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Om siffror från det gångna året, tankar om framtiden
men framför allt om människorna som varit med på
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2007 nådde vi en uthållig
punktlighetsnivå till kund
i vår inrikes järnvägstrafik.

Green Cargo ska vara det ledande logistikföretaget som bygger på
och medverkar till en hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

Nyckeltal, koncernen
Rörelsens intäkter, msek
Resultat efter finansnetto, msek

Att erbjuda hållbara logistiklösningar med socialt ansvar,
miljöhänsyn och ekonomisk lönsamhet.

2007

2006

2005

2004

2003

6 157

5 883

5 864

5 950

6 192

246

245

137

40

–88

–143

–92

291

–25

–34

Rörelseresultat, msek

295

283

222

121

–2

Rörelsemarginal, %

4,8

4,8

3,8

2,0

neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, %

11,0

10,0

9,3

6,6

neg.

11

11

39

11

neg.

Kassaflöde, msek

Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Nettoinvesteringar, msek

43

39

35

13

12

202

163

244

287

249

Medelantal årsman

3 050

3 115

3 187

3 360

3 512

Volymer, miljarder bruttotonkm

31,70

31,67

31,38

31,85

31,46

socialt hållbart

95

%

miljömässigt hållbart

Rörelsens intäkter och resultat efter finansnetto
2001–2007

Vi ska alltid agera med hänsyn till vår
omvärld och vår verksamhet ska inte
ha negativ påverkan i något sammanhang. Vi värnar om en god dialog med
våra medarbetare, kunder, ägare, närboende och alla andra intressenter i
samhället som berörs av vår verksamhet. Våra aktiviteter inom området mäts
kontinuerligt inom tre målområden:
säkerhet, medarbetare och samhälle.

Eftersom koldioxidutsläpp från transporter är en av de största miljö
bovarna är det en styrka för oss att
92 procent av våra transporter är fossilfria. Ett viktigt fokus är att minska
bränsleförbrukningen i de lastbilsoch tågtransporter, motsvarande
8 procent, där vi inte kan använda
ellok. Vi söker ständigt nya sätt att
minimera vår verksamhets påverkan.

ekonomiskt hållbart

Effektiv grön logistik – hållbar framgångsformel.
För oss och våra kunder.

Vi strävar efter att ständigt öka vår
effektivitet och kvalitet i verksamheten
med hjälp av det operativa ledarskapet. Det är så vi skapar kundtillfredsställelse och når uthålliga finansiella
resultat som tillåter oss att fortsätta
utveckla långsiktigt hållbara logistiklösningar. Vårt resultat speglar också
framgången i vårt arbete med våra
andra målområden.

Utfall (moderbolaget)

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Trafiksäkerhetsindex, järnväg

94,0

93,0

94,5

Trafiksäkerhetsindex, vägtrafik

94,0

94,4

94,5

Olyckskostnader järnväg, MSEK
Medelantal årsman

11,0

13,1

9,5

2 819

2 770

2 895
4,4

Sjukfrånvaro, %

5,0

4,4

Antal genomförda direkta aktiviteter

60

107

70

2 400

398

2 400

Green Cargo Volontär, antal timmar

Utfall (moderbolaget)

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Miljöprestanda, gram CO 2 /tonkm, el- och dieseltåg

2,9

3,0

2,8

Miljöprestanda, gram CO 2 /tonkm, lastbil

54

46

52

Antal utfärdade Green Cargo Klimatintyg

25

22

30

Miljövärde från kunddialog

63

i.u.

64

Miljöimage, index från medarbetardialog

76

i.u.

77

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Kundnöjdhet (kundens helhetsbedömning)

71

i.u.

71

Punktlighet till kund inrikes järnväg, %

95

95

95

Plockkvalitet logistik, reklamationer/tusen orderrader

2,0

0,7

1,5

Faktureringskvalitet bil, kreditioner/tusen order

0,9

1,6

1,3

Rörelsemarginal, %

4,9

Utfall (moderbolaget)

5,0

4,8

Avkastning på eget kapital, %

11

11

12

Soliditet, %

41

43

38

Green Cargo erbjuder effektiv grön logistik med järnvägstransporter som bas. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Norden,
men företagets engagemang ökar allt mer i övriga Europa. Det
är ett resultat av Green Cargos strävan att följa kunderna ut på
kontinenten och samarbeta med andra internationella järnvägsoch logistikoperatörer. Lastbilstransporter och olika slags logistiktjänster är i allt högre grad integrerade i järnvägslösningarna,
men erbjuds också som enskilda produkter.

Utifrån det operativa ledarskapet
och med kundnytta, internationali
sering och tillväxt för ögonen ska
vi fortsätta att utveckla och leverera hållbara
logistiklösningar – med kvalitet och lönsamhet.

Huvudkontor

Dotterföretag

Intresseföretag

Green Cargo AB
Box 39
SE-171 11 Solna

Nordisk Transport Rail
Telefon: +4641054000
www.ntr.se

CargoNet
Telefon: +47 2 315 45 45
www.cargonet.no

Besöksadress:
Svetsarvägen 10
Telefon: +46 8 762 40 00

TGOJ Trafik
Telefon: +46 16 17 26 61
www.tgojtrafik.se

SeaRail
Telefon: +35 8 265 113 399
www.searail.net

E-post:
info@greencargo.com

Hallsbergs Terminal
Telefon: +46 16 17 26 90

Hemsida:
www.greencargo.com

Text och produktion: Green Cargo och Intellecta Communication.
Fotografer: Bruno Ehrs, Peter Lydén, Alexander Fäldt och Mikael Andersson.
Papper: Munken Lynx 240 g (omslag). Munken Lynx 130 g och 80 g (inlaga).
Repro och tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2008.

Nyckeltal för 2002–2003 är ej omräknade enligt IFRS.
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Pure Performance

vd har ordet

Vi är ett tjänsteföretag
Vi tänker i kundnyttotermer istället för produktionster
mer. Vi kör inte tåg utan transporterar kundens gods.
Helst på järnväg för miljöns skull. Lastbilen utnyttjar vi
för att göra det möjligt för fler att nyttja järnväg den
långa sträckan.
År 2007 blev ännu ett framgångsrikt år för Green Cargo.
Intäkterna låg tämligen stabilt på 6 157 MSEK (5 883), medan
resultatet efter finansnetto förbättrades till 246 MSEK (245).
Rörelsemarginalen låg oförändrad på 4,8 procent (4,8).
Resultatet är särskilt starkt mot bakgrund av att vi lyckats
hålla hög leveranskvalitet under hela året. Faktum är att vi
haft 95 procent uthållig punktlighet i vår inrikes trafik under
15 månader.
Sedan starten av Green Cargo 2001 har hållbar utveck
ling varit grunden för bolagets utveckling. Vi har baserat vår
styrning på tre hörnstenar: hållbar ekonomisk utveckling,
miljömässigt hållbar utveckling och en hållbar utveckling
för våra medarbetare.
Inspirationen till vårt sätt att leda verksamheten kommer
från begreppet People, Planet, Profit. Vårt engagemang i
frågorna är alltså inget plötsligt uppvaknande i samband
med nya trender som vi opportunistiskt försöker hänga på.
Vi har genom åren visat att vi har förmågan att utifrån ett
helhetstänkande bygga ett hållbart erbjudande för klimat
smart logistik.
Vi har i de två senaste årens resultat och hållbarhetsredo
visningar beskrivit vår verksamhet med fokus på temat Profit
(2005) respektive Planet (2006). För att fullfölja trilogin
väljer vi nu att beskriva vår verksamhet utifrån temat People.
Green Cargo är känt för att köra stora tunga tåg, men vi
är i allt väsentligt ett tjänsteföretag. Vår verksamhet handlar
mera om människor och relationer än om tåg, vagnar och
lastbilar, och vår framgång mera om infriade kundlöften än
om terminaler och tidtabeller. Detta kommer att gälla i allt
högre grad framöver.
Våra kunder är förvisso stora företag men i vår relation
kan vi alltid namnge vilka personer hos dem och hos oss
som är stommen i affärsrelationen. På motsvarande sätt är
det våra medarbetare som skapat den förbättring som bola
get genomfört under bolagets första sju år. Vi har förbättrat
vår kvalitet väsentligt. Att etablera en hållbar punktlighet på
över 95 procent låter sig inte göras utan engagerade med
arbetare som outtröttligt angriper alla problem vi stöter på.
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Green Cargo har gjort en berömvärd turn-around och det
har vi också uppmärksammats för, både i Sverige och inter
nationellt. I Europa har vi blivit en förebild för hela järnvägs
industrin. Men nu är det dags att göra tjänsteföretaget
Green Cargo tydligare. Vår turn-around har förändrat Green
Cargo till ett komplett logistikföretag. Den fas vi gått in i nu
innebär att vi slutar tänka i produktionstermer och i stället
primärt tänker i kundnyttotermer. Man skulle kunna uttrycka
det så här: Nu ska vi sluta köra tåg för att istället transpor
tera kundens gods.
Detta ändrar inte att vårt kvalitetsarbete har fortsatt
högsta prioritet. Det har fått en tydligare kundorientering
genom att verksamhetsutvecklingen sedan 2006 drivs
enligt SIQs (Svenska Institutet för Kvalitetsutveckling) rikt
linjer med syfte att skapa ständiga förbättringar i verksam
heten. Det är mycket uppmuntrande att vi som förstagångs
deltagare kvalificerade oss till final under 2007.

