sociala avgifter.
Green Cargo AB har försäljningsavtal som sträcker sig över flera år.
För de avtal för vilka speciella resurser avsatts görs varje år en
prövning av lönsamheten. Skulle ett avtal vara olönsamt görs en avsättning för tiden fram till nästa avtalade prisförhandlingstillfälle eller den
tidpunkt då avtalet av andra skäl bedöms ha blivit lönsamt.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av
en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte
är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
Kassaflödesanalys
Green Cargo AB redovisar kassaflödesanalysen enligt den indirekta
metoden. Vid indirekt metod är utgångspunkten årets resultat efter
finansiella poster och justeringar görs för resultatposter som inte är
kassaflödespåverkande och för förändringar i rörelsekapital. I kassaflöde från den löpande verksamheten redovisas resultat efter finansiella poster, betalningar avseende avsättningar, betalda skatter och
”justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet”. Med detta avses
kostnader och intäkter i resultaträkningen som inte motsvaras av någon
in- eller utbetalning, t ex avskrivningar. I kassaflöde från investeringsverksamheten redovisas in- och utbetalningar avseende företagets
investeringar, häri ingår främst köp och försäljningar av anläggningstillgångar, men även t ex utdelningar. I investeringsverksamhet ingår
även sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida medel, det
vill säga placeringar med en vid investeringstillfället återstående löptid
överstigande tre månader. Anläggningstillgångar som anskaffats genom
finansiell leasing redovisas inte som ett inköp i kassaflödet. Eftersom
det upptagna lånet och investeringen sker som en transaktion, kvittas
dessa mot varandra. Vid förvärv eller försäljning av dotterföretag redovisas endast kassaförändringen till följd av förvärvet/försäljningen, dvs
summan av försäljningspris och dotterföretagets likvida medel. I kassa
flöde från finansieringsverksamheten redovisas kassatransaktioner till
följd av företagets finansiering. Här redovisas således upptagna lån
förutom leasingskulder, amortering av lån (även amortering av leasing
skulder), nyemissioner, aktieägartillskott och utbetald utdelning.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen,
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg
till IFRS som ska göras. Från denna regel görs i rekommendationen
vissa undantag och tillägg beroende på lagbestämmelser, främst i ÅRL,
samt på sambandet mellan redovisning och beskattning. Koncernens
redovisningsprinciper tillämpas även i moderbolaget om inte annat
anges. Alla avvikelser från koncernens principer framgår nedan.
Innehav i dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget
enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter
inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag och
intresseföretag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter
hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Green Cargo tillämpar huvudregeln för redovisning av koncernbidrag.
Enligt huvudregeln ska erhållna koncernbidrag från dotterföretag redovisas som finansiell intäkt. Lämnade koncernbidrag från moderföretag till
dotterföretag redovisas som ökning av andelar i koncernföretag.
Utformning av finansiella rapporter
IAS 1 som behandlar de finansiella rapporternas struktur och innehåll
ska inte tillämpas vad avser moderbolagets balans- och resultaträkning.
I stället ska balans- och resultaträkningen ställas upp i enlighet med
vad som anges i Årsredovisningslagen. I koncernredovisningen görs i
balansräkningen ingen uppdelning i fritt och bundet eget kapital vilken
däremot görs i moderbolaget i enlighet med ÅRL. Green Cargo AB
upprättar, i enlighet med IAS 1 p. 10 a, en resultaträkning med ett tillägg
i vilket totalresultatet presenteras. Frivillig tillämpning av särregler i ÅRL
innebär att företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning bland
annat får dela upp avsättningar i en långfristig respektive kortfristig del.
Denna särregel tillämpas av Green Cargo AB.
Finansiella garantiavtal
I enlighet med RFR 2 tillämpas inte reglerna i IFRS 9 beträffande finansiella garantiavtal i moderbolaget avseende garantiavtal till förmån för
dotter- och intresseföretag. När detta undantag tillämpas följs istället
reglerna för redovisning och värdering i IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Anledningen till detta undantag från redovisning av finansiella garantier avseende garantiavtal till förmån för dotteroch intresseföretag är sambandet mellan redovisning och beskattning.
Ersättningar till anställda
Förmånsbestämda planer
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda
planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer tryggandelagens
bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en
förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna
jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att
beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande
lönenivå utan antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella
vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Fond för utvecklingsutgifter
Aktiverade egenupparbetade immateriella tillgångar omförs från fritt
Eget Kapital till bundet Eget Kapital ”Fond för utvecklingsavgifter”. I takt
med avskrivning förs dessa tillbaka till fritt Eget Kapital.
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NOT 3

VIKTIGA UPPSK ATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

NOT 5

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av
företagets redovisningsprinciper. Dessa uppskattningar och bedömningar påverkar i rapporterna redovisade tillgångs- och skuldposter
respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt,
bland annat om eventualförpliktelser. Uppskattningar och bedömningar
utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
under rådande förhållanden. Härigenom dragna slutsatser utgör grunden
för avgöranden rörande redovisade värden på tillgångar och skulder, i de
fall dessa inte utan vidare kan fastställas genom information från andra
källor. Verkligt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra
antaganden görs eller andra förutsättningar gäller. De uppskattningar
och bedömningar som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan. Tvister med leverantörer kan få
ett annat utfall än det som uppskattats.
Avsättningen avseende olyckskostnader bedöms vara osäker till
belopp. Ansvarsfrågan samt uppkomna kostnader kan vara svåra att
bedöma och utredningarna kan ta tid. Reserven grundas på bolagets
bästa uppskattning om bedömt utfall.
Avsättningar för förlustkontrakt kan vara osäkra till belopp då de
inrymmer antaganden om framtida händelser, såsom transportvolymer,
effektiviseringsmöjligheter med mera.
Värderingen av uppskjuten skattefordran relaterat till underskotts
avdrag och koncernens förmåga att utnyttja underskottsavdrag baseras
på ledningens uppskattningar av framtida skattepliktiga inkomster.

NOT 4

TR ANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Summa försäljning av
tjänster till närstående
Inköp av tjänster
Dotterföretag
Summa inköp av tjänster
från närstående

Koncernen
2019
2018
–
–
0

–
0

0

–
0

368

50
50

Handel och Logistik

1 475

1 514

1 346

1 010

1 049

922

946

Stål och Kemi

1 441

1 470

1 315

1 326

Övrigt
Summa

1 366

170

175

155

158

4 096

4 208

3 738

3 796

I enlighet med IFRS 15 har intäkter avseende transporttjänster och tillhörande tjänster utifrån kundkontrakt delats upp i branschdimensioner.
Koncernen
2019
2018

Tidpunkt för
intäktsredovisning
Vid en tidpunkt

Moderbolaget
2019
2018

4 096

4 208

3 738

Över tid

–

–

–

–

Summa

4 096

4 208

3 738

3 796

NOT 6

3 796

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen
2019
2018

Moderbolaget
2019
2018

Resultat vid försäljning av
anläggningstillgångar

22

5

17

5

Valutakursdifferenser som
påverkat rörelseresultatet

1

2

0

0

153

95

131

95

5

4

5

4

181

106

153

104

Summa

NOT 7

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Leasingavgifter
Minimileaseavgifter

Koncernen
2019
2018
n/a

190

Moderbolaget
2019
2018
n/a

190

363

45
45

Utestående fordringar på
närstående
Dotterföretag

–

–

42

27

Summa utestående
fordringar på närstående

0

0

42

27

Avtalade framtida minimi
leaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara kontrakt
förfaller till betalning:

–

–

22

8

0

0

22

8

Moderbolaget

2018

2019

Inom 1 år

n/a

189

n/a

160

Mellan 1 och 5 år

n/a

206

n/a

199

Senare än 5 år

n/a

29

n/a

29

–

424

–

388

Leasingintäkter
Leasingintäkter avseende objekt
som vidareuthyrs externt

Summa utestående skulder
till närstående

Koncernen
2019

Summa

Utestående skulder till
närstående
Dotterföretag
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Moderbolaget
2019
2018

Skog

Övriga bidrag

Moderbolaget
2019
2018
368
363

Försäljning och fordringar på närstående företag enligt ovanstående
tabeller består främst av transporttjänster och andra transportnära
tjänster som omfattar bl a lastning/lossning, rangering, växling samt
uthyrning av spårfordon.
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Koncernen
2019
2018

Bransch

Miljökompensation

Svenska staten äger 100 procent av aktierna i Green Cargo AB. Dotteroch intresseföretag framgår av not 19.
Vid leverans av tjänster mellan koncernen och andra statligt ägda
företag eller verksamheter, såsom t ex Trafikverket, tillämpas affärsmässiga villkor och marknadsprissättning. Gällande lön och ersättningar till
närstående hänvisas till not 8.
Försäljning av tjänster
Dotterföretag

UPPDELNING INTÄKTER

Koncernen
2019
2018
n/a

52

Koncernen
2019
2018
Framtida minimileaseavgifter
avseende objekt som vidare
uthyrs externt

n/a

154

2018

Moderbolaget
2019
2018
n/a

52

Moderbolaget
2019
2018

n/a

154

I sammanställningen över framtida minimileaseavgifter har endast
väsentliga kontrakt inräknats. Betydande operationella leasingavtal som
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bolaget ingått är leasing av vagnar och hyra av lokaler. Vissa leasingavtal innehåller villkor som ger möjlighet till förlängning. Variabla avgifter
bestående av effekter av ränteändringar uppgår till ett oväsentligt
belopp och redovisas därför inte separat.
From 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16, varvid begreppet operationell
leasing upphört.

NOT 8

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

Varav
kvinnor,
2019
%

Varav
kvinnor,
2018
%

Moderbolaget
Sverige

1 697

18

1 718

16

Summa moderbolaget

1 697

18

1 718

16

Dotterföretag
Norge

74

5

82

5

Summa dotterföretag

74

5

82

5

1 771

17

1 800

15

Summa koncernen

I moderbolagets styrelse (exkl arbetstagarrepresentanter) ingick 4
män och 3 kvinnor. I samtliga koncernens styrelser ingick 7 män och 3
kvinnor. I moderbolagets ledningsgrupp (tillika koncernens) ingick 6 män
och 2 kvinnor.
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2019
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader
Moderbolaget

865

374

(varav pensionskostnad)
Dotterföretag

861

377

(81)
61

12

(varav pensionskostnad)
Summa koncernen

2018
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader
(82)
65

12

(3)
926

386

(varav pensionskostnad)

(2)
926

389

(84)

(84)

ningsvillkor för ledande befattningshavare som beslutades på årsstämman 2019. Principerna bygger på riktlinjer som regeringen utfärdat om
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt
ägande. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören
bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.
Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare fattas
av verkställande direktören efter sedvanlig avstämning med bolagets
ersättningsutskott. Resultatet av träffade överenskommelser redovisas
i styrelsen. Innan beslut fattas om enskild ersättning, framtas skriftligt
underlag som utvisar bolagets totala kostnad som underlag för beslut.
Styrelsen säkerställer att ersättningarna följer dessa riktlinjer genom att
jämföra ersättningar för motsvarande befattningshavare i andra statliga
och privata jämförbara företag i Sverige vad avser storlek, komplexitet
och omsättning. Styrelsen presenterar förslag till principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för koncernchef samt ledande befattningshavare för godkännande av årsstämman. Ersättningsutskottets
bereder bland annat styrelsens förslag till principer för lön och övriga
ersättningar.
Ledamöter i ersättningsutskottet är Jan Sundling, Michael Thorén
och Henrik Höjsgaard.
Ersättningar till styrelsen, räkenskapsåret 2019
Belopp i KSEK
Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot (statens rep.)
Personalrepresentant
Personalrepresentant
Suppleant (personalrep.)
Suppleant (personalrep.)
Personalrep., adjungerad
Personalrep., adjungerad

Jan Sundling
Henrik Höjsgaard
Margareta Alestig Johnson2
Catarina Fritz1,4
Ann-Christine Hvittfeldt2
Charlotte Gaarn Hansson1
Anna Maria Elgh3
Ingvar Nilsson2
Håkan Åkerström1
Michael Thorén
Jonas Blomqvist
Donny Sjöberg
Anders Gustavsson
Jerker Liljeberg
Göran Ringqvist5
Ann-Charlotte Juliusson6

Arvode
413
167
53
151
53
114
193
53
114
–
–
–
–
–
–
–

1 Valdes till styrelsen 2019-04-29. 2 Utgick ur styrelsen 2019-04-29. 3 Varav 27 KSEK avser ersättning

Av koncernens pensionskostnader avser 1 (1) MSEK gruppen styrelse
och vd. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår
till 0 (0) MSEK. Kostnader till följd av ersättningar vid uppsägning uppgår under året till 0 (12) MSEK.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter och vd samt övriga anställda
2019
Styrelse
Övriga
och vd anställda
Moderbolaget

6

(varav tantiem o.d)
Dotterföretag
Summa koncernen

5

(–)
0

(varav tantiem o.d)
(varav tantiem o.d)

859

2018
Styrelse
Övriga
och vd anställda

61

(–)
0

(–)
6

920
(–)

856
65
(–)

5

921
(–)

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, verksamhetsansvariga personer i bolaget som ingår i koncernens ledningsgrupp samt
verkställande direktörer i dotterbolag som rapporterar till koncernchefen.

som ledamot i revisionsutskottet fr o m maj. 4 Varav 37 KSEK avser ersättning som ordförande i revisionsut
skottet fr o m maj. 5 Ersatte tidigare adjungerad från 2019-06-01. 6 Ersattes av ny adjungerad 2019-06-01.

Ersättningar till styrelsen, räkenskapsåret 2018
Belopp i KSEK
Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot (statens rep.)
Styrelseledamot (statens rep.)
Personalrepresentant
Personalrepresentant
Suppleant (personalrep.)
Suppleant (personalrep.)
Personalrep., adjungerad

Jan Sundling1
Lennart Pihl2
Henrik Höjsgaards
Tryggve Sthen2
Margareta Alestig Johnson4
Ann-Christine Hvittfeldt
Anna Maria Elgh
Ingvar Nilsson3
Michael Thorén
Erik Tranaéus2
Jonas Blomqvist
Donny Sjöberg
Anders Gustavsson
Jerker Liljeberg
Ann-Charlotte Juliusson

Arvode
273
119
107
59
212
157
157
196
–
–
–
–
–
–
–

1 Valdes till styrelsen 2018-04-23. 2 Utgick ur styrelsen 2018-05-23. 3 Varav 40 KSEK avser ersättning
som ledamot i revisionsutskottet. 4 Varav 55 KSEK avser ersättning som ordförande i revisionsuskottet.

Moderbolaget
Riktlinjer och beslutsformer
Bolaget har under året följt de principer för ersättning och andra anställ-
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Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2019
Under året har koncernen ändrat sammansättningen av ledningsgruppen. Detta har inneburit att antalet ledande befattningshavare har förändrats
jämfört med 2018.
Belopp i KSEK
CEO
CFO
CEO, Green Cargo AS, Norge
Hållbarhets- och kommunikationsdirektör
HR-direktör
Tf HR-direktör
CIO
Tf CIO
CIO
Chefsjurist
COO
Marknadsdirektör

Tid i ledningsgrupp
Ted Söderholm3
Erik Johansson4
Bengt Fors
Erica Kronhöffer
Peter Hagert
Mikael Jansson
Ingo Paas
Christian Möllerfors
Klas Andersson
Malin Fries
Markus Gardbring
Richard Kirchner

2019-01-07–2019-12-31
2019-01-01–2019-11-30
Ingår ej i ledningsgruppen
2019-06-03–2019-12-31
2019-10-14–2019-12-31
2019-01-01–2019-10-13
2019-09-01–2019-12-31
2019-01-01–2019-08-31
2019-01-01–2019-01-07
2019-01-01–2019-12-31
2019-01-01–2019-12-31
2019-01-01–2019-12-31

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse
3 784
2 527
1 136
1 033
360
859
588
Inhyrd
17
1 500
1 834
1 813

5
4
0
15
1
0
32

1 174
475
344
362
179
339
198

4 963
3 006
1 480
1 410
540
1 198
818

–
–
–
–
–
–
–

0
5
114
104

29
484
491
500

46
1 989
2 439
2 417

–
–
–
–

1 Ingen rörlig ersättning har utgått under året. 2 Övriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån,reseförmån och bostadsförmån. Ledande befattningshavare som avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i
form av lön. 3 Tf CFO 2019-03-07--2019-12-31. 4 Tf CEO 2019-01-01--2019-01-06.

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2018
Belopp i KSEK
Verkställande direktör
Tf Verkställande direktör och
Ekonomidirektör

Tid i ledningsgrupp

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse

Jan Kilström

2018-01-01–2018-07-08

3 133

107

573

3 813

–

Erik Johansson3

2018-01-01–2018-12-31

2 319

2

591

2 912

–

Verkställande direktör för
Green Cargo Norge AS

Bengt Fors6

Stabschef Human Resources
Stabschef Human Resources
Divisionschef Försäljning
Divisionschef Produktion
Divisionschef Planering
Divisionschef Operation
Stabschef Marknad & Kommunikation
Stabschef IT
Stabschef IT
Stabschef Juridik och Inköp
Stabschef Juridik
Stabschef Projektkontoret

Caroline Frumerie
Mikael Jansson
Richard Kirchner
Patrik Johansson
Patrik Saxvall
Markus Gardbring4
Sohana Josefsson
Mats Munkhammar
Klas Andersson5
Mikael Wågberg
Malin Fries
Nicole Tews

Ingår ej i ledningsgruppen
2018-01-01–2018-01-09
2018-09-07–2018-12-31
2018-01-01–2018-12-31
2018-01-01–2018-08-31
2018-01-01–2018-08-31
2018-01-01–2018-12-31
2018-01-01–2018-09-06
2018-01-01–2018-08-31
2018-09-01–2018-12-31
2018-01-01–2018-09-30
2018-10-01–2018-12-31
2018-01-01–2018-06-30

669
43
263
1 863
1 116
961
1 663
1 089
1 168
299
1 194
300
449

0
1
0
90
77
85
108
0
69
0
93
0
1

224
8
94
433
376
233
437
380
370
87
299
103
219

893
52
357
2 386
1 569
1 278
2 208
1 469
1 607
387
1 586
403
669

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 Ingen rörlig ersättning har utgått under året. 2 Övriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån, reseförmån och bostadsförmån. Ledande befattningshavare som avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning
i form av lön. 3 Tf vd 2018-07-09-2019-01-06. 4 Från 2018-09-01 Chef Operation. 5. Till 2018-12-16 även tf Inköpschef. 6. Förordnad från 2018-05-29.

Ersättningar
Styrelse
Enligt beslut av årsstämman 2019 i Green Cargo AB utgår årligt arvode
till styrelsens ledamöter med 415 KSEK för ordföranden och med 170
KSEK per person för övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver utgår
årligt arvode till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 55 KSEK
till ordföranden och med 40 KSEK per person till övriga ledamöter. För
annat styrelseutskottsarbete utgår inte något arvode. Arvode utgår inte
till ledamot anställd i Regeringskansliet.
Koncernledning
Den övergripande principen är att ersättning och övriga anställningsvillkor ska vara marknadsanpassade men inte marknadsledande för att
säkerställa att Green Cargo kan attrahera och behålla kvalificerade
ledande befattningshavare. Ersättning till verkställande direktör och
andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, skattepliktiga förmåner, sjukvårdsförsäkring samt pension. Grundlönen sätts individuellt
och ska ligga i linje med lönenivåerna på den marknad där den aktuella
befattningshavaren är anställd. Verkställande direktör och ledande
befattningshavare har inte rätt till någon rörlig ersättning eller ersättning
i form av finansiella instrument. Förmåner som redovisas i tabellen avser
främst tjänstebil.
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Pensioner
Moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
har 65 års pensionsålder och omfattas normalt av ITP-planen, eller annan
lösning på motsvarande kostnadsnivå, varvid alternativregeln tillämpas,
varför fortsatta pensionsförpliktelser inte föreligger. Samtliga pensionsförmåner följer Statens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid
om 6 månader från bolagets sida och 6 månader från verkställande
direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 8 månadslöner. Nya inkomster från annan
anställning eller egen verksamhet kan avräknas från uppsägningslön
och avgångsvederlag. Vid uppsägning från verkställande direktörens
sida utbetalas inget avgångsvederlag.
Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en
uppsägningstid om 6 månader från bolagets sida och 6 månader
från ledande befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets
sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 6 månadslöner. Nya
inkomster från annan anställning eller egen verksamhet ska avräknas
från uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid uppsägning från ledande
befattningshavarens sida utbetalas inget avgångsvederlag.
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NOT 9

NOT 14

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Koncernen
2019
2018
KPMG
Revisionsuppdrag

1,7

Moderbolaget
2019
2018

1,7

1,7

Koncernen
2019
2018

Väsentliga delbelopp
i årets skattekostnad

Moderbolaget
2019
2018

Aktuell skatt

–

–

–

–

1,7

Uppskjuten skatt

–

–14

–

–14

Summa

0

–14

0

–14

Övriga tjänster

0,5

0,3

0,5

0,3

Summa

2,2

2,0

2,2

2,0

Revisionsarvoden i de svenska dotterbolagen har fakturerats moderbolaget.
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt
revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller
avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter. Med övriga tjänster avses rådgivning avseende redovisningsfrågor.

NOT 10

INKOMSTSK ATT

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
2019
2018

Sambandet mellan årets
skattekostnad och redovisat
resultat före skatt

Koncernen
2019
2018

Redovisat resultat efter finansiella
poster

Moderbolaget
2019
2018

–129

–155

–132

–178

Skatt enligt gällande skattesats (21,4%)

28

34

28

39

Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader/ej skattepliktiga intäkter

–1

–52

–1

–52

Skatteeffekt av underskott för vilka
ingen uppskjuten skattefordran
redovisats

–27

18

–27

13

Nedskrivning uppskjuten skattefordran

–

–14

–

–14

Redovisad skatt

0

–14

0

–14

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat i koncernen

Erhållna koncernbidrag

6

1

2019

Summa

6

1

Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner

–7

1

–6

Kassaflödessäkringar

10

–2

8

Omräkningsdifferenser

4

0

4

Summa

7

–1

6

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

NOT 11

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I INTRESSEFÖRETAG

Koncernen
2019
2018
Utdelning aktier och andelar
i intresseföretag

Moderbolaget
2019
2018

2018

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

3

3

3

3

Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner

1

0

1

Försäljning av andelar i intresseföretag

15

–

1

–

Kassaflödessäkringar

13

–3

10

Summa

18

3

4

3

Summa

14

–3

11

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat, Moderbolaget
NOT 12

R ÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen
2019
2018
Ränteintäkter, övriga

1

1

2019

Moderbolaget
2019
2018
1

1

Verkligt värdevinster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat

0

0

0

0

Summa

1

1

1

1

Varav ränteintäkter på finansiella tillgångar ej värderade till verkligt värde

0

0

0

0

NOT 13

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

Kassaflödessäkringar

10

–2

8

Summa

10

–2

8

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

2018
Kassaflödessäkringar

13

–3

10

Summa

13

–3

10

R ÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen
2019
2018
Verkligt värdeförluster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat

Moderbolaget
2019
2018

0

1

0

1

–4

–22

–4

–22

–33

–11

–33

–22

0

–

–0

–52

Summa

–37

–33

–37

–95

Varav räntekostnader på finansiella
skulder ej värderade till verkligt värde

–12

–18

–12

–18

Finansiella valutakursdifferenser
Räntekostnader, övriga
Kostnad efterskänkning lån
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NOT 15

IMMATERIELL A TILLGÅNGAR

Balanserade
utvecklingsutgifter
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Pågående balanserade
utvecklingsutgifter