Tillväxt och nya affärer är nära kopplat
till vår utveckling som tjänsteföretag.
Sedan ett par år sker vår tillväxt i värde
och marginal snarare än i volym.
Som ett led i kundorienteringen har vi under året också
skapat en helt ny kundtjänstdivision – Customer Service –
med uppgift att utveckla en kundservice i världsklass. Den
ska inte bara hitta och leverera de rätta servicenivåerna för
olika kundgrupper, kunder och tjänster – den ska också bli
ett effektivt verktyg för att identifiera nya kundbehov.
Vi har talat en hel del om att vi eftersträvar det ”operativa
ledarskapet”. Det handlar både om effekt och prestanda;
att vi levererar på de nivåer vi har målsatt och utlovat, och
om produktivitet; att vi lyckas göra det med de rätta resurs
insatserna. Vi har lyckats väl på båda områdena.
Det operativa ledarskapet är dock inget slutmål, utan en
förutsättning för att vi ska kunna förverkliga visionen om
tjänsteföretaget Green Cargo. Endast genom att löpande
skärpa alla delar av vår drift kan vi utveckla nya hållbara
erbjudanden, som möter reella kundbehov – och infria de
kundlöften vi ger.
Därför är det viktigt att det operationella ledarskapet
inte bara är ett begrepp på huvudkontoret, utan genomsyrar
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vd har ordet

hela organisationen. Sedan 2001 styr vi Green Cargo genom
en strukturerad planeringsprocess med mål som bryts ner
från VD till den enskilde medarbetaren i en individuell med
arbetarplan. Idag har vi fungerande rapportering hela vägen
ut, så att alla i järnvägsverksamheten – till exempel i Oxelö
sund – via tv-skärmar kan följa hur väl vi levererar mot målen.
Vi kallar detta sammantaget för måltavlan, där medarbetarna
som tar del av informationen utgör den sista länken i kedjan.
Vår strategi har sedan starten genomförts i tre steg. Efter
att ha fått kvalitet och annan elementa under kontroll och
därefter ha etablerat en god lönsamhet ligger nu fokus i det
tredje steget på konkurrenskraft, tillväxt och nya affärer.
Tillväxt har ett egenvärde, eftersom kostnaderna i vår
verksamhet till stor del är fasta och ökar. Vi måste ha tillväxt
för att ha utrymme att fortsätta öka vår effektivitet. Den
tredje fasen handlar därför om att på alla sätt skärpa vår kon
kurrenskraft. Vi får ingen tillväxt utan att skärpa vår konkur
renskraft. Vi får inte tillräcklig konkurrenskraft utan tillväxt.
Tillväxt och nya affärer är nära kopplade till vår utveck
ling som tjänsteföretag. Sedan ett par år sker vår tillväxt i
värde och marginal snarare än i volym. Det speglar att vi i
utökad grad arbetar med högvärdigt gods i mera komplexa
logistikuppdrag. Vi har under senaste åren tagit betydande
affärsvolymer inom konsumentvarulogistiken, där kraven
på service är både högre och annorlunda.
Vår traditionella kundplattform ligger i basindustrierna
skog och stål. Vi kommer att göra allt för att behålla vår
ledande position här, bland annat genom utveckling av nya
branschunika tjänster och strategiska kundupplägg. Sam
tidigt hör stål och skog till de områden vartill nya konkurren
ter fokuserar sina insatser. Vi uppskattar den hårdnande
konkurrensen. Hector Rail till exempel är en skicklig tåg
dragare med en seriös ägare som kräver att bolaget tjänar
pengar. Sådana konkurrenter vill vi ha, de får oss att hela
tiden skärpa våra prestationer, även om vår verksamhet inte
längre handlar om att bara dra tåg. Samtidigt saknar vi kon
kurrenter, som tillsammans med oss, vill expandera järn
vägslogistikens räckvidd. Inom skog och stål ser vi det som

Att etablera en hållbar punktlighet på
över 95 procent låter sig inte göras utan
engagerade medarbetare som outtröttligt
angriper alla problem vi stöter på.
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oundvikligt att vi kommer att bli pressade av nya konkurren
ter, även i positionen som tydlig marknadsledare. Därför
inser vi att vår tillväxt inte kan ske där. Den måste komma
genom nya affärer, i nya kundsegment.
Vår strategi för tillväxt bygger på två områden där vi ser
tydliga möjligheter. Det första är internationell trafik på
järnväg. Historiskt växer den gränsöverskridande trafiken
dubbelt så snabbt som inrikes transporter. Vi vill utgöra en
betydligt större del av detta transportflöde framöver. Det
andra tillväxtområdet är intermodala transporter, där järn
vägen har en naturlig roll att spela, särskilt när det gäller
långväga transporter.
För att vi ska lyckas med att öka vår andel av de interna
tionella transporterna är vi beroende av partners framförallt
på kontinenten. Cirka 80 procent av all godstågstrafik till
eller från Sverige går genom Tyskland. Därför har vi sedan
2005 ett partneravtal med Deutsche Bahn och dess gods
tågsbolag Railion. Strax före årsskiftet avtalades om ett
gemensamt produktionsbolag, Railion Scandinavia A/S,
som ska driva den gränsöverskridande trafiken. Railion och
Green Cargo investerar i 23 nya flersystemslok, som klarar
de olika ström- och signalsystemen i Sverige, Danmark och
Tyskland. De nya loken, som redan börjat tas i drift, kommer
att markant minska behovet av lokbyten vid gränserna.
Genom investeringen etableras en effektiv transitkorridor till
kontinenten. Vi kommer att kunna erbjuda både högre kva
litet och högre kapacitet till och från Sverige på järnväg.
Det räcker emellertid inte med att öka kapacitet och
kvalitet mellan Malmö och Hamburg, vi måste även säker
ställa att vi kan erbjuda kvalitet vidare ut i hela Europa.
Industrin har betydande volymer till och från Sverige. Vi
måste dock inse att dessa volymer i ett europeiskt per
spektiv är mindre än till exempel flödet mellan Rotterdam
och Italien. Vår möjlighet att bygga stora flöden långt söder
om Hamburg är således begränsade, även om vi lyckades
attrahera aldrig så stora andelar gods på järnväg. När god
set passerar norra Tyskland ska det vidare till ett stort antal
destinationer. Slutsatsen är att vi behöver tillgång till ett
nätverk i Europa, där vi på sedvanligt sätt kan producera
traditionell vagnslast. Vagnslast är ett begrepp som inte
omedelbart signalerar kvalitet och kapacitet i erfarna trans
portinköpares öron. Vi och våra kollegor i Europa är med
vetna om detta. Därför har vi tillsammans med fem andra
järnvägsföretag enats om att skapa en allians i syfte att er