2019

2018

2019

2018

155
2

146
9
–

23
5
–4

19
4
–

16

–

–16

–

173

155

8

23

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning

–143
–5

–138
–5

–
–

–
–

Vid årets slut

–148

–143

0

0

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen

–3
–1

–3
–

–
–

–
–

Vid årets slut

–4

–3

0

0

Redovisat restvärde vid årets slut

21

9

8

23

Vid årets slut

Balanserade
utvecklingsutgifter
Moderbolaget

Pågående balanserade
utvecklingsutgifter

2019

2018

2019

2018

150
2

141
9

23
5

19
4

–
16

–
–

–4
–16

–
–

168

150

8

23

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning

–138
–5

–134
–4

–
–

–
–

Vid årets slut

–143

–138

0

0

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen

–3
–1

–3
–

–
–

–
–

Vid årets slut

–4

–3

–

–

Redovisat restvärde vid årets slut

21

9

8

23

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

Balanserade utvecklingsutgifter avser till väsentlig del olika projekt för Affärssystemet, trafikflödesplaneringssystem och anpassning av dataintegration.
Den genomsnittliga kvarstående avskrivningstiden är ett år.
Koncernen
Total kostnad för utveckling
Utgifter för utveckling som kostnadsförts
Avskrivningar
Summa
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Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

21

34

21

34

4

4

4

4

25

38

25

38
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NOT 16

MATERIELL A ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Mark, markanläggningar och byggnader
2019
2018

Investeringar
i hyrda lokaler
2019
2018

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

36

38

60

Avyttringar och utrangeringar

–6

–2

–

60
–

Vid årets slut

30

36

60

60

Vid årets början

–21

–20

–60

–60

Årets avskrivning

–2

–1

–

–

6

–

–

–

–17

–21

–60

–60

13

16

0

0

Ackumulerade avskrivningar

Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Redovisat restvärde vid årets slut
Transportmedel
2019
2018

Leasade
transportmedel
2019
2018

Inventarier
2019
2018

Pågående
nyanläggningar
2019
2018

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

4 510

3 620

1 089

1 994

182

165

100

51

114

85

–

11

5

0

42

98

Avyttringar och utrangeringar

–77

–14

–

–126

–8

–4

–

–

Omklassificeringar

–65

819

–

–790

–

20

–

–49

Övergångseffekt IFRS 16
Vid årets slut

–

–

–1 089

–

–

–

–

–

4 482

4 510

0

1 089

179

182

142

100

–2 293

–2 138

–592

–664

–144

–140

–

–

–173

–168

–

–55

–7

–7

–

–

49

13

–

127

6

3

–

–

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

1

–

–

–

–

–

–

–

Övergångseffekt IFRS 16

–

–

592

–

–

–

–

–

–2 416

–2 293

0

–592

–145

–144

0

0

–869

–91

–23

–801

–

–

–

–

27

–

–

–

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

–778

–

778

–

–

–

–

Övergångseffekt IFRS 16

–

–

23

–

–

–

–

–

Vid årets slut

–842

–869

0

–23

0

0

0

0

Redovisat restvärde vid årets slut

1 224

1 348

0

474

34

36

142

100

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar

Vid övergången till IFRS 16 år 2019 omklassificerades Leasade transportmedel till Nyttjanderättstillgångar, se not 18.
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Moderbolaget

Mark, markanläggningar och byggnader
2019
2018

Investeringar i
hyrda lokaler
2019
2018

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

2

2

60

60

Vid årets slut

2

2

60

60

Vid årets början

–1

–1

–60

–60

Årets avskrivning

0

0

0

0

–1

–1

–60

–60

1

1

0

0

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets slut
Redovisat restvärde vid årets slut

Transportmedel
2019
2018

Leasade
transportmedel
2019
2018

Inventarier
2019
2018

Pågående
nyanläggningar
2019
2018

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

4 510

3 620

1 090

1 995

172

156

100

51

Nyanskaffningar

113

85

–

11

5

0

42

98

Avyttringar och utrangeringar

–77

–14

–

–126

–6

–4

–

–

Omklassificeringar

–66

819

–

–790

–

20

–

–49

–

–

–1 090

–

–

–

–

–

4 480

4 510

0

1 090

171

172

142

100

–2 294

–2 139

–592

–665

–137

–134

–

–

–173

–168

–

–55

–6

–7

–

–

49

13

–

127

6

4

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

Övergångseffekt IFRS 16
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Övergångseffekt IFRS 16

–

–

592

–

–

–

–

–

–2 417

–2 294

0

–592

–137

–137

0

0

–867

–89

–23

–801

–

–

–

–

27

–

–

–

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

–778

–

778

–

–

–

–

Övergångseffekt IFRS 16

–

–

23

–

–

–

–

–

Vid årets slut

–840

–867

0

–23

0

0

0

0

Redovisat restvärde vid årets slut

1 223

1 348

0

474

34

36

142

100

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar

Vid övergången till IFRS 16 år 2019 omklassificerades Leasade transportmedel till Nyttjanderättstillgångar, se not 18.
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NOT 17

UPPGIFTER OM FINANSIELL LE ASING

Från och med den 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16 enligt vilken finansiell leasing ej är definierad. År 2019 återfinns motsvarande uppgifter
i not 18. Skulder avseende finansiella leasingavtal avser framtida
leasingavgifter hänförliga till avtal under finansiell leasing. Förpliktelser
avseende finansiell leasing förfaller till betalning enligt nedan:
Koncernen

Moderbolaget

Ränta

Inom ett år
Mellan ett och fem år

5

78

7

480

Senare än fem år
Summa

–

–

–

546

12

558

Skuldens fördelning per valuta (omräknat
i MSEK), koncernen och moderbolaget

Genomsnittlig
ränta under året, %

73

5

78

7

480

–

–

–

EUR

95

0,12

558

SEK

451

0,70

Summa

546

0,60

546

12

Skuldens fördelning per valuta (omräknat
i MSEK), koncernen och moderbolaget

Genomsnittlig
ränta under året, %

EUR

95

0,12

SEK

451

0,70

Summa

546

0,60

NOT 18

73
473

473

Senare än fem år
Summa

Ränta

Mellan ett och fem år

Summa
betalning

Summa
betalning

Amortering
Inom ett år

2018
Amortering

2018

Amorteringsdelen av leasingavgifter som förfaller inom ett år redovisas
som kortfristig skuld. De finansierade objekten är lok och godsvagnar.
Avtalen har en rörlig basränta och ett restvärde som motsvarar det
beräknade ekonomiska restvärdet.

LE ASING

Effekten vid övergången till IFRS 16 på koncernens leasingavtal beskrivs i not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper. Den övergångsmetod
som koncernen har valt att tillämpa vid övergången till IFRS 16 innebär att den jämförande informationen inte räknats om för att återspegla de nya kraven.
Nyttjanderättstillgångar
Arrende mark
och parkering

Lok och
vagnar

Lokaler

Tjänstebilar

Totalt

Avskrivning under året

3

203

44

3

253

Utgående balans 31 december 2019

7

686

261

5

959

Koncernen

Moderbolaget
Avskrivning under året

3

181

44

3

231

Utgående balans 31 december 2019

7

680

261

5

953

Kassaflöde från leasing
Skulder avseende leasingavtal består av framtida leasingavgifter hänförliga till leasingavtal som genom tillämpning av IFRS 16 redovisas i balansräkningen. Förpliktelser avseende leasing förfaller till betalning enligt nedan:
Koncernen

2019

Moderbolaget

Amortering

Ränta

Summa
betalning

Inom ett år

580

6

586

Mellan ett och fem år

452

7

459

Senare än fem år
Summa

–

–

–

1 032

13

1 045

Skuldens fördelning per valuta (omräknat i MSEK)

Summa
betalning

Amortering

Ränta

Inom ett år

574

6

579

Mellan ett och fem år

452

7

459

Senare än fem år
Summa

-

-

-

1 026

13

1 038

Skuldens fördelning per valuta (omräknat i MSEK)

EUR

316

EUR

SEK

716

SEK

Summa

2019

1 032

310
716

Summa

1 026

Amorteringsdelen av leasingavgifter som förfaller inom ett år redvisas som kortfristig skuld. Avtalen har en rörlig basränta och ett restvärde som mot
svarar det beräknade ekonomiska restvärdet.
Belopp redovisade i rapporten över kassaflöden
Summa kassaflöden hänförliga till leasingavtal

Koncernen 2019

Moderbolaget 2019

–316

–294

Ovanstående kassaflöde inkluderar såväl belopp för leasingavtal som redovisas som leasingskuld, som belopp som betalas för variabla leasingavgifter,
korttidsleasing och leasar av lågt värde.
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Helår 2019

Helår 2019
exkl. IFRS 16

Skillnad

Helår 2018

Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

4 096
181

4 096
181

0
0

4 208
106

Summa rörelsens intäkter

4 277

4 277

0

4 314

–2 037
–1 369
–541
–441
18

–2 186
–1 369
–595
–245
18

148
0
54
–196
0

–2 358
–1 372
–473
–236
3

–93

–99

6

–122

–36

–30

–6

–33

–129

–129

0

–155

0

0

0

–14

–129

–129

0

–169

0

0

0

–11

–129

–129

0

–179

Koncernens resultaträkning,
effekt av övergång till IFRS 16

Driftskostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Resultat från andelar i intresseföretag
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Resultat från kvarvarande verksamheter
Avvecklad verksamhet
Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt
Periodens resultat

Koncernens balansräkning,
effekt av övergång till IFRS 16

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

33
1 975
–
4
2 012

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

26
597
45
668
2 679

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital

596

Långfristiga avsättningar
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Övriga kortfristiga avsättningar
Kortfristiga leasingskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

76

31 dec Omräkning
2018
och
Redovisade omklassibalansficering
poster
IFRS 16
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14
473
770
1 257

1 jan
2019
Omräknade
och omklassificerade
balansposter

Koncernens balansräkning,
effekt av övergång till IFRS 16

31 dec
31 dec
2019
2019
Redovisade Återlägg- Redovisade
balansning av balansposter
poster
IFRS 16 exkl IFRS 16

500

33
1 501
974
4
2 512

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

29
1 413
959
6
2 407

0
500

26
597
45
668
3 179

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

28
505
95
628
3 035

596

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital

473

Långfristiga avsättningar
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

19
452
399
870

–474
974

349
349

14
822
770
1 606

8
73
745
826

151

8
224
745
977

2 679

500

3 179

151

Övriga kortfristiga avsättningar
Kortfristiga leasingskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

–477

29
1 895
0
6
1 930

0
–477

28
505
95
628
2 558

482
–959

473

–296
–296

19
156
399
574

0
580
1 112
1 692

–181

0
399
1 112
1 511

3 035

–477

2 558

–181

N OT E R

Moderbolagets resultaträkning,
effekt av övergång till IFRS 16
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Helår 2019

Helår 2019
exkl. IFRS 16

Skillnad

Helår 2018

3 738

3 738

0

3 796

153

153

0

104

3 891

3 891

0

3 900

Driftskostnader

–1 800

–1 926

126

–2 043

Personalkostnader

–1 269

–1 269

0

–1 269

Övriga kostnader

–513

–566

53

–442

Avskrivningar

–416

–242

–174

–234

Rörelseresultat

–107

–112

5

–88

–25

–20

–5

–90

–132

–132

0

–178

0

0

0

–14

–132

–132

0

–192

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Moderbolagets balansräkning,
effekt av övergång till IFRS 16

31 dec Omräkning
2018
och
Redovisade omklassibalansficering
poster
IFRS 16

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

32
1 958
–
75
2 065

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

26
550
23
599
2 665

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital

613

Långfristiga avsättningar
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Övriga kortfristiga avsättningar
Kortfristiga leasingskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

7
473
770
1 250
8
73
720
801
2 665

1 jan
2019
Omräknade
och omklassificerade
balansposter

Moderbolagets balansräkning,
effekt av övergång till IFRS 16

31 dec
31 dec
2019
2019
Redovisade Återlägg- Redovisade
balansning av balansposter
poster
IFRS 16 exkl IFRS 16

478

32
1 484
952
75
2 543

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

29
1 400
953
58
2 440

0
478

26
550
23
599
3 142

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

28
440
68
536
2 976

613

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital

489

Långfristiga avsättningar
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

5
452
399
856

–474
952

345
345

7
818
770
1 595

133

8
206
720
934

478

3 142

133

Övriga kortfristiga avsättningar
Kortfristiga leasingskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER

0
574
1 057
1 631
2 976

–471

29
1 882
0
58
1 969

0
–471

28
440
68
536
2 505

482
–953

489

–296
–296

5
156
399
560

–175

0
399
1 057
1 456

–471

2 505

–175
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NOT 19

ANDEL AR I KONCERNFÖRETAG OCH INTRESSEFÖRETAG

Andelar i koncernföretag, moderbolaget
Green Cargo Fastigheter AB, Stockholm
Green Cargo Händelö AB
Green Cargo Norge AS
Green Cargo Togdrift AS
Green Cargo Terminaltjenster AS
Loco & Wagon AB
Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg
Nordisk Transport Rail GmbH, Berlin, DE
TGOJ Trafik AB, Eskilstuna

Organisationsnummer
556167-6197
556888-8696
916783434
815794532
915692478
556875-8865
556336-9270
HRB 89700 B
556157-6587

Antal andelar
4 200
500
3 600 000
30 000
60 000
50 000
100 000
–
5 000

Andel i % 1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Redovisat värde
0
–
3
–
–
0
42
–
10

Summa

55

1 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Andelar i intresseföretag, koncernen
Vid årets början
Erhållen utdelning
Andel av resultat
Valutakursdifferenser

2019
0
0
0
0

2018
1
–3
3
–1

0

0

Vid årets slut

Intressebolaget SeaRail OY har avyttrats under 2019 och redovisas i resultaträkningen under rubriken resultat från finansiella poster.
Finansiell information i sammandrag avseende väsentliga intresseföretag, totala belopp i företagen:
2018

Reg.
land

SeaRail OY

Finland

Tillgångar

Varav omsätt
ningstillgångar

171

121

Varav anlägg
Varav kortningstillgångar Skulder fristiga skulder Intäkter
51

31

31

Resultat

Ägarandel %

61

50

231

1 Avser dec 2017–nov 2018 pga olika rapporteringstidpunkter.

NOT 20

UPPSK JUTEN INKOMSTSK ATT

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en
legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och
när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.

Uppskjutna skatter redovisade
i övrigt totalresultat:
Övrigt

–1

–3

–2

–3

Summa

–1

–3

–2

–3

Koncernen
2019
2018

Leasing

–170

–67

–170

–67

Materiella anläggningstillgångar
(restvärdesmetoden)

–167

–510

–167

–510

337

577

337

577

Övrigt

30

19

16

24

Diesellager

2

1

2

1

Summa temporära skillnader

30

19

16

23

Reservdelslager

26

25

26

25

Summa redovisat värde

28

26

28

26

Specifikation över uppskjuten
skatt på temporära skillnader

Koncernen
2019
2018

Moderbolaget
2019
2018

NOT 21

VARUL AGER

Redovisade värden

Leasing

–36

–14

–36

–14

Materiella anläggningstillgångar
(restvärdesmetoden)

–36

–109

–36

–109

72

123

72

123

Övrigt

6

4

3

5

Personalrelaterade kostnader

Summa uppskjuten skattefordran

6

4

3

5

Infraavgifter

Underskottsavdrag1

1 Summa ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag uppgår till cirka 1 600.

Uppskjutna skatter redovisade
i resultaträkningen:

78

Moderbolaget
2019
2018

Specifikation över redovisade
temporära skillnader

Underskottsavdrag1

Moderbolaget
2019
2018

Koncernen
2019
2018

Koncernen
2019
2018

Moderbolaget
2019
2018

Underskottsavdrag

–

–14

–

–14

Summa

0

–14

0

–14
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NOT 22

Koncernen
2019
2018

Moderbolaget
2019
2018

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
2019
2018

Moderbolaget
2019
2018

146

145

146

145
55

61

55

61

Räntekostnader

6

6

6

6

Fraktkostnader

120

135

85

124

Övriga upplupna kostnader

117

106

108

92

Övriga förutbetalda intäkter

48

52

49

52

498

499

455

474

Summa

N OT E R

NOT 23

NOT 24

AVSÄTTNINGAR

Koncernen

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

Vid årets början

3

5

8

Avsättningar som gjorts under året

0

0

0

Avsättningar som tagits i anspråk
under året

–3

–5

–8

Vid årets slut

0

0

0

varav kortfristig del

0

0

0

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Koncernen
2019
2018
Förskottsbetalda hyror och liknande

12

Moderbolaget
2019
2018

13

13

13

Övriga förutbetalda kostnader

15

15

15

15

Upplupna fraktintäkter

52

72

53

72

Övriga upplupna intäkter
Summa

NOT 25

Moderbolaget

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

3

15

4

18

82

115

85

118

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen
2019
2018

Totalt

Moderbolaget
2019
2018

Vid årets början

3

5

8

Eventualförpliktelser

Avsättningar som gjorts under året

0

0

0

Avsättningar som tagits i anspråk
under året

Garantiförpliktelser till förmån
för dotterföretag

6

5

6

5

–3

–5

–8

Summa eventualförpliktelser

6

5

6

5

Vid årets slut

0

0

0

varav kortfristig del

0

0

0

Övriga avsättningar avser förlustkontrakt.

NOT 26

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR OM EGET K APITAL

Förvaltning av kapital
Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål för förvaltning av kapitalet är att trygga koncernens fortlevnad och handlingsfrihet
samt tillse att ägaren även fortsättningsvis erhåller avkastning på sina
placerade medel. Fördelningen mellan eget och lånat kapital ska vara
sådan att en god balans erhålls mellan risk och avkastning. Kapitalstrukturen anpassas om så är nödvändigt till förändrade ekonomiska förutsättningar och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och anpassa
kapitalstrukturen kan koncernen dela ut medel, öka det egna kapitalet
genom utgivande av nya aktier eller kapitaltillskott alternativt minska
eller öka skulderna. Av balansräkningen framgår koncernens skulder och
eget kapital. Av rapporten Förändringar i eget kapital framgår de olika
komponenterna i eget kapital och i denna not finns en specifikation av
de olika komponenterna som ingår i reserver. Ägarens finansiella mål för
Green Cargo koncernen utgörs av krav på att nettoskuldsättningsgrad
ska uppgå till minst 0,6 och högst 0,9. Avkastning på operativt kapital
ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel.
KONCERNEN
Reserver
Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade
nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument
hänförbart till transaktioner som ännu inte har inträffat.
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår
vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som
har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i
vilken koncernens finansiella rapporter presenteras. Moderbolaget och
koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Balanserade vinstmedel och årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel
i moderbolaget och dess dotter- och intresseföretag.
MODERBOL AGET
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägaren. Här ingår överkurs vid
nyemission 100 MSEK och erhållet aktieägartillskott 947 MSEK. Av
aktieägartillskott är 347 MSEK villkorat.
Aktiekapital
Antalet aktier uppgår till 2 000 000 och kvotvärdet är 100 SEK per
aktie. Samtliga aktier är fullt betalda. Inga aktier innehas av bolaget eller
av dess dotterföretag.
Bundet och fritt eget kapital
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. Det bundna
kapitalet består av aktiekapital 200 MSEK, reservfond 100 MSEK och
fond för utvecklingsutgifter 14 MSEK. Fritt eget kapital utgörs av fond
för verkligt värde, balanserade vinstmedel och årets resultat.
Specifikation fond för verkligt värde
Belopp vid årets början

2019

2018

–19

–30

Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet

10

13

Uppskjuten skatt

–2

–3

–11

–19

Belopp vid årets slut
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Specifikation reserver

2019
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv

Belopp vid årets början

–19

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omklassificering ingående balans
Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet
Uppskjuten skatt
Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet:
Redovisat i rapport över totalresultatet
Uppskjuten skatt
Valutakursdifferenser:
Intresse/dotterföretag

4

Omvärderingsreserv
–5

2018
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv
–30

10
–2

4

1
–7
1

1
0

Poster som återförts i resultaträkningen
Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet:
Redovisat i rapport över totalresultatet

7

Belopp vid årets slut

–11

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSER

Koncernen
Betalda och erhållna räntor
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2019
1
–33

Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet med mera
Av– och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat vid försäljning av
anläggningstillgångar
Rearesultat intressebolag
Valutaomvärderingar
Valutaomvärdering aktieinnehav
Erhållna/lämnade koncernbidrag ej
inbetalda/utbetalda
Avsättningar
Andel i intresseföretags resultat
Övrigt
Summa

UB
Koncernen
2018
Skulder till kreditinstitut 748
Leasingskulder
546
Derivatinstrument
24
Moderbolaget
Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder
Derivatinstrument

748
546
24

Följande delkomponenter
ingår i likvida medel:
Kassa och bank
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2018
1
–28

2019
1
–33

2018
1
–28

237

421

287

–21
–16
4
–

–5
–
3
–

–17
–
4
–

–5
–
21
–7

–
–3
–3
–

–
20
–3
–

–3
–9
–
–1

–1
20
–
–

406

251

396

315

–51
–174
0

Ej kassaflödes
påverkande
Effekt OmvärdIFRS 16
ering
–
1
679
3
–
–2

–
651
–

Koncernen
2019
2018
95
45

8

NOT 28

–11

1
3
–2

UB
2019
698
1 032
22
698
1 026
22

Moderbolaget
2019
2018
68
23

–19

4

–5

CHECKRÄKNINGSKREDIT

Moderbolaget

445

Kassaflöden
–51
–196
0

–6

13
–3

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av nettopensionsförpliktelsen
Uppskjuten skatt

NOT 27

–4

Omvärder
ingsreserv

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Koncernen
2019
2018
75
75
75
75
–
–

Moderbolaget
2019
2018
75
75
75
75
–
–

Green Cargo har även en outnyttjad revolverande kreditfacilitet om totalt
400 MSEK respektive 30 MEUR.

NOT 29

FINANSIELLA INSTRUMENT OCH FINANSIELL
RISKHANTERING

Finansiell riskhantering
Green Cargo är i sin verksamhet exponerad för olika finansiella risker. De
finansiella risker som är av störst betydelse är likviditets-, refinansierings-,
valuta-, ränte-, motpartsrisk och kundkreditrisker. Hantering av samtliga
risker är reglerade i av styrelsen fastställd finanspolicy, samt i företagets
kreditpolicy. Finanspolicyn slår fast att finansiella risker ska minimeras och
kontrolleras och att tillgången på likviditet ska vara säkerställd. Treasuryenheten ansvarar för hanteringen av finansiella risker.
Likviditets- och refinansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken att inte kunna fullgöra betalningsåtaganden till
följd av att tillräckliga likvida medel inte är tillgängliga, att finansiella
innehav inte kan realiseras till beräknat värde. Green Cargo upprätthåller
därför en minimilikviditet, motsvarande minst 4 procent av koncernens
årsomsättning, som består av banktillgodohavanden samt outnyttjade
bekräftade krediter.
Refinansieringsrisk är risken att Green Cargo inte kan erhålla
finansiering eller att finansiering endast kan erhållas till avsevärt ökade
kostnader. Löptiderna på koncernens lån ska också fördelas i tiden
så att låneförfallen sprids jämnt eller anpassas till att möta förväntade
inbetalningar. Högst 30 procent av lånefaciliteterna ska förfalla inom
de närmaste 12 månaderna. Tillgängliga kreditfaciliteter inkluderas vid
beräkningen.
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Förfallostruktur på upplåning, koncernen:

Skulder per
2019-12-31
Skulder till
kreditinstitut
(exkl leasing)
Leasingskulder
Räntederivat

Avt alade
kassa
Redo- flöden
visat (varav
värde ränta) 1

698
555
22

6 mån
Mer än
eller 6–12
5 år
mindre mån 1–2 år 2–5 år
(varav (varav (varav (varav (varav
ränta) ränta) ränta) ränta) ränta)

764

15

310

30

72

338

(67)

(3)

(4)

(10)

(32)

(18)

563

38

365

35

126

0

(8)

(3)

(1)

(1)

(3)

–

22

5

3

4

7

3

(22)

(5)

(3)

(4)

(7)

(3)