vd har ordet

Vi vill att den gamla pojkdrömmen att bli
lokförare också ska bli en flickdröm.
Idag är 16 procent av vår nyrekrytering
till yrket kvinnor.
bjuda en förbättrad produkt för vagnslast. Vi kommer under
2008 att testa detta koncept för att kunna erbjuda en kon
kurrenskraftig produkt för paneuropeisk vagnslast.
Utan absolut säkerhet spelar våra övriga prestanda ingen
roll. Våra olyckskostnader minskade under 2007 men vi
arbetar mot en nollvision. Vi kan aldrig tillåta oss att tappa
fokus på vårt trafiksäkerhetsarbete. Vi har en god trafik
säkerhet. Revisioner som tillsynsmyndigheterna genomför
ger oss en kvittens på att vi uppfyller deras krav på oss som
operatör. Men med kärnvärderingen hållbar utveckling kan
vi inte sitta nöjda med det utan måste sträva efter ständiga
förbättringar. Vi har under året utvärderat vår trafiksäkerhet
och funnit utrymme för förbättring. I oktober 2007 initierade
vi därför ett företagsövergripande projekt som ska ta vårt
trafiksäkerhetsarbete till en ny nivå. Det bygger bland annat
på jämförelser med de bästa inom flygindustrin, som har
mycket strikta säkerhetsprocesser.
Lära av misstag är viktigt, och det bygger på en syste
matiserad incidentrapportering. Här har vi förbättrat ruti
nerna under året. Den mänskliga faktorn brukar det talas
om i trafiksäkerhetssammanhang. Vi betraktar alltid den
mänskliga faktorn som en tillgång, och det gör vi även i det
här sammanhanget. Därför är utbildning i säkerhetsfrågor
en hörnsten i vår strategi.
Personalintensiteten i vår bransch har sjunkit dramatiskt
sedan 1990. Vi utför motsvarande transportarbete med 60
procent lägre resurser idag än då, inklusive personalinsatser.
Det innebär att de medarbetare som idag arbetar i företaget
är mer än dubbelt så produktiva som för 17 år sedan. Många
av våra medarbetare idag var med även då.
Liksom branschen i sin helhet står Green Cargo inför en
stor utmaning när många kunniga medarbetare ska gå i
pension de kommande åren. Konkurrensen om kvalificerad
arbetskraft är hård. Lokförarbristen är redan påtaglig och har
påverkat vårt resultat negativt för året. Resursbrist kostar
alltid pengar och vi har fått betala för att säkra nödvändig
bemanning. I och med det har vi kunnat producera mer i som
mar än någonsin tidigare, dessutom med högre kvalitet.

Men givetvis måste vi långsiktigt säkra tillgången på lok
förare och andra medarbetare. Utbildning är därför en
strategisk fråga. Det handlar om att både utbilda nya med
arbetare och vidareutbilda befintliga. I september startade
Green Cargo en egen lokförarskola. Den har till syfte att
säkerställa kompetens och resurser av lokförare med fokus
på godslogistik. Vi satsar allt mer på medarbetare med fler
kompetenser och bredare arbetsuppgifter. Vi bär en kost
nad för 50–55 nya lokförare på skolbänken flera år fram
över. Vi vill att fler ska vilja bli lokförare – att den gamla
pojkdrömmen att bli lokförare också ska bli en flickdröm.
Idag är 16 procent av vår nyrekrytering till yrket kvinnor.
En kontinuerlig förändring och uppgradering av kundkra
ven medför att också kompetenserna både måste breddas
och höjas. Även om vi behöver nya lokförare, så måste vi
dessutom säkerställa en bredare logistisk och akademisk
kompetens, som gör att vi kan vidareutveckla hela varuflö
det. Vi måste bygga kompetens för morgondagens krav.
Sjukfrånvaron har stadigt blivit bättre i bolaget. Vi är
mycket glada över att vi kan uppvisa en stadig trend och att
vi nu har en nivå om 4 procents sjukfrånvaro, vilken vi vet
kan förbättras ytterligare. Vi anser att detta är ett resultat av
en uthållig satsning med ett flertal åtgärder under flera år.
Med den här årsredovisningen vill vi lyfta fram några av
de medarbetare i vår koncern, som har bidragit till att göra
Green Cargo till en sådan framgång. Och som tillsammans
med kunderna gör det till ett så spännande och roligt före
tag att arbeta i. För andra året i rad har vi valt att lägga in
all hållbarhetsinformation i förvaltningsberättelsen. Att låta
granska alla nyckeltal på samma nivå, såväl finansiella som
miljömässiga och sociala, visar att vi på riktigt har integrerat
hållbarhetsfrågorna i vår affär.

Stockholm i mars 2008

Sören Belin
VD
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Från järnvägsknut till hamn
Höglandspendeln mellan Göteborgs Hamn och Nässjö har förvandlat en
gammal järnvägsknut till ett ledande logistikcentrum och skapat hundratals
nya arbetstillfällen i en kommun där transport och lagerhållning sysselsätter var tjugonde person.
När Rusta och Jysk, två företag med betydande import från fjärran östern,
etablerade lager i småländska Nässjö uppstod behovet av en direkt spår
förbindelse med Göteborgs Hamn. Parallellt efterfrågade Ikea ett effekti
vare och mer miljövänligt alternativ till de omfattande lastbilstransporterna
mellan hamnen och lagret i Torsvik. Resultatet blev en ny kombiterminal
och en tågpendel.
– Höglandspendeln är ett resultat av flera lyckliga sammanträffanden.
Vi såg ett ökat behov i hamnen av tågtransporter och bestämde oss för att
bygga ut pendelsystemet med ytterligare en pendel till 23 stycken. Sam
tidigt planerade Nässjö Kommun och Green Cargo Höglandsterminalen.
Sammantaget har projektet inneburit en ovanlig ”win-win-win-win-situa
tion”; Göteborgs Hamn, Nässjö Kommun, Green Cargo, och varuägarna
har alla tjänat på det, säger Eric Nilsson, vice VD för Göteborgs Hamn.
Tack vare Höglandspendeln och Höglandsterminalen i Nässjö har en
stor del av de varudepåer som tidigare legat i Göteborgs Hamn kunnat
flyttas in i landet. Med Nässjö som torrhamn kommer godset närmare
företagen, något som innebär sänkta transportkostnader, större flexibi
litet och möjlighet till snabbare leveranser.
– Genom möjligheten att lagra godset här i Nässjö effektiviseras före
tagens logistikhantering samtidigt som depåkostnaderna sänks, säger
Holger Jonasson, marknadsdirektör på Nässjö Näringsliv.
Av Nässjö kommuns 30 000 invånare arbetar idag 1 300 med logistik.
Det är en siffra som fortsätter att öka i takt med att företag som Rusta,
Jysk och Ikea utökar sina verksamheter i området. För Göteborgs Hamn
innebär samarbetet med Nässjö och Green Cargo att de kan ge bättre
service till fler företag och samtidigt öppna porten mot Fjärran Östern.
Höglandspendeln har dessutom en positiv inverkan på miljön. Varje år
ersätter den 20 000 lastbilar, vilket motsvarar en sänkning av koldioxid
utsläppen med 5 000 ton.
Mats Brodd, major account manager på Green Cargo ser goda utveck
lingsmöjligheter för Höglandspendeln som sedan start i princip gått full
lastad i båda riktningar. Den är ett utmärkt exempel på hur samarbetet
mellan näringsliv, samhälle och politiker kan generera kostnadseffektiva
och miljövänliga logistiklösningar på kundens villkor. Inom en snar fram
tid räknar han med att volymerna på tåg mellan Göteborgs Hamn och
Nässjö kan dubbleras. Han är även positiv till Höglandsterminalen insat
ser. Som Green Cargos förlängda arm bidrar deras samarbetsvillighet,
höga kvalitet och kundfokus till att helheten blir bättre för de gemen
samma kunderna.
Holger Jonasson,
marknadsdirektör, Nässjö Näringsliv