Skulder per
2018-12-31
Skulder till
kreditinstitut
(exkl leasing)
Leasingskulder
Räntederivat

748
546
24

748

0

2

746

0

0

(12)

(3)

(4)

(5)

–

–

546

46

31

396

74

0

(12)

(2)

(3)

(5)

(2)

–

24

5

5

7

5

2

(24)

(5)

(5)

(7)

(5)

(2)

Förfallostruktur på upplåning, moderbolaget:

Skulder per
2019-12-31
Skulder till
kreditinstitut
(exkl leasing)
Leasingskulder
Skulder till
koncernföretag2
Räntederivat

Avtalade
kassaRedo- flöden
visat (varav
värde ränta) 1

698
555

22
22

6 mån
Mer än
eller 6–12
5 år
mindre mån 1–2 år 2–5 år
(varav (varav (varav (varav (varav
ränta) ränta) ränta) ränta) ränta)

Valutarisk
Valutarisk är risken att förändringar i valutakurser negativt påverkar
kassaflödet. Valutakursförändringar påverkar dessutom resultat- och
balansräkning när intäkter och kostnader, samt tillgångar och skulder,
räknas om från utländsk valuta till svenska kronor.
Green Cargo är exponerad för olika typer av valutarisker. Den främsta
exponeringen härrör från koncernens försäljning och inköp i utländska
valutor. Dessa valutarisker består dels av risk för fluktuationer i värdet på
finansiella instrument, kund- eller leverantörsskulder, dels av valutarisken
i förväntade och kontrakterade betalningsflöden. Dessa risker benämns
transaktionsexponering. Koncernen är också utsatt för valutarisker med
avseende på betalningsflöden och omvärdering av skulder och tillgångar
i utländsk valuta (finansiell exponering).
Risken att förändringar i valutakurser påverkar resultatet och lönsamheten hanteras genom att prognostiserade intäkter och kostnader i
utländsk valuta valutasäkras främst genom försäljning av valuta på termin,
och till en mindre del genom valutaoptioner. Målet för säkringen är att
minst 60 procent av nettoexponeringen ska vara valutasäkrad. Transaktionsexponeringen för 2019 har till 78 procent säkrats genom valutaderivat. I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när kraven för säkringsredovisning är uppfyllda, se vidare not 2 ”Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper”. Det ingår i Green Cargos affärsmodell att använda
valutaterminskontrakt för att säkra värdet av prognostiserade transaktioner i utländsk valuta. Terminskontrakten hålls till förfall och värderas till
verkligt värde via övrigt totalresultat. Green Cargos avtal i utländsk valuta
avser huvudsakligen EUR. Under 2019 överfördes –18 (–37) MSEK från
säkringsreserven till årets resultat.
Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till –18 (–40)
MSEK. Värdet av utestående, ej resultatförda kontrakt, framgår av tabellen nedan.
Säkring av valutaflöden 31 dec 2019
Kvartal 1

2020

14

10,54

15

310

30

72

338

Kvartal 2

2020

14

10,54

(67)

(3)

(4)

(10)

(32)

(18)

Kvartal 3

2020

12

10,55

563

38

365

35

126

0

Kvartal 4

2020

(8)

(3)

(1)

(1)

(3)

–

Totalt

22

22

–

–

–

–

(0)

(0)

–

-

–

–

22

5

3

4

3

3

(22)

(5)

(3)

(4)

(3)

(3)

Balansdagskurs

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2019

7,8

Kvartal 1
748

748

0

2

(12)

(3)

(4)

Leasingskulder

546

546

46

31

(12)

(2)

(3)

(5)

24

10,69
10,58
10,43

Skulder till
kreditinstitut
(exkl leasing)

Räntederivat

13
54

31 dec 2019

Säkring av valutaflöden 31 dec 2018

14

Kurs2

764

Skulder per
2018-12-31

Skulder till
koncernföretag2

EUR/SEK
Volym1

EUR/SEK
Volym1

Kurs2

2019

13

10,26

2019

14

10,26

0

0

Kvartal 2

(5)

–

–

Kvartal 3

2019

13

10,26

396

74

0

Kvartal 4

2019

13

10,35

(2)

–

Totalt

54

10,28

746

14

14

Balansdagskurs

31 dec 2018

10,28

(0)

(0)

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2018

0,3

24

5

5

7

5

2

(24)

(5)

(5)

(7)

(5)

(2)

1A
 vtalade framtida kassaflöden inkluderar beräknade räntebetalningar och andra avgifter. Ej diskonterade
belopp.
2 Inkluderar koncernkonton och låneskulder.

1 Volymen är uttryckt i miljoner euro.
2 Valutakurs utgörs av spotkurs.
3V
 erkligt värde, exkl uppskjuten skatt, redovisat under reserver inom eget kapital på kassaflödessäkringar
där säkringsredovisning tillämpas.
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Känslighetsanalys förändringar i valutakurser,
koncernen och moderbolaget
2019-12-31
EUR/SEK

2018-12-31
EUR/SEK

Åldersfördelning kundfordringar:

Förändring

Resultatpåverkan

+/–2,5%

+/–3 MSEK

+/–14 MSEK

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/–2,5%

+/–1 MSEK

+/–14 MSEK

Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer (till exempel
räntan) förblir oförändrade.
Ränterisk
Risken att förändringar i marknadsräntor negativt påverkar kassaflödet
eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder utgör en ränterisk. En stor del av Green Cargos räntebärande skulder avser leasingoch lånefinansierade investeringar som löper med rörlig ränta. Räntebärande tillgångar utgörs i huvudsak av likvida medel. För att hantera
ränterisken i skulder används främst räntederivat i form av ränteswapavtal.
Ränteriskerna mäts varje vecka och skuldernas räntebindningstid får
variera mellan 12 och 36 månader.
Per den 31 december 2019 hade koncernen 10 (10) öppna räntederivat där rörlig ränta bytts mot bunden ränta, med en löptid mellan 5 (17)
månader och 8 (9) år. Nominella belopp och räntor för dessa är följande:
SEK

Nominellt belopp (MSEK)

Bunden ränta

Rörlig ränta

2019

750

1,72

–0,04

2018

750

1,72

–0,35

Räntederivatens verkliga värde uppgick netto per den 31 december
2019 till –22 (–24) MSEK bestående av skulder om 22 (24) MSEK.
Känslighetsanalys ränterisk, koncernen och moderbolaget
Ränterisken för skuldportföljen är –/+ 6 (–/+ 7) MSEK, inklusive
ränteswapavtal, mätt som förändringen av årlig räntekostnad vid en
ränteförändring på +/–1 procent.
Ränterisken för kassan är +/– 0 (+/–1) MSEK, mätt som förändringen av årlig ränteintäkt vid en ränteförändring på +/–1 procent.
Kreditrisk
Kreditrisk, bestående av kundkreditrisk samt motpartsrisk, är risken för att
motparten i en transaktion inte kommer att fullgöra sina finansiella avtalsförpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker bolagets fordran.
Kundkreditrisk
Krediter i samband med nya avtal och avtalsförlängningar kan beslutas
av avtalsadministrationen inom fastställda ramar. Övriga kreditbeslut tas
centralt av Treasury eller av företagets kreditkommitté.
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2019

Koncernen
Eget kapital
påverkan

2018

Brutto Reserverat
Ej förfallet
< 30 dagar

Brutto Reserverat

358

0

419

0

34

0

41

0

30–90 dagar

5

0

7

0

91–180 dagar

1

0

–1

0

5

5

4

5

403

5

470

6

> 180 dagar
Total

2019

Moderbolaget

2018

Brutto Reserverat

Brutto Reserverat

Ej förfallet

286

0

345

< 30 dagar

30

0

32

0

30–90 dagar

2

0

0

0

91–180 dagar

–2

0

–2

0

4

4

5

5

320

4

379

5

> 180 dagar
Total

Avsättning för osäkra kundfordringar:
Koncernen
2019
2018

0

Moderbolaget
2019
2018

Avsättningar vid årets
början

5

8

5

6

Reservering för befarade
förluster

5

6

4

5

Återföring av tidigare
reserveringar

–5

–8

–5

–6

Konstaterade förluster

0

0

0

0

Avsättning vid årets
slut

5

5

4

5

1,5

0,6

1,5

0,6

Årets kostnad för osäkra
fordringar

Motpartsrisk
Vid förvaltning av likviditet uppkommer kreditrisker relaterade till finansiella motparter. Dessa motpartsrisker är reglerade i finanspolicyn och
placeringar tillåts endast i instrument emitterade av motparter med hög
kreditvärdighet, med givna limiter per motpart och för den riskklass som
motparterna tillhör. Vid utgången av året finns inga innehav av finansiella
placeringar.
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Redovisat och verkligt värde på finansiella instrument, redovisat enligt IFRS 9 per 2019-12-31
Koncernen

31 dec 2019

Tillgångar

Summa redovisat värde

31 dec 2019

Verkligt värde

Summa redovisat värde

Verkligt värde

8

8

-

-

8

8

-

-

403

403

467

467

403

403

95

95

45

45

95

95

45

45

22

22

24

24

22

22

24

24

195

195

189

189

1 253

1 253

1 294

1 294

1 448

1 448

1 483

1 483

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Derivatinstrument
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Kundfordringar (externa)
Likvida medel
Kassa och bank
Skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat
Derivatinstrument
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Leverantörsskulder (externa)
Skulder till kreditinstitut

Säkringsredovisning
Vid utgången av 2019 tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IFRS 9
enligt nedanstående:

För mer utförlig information om de olika kategorierna se not 2 ”Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper”.
Verkligt värde på ränte- och valutaderivat har beräknats som de
kostnader/intäkter som uppstått om kontrakten stängts på balans
dagen. Härvid har marknadskurser använts.
Koncernen och moderbolaget
2019

Nivå
11

Nivå
22

 assaflödessäkring av valutaderivat som används för säkring av framtida
K
betalningar i utländsk valuta.

Nivå
33

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:
– Säkringsredovisade derivatinstrument

–

8

–

Summa

–

8

–

– Säkringsredovisade derivatinstrument

–

22

–

Summa

–

22

–

 assaflödessäkring av räntederivat som används för säkring av framtida
K
räntebetalningar av skulder med rörlig ränta.
För information om det belopp som redovisades i eget kapital samt
det belopp som togs bort från eget kapital och redovisades i resultat
räkningen, se not 26 ”Särskilda upplysningar om eget kapital”. Ingen
ineffektivitet föreligger för kassaflödessäkringar. För mer detaljerad
information om redovisning av säkringsinstrument och säkrade poster,
se not 2 ”Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper”.

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:

1E
 nligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
2U
 tifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
3U
 tifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

Finansiella tillgångar och skulder värderas enligt nivå 2. Verkligt värde
på ränte- och valutaderivat har beräknats som de kostnader/intäkter
som uppstått om kontrakten stängts på balansdagen. Härvid har marknadskurser använts.

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 019

83

N OT E R

NOT 30

PENSIONER

Allmän beskrivning av pensionsplaner
Anställda på Green Cargo AB omfattas av Spårtrafikavtalet. Spårtrafikavtalet är ett medarbetaravtal som innebär att man inte gör någon
skillnad på om den anställde är tjänsteman eller arbetare. Alla anställda
på Green Cargo AB ska, oavsett befattning, tillhöra ITP-planen.
ITP står för Industrins och handelns tilläggspension och är en
kollektivavtalad tjänstepension. ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall. Planen består
av en premiebestämd tjänstepensionsplan, ITP 1, och en i huvudsak
förmånsbestämd tjänstepensionsplan, ITP 2. Om den anställde ska
tillhöra ITP1 eller ITP2 beror enligt huvudregeln på den anställdes ålder.
Anställd född 1979 eller senare tillhör ITP 1 och anställd född 1978 eller
tidigare tillhör ITP 2.
ITP-planen är försäkrad i Alecta och administreras av Collectum.
För tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar, årsskiftet 2000/2001, ansvarar Svenska staten för intjänade och ej betalda
pensionsutfästelser till de anställda i moderbolaget som var anställda i
affärsverket Statens Järnvägar före bolagiseringen. För dessa anställda
gäller de statliga pensionsplanerna PA 91 (sjukskriven personal sedan
bolagiseringen som av den anledningen inte kunna flyttas till annan
plan) och PA 16 som administreras av Statens Pensionsverk (SPV). PA
91 är en förmånsbestämd plan och PA 16 är både förmåns- och avgiftsbestämd. Enligt dessa planer har ett antal anställda rätt till pensionering
vid 60 eller 63 års ålder, så kallad antastbar pension. De anställda har
erbjudits möjlighet att ligga kvar i dessa planer. Då den förmånsbestämda delen av PA 16 bedömts som mindre väsentlig för koncernen
har den i sin helhet klassificerats som premiebestämd. Till planerna
PA91 och PA16 tillkommer ingen personal.
I Green Cargo AB förekommer även så kallade antastbara pensioner
vilka övertagits från dotterföretaget TGOJ Trafik AB per den 1 januari
2011. Förpliktelse och kostnader för dessa pensioner redovisas i koncernen enligt IAS 19.
Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta
uppgår till 40 (41) MSEK. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade.
Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10,
är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För
räkenskapsåret 2019 har bolaget inte haft tillgång till sådan information
som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd
plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i
Alecta redovisas därför som en premiebestämd plan.
Vid utgången av 2019 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 (142) procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent
av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska
beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.
Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till planen och koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen uppgår till
0,15 (0,16) procent respektive 0,19 (0,18) procent.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernen

2019

2018

82

75

–68

–68

14

7

5

7

Summa underskott i förmånsbestämda pensionsplaner

19

14

Skuld i balansräkningen inklusive särskild löneskatt

19

14

Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser
Verkligt värde på förvaltningstillgångar
Underskott/(Överskott) i fonderade planer
Nuvärdet av ofonderade förpliktelser
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Översikt förmånsbestämda planer
De förmånsbestämda pensioner vars tryggande redovisas i balansräkningen utgörs av ITP-S planen samt PA 91 och antastbara förtida
pensioner. ITP-S planen är snarlik ITP-planen och är för Green Cargo
AB tryggad genom försäkring hos ett försäkringsbolag. Planen PA 91
omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension samt efterlevandepension. Tryggande av ålderspension inom PA91 sker genom avsättning i
balansräkningen.
Förändringar i den förmånsbestämda
förpliktelsen under året är följande:

Koncernen

Verkligt
värde på
Nuvärdet förvaltav förplik- ningstilltelsen gångar Summa

Per 1 januari 2019
Kostnader för tjänstgöring under innevarande år
Räntekostnader
Avkastning på förvaltningstillgångar
exklusive belopp som ingår i ränte
kostnader
(Vinst)/förlust till följd av förändrade
demografiska antaganden

82

(Vinst)/förlust till följd av förändrade
finansiella antaganden
Erfarenhetsbaserade (vinster)/förluster

–68

14

0

–

0

2

–2

0

–

–1

–1

–

–

0

7

–

7

–1

–

–1

Särskild löneskatt relaterad till omvärderingar

1

–

1

Avgifter från arbetsgivaren

–

–

0

Utbetalda ersättningar

–4

2

–2

Per 31 december 2019

87

–69

18

Förvaltningstillgångarna
består av följande

Noterade

Onoterade Summa

Egetkapitalinstrument / Aktier

15

7

22

Räntebärande värdepapper

31

–

31

7

–

7

Fastigheter
Övrigt (Affärsstrategiska tillgångar,
råvaror, infrastruktur, låneportfölj,
övriga kreditinvesteringar)

8

–

8

61

7

68

Pensionskostnad som redovisas i årets resultat
Koncernen

2019

2018

Kostnader för tjänstgöring under innevarande period

2

3

Räntekostnader

0

0

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

2

3

Summa

Koncernen uppskattar att 2 MSEK blir betalda under 2020 till fonderade
(och ofonderade) förmånsbestämda planer (som redovisas som förmånsbestämda) och att 84 MSEK blir betalda under 2020 till de förmånsbestämda planer (som redovisas som avgiftsbestämda).
Antagande för förmånsbestämda förpliktelser
De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen.
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Koncernen
Diskonteringsränta per den 31 december

2019

2018

1,35%

2,20%

Koncernen
Pensionering i egen regi

2019

2018

Förväntad löneökningstakt

2,50%

2,70%

Kostnad för intjänande av pensioner med mera

2

3

Förändring i inkomstbasbelopp

2,80%

3,00%

Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

2

3

Inflation

1,80%

2,00%

Personalomsättning

3,50%

3,50%

100,00%

100,00%

Utnyttjandegrad antastbara pensioner
Livslängdsantagande

DUS14 w-c

DUS14 w-c

Grund för antaganden
Diskonteringsräntan ska enligt IAS 19 fastställas baserat på marknadsmässig avkastning på bostadsobligationer på balansdagen. Förpliktelsens duration är 15 år. Den förväntade löneökningstakten och förändring
i inkomstbasbelopp väntas följa varandra. Antagandet baserar sig på
den ökningstakt som är rimlig i förhållande till andra parametrar, främst
inflation och förväntad utveckling på arbetsmarknaden. För antagande
om inflation har använts Riksbankens långsiktiga mål. Personalomsättning och utnyttjandegrad avseende antastbara pensioner, har fastställts
baserat på historisk erfarenhet.

Försäkringspremier eller motsvarande (+)

82

84

Årets pensionskostnad exkl skatter

84

87

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exklusive skatter

84

87

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 84 (87) MSEK i rörelsen och
0 (0) MSEK i finansnettot.

NOT 31

VINSTDISPOSITION

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande (kronor):

Förmånsbestämda pensioner redovisade enligt RFR 2

Balanserade vinstmedel

Nettoskuld i balansräkningen
Moderbolaget

Pensionering genom försäkring

317 533 960

Fond för verkligt värde

–11 396 915

2019

2018

Förpliktelsens nuvärde avseende helt eller delvis
fonderade pensionsplaner (–)

5

6

Summa

Förpliktelsernas nuvärde avseende ofonderade
pensionsplaner (–)

0

1

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

5

7

I ny räkning överförs

174 096 495

Varav till Fond för verkligt värde

–11 396 915

Årets resultat

–132 040 550
174 096 495

Förändringar i nettoskulden
Moderbolaget

2019

2018

Nettoskuld vid årets början avseende pensionsåtaganden

5

7

I resultaträkningen redovisad kostnad för pensionering
i egen regi exkl skatter (+)

2

3

–2

–3

5

7

Pensionsbetalningar (–)
Nettoskuld vid årets slut
Nettoskuld

2019

2018

Oantastbar pensionsskuld

5

6

Antastbar pensionsskuld

0

1

5

7

5

7

Härav kreditförsäkras via PRI

NOT 32

HÄNDELSER EFTER BAL ANSDAGEN

Sedan räkenskapsårets utgång har en pandemi med utbredd smittspridning av Covid-19 brutit ut. Initialt har de finansiella marknaderna
och många branscher drabbats hårt. Green Cargo har dock lyckats att
upprätthålla produktionen i princip opåverkat och noterat att kundvolymer inte har påverkats i någon högre omfattning. På kort- till medellång
sikt finns dock en uppenbar volymrisk kombinerat med att sjukfrånvaron
sannolikt ökar kraftigt vid en utbredd smittspridning i samhället och
därmed risk för resursbrist med negativ påverkan på produktionen. Vi
bedömer det som högst sannolikt att det finansiella resultatet påverkas
negativt för helåret i form av lägre intäkter och ökade kostnader och
kommer kontinuerligt att följa utvecklingen samt uppdatera liggande
prognoser. Den långsiktiga effekten på våra kunder och för bolaget är
i skrivande stund för tidigt att utvärdera.

Av nettoskulden omfattas 7 av tryggandelagen.
Kostnader avseende pensioner
Moderbolaget

NOT 33

TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING
OCH AV VECKL AD VERKSAMHET

2019

2018

Kostnad för intjänande av pensioner med mera

2

3

Koncernen

Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

2

3

Andel i intressebolag

Pensionering i egen regi

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt

Pensionering genom försäkring
Försäkringspremier eller motsvarande (+)

82

83

Årets pensionskostnad exkl skatter

84

86

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exklusive skatter

84

86

2019

2018

–

–11

–

–11

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 84 (84) MSEK i rörelsen och
0 (0) MSEK i finansnettot.
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Underskrifter
Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att
koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder
som avses i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr
1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed

i Sverige och ger en rättvisande bilda av koncernens och moderbolagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
moderbolaget och de företag som in går i koncernen står inför.

Solna den 23 mars 2020

Jan Sundling
Styrelseordförande

Henrik Höjsgaard
Ledamot

Charlotte Gaarn Hansson
Ledamot

Catarina Fritz
Ledamot

Håkan Åkerström
Ledamot

Michael Thorén
Ledamot

Anna Elgh
Ledamot

Jonas Blomqvist
Arbetstagarrepresentant

Jerker Liljeberg
Arbetstagarrepresentant

Ted Söderholm
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 mars 2020
KPMG AB

Jenny Jansson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Green Cargo AB, organisationsnummer 556119-6436
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Green Cargo AB för år 2019 med undantag för
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 47–51 samt 90–91. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
42–86 samt 90–91 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden
omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 47-51 samt
90-91. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna
1–38, 40–41 samt 92–99. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-

redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets
finansiella rapportering.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen.
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Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
s kaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-

ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern
inte längre kan fortsätta verksamheten.
u
 tvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Green Cargo AB för år 2019
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha

särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten
på sidorna 47–51 samt 90–91 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för
våra uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 24 mars 2020
KPMG AB

Jenny Jansson
Auktoriserad revisor
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ST YRELSE

Styrelse

Jan Sundling
Född: 1947
Ordförande sedan: 2018
Ordförande i ersättningsutskottet
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Institutet för kvalitetsutveckling - SIQ, styrelseledamot
Corem Property Group och Aditro
Logistics
Tidigare befattningar: Styrelse
ordförande SJ, vd Linjeflyg och
Green Cargo
Utbildning: Sjökaptensexamen,
högre företagsekonomisk utbildning

Michael Thorén
Född: 1969
Ledamot sedan: 2018
Ledamot i revisions- och
ersättningsutskottet
Nuvarande befattning: Kansliråd
Näringsdepartementet
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Metria och Lernia
Tidigare befattningar: Analytiker
ABN/Amro Bank, projektansvarig
Retriva Kredit
Utbildning: Civilekonom, Karlstads
universitet

Anna Elgh
Född: 1963
Ledamot sedan: 2017
Ledamot i revisionsutskottet
Nuvarande befattning: Vd,
Svenska Retursystem
Tidigare befattningar:
Affärsområdeschef, Ambea, Varu
flödesdirektör, Lantmännen och
Supply Chain Director, SAS
Component
Utbildning: Civilingenjör
Maskinteknik, KTH och Executive
MBA, Instituto de Empresa

Catarina Fritz
Född: 1963
Ledamot sedan: 2019
Ordförande i revisionsutskottet
Nuvarande befattning: CFO
och vice vd, Akademiska Hus
Tidigare befattningar: Ekonomi
direktör Keolis Sverige, Frösunda
LSS, Addici, Aditro Group och
Stockholmsbörsen
Utbildning: Civilekonom

Henrik Höjsgaard
Född: 1965
Ledamot sedan: 2018
Ledamot i ersättningsutskottet
Nuvarande befattning: Vd för
Aleris Sjukvård i Sverige
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot Norska Posten och LGT
Logistics
Tidigare befattningar: Koncernchef Proffice/Randstad Nordics,
vd PostNord Logistics, vd Keolis
Nordic
Utbildning: Skeppsmäklare

Charlotte Gaarn Hansson
Född: 1962
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Egen
verksamhet Scandinavian Insight
Consulting
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Orio och Link Top Holding
samt styrelseledamot DistIT,
STENA Trade & Industry,
Momentum Group och Probi
Tidigare befattningar: Vd MTD
Morgontidig Distribution i Sverige
och Jetpak Sverige samt ledande
befattningar inom Danzas ASG
Eurocargo
Utbildning: Biokemist, Köpenhamns universitet, och marknadsekonom, IHM

Håkan Åkerström
Född: 1968
Ledamot sedan: 2019
Nuvarande befattning: Vd
Bergendahls Food AB
Tidigare befattningar: Koncernchef och vd Martin&Servera,
Supply Chain Director Plantasjen,
vd Dagab och Storel
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Universitet

Arbetstagarrepresentanter

Anders Gustafsson
Född 1961. Suppleant i styrelsen
sedan 2004. Hemort Göteborg.
Arbetstagarrepresentant utsedd
av SEKO. Anställd sedan 1981.
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Jerker Liljeberg
Född 1974. Suppleant i styrelsen
sedan 2013. Hemort Lanna.
Arbetstagarrepresentant utsedd av
Fackförbundet ST. Anställd sedan
2000.