Eric Nilsson,
vice VD, Göteborgs Hamn

6

7

Alexander Fäldt, 24 år – lok- och instruktionsförare, Nässjö
Kör tåg i södra Sverige med ansvar för bromsprovning samt växling av vagnar och lok. Alexander arbetar även
med fortbildning av lokförare och uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet i regionen. Han har arbetat på Green
Cargo sedan 2004. Utbildning: Treårigt gymnasium, instruktörs-, handledar-, lokförar-, radioloks- och bangårdsutbildning.
Vem kunde tro att jag skulle bli lokförare ”på riktigt” när jag som treåring lekte med modelltåg hemma hos
mormor och morfar? Men nog är det en barndomsdröm som gått i uppfyllelse, även om det var lite oväntat
– inte minst för mig själv.
Vi var 130 sökande till 25 platser på lokförarutbildningen. Efter en hel dags tuffa tester i stresstålighet,
simultankapacitet, koordinationsförmåga, allmänbildning och psykologisk lämplighet var jag rätt mör. Det
kändes otroligt skönt att bli antagen. Redan när jag gjorde min praktik hos Green Cargo visste jag att jag
hamnat rätt.
Även om det är jobbigt att kastas mellan dag- och nattarbete trivs jag med omväxlingen. Företagets mål
att bangårdspersonal ska ha lokförarkompetens och vice versa har bidragit till att gränserna suddats ut
mellan yrkesgrupperna. Det är lätt att styra arbetstider och lediga dagar. Varje månad får vi ett kvitto på hur
väl företaget kunnat tillgodose våra önskemål. Jag brukar hamna mellan 90–99 procent. Visst blir det en del
övernattningar men jag har lärt mig att utnyttja tiden till att hälsa på vänner eller bara vara ”turist”. Foto är
ett av mina stora intressen så kameran finns alltid med på mina resor.
Jag är förvånad över att så många väljer persontrafiken. Även om godstrafiken kan vara stressig upp
skattar jag friheten att slippa vänta in tidtabellen. Så länge jag är i tid kan jag köra på. Dessutom är det
skönare att ha gods bakom ryggen om något mot förmodan skulle hända. Green Cargo har rykte om sig att
vara ett seriöst företag. Det märks i hela organisationen att miljö- och samhällsfrågor prioriteras och jag tror
att jag talar för samtliga lokförare när jag säger att införandet av eco-driving för våra el- och diesellok är ett
steg i rätt riktning.
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Genomslag för nya värderingar hos kunder och konsumenter
2007 var ett år då medvetandet om klimatsituationen
fick brett publikt genomslag. Samtidigt som vi kunde
njuta högkonjunkturens frukter ökade insikten om
betydelsen av hållbara lösningar för att också kunna
ha en gynnsam utveckling av ekonomi och livskvalitet
på sikt.
Vi ser tydligt förändrade värderingar vad gäller hållbarhets
frågor hos kund och kundens kund. Inte minst växer konsu
mentkraven på miljövänliga lösningar.
I en undersökning som Naturvårdsverket låtit göra fram
går att allt fler svenskar – 81 procent 2007 mot 73 procent
årets dessförinnan – tror att de själva kan minska sin klimat
påverkan på olika sätt. De är också allt mer villiga att betala
för det. 82 procent är villiga att betala 5 procent extra eller
mer för en vara eller tjänst om de vet att det producerande
företaget arbetar för att begränsa klimatförändringen.

73 procent anger att de vill ha
tydligare information om hur en vara
har transporterats till butiken.
I en Sifo-undersökning som initierats av Green Cargo fram
går det tydligt att konsumenterna börjar intressera sig
också för transporternas klimatpåverkan. 54 procent av de
över 3 000 tillfrågade anger att det är viktigt eller mycket
viktigt för deras köpbeslut hur en vara transporterats. 47
procent anger att de blivit mer noggranna med att varor de
köper har transporterats på ett klimatvänligt sätt. 73 pro
cent anger att de vill ha tydligare information om hur en
vara har transporterats till butiken.
Att framtidens vinnare är företag som säkerställer att
godstransporterna sker med minimerad klimatpåverkan är
en slutsats att dra av detta. En annan att det behövs tydlig
och jämförbar information om vilken klimatpåverkan olika
transporter har. ”Transportbranschens klimatinitiativ”, som
initierades av Green Cargo under 2007, har som huvudfokus
att inventera vad transportbranschen kan göra för att minska
koldioxidutsläppen i sin verksamhet, bland annat genom att
samarbeta för bättre resursutnyttjande. Men att ta fram sta
tistik och nyckeltal för miljöpåverkan i långa logistikkedjor är
också viktigt för att hjälpa beslutsfattare och transport

köpare i sin beslutsprocess liksom i slutänden konsumen
terna i deras köpbeslut.
Med bättre informerade konsumenter och ökad kunskap
om vad hållbara logistiklösningar är, kan transportbran
schen se fram emot ett ökat intresse för transportlösningar
med bra miljöprofil. Det är företag inom handelssegmentet
som kommer att driva på utvecklingen. De transportföretag
som kan leverera logistiklösningar med låg klimatpåverkan
får goda möjligheter att öka sina marknadsandelar.
Green Cargos goda miljöprestanda är en fördel inte bara
i kundledet, utan också i rekryteringen av nya medarbetare.
Den demografiska utmaningen, då stora delar av samlad
erfarenhet och kompetens ska avgå i pension under kom
mande år, är förvisso ett branschproblem. Som marknads
ledare drabbar det dock Green Cargo extra hårt. Lokförar
brist har varit en stor och kostsam faktor redan under 2007.
Behovet av ny kompetens som en konsekvens av nya affärs
modeller och nya sätt att arbeta gör också att Green Cargo
måste konkurrera om en kategori arbetskraft som redan är
en bristvara på marknaden.
Tack vare sitt samhälls- och miljöengagemang har Green
Cargo tämligen lätt att attrahera kompetent personal. Green
Cargo anses vara ett sympatiskt företag med föredömlig
miljöprofil, hög lagefterlevnad och allmänt god etik samt en
stabil bas vad gäller arbetstider, lön och villkor. Medarbetare
söker sig till Green Cargo mycket på grund av hållbarhets
profilen.

Koldioxid per nettotonkm, genomsnitt i Sverige
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Transporter och logistik blir en allt
tyngre del av den totala ekonomin.
Logistikindustrin har generellt en högre
tillväxt än ekonomin i sin helhet.
Fortsatt men avmattad tillväxt

Malin Strandgren, 31 år –
gruppledare Vagnenheten, Solna
Tar fram tekniska underlag för inköp av vagnar och lösa lastbärare, planerar för Green Cargos framtida vagnbehov samt
medverkar till att vagnparken utnyttjas optimalt. Teknikgruppen
inom Vagnenheten består av fem personer. Malin har arbetat
på Green Cargo sedan 2007. Utbildning: Civilingenjör inom
maskinteknik.
Jag tror på tåg. Jag tror inte på flyg. För mig var det därför
ett steg i rätt riktning att lämna flygbranschen för ett före
tag vars verksamhet och värderingar stämmer bättre över
ens med det jag tror på. Jag kan verkligen stå för att jag
jobbar på Green Cargo.
Första året har varit händelserikt. Min avdelning planerar
långsiktigt men arbetar också med trafiksättning och utvär
dering. Jag uppskattar omväxlingen mellan det strategiska
och operativa. Tack vare samarbetet med kollegor inom
många olika områden har jag redan fått en bra överblick av
verksamheten.
En stor fråga just nu är den intermodala satsningen. Nya
containers som köps in ska fungera lika bra på väg som på
spår och genom att välja standardiserade lösa lastbärare
kan vi minimera antalet tomma återlaster. Att få vara med
och påverka godstrafikens utveckling är både utvecklande
och stimulerande. Varje sträcka som går på tåg istället för
på väg är en vinst för samhället och miljön.
Jag trivs med det jag gör idag men kan nog tänka mig
att jobba med andra frågor än teknik i framtiden. Oavsett
vilken karriärväg jag väljer vet jag att möjligheterna finns
inom Green Cargo.
Även om jag bor i Stockholm finns mina rötter kvar i Norr
land. Jag kan verkligen längta efter att sitta där på renskin
net på isen och pimpelfiska med vårsolen i ansiktet. Det är
spännande och avkopplande på samma gång. Både jag och
min sambo tar alla chanser att åka skidor eller ta en tur med
båten. Vi har funderingar på att köpa segelbåt – både för
naturupplevelsen och för miljöns skull.
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Transporter och logistik blir en allt tyngre del av den totala
ekonomin. Logistikindustrin har generellt en högre tillväxt
än ekonomin i sin helhet.
Den högkonjunktur vi åtnjutit under några år nådde sin
kulmen under 2007. Den svenska tillväxten slutade för året
i sin helhet på närmare 5 procent, trots en tämligen snabb
avkylning under hösten.
BNP-tillväxten för 2008 förväntas i stort halveras. Expor
ten har börjat sakta in och investeringarna dämpas efter
hand. Samtidigt har det privata sparandet börjat öka och
konsumtionsboomen har avmattats, vilket minskat import
volymerna. Likafullt bedöms efterfrågan på logistiktjänster
under 2008 vara fortsatt god, dock med en avmattning i
den tillväxt som marknaden haft under 2006–2007.
Ökade bränslekostnader till följd av rekordhöga priser på
råolja påverkar logistikbranschen – i negativ riktning främst
inom lastbil, båt och flyg. Oljepriset har mer än trefaldigats
sedan 2002. Bränslekostnaderna som faktureras vidare till
kund motsvarar cirka 25 procent för lastbil och flyg, medan
motsvarande kostnad inom järnväg endast är cirka 10 pro
cent. Stigande bränslekostnader är en konkurrensfördel för
företag som erbjuder järnvägsbaserade logistikösningar.
Kraftfullt åtgärdspaket från EU