Donny Sjöberg
Född 1973. Ledamot i styrelsen
sedan 2017. Hemort Borlänge.
Arbetstagarrepresentant utsedd av
Fackförbundet ST. Anställd sedan
1995.

Jonas Blomqvist
Född 1980. Ledamot i styrelsen
sedan 2017. Hemort Boden.
Arbetstagarrepresentant utsedd av
fackförbundet Seko. Anställd sedan
2008.

L E D N I N GS G R U P P

Ledningsgrupp

Ted Söderholm
CEO. Född 1974.
I verksamheten sedan 2019.

Richard Kirchner
Marknadsdirektör. Född 1971.
I verksamheten sedan 2008.

Pär Nordlander
CFO. Född 1967.
I verksamheten sedan 2020.

Peter Hagert
HR-direktör. Född 1960.
I verksamheten sedan 2019.

Markus Gardbring
COO. Född 1976.
I verksamheten sedan 2016.

Erica Kronhöffer
Hållbarhets- & kommunikations
direktör. Född 1971.
I verksamheten sedan 2019.

Malin Fries
Chefsjurist. Född 1969.
I verksamheten sedan 2018.

Ingo Paas
CIO. Född 1964.
I verksamheten sedan 2019.
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GRI INDEX

GRI index
Green Cargos hållbarhetsredovisning sker enligt riktlinjerna för
GRI Standard, tillämpningsnivå Core. Här följer GRI Index samt
styrningen för respektive hållbarhetsområde.
Allmänna standardupplysningar:
GRI

Indikator

Sida

Kommentar

GRI 102: Generella standardupplysningar
Organisationsprofil
102-1

Organisationens namn

sid 43

102-2

Varumärken, produkter och tjänster

sid 11–13, 16–17

102-3

Lokalisering av huvudkontor

sid 43

102-4

Länder där organisationen är verksam

sid 16

102-5

Ägarstruktur och företagsform

sid 43

102-6

Marknader där organisationen är verksam

sid 12, 16

102-7

Organisationens storlek

sid 6

102-8

Information om anställda

sid 6

102-9

Organisationens leverantörskedja

sid 21, 23

102-10

Väsentliga förändringar i organisationen
eller leverantörskedjan under redovisningsperioden

sid 7, 14–15, 36

102-11

Försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen finns beskriven i miljöbalken och Green Cargo följer
denna lagstiftning i verksamheten vid inköp av exempelvis material och kemikalier i underhållsverkstad, med mera.

102-12

Medlemskap i externa hållbarhetsinitiativ

Fossilfritt Sverige - www.fossilfrittsverige.se

102-13

Medlemskap i organisationer/nätverk

RISE – www.ri.se
Bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen - www.tagoperatorerna.se
Sveriges Transportindustriförbund - www.swedfreight.se
Svenskt Näringsliv/Almega - www.almega.se
Nätverket för Transport och Miljö - www.transportmeasures.org
International Union of Railways (UIC) - www.uic.org
Trafikverkets Järnvägsskola - www.jarnvagsskolan.se
TCC – Transport Competence Center - www.tcc.se
The General Contract of Use for Wagons (GCU) www.gcubureau.org
Protrain – www.protrain.se
VTI – www.vti.se
TTI Agreement on freight Train Transfer Inspections - https://uic.org/IMG/
pdf/atti_special_group_2017-08- 29_en.pdf
Fossilfritt Sverige - www.fossilfrittsverige.se
NJS, Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete - http://www.njsforum.com/home
CHARMEC, Chalmers Railway Mechanics - http://www.charmec.chalmers.se/
Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken (KAJT) - http://www.kajt.org/

För komplettering se sid 93

Strategi
102-14

Uttalande från vd

sid 4

Etik och integritet
102-16

Värderingar, principer, standarder och
normer för uppträdande

sid 10, 20–21, 30

Bolagsstyrning
102-18
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sid 47–51

Som statligt ägt bolag grundar sig bolagsstyrningen utifrån statens ägar
riktlinjer för hållbarhet inkl styrelsens ansvar för hållbarhetsmålen och
hållbarhetsredovisningen.

GRI INDEX

GRI

Indikator

Sida

Kommentar

Intressentrelationer
102-40

Intressentgrupper

sid 22–23

102-41

Kollektivavtal

102-42

Identifiering och val av intressenter

sid 22–23

102-43

Dialog och aktiviteter med intressenter

sid 22–23

102-44

Viktiga frågor som har lyfts via dialog med
intressenter och hur organisationen har
följt upp frågorna

sid 22–23

Samtliga anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. I Norge omfattas all
produktionspersonal av kollektivavtal.

Rapportprofil
102-45

Organisationsstruktur

sid 43

102-46

Process för att definiera redovisningens
innehåll och avgränsning för aspekterna

sid 38

102-47

Identifierade väsentliga aspekter

sid 23

102-48

Effekt och orsak till eventuella revideringar av information som ingår i tidigare
redovisningar

Nej

102-49

Väsentliga förändringar från tidigare redovisningsperioder vad gäller omfattning och
aspekternas avgränsningar

Inga väsentliga förändringar

102-50

Redovisningsperiod

sid 38

102-51

Datum för publicering av den senaste
redovisningen

sid 38

102-52

Redovisningscykel

sid 38

102-53

Kontaktperson för rapporten

sid 38

102-54

Val av rapporteringsnivå

sid 38

102-55

GRI index

sid 92–98

102-56

Externt bestyrkande

sid 39

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER
GRI 102-8 Information om anställda
2019-12-31
Män
Kvinnor
Totalt antal

Fast anställd

Visstidsanställd

Totalt

1 384

262

1 646

319

12

331

1 703

274

1 977

Kommentar: Antal anställda som redovisas är anställda per 201912-31 och den svenska verksamheten. Vi rapporterar inte personalstatistiken uppdelat per region. Inhyrd personal rapporteras inte heller i
bolagets HR-system och redovisas ej. Redovisade siffror är framtagna
ur SAP HR.
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Väsentliga hållbarhetsområden:
GRI

Indikator

Sida

Kommentar

sid 22–23

Se nedan

SÄKERHET
GRI 103: Styrning
103-1

Varför hållbarhetsområdet är väsentligt
och avgränsningar

103-2

Styrning

103-3

Uppföljning och utvärdering

Se nedan

sid 25, 26–27

Se nedan

GRI 403-2 Omfattning av skador, sjukfrånvaro och arbetsrelaterade dödsfall och arbetsrelaterade dödsfall
sid 26

Komplettering se nedan

Trafiksäkerhetsindex							
sid 25, 26–27

Green Cargo-specifikt område

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER
GRI 403-2 Omnfattning av skador, sjukfrånvaro och arbets
relaterade dödsfall
Arbetsolyckor, tillbud och arbetsskador 2019

2018

2017

2016

Totalt antal rapporterade olyckor1

54

23

23

29

Antal olyckor per en miljon
arbetade timmar

20

8,4

(8,0) 3

(9,6) 3

657

584

351

450

1

2

0

0

Totalt antal anmälda tillbud2
Antal dödsolyckor

VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

• Säkerhet

GRI

• Företagsspecifikt område
• GRI 403-2

Kommentar: Arbetsskador och tillbud avser det som inträffat under
angivet år (det vill säga inte nödvändigtvis rapporterats under det år de
inträffat). Rapportering sker i bolagets ärendehanteringssystem men vi
rapporterar varken olycksstatistik eller tillbud uppdelat på kön eller per
region. Vi följer svensk lagstiftning vid registrering och redovisning av
olycksstatistik.
1 Oönskad arbetsrelaterad plötslig händelse, eller följd av händelser som leder till personskada.
2O
 önskad arbetsrelaterad händelse som under något andra betingelser kunde ha lett till en olycka.
3 2018 var första året då talet rapporterades på

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Trafiksäkerhetspolicy
• Säkerhetsstyrningssystem och
dess ingående styrande dokument
som del av det integrerade ledningssystemet
• Trafiksäkerhetsregler,
lagar och förordningar

• Löpande säkerhetsuppföljningar
och riskanalyser
• Avvikelserapportering och av
vikelsehantering
• Säkra vanor
• Interna revisioner
• Centrala utredningar och lärdomar
från incidenter
• Löpande dialog med
infrastrukturförvaltare och
myndigheter
• Samverkan inom branschen

AVGRÄNSNINGAR

• Direkt påverkan inom produktion
• Indirekt påverkan hos Infrastrukturförvaltare

ANSVAR

• Vd
• Säkerhetschef
• Direktör Operations
• Mellanchefer Operations
• Gruppchefer

BEGRÄNSNINGAR

• Området behandlar Trafiksäkerhet, Skydd mot brottslig verksamhet samt personlig säkerhet för
våra egna medarbetare
• Området hanterar inte informationssäkerhet.

MÅL OCH UTFALL 2019

• Trafiksäkerhetsindex
Mål: 95,6
Utfall: 95,4
• Antal dödsolyckor eller med
arbetare som skadats svårt:
Mål: 0
Utfall: 1

Ovan redovisas Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Säkerhet. Statens ägarpolicy samt vårt ledningssystem är styrande på ett
övergripande sätt och anges därför inte i tabellen.

94

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 019
018

GRI INDEX

GRI

Indikator

Sida

Kommentar

sid 22–23

Se nedan

ARBETSMILJÖ
GRI 103: Styrning
103-1

Varför hållbarhetsområdet är väsentligt
och avgränsningar

103-2

Styrning

103-3

Uppföljning och utvärdering

Se nedan

sid 25, 28–29

Se nedan

GRI 403-2 Omfattning av skador, sjukfrånvaro och arbetsrelaterade dödsfall
sid 25, 28–29, 94
GRI 405-1 Sammansättning av styrelse, ledning och anställda och medarbetare och arbetsrelaterade dödsfall
sid 6, 25, 28—29, 48

VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

• Arbetsmiljö

AVGRÄNSNINGAR

•A
 ll verksamhet som bedrivs inom
Green Cargo
•A
 ll operativ och administrativ
verksamhet som bedrivs av Green
Cargo på annan huvudmans geografiska och fysiska arbetsområde
• Verksamhetspåverkande brister i
information/kommunikation mellan Green Cargo och extern part
• Alla underleverantörer som
levererar tjänster eller material till
Green Cargo
• Alla kunder som Green Cargo
levererar tjänster och material till.

GRI

• GRI 403-2
• GRI 405-1

ANSVAR

• Vd
• Direktörer
• Mellanchefer
• Gruppchefer

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Aktuella lagar och föreskrifter
rörande arbetsmiljö
• Arbetsmiljöpolicy
• Green Cargos ramverk för systematiskt arbetsmiljöarbete med
tillhörande dokumentation

• Årlig egenkontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Periodiska skyddsronder
• Löpande riskbedömningar vid
förändringar
• Interna revisioner
• Samverkan och skyddskommittéer

BEGRÄNSNINGAR

MÅL OCH UTFALL 2019

• Green Cargos arbetsmiljöansvar
begränsas till de verksamheter
och fysiska miljöer företaget har
befogenheter att kunna påverka
arbetsmiljön inom.