I början av 2008 offentliggjorde EU-kommissionen sitt pro
gram för en ny klimat- och energipolitik i unionen. Huvud
målet är att EU-länderna ska minska sina utsläpp av växt
husgaser med 20 procent fram till år 2020 från den nivå som
rådde 1990. EU-kommissionen är beredd att höja målet till
30 procent om en bred internationell uppslutning kring det
högre målet kan uppnås. EU står endast för cirka 15 procent
av de globala utsläppen, och andelen minskar. EU måste där
för balansera sina insatser i kampen mot klimatförändringen
med insatsernas effekt på den egna konkurrenskraften.
Minskningen av utsläppen ska nås genom en rad olika
åtgärder, som även syftar till att säkra Europas energiförsörj
ning och industrins konkurrenskraft. Vilka förutsättningar
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som skapas för godstransporter är helt avgörande för att
båda målen ska nås. Lastbilsvolymerna har ökat med 43
procent från 1990 till idag, och för att målen ska kunna upp
nås måste omfattande volymer föras över till sjö och järnväg,
samtidigt som lastbilstrafiken i sig får bättre miljöprestanda.
Som ett led i detta ska biodrivmedel utgöra minst 10 procent
av den totala drivmedelsanvändningen inom transportsek
torn senast år 2020. Flyget ska omfattas av EUs system med
handel med utsläppsrätter från 2013.
Godstransporterna är viktiga för EU-ländernas konkur
renskraft och för medborgarnas livskvalitet. Under perioden
2000–2020 beräknas godstransporternas volym öka med
50 procent i Europa och det krävs därför effektiva och håll
bara lösningar. Risken för kapacitetsbrist är överhängande,
på såväl väg som järnväg. Järnvägen inom EU måste höja
både sin kapacitet och sin kvalitet, såväl vad gäller infra
strukturlösningar som intensifierat samarbete mellan infra
strukturhållare och tågoperatörer.
Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF1999),
som trädde i kraft 2006, detaljreglerar kraven på och for
merna för samarbete mellan operatörerna, och innefattar
incitament till bättre resursutnyttjande. Tomvagnsdrag
ningar har blivit väsentligt dyrare för operatörerna, som där
med drivs att samverka i affärer och säkerställa returlast i
ett ökat vagnssamarbete. Målet är att frigöra kapacitet på
spåren och redan under 2007 har tomvagnsdragningarna
minskat. Utöver att detta innebär frigörande av såväl spår
som vagnar skapar det också förutsättningar för en högre
kvalitetsnivå. I en annan reglering (TAF-TSI) har EU beslu
tat reglera hur vagnägare och infrastrukturägare ska ut
byta information i alla led i en transport. Detta ska också
bidra till en effektivare transportprocess över gränserna,
vilket ger kortare ledtider.
Den 18 oktober 2007 antog EU-kommissionen ett förslag
om nya initiativ för att göra godstransporterna i unionen mer
effektiva och konkurrenskraftiga. Programmet syftar till att
utveckla ett fungerande transnationellt järnvägsnät som ger

En huvudstrategi i EU är att utveckla
sömlösa transnationella godskorridorer
till europeiska hamnar. Alla medlems
länder måste delta i åtminstone en
korridorstruktur senast 2012.
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Totalt långväga inrikes1 och utrikes 2
transporter, 2007

Den intermodala trafikens ökning i Sverige,
2001–2007
Tusen ton

Inrikes

Ökning 58 %
7 757

88000
000

Utrikes

Procent
100
100
80
80

77000
000

64

55

60
60

66000
000
40
40

4 903

20
20

44000
000
01
01

02
02

03
03

04
04

05
05

06
06

07
07



Källa: Banverket

Green Cargos1 andel av järnvägstransporterna och
av det totala transportarbetet i Sverige2
Järnvägstransporter

Totalt transportarbete

Naturgas, stadsgas
Biobränsle, torv m.m.

60

60

40

40

20

20

0

0

1)

79

79

78

Källa: Banverket

Slutlig energianvändning fördelad
på sektorer i Sverige, 2006

100 100

80

16

12

160 00
160
Lastbil
Järnväg 3
Sjöfart
140
140
120
1) Procenttalen anger transporternas marknadsandel av trafiken mellan svenska orter.
120
2)100
Procenttalen anger transportmedlens marknadsandel för utrikestrafiken i Sverige.
3) Järnvägens marknadsandel är exklusive trafiken på malmbanan.
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
El
Fjärrvärme
0

Procent

80

29

24

55000
000

Kol, koks
Oljeprodukter

Petajoule

78
69

65

65

Inrikes transporter
Bostäder, service m.m.

18

01

17

02

18

03

17

04

15

05

15

06

Koncernen.

2) Uppskattning

15

Industri 1

0
0

07
Källa: Banverket

1) Exklusive

100
100

200
200

300
300

400
400

raffinaderier och koksverk.

500
500

600
600
Källa: Energimyndigheten

av marknadsandelar bygger på transportarbete i nettotonkm.

Sveriges internationella godstrafik på järnväg, import och export, 2007
Tusen ton

3500 3  500
3000 3  000

3  008

2500 2  500
1  877

2000 2  000
1500 1  500
1000 1  000
500
0

723

500
0

Tyskland

Norge
exkl. malm

Italien

434

395

393

333

307

Belgien

Frankrike

Danmark

Nederländerna

Österrike

Finland
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608

508

Övriga

Källa: Banverket

Oljeprod
Oljeprod
Biobräns
Biobräns
Kol, koks
Kol, koks
Gas
Gas
Fjärrvärm
Fjärrvärm
El
El