• Trafiksäkerhetsindex
Mål: 95,6
Utfall: 95,4
• Sjukfrånvaro
Mål: 4,8 %
Utfall: 4,1 %

Ovan redovisas Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Arbetsmiljö. Statens ägarpolicy samt vårt ledningssystem är styrande på ett
övergripande sätt och anges därför inte i tabellen.
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GRI INDEX

GRI

Indikator

Sida

Kommentar

sid 22–23

Se nedan

MILJÖPRESTANDA
GRI 103: Styrning
103-1

Varför hållbarhetsområdet är väsentligt
och avgränsningar

103-2

Styrning

103-3

Uppföljning och utvärdering

Se nedan

sid 25, 32–33

Se nedan

sid 25, 32–33

Green Cargo omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag
(2014:266) och redovisade detta under 2018 till Energimyndigheten. Kartläggningen visar att 99 % av bolagets energiförbrukning härleds till bolagets
transportarbete. Fastighetel och värme ingår därför inte i redovisade siffror.
Eftersom transportarbetet utförs med både fossil och förnybar energi redo
visas fördelningen dem emellan.

GRI 302-3 Energianvändning i den egna organisationen

GRI 305-4 Växthusgasintensitet
Komplettering se nedan. De minimala utsläppen av växthusgaser från eldriven
tågtrafik utgör ett viktigt konkurrensmedel gentemot andra transportslag.
Green Cargo använder stora mängder el men elförbrukningen står endast för
en mindre del av koncernens utsläpp av koldioxidekvivalenter. De utsläpp av
koldioxid som orsakas av Green Cargos verksamhet härrör i huvudsak från de
av våra transporter som sker med dieseldragning. Green Cargo klimatkompenserar inte för klimatpåverkande utsläpp och berörs inte av någon GHG-relaterad (Greenhouse Gas Protocol) lagstiftning. I beräkningarna ingår utsläpp
av växthusgaser från tågdrift med diesel (scope 1) respektive el (scope 2)
samt för inköpta lastbilstransporter (scope 3).

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER
GRI 305-4 Växthusgasintensitet
Koldioxidekvivalenter, transporter
Totala ton CO2e

2019

2018

2017

2016

32 643

33 261

32 445

34 064

VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

Miljöprestanda:
• Energianvändning
• Utsläpp av växthusgaser

AVGRÄNSNINGAR

• Direkt påverkan inom produktion,
rangering och växling
• Indirekt påverkan hos underleverantörer

GRI

• GRI 302-1
• GRI 305-4

ANSVAR

• Vd
• Hållbarhetsdirektör
• Direktör Operations
• Hållbarhetsstrateg
• Mellanchefer inom Operations

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

• Aktuella lagar, förordningar och
föreskrifter rörande miljö
• Miljöpolicy

BEGRÄNSNINGAR

• Dieselförbrukning anges enbart
i relation till utförda järnvägstransporter
• Energianvändning anges enbart
i relation till utförda järnvägstransporter med eldrift

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Interna revisioner
• Systematiskt arbete med miljöaspekter
• Avvikelserapportering och avvikelsehantering
• Löpande riskbedömningar vid
förändringar
• Vid behov dialog med närboende
• Samverkan inom branschen

MÅL OCH UTFALL 2019

• Gram CO2e/tonkm
Mål: 2,8
Utfall: 3,09
• kWh/tonkm
Mål: 0,036
Utfall: 0,037
• Liter diesel per 1 000 tonkm
Mål: 0,65
Utfall: 0,66

Ovan redovisas Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Miljöprestanda. Statens ägarpolicy samt vårt ledningssystem är styrande på
ett övergripande sätt och anges därför inte i tabellerna.
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GRI INDEX

GRI

Indikator

Sida

Kommentar

sid 22–23

Se nedan

PUNKTLIGHET
GRI 103: Styrning
103-1

Varför hållbarhetsområdet är väsentligt
och avgränsningar

103-2

Styrning

103-3

Uppföljning och utvärdering

Se nedan

sid 25, 34–35

Se nedan

Punktlighet							
sid 25, 34–35

VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

• Punktlighet

AVGRÄNSNINGAR

•D
 irekt påverkan genom att:
– Tåg klarrapporteras i tid
• Indirekt påverkan genom att:
– Personalomloppen hålls
–L
 ok & vagnar underhålls effektivt och enligt plan

GRI

• Företagsspecifikt område

ANSVAR

• Vd
• Direktör Operations
• Kvalitetschef

Green Cargo-specifikt område

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

• Kvalitetspolicy

BEGRÄNSNINGAR

• Punktlighet, till kund inom utlovad
timme, för samtliga tåg som
Green Cargo kör

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Löpande processutveckling
• Löpande riskhantering och
riskanalyser
• Avvikelserapportering och av
vikelsehantering
• Interna revisioner
• Samverkan inom branschen

MÅL OCH UTFALL 2019

• Punktlighet
Mål: 95,0 %
Utfall: 90,7 %

Ovan redovisas Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Punktlighet. Statens ägarpolicy samt vårt ledningssystem är styrande på ett
övergripande sätt och anges därför inte i tabellerna.
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GRI INDEX

GRI

Indikator

Sida

Kommentar

sid 22–23

Se nedan

EKONOMISKT RESULTAT
GRI 103: Styrning
103-1

Varför hållbarhetsområdet är väsentligt
och avgränsningar

103-2

Styrning

103-3

Uppföljning och utvärdering

Se nedan

sid 25, 36

Se nedan

GRI 201-1 Skapat och fördelat direkt ekonomist värde							
201-1

Komplettering se nedan

KOMPLETTERANDE UPPGIFTER
GRI 201-1 Skapat och fördelat direkt ekonomist värde
(Mkr)

2019

2018

2017

4 277
1
0

4 314
1
3

4 364
1
3

-2 578
-926
-19
-386
369

-2 831
-926
-45
-390
126

-2 731
-1 004
-107
-398
128

Kommentar

Skapat ekonomiskt värde
Omsättning
Finansiella intäkter
Andelar intressebolag

Kunder
Finansiärer
Kunder

Fördelat ekonomiskt värde
Rörelsekostnader
Löner och ersättningar till anställda
Betalningar till finansiärer
Betalningar till den offentliga sektorn (skatter)
Orealiserade värdeförändringar

Leverantörer
Anställda
Finansiärer
Samhälle

VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

• Ekonomiskt resultat

GRI

• GRI 201-1

AVGRÄNSNINGAR

• Direkt påverkan inom bolaget
genom att säkerställa att vi har
kontroll och stabilitet i våra finansiella rutiner samt säkerställer
att vi håller oss uppdaterade på
nyheter inom området Finans som
kan komma att påverka oss.

ANSVAR

• Vd
• CFO

Exklusive sociala avgifter och pensioner

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

• Finanspolicy
• Riktlinjer för finansiell rapportering
• Instruktion för finansiell extern
rapportering
• Redovisningshandboken
• Aktuella lagar, förordningar och
föreskrifter rörande redovisning
och rapportering
• Bokföringsnämndens allmänna
rekommendationer
• IFRS
• IAS (Rådet för finansiell
rapportering)

BEGRÄNSNINGAR

• N/A

Sociala avgifter och pensioner

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Kvartalsrapporter
• Delårsrapport
• Styrelserapport
• Ledningsrapport
• Avdelningsvisa resultat
uppföljningar
• Arbetsplatsträffar

MÅL OCH UTFALL 2019

• Avkastning på operativt kapital
Mål: 10 %
Utfall: Negativt
• Nettoskuldsättningsgrad
Mål: 0,6 – 0,9
Utfall: 3,5
• Utdelning
Mål: 50 % av vinst efter skatt
Utfall: 0

Ovan redovisas Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Ekonomiskt resultat. Statens ägarpolicy samt vårt ledningssystem är styrande
på ett övergripande sätt och anges därför inte i tabellen.
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Ordlista
VERKSAMHETSBEGREPP 1
Banavgifter Banavgifter eller infrastrukturavgifter, är de avgifter tågoperatörer betalar till Trafikverket för den trafik
som körs.
Bruttotonkilometer Lastens vikt samt
vagnvikt och lokvikt multiplicerad med
faktisk transportsträcka.
ERTMS European Rail Traffic Management System, ett gemensamt signal- och
säkerhetssystem som har börjat införas
inom hela EU-området. Införandet drivs på
av EU och grundtanken med ERTMS är att
underlätta gränsöverskridande tågtrafik i
Europa. Green Cargo har dock redan löst
detta genom produktionssamarbete med
DB Cargo och investeringar i lok med
tvåströmssystem och utrustning som klarar
signalsystemen i Sverige, Danmark, Norge
och Tyskland. Signalsystem har traditionellt
betraktats som en del av infrastrukturen
och Green Cargo har kritiserat att införandet av ERTMS belastar tågoperatörerna
med tunga investeringskostnader.
Hållbar utveckling Begreppet hållbar
utveckling myntades av Brundtlandkommissionen (Världskommissionen för miljö
och utveckling) och definieras som ”en
utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina
behov.” Hållbar utveckling beskrivs ofta
som att en verksamhet ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.
Intermodala transporter Transporter
med lösa lastbärare där flera transportsätt kan ingå, exempelvis tåg och lastbil.
Logistik Strategisk ledning av inköp,
förflyttning, lagring av material, artiklar
och färdigvaror samt av tillhörande informationsflöde.
Lös lastbärare Anordning som kan
lyftas lastad mellan olika transportslag
som lastbil, tåg eller båt. Exempel på lösa
lastbärare är växelflak och container.
Miljöprestanda Mätbar miljöpåverkan
från verksamheten.
Nettotonkilometer Lastens vikt multi
plicerad med debiterad transportsträcka.
I avsnittet miljö avses verklig transportsträcka, inte debiterad.
Rangera Arrangera om vagnar i tåg,
alternativt att ordna i led.

Trafiksäkerhetstjänst Att utföra
arbetsuppgifter som omfattas av krav
enligt Transportstyrelsens föreskrifter om
utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
Tillbud En händelse som under några
andra betingelser kunde ha lett till en
olycka.

FINANSIELLA BEGREPP
Bolaget presenterar vissa finansiella mått
i årsredovisningen som inte definieras
enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått
ger värdefull kompletterande information
till ägare och bolagets ledning då de
möjliggör utvärdering och benchmarking
av bolagets prestation. Dessa finansiella
mått ska inte ses som en ersättning för
mått som definieras enligt IFRS. Nedan
nyckeltal är inte definierade enligt IFRS
om inte annat anges.
Avkastning på eget kapital Årets
resultat dividerat med genomsnittligt
eget kapital.

Räntebärande skulder Skulder som är
belastade med utgifter för ränta (leasing
skulder, låneskulder,derivatinstrument
samt avsättning pensioner).
Räntebärande tillgångar Tillgångar
vars avkastning bara beror på valuta
enheten, löptiden och kreditrisken (likvida
medel, finansiella placeringar)
Räntederivat Ränteinstrument, som
exempelvis köpta ränteswapar där man
betalar en fast ränta och erhåller en rörlig
ränta, för att skydda skuldavtal med rörlig
ränta mot högre framtida marknadsräntor.
Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med totala rörelseintäkter. Definition
enligt IFRS.
Soliditet Eget kapital inklusive innehav
utan bestämmande inflytande dividerat
med balansomslutningen vid periodens
utgång.
Sysselsatt kapital Eget kapital
inklusive innehav utan bestämmande
inflytande plus räntebärande skulder.

Avkastning på operativt kapital Årets
rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital.
Bruttoinvesteringar Värdet av gjorda
investeringar.
Jämförelsestörande poster
Resultatposter som har betydande
inverkan på resultatet, och om de ej lyfts
fram försvårar förståelsen för bolagets
underliggande operativa utveckling.
Medelantal årsanställda Medelantal
årsanställda beräknat som heltidstjänster.
Nettoinvesteringar Värdet av gjorda
investeringar minskat med avy ttrade
anläggningar inklusive återlagda avskrivningar för dessa.
Nettoskuld Räntebärande skulder minskat med Räntebärande tillgångar.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder minskat med räntebärande
tillgångar dividerat med eget kapital
inklusive innehav utan bestämmande
inflytande.
Operativt Kapital Räntebärande skulder
med avdrag för kassa samt kort och långfristiga placeringar plus eget kapital.

1 Nyckeltalen är operationella och anses inte vara alternativt nyckeltal enligt ESMA:s riktlinjer.
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