prioritet åt godstransporter och innefattar både infrastruk
tursatsningar och åtgärder för att operativt koordinera och
kvalitetssäkra den gränsöverskridande trafiken. En huvud
strategi i EU är att utveckla sömlösa transnationella gods
korridorer till europeiska hamnar. Alla medlemsländer måste
delta i åtminstone en korridorstruktur senast 2012.
Arbetet med att skapa dessa sammanhängande gods
korridorer genom Europa har intensifierat samarbetet mellan
de stora godstågsoperatörerna, bland annat inom det så
kallade X-Rail-projektet, där sex operatörer samarbetar för
att skapa en paneuropeisk vagnslastservice mellan 15 eko
nomiska centra. Green Cargo arbetar aktivt i projektgruppen
och VD Sören Belin är tillsammans med övriga verkställande
direktörer medlem av styrgruppen för projektet.
Det finns även flaskhalsar i infrastrukturen i centrala Europa
som behöver åtgärdas och att skapa effektiva anslutningar till
hamnar bör få högsta prioritet av infrastrukturägarna.
EU-kommissionen ska i juni 2008 redovisa hur en kom
plettering av Eurovignette-direktivet ska genomföras för att
kunna inkludera så kallade externa kostnader. Detta syftar
till att alla transportslag ska bära samtliga kostnader, exem
pelvis koldioxidutsläpp, och inte bara direkta kostnader för
den infrastruktur man utnyttjar som läget är idag. Detta bör
verka för ytterligare satsningar på järnvägsinfrastruktur.
EUs ökade kontroll av miljöpåverkan i all näringsverksamhet
kommer också att gynna järnvägslogistiken.
I Sverige har Green Cargo varit pådrivande för ett statligt
engagemang med investeringar i kombiterminaler. Kombi
terminaler är en viktig del av infrastrukturen och en förutsätt
ning för att järnvägen ska kunna öka sin andel i det totala
transportarbetet. Här kan trailers, växelflak och containers
lyftas mellan lastbil och tåg och kombinerade transporter
underlättas. Banverkets kombiterminalutredning, som pre
senterades hösten 2007, föreslår att staten ska ansvara för
ett strategiskt nät av hamnar och rikskombiterminaler. Kli
matberedningen förordar en kraftig utbyggnad av järvägen
i landet. Kapacitet för att transportera gods och passage
rare måste öka med 50 procent till 2020, förutsatt att detta
är samhällsekonomiskt lönsamt.
Behovet av underhåll och nyinvesteringar i infrastruktu
ren är stort och näringslivet och transportbranschen för en
dialog med regering och riksdag inför den transportpolitiska
proposition från regeringen, som förväntas läggas fram
under hösten 2008. En fortsatt tillväxt i kombination med

Sebastian Matz, 27 år –
business architect, Solna
Ansvarar för den övergripande strukturen för hur Green Cargo
ska identifiera förändrade kundbehov och utveckla nya tjänster. Sebastian utformar processer för att effektivisera integrationen mellan avdelningar och gentemot kund. Han har arbetat på Green Cargo sedan 2006. Utbildning: Magisterexamen
i Wirtschaftsinformatik (en kombination av företagsekonomi,
systemvetenskap och IT).
Min flickvän är svensk och jag pluggade en termin i Uppsala.
Att lämna Tyskland för Stockholm var därför inget problem
– tvärtom. Tjänsten som business architect stämde perfekt
med min bakgrund. Dessutom matchade Green Cargos vär
deringar mina.
Eftersom jag var lite smygsvensk när jag flyttade hit har
det varit lätt att komma in i den svenska företagskulturen.
Här är mycket mindre strikt och hierarkiskt än i Tyskland.
Jag upplever att vi inom Green Cargo har en tydlig struktur
men också en öppenhet. Folk tar sig tid att hjälpa varandra.
Även min roll går till stor del ut på att hjälpa andra – i form
av kompetensstöd vid införandet av nya rutiner och effek
tivare arbetssätt. Det är stimulerande att snabbt se resul
tatet av det jag gör men samtidigt gillar jag den analytiska
delen av arbetet där jag kan planera på längre sikt.
När vi utvecklar nya tjänster är det viktigt att se över hur
vi samverkar både inom och mellan våra avdelningar men
också hur vi interagerar med våra kunder och externa part
ners. Jobbet är omväxlande och eftersom vi arbetar i projekt
form träffar jag människor inom många olika delar av före
taget.
Att uppleva andra kulturer intresserar mig. Både historia,
konst och arkitektur. Den senaste resan jag gjorde var till
Tel Aviv i Israel där Bauhaus-arkitekturen är stor. Jag blev
otroligt fascinerad. Kanske just för att det är funktionen
som står i centrum. De strukturer och processer jag tar fram
som business architect bygger även de på funktionalitet.
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Vinnare och återvinnare
Railog är Green Cargos förlängda arm för utrikestransporter. I samarbete
med Outokumpu har de tillsammans utvecklat ett unikt returlastsystem mellan Sverige och kontinenten: skrot in och färdig plåt ut – i samma vagnar.
Årligen rullar cirka 50 000 ton skrot med tåg från Tyskland till Outokumpu
i Avesta där det förädlas till plåt. Av den färdiga plåten går 20 000 ton till
baka till kontinenten, något som till för ett par år sedan skedde på lastbil
medan skrotvagnarna gick tomma samma väg. En anledning var att vagnarna inte lämpade sig för annat än just skrot, en annan var obalansen i
transportvolymer.
– På sikt skulle en sådan obalans leda till kraftigt ökade fraktkostnader
och sannolikt slå hårt mot järnvägen i konkurrensen med båt och lastbil.
Tomma returvagnar och lastbilstransporter är varken optimalt för järnvägens
ekonomi eller miljön, säger Christer Lundh, affärsområdeschef på Railog.
Outokumpus geografiska placering kräver kostnadseffektiva logistik
lösningar för att möta den tuffa konkurrensen i Europa. Railogs idé att
försöka utnyttja skrotvagnarna också för returlast av färdig plåt togs där
för emot positivt, även om det innebar en rad utmaningar. Bland annat
fanns inte lastning och lastsäkring av plåt i skrotvagnar med i järnvägens
internationella regelverk för säkra transporter. Här krävdes idérikedom,
tester av olika lastsäkringssätt, stöt- och lutningsprov för att se hur godset
flyttade sig vid normala och onormala rangeringar samt provtransporter
för att uppfylla järnvägens krav.
Nyckeln till en optimal transportlösning med järnväg som bas är en väl
fungerande samverkan mellan speditör, kund och järnväg. Christer Lundh
poängterar vikten av att förstå varandras styrkor och svagheter:
– Med en stor organisation som Green Cargo följer ibland vissa trög
heter. Men trots det har Green Cargo visat att de är öppna för våra idéer.
– Järnväg är kanske inte lika enkelt som lastbil. Men när det fungerar är
det oslagbart. Lastnings- och lossningstider är generösare samtidigt som
tidtabell och kapacitetssäkring fungerar bättre, fyller Lars-Erik Renström,
logistiksamordnare på Outokumpu Sverige i.
För Green Cargo är Railog en viktig partner i utvecklingen av ett slag
kraftigt internationellt erbjudande. Men även samarbetet med Outokumpu
spelar en viktig roll. Fram till 2015 ska Outokumpu investera 5 mdr SEK i
Avesta och volymerna till Europa förväntas öka med 200 000 ton de kom
mande 2–3 åren.
– Volymerna ökar och med dem kravet på att fler vagnar från Sverige
returlastas. Att minska antalet tomma återlaster är den enskilt viktigaste
förutsättningen för att vi också i framtiden ska kunna stå emot konkur
rensen från båt och bil, säger Jan Hägg, säljare på Green Cargo.
Stålindustrin har tidigare inte varit speciellt känd för att ta hänsyn till
miljön. Men nu verkar trenden vara en annan. Green Cargo, Railog och
Outokumpu vittnar alla om att kunderna i allt större utsträckning bryr sig
om hur godset transporteras. Och med ”Skrotpendeln” har man bevisat
att långväga transporter på järnväg är det överlägset mest transport
effektiva.

Jan Hägg, säljare,
Green Cargo
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Lars-Erik Renström,
logistiksamordnare,
Outokumpu Sverige

Christer Lundh,
affärsområdeschef, Railog
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Anna-Lena Brinkman, 40 år –
lastbilschaufför, Sundsvall
Kör lastbil med utgångspunkt i Sundsvall. Anna-Lena har arbetat på Green Cargo
sedan 2005. Utbildning: Tvåårigt gymnasium och badmästarutbildning.
När åkeriet där jag tidigare arbetade behövde säga upp personal ställde jag
min plats till förfogande. Jag tänkte att det ordnar sig alltid. Efter 18 år i bran
schen visste många vem jag var så det tog faktiskt inte särskilt lång tid innan
min nuvarande chef på Green Cargo tog kontakt med mig. Och på den vägen
är det.
Vi är ett toppengäng här i Sundsvall. Att jag får träffa så många människor,
både kollegor och kunder, är en av de största fördelarna med jobbet. Efter
som min man också kör lastbil och är borta en del kvällar har vi löst det så att
jag framförallt håller mig till dagsturerna. Utifrån körlistorna kan jag oftast
själv planera mina dagar. Det är jätteskönt! Och oavsett hur mycket jag har
att göra vet jag att hastighetsgränsen på 80 kilometer i timmen ska hållas.
Att vi kör miljömedvetet och har infört alkolås i alla våra bilar är något som
både jag och kunderna uppskattar.
Min stora passion i livet är hästar och ridning. Jag har ingen egen häst –
med två små barn hinner jag inte det – men jag har tillgång till en häst som
nästan är som min egen. I fjol vann vi klubbmästerskapet i hoppning.

förverkligande av de klimatmål som EU och regeringen ut
tryckt, är svårt att åstadkomma utan offensiva satsningar i
godsjärnvägens infrastruktur.
Ök ande import och tillväxt inom lättare gods

Utrikes transporter och transittrafik växer snabbare än in
rikestransporter, och importen växer snabbare än exporten.
Under 2007 ökade importvolymerna till Sverige med över
10 procent – sjövägen med över 12 procent. Detta innebär
att hamnar har blivit en allt viktigare marknadsplats för
godstransporter. Göteborgs Hamn har under de senaste tio
åren varit drivande i uppbyggnaden av ett nät av järnvägs
pendlar där Green Cargo har en betydande marknadsan
del. De olika hamnpendlarna täcker nu de större destinatio
nerna och nästa utmaning är att skapa ett mer heltäckande
distributionsnät i hela Sverige. Här har Green Cargo en bra
position med sitt breda järnvägsnät.
Vi kommer att få se allt större containerfartyg i fram
tiden. Idag finns ett fåtal av de allra största båtarna i värl
den, som tar 10 000–15 000 TEU. Rederierna har dock lagt
beställningar och fram till och med år 2012 kommer över
200 av dessa gigantiska containerfartyg att ha levererats.
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Det kommer att ställa helt andra krav på järnvägstranspor
ter till och från exempelvis Göteborgs hamn för att hantera
dessa containervolymer.
För att nå en hållbar logistik till och från hamnar krävs
infrastruktur med fungerande järnvägsanslutningar till ham
narna samt effektiva kombiterminaler på många fler platser
än de tio rikskombiterminaler som det talas om idag. Även
IT-informationen bör harmoniseras mellan aktörerna: rede
rier, hamnar och transportörer. Aktörerna i transportkedjan
har hittills inte samverkat i tillräcklig omfattning för att
adressera problemet.
Järnvägslogistiken för de svenska exportföretagen kom
mer inte bara att gå till och från svenska hamnar utan också
till och från utländska hamnar och andra terminaler i
Europa. För Green Cargos del innebär de internationella
transporterna samarbeten med partners, där samarbetet
med Railion är kärnan.
Förändrat innehåll på godset, med ökat värde i förhål
lande till vikt, är en del av järnvägsbranschens utveckling.
För Green Cargo visar sig detta i ökade intäkter 2007, sam
tidigt som volymerna mätt i ton minskat något.
Fortsatt potential för järnvägslösningar finns framför allt

omvärld

inom högvärdiga produkter som exempelvis livsmedel, kon
sumtionsvaror och byggnadsmaterial, där bil ofta är det
traditionella transportslaget men där intermodala lösningar
kan ge ökade järnvägstransporter de långa sträckorna.
Brister i den infrastruktur som kopplar samman tåg och
lastbil motverkar dock denna utveckling. Järnvägsoperatö
rerna har också ett arbete att göra med att ta fram enkla,
kundanpassade intermodala lösningar.
De traditionella godstågsföretagen möter konkurrens
från två typer av aktörer. Å ena sidan nyligen etablerade
företag med en stark kapitalbas, som Hector Rail och TX
Logistik. Dessa konkurrerar med långsiktiga och internatio
nella erbjudanden. Å andra sidan lokala aktörer såsom Rail
Cargo Care vilka primärt konkurrerar med priset om lokala
uppdrag.
Med 10 500 åkeriföretag i Sverige präglas biltransport
marknaden av hård konkurrens. En konsolidering mot färre
och större aktörer pågår sedan ett tag. Samarbete, bland
annat i olika nätverk, och konkurrens pågår parallellt. Lön
samheten är generellt på uppåtgående i åkeribranschen.
Detta har skapat behov av fler förare och ytterligare ökat
kapacitetsproblemet i branschen, vilket pressar upp priserna.
Tillväxten inom tredjepartslogistikmarknaden har däm
pats från att i början av 2000-talet varit mycket kraftig till
att idag ligga strax över nationell tillväxttakt, dvs. runt 5 pro
cent. Det finns dock ett omvänt samband mellan lågkon
junktur och tillväxt för tredjepartslogistik, eftersom många
företag ser över sin logistikverksamhet i sämre tider.
Det finns en tydlig trend mot regionala distributionscen
tra i Europa, snarare än paneuropeiska lösningar. Kring
tjänster som infrakter och distribution växer alltmer, liksom
internationella upplägg av flöden med återlastning. Poten
tialen på den nordiska 3PL-marknaden är cirka 50 mdr
SEK, men det mesta sköts idag in house och enbart cirka
11 mdr SEK är utlagt på en tredje part. Green Cargo är den
näst största 3PL-aktören i Norden med en omsättning för
denna verksamhet på cirka 0,6 mdr SEK. Här finns med
andra ord stor potential för tillväxt.
Ny marknadsdefinition – och positionering

Green Cargo konkurrerar inte i första hand på järnvägs
marknaden, utan på transport- och logistikmarknaden.
Med förebild i rederinäringens begrepp FCL, Full Container
Load, har ett nytt marknadsbegrepp etablerats, Hellast.

EUs ökade kontroll av miljöpåverkan
i all näringsverksamhet kommer också
att gynna järnvägslogistiken.
Med Hellast avses last av en hel vagn, container, trailer eller
motsvarande.
Inom marknaden för Hellast över 100 kilometer står järn
vägen för cirka 19 procent av alla godstransporter inrikes
(exklusive malm), och Green Cargos marknadsandel uppgår
till 13 procent. Hellast över 100 kilometer domineras av last
bil (71 procent).
Green Cargos möjlighet att attrahera nya volymer är störst
när det gäller dagens Hellast-transporter med lastbil över
300 kilometer. Här finns Green Cargos och järnvägslogis
tikens viktigaste tillväxtpotential. Konkurrenterna är de
stora lastbilsåkerierna, speditörer, andra tågbolag, rederier
och olika allianser. Den avgörande förutsättningen för att
vi ska lyckas är, förutom vår egen förmåga att skapa kund
värde, en väl fungerande infrastruktur inklusive effektiva
kombiterminaler.
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Det hänger på tåget
Transportkostnaderna inom modebranschen har ökat som ett resultat av
kravet på fler men mindre leveranser. Tack vare samdistribution med andra
modekedjor i Green Cargos intermodala järnvägsnät kan Åhléns uppnå
synergieffekter även vid små volymer och samtidigt spara miljön.
Möjligheten att kombinera lastbil och tåg i ett redan etablerat system för
hängande konfektion var den främsta orsaken till att Åhléns valde att
teckna ett sexårigt avtal med Green Cargo för lagerhantering och distri
bution till varuhusen i Sverige.
– Med vår tidigare leverantör blev det alldeles för dyrt att leverera så
ofta som krävdes. Att köra små volymer blev dessutom ohållbart ur ett
miljöperspektiv. Eftersom våra varuhus finns på samma platser som våra
konkurrenters butiker vore det dumt av oss att inte utnyttja det, säger Ulf
Hemgren, ekonomi- och logistikdirektör på Åhléns AB.
För att möta modebranschens behov av tätare leveranser har Green
Cargo utvecklat ett koncept inom det intermodala järnvägsnätet där
samlastning och samdistribution mellan olika kunder leder till synergi
effekter även vid små volymer. Green Cargos lastbärare är specialutrus
tade för att godset ska kunna hänga hela vägen från lager till butik och
fungerar lika bra på lastbil som på tåg.
I samma stund som godset kommer till Logistikcenter Väst i Göte
borg lämnar Åhléns helt och håller över ansvaret för kläderna till Green
Cargo. Där packas de upp, galgas, ångas, märks och larmas innan de
distribueras hängandes till varuhusen. Ulf Hemgren är mycket positiv till
samarbetet som inneburit bättre kvalitet, högre leveransprecision och
sänkta transportkostnader. Han anser att övergången till det intermodala
systemet fungerat smidigt och med få störningar.
– Green Cargo har visat god förståelse för vår affär och bevisat att de
har engagemanget och kompetensen som krävs för att vi tillsammans
ska kunna utveckla mer hållbara logistikupplägg. Hur våra varor trans
porteras är viktigt för oss. Tåg är det absolut mest miljövänliga alternati
vet och många gånger även det mest transporteffektiva.
Sedan samarbetet inleddes i mars 2007 har Åhléns flyttat över cirka
50 procent av sina lastbilstransporter till järnväg – en siffra som Ulf
Hemgren och Mårten Koshko, logistikcenterchef på Green Cargo är
överens om kommer att öka.
– Vår konfektionslogistik för hängande gods har haft en fantastisk
utveckling det senaste decenniet. Idag arbetar vi med fyra av Sveriges
sex största konfektionsföretag vilket gör att vi kan erbjuda korta ledtider
och en hög leveransfrekvens till ett för marknaden oslagbart hållbart
upplägg, avslutar Mårten Koshko.

Mårten Koshko,
logistikcenterchef, Green Cargo

Ulf Hemgren, ekonomi- och
logistikdirektör, Åhléns AB
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erbjudande

Nya gröna logistiklösningar, som möter tydliga kundbehov
Green Cargo erbjuder effektiv grön logistik med järn
vägstransporter som huvudresurs. Vi tar hand om kun
dens samlade transport- och logistikbehov genom
miljömärkta transporttjänster med tåg och bil samt
tjänster inom tredjepartslogistik.
Huvudtjänsten är inrikes och utrikes transporter. Vi kombi
nerar långväga tågtransporter i ett omfattande nätverk med
finmaskig distribution med lastbil ända ut till kund. I vår
tredjepartslogistik effektiviserar vi kundernas försörjnings
kedja genom lagring, distribution och styrning av varuflöden.
Vi utför också en rad kundunika förädlingstjänster.
Behovet av transporter och effektiv logistik fortsätter
att öka, liksom kravet på lösningar som sparar pengar, män
niskor och miljö. Kunderna vill ha kapacitet och tillgänglig
het samt precision och kostnadseffektivitet i leveranserna.
Goda miljöprestanda blir allt viktigare i kravbilden. Vi erbju
der hållbara lösningar genom hela logistikkedjan.

Hållbara löften – och kunden i fokus

Efter att ha fått verksamhetens elementa – kvalitet, intern
effektivitet och lönsamhet – under god kontroll, har Green
Cargo kontinuerligt satsat på en ökad kundorientering. Ett
viktigt steg togs 2007 med inrättandet av en ny division, Cus
tomer Service. Syftet är att skapa ett tydligt gränssnitt gent
emot kunderna där hela kedjan från avtal via order till faktura
hänger ihop. Målet är att skapa en kundservice i världsklass.
En central del i vår idé om hållbar logistik är hållbara kund
löften. När vi offererar transport- och logistikuppdrag genom
för vi alltid en kapacitetssäkring som säkerställer vår möjlig
het att utföra uppdraget. Vid tecknande av avtal kompletteras
denna med resurssäkring för den avtalade lösningen. Vi ut
vecklar vår avvikelserapportering och proaktivitet.
Vi har arbetat mycket målmedvetet sedan företagets bil
dades med att möta kundernas krav på leveranspunktlighet.
Under 2007 har vi nått runt 95 procents punktlighet till kund,
vilket motsvarar en förbättring på 1 procentenhet från 2006.

Vladimir Antic, 26 år –
gruppledare logistikcentra, Jordbro
Kontrollerar och registrerar inkommande gods för bland andra Vin & Sprit och deltar
i övervakningen av Toshibas lager. Vladimir har arbetat på Green Cargo sedan 2005.
Utbildning: Treårigt gymnasium.
En anledning till att jag började jobba på Green Cargo var att terminalen i Jordbro
ligger nära där jag bor. Men det som fått mig att stanna kvar är kollegorna och att jag
får vara en del av ett stort seriöst företag. För det vi gör på Green Cargo är viktigt.
På terminalen i Jordbro hanterar vi både järnväg och lastbil. Men jag märker att
kunderna väljer att skicka allt mer gods på tåg. För miljöns skull men också för att
det många gånger är smidigare.
Jag är lite ”allt-i-allo” och trivs med att ingen dag är den andra lik. Även om Green
Cargo är ett stort företag vet jag att det jag gör räknas. Och samtidigt som jag kan
bidra med mina erfarenheter får jag möjlighet att ständigt utvecklas. När Toshiba
kom in som kund fick jag till exempel chansen att bli gruppledare. Som teamledare
lärde jag känna kunden och samlade på mig viktig produktkunskap vilket i sin tur
lett till ett större ansvar vid övervakningen av Toshibas lager.
Min familj flyttade till Sverige från Serbien när jag var sju år. Även om jag känner
mig mer hemma i Sverige än i mitt hemland tycker jag att mångfald är en viktig
fråga. Det finns otroligt mycket att lära sig av varandras kulturer, religioner och
traditioner. När jag inte jobbar njuter jag av att bara vara ledig. Det är skönt att bara
ta det lugnt hemma eller lira tv-spel.

Syftet är att skapa ett tydligt gränssnitt gentemot kunderna där hela
kedjan från avtal via order till faktura
hänger ihop. Målet är att skapa en
kundservice i världsklass.

Många kunder väljer Green Cargo för transporternas goda
miljöprestanda. De kunder, vars transporter med Green
Cargo, klarar gränsen 10 gram koldioxid per nettotonkilome
ter, erbjuds Green Cargos klimatintyg. Intyget är ett kvitto
på att kunden valt en klimatsmart logistiklösning.
Tydliga erbjudanden

Green Cargos uppgift är att ta fram effektiva, standardise
rade lösningar för stora flöden, och kan produceras och
levereras med precision och kostnadseffektivitet. Kunder
nas verklighet och kravbild förändras dock löpande och det
måste också våra erbjudanden göra.
Under 2007 strukturerades Green Cargos erbjudande
inom järnvägslogistik om i ett antal tydliga tjänster, varav
flertalet i form av paketerade koncept. Satsningen är ett
tecken på och ett viktigt steg i Green Cargos successiva
utveckling mot tjänsteföretag. Tjänsterna kundanpassas
genom ett standardiserat system av tillval.
De flesta tjänsterna innefattar olika serviceåtaganden, IT och administrativa upplägg, eller kan i tillvalen byg
gas på med sådana. De industriella lösningarna kan också
kunda npassas individuellt när det handlar om tillräckligt
stora volymer och att lösningen passar in i Green Cargos
struktur.
Utveckling av nya tjänster

De olika kundlösningarna har tagits fram utifrån tydligt
identifierade kundbehov i prioriterade segment. Dessa
paketeras till tydliga tjänster som är enkla att sälja och
köpa. Green Cargo har också säkerställt att tjänsterna går
att administrera, producera och leverera effektivt.
Green Cargo fortsätter att öka satsningarna på produktoch processutveckling. Målet är att ha ett tydligt differentie
rat sortiment som möter angelägna kundbehov, inklusive
sådana vi inte kan möta eller inte möter tillräckligt bra idag.
Green Cargos produktutveckling är en direkt förlängning

Elisabeth Stevander, 23 år –
radioloksoperatör, Göteborg
Ansvarar för att vagnar och lok kontrolleras och bromsprovas innan de kopplas om inför nästa avgång. Elisabeth har
kompetens att köra loken inom bangårdsområdet, manuellt
eller med radiostyrning. Hon har arbetat på Green Cargo
sedan 2006. Utbildning: Textilmodedesigner samt radioloksoch bangårdsutbildning.
Pappa, farfar, farfars bror och farfars far arbetade som lok
förare – så det finns i blodet. Men det var en slump att jag
hamnade på Green Cargo. Jag är utbildad textilmode
designer och var säker på att det var inom det området jag
ville arbeta. Men när pappa en dag frågade om jag inte
skulle sadla om till bangårdsarbetare tänkte jag – varför
inte? Idag arbetar jag som radioloksoperatör på Sävenäs
rangerbangård och trivs jättebra! Intresset för mode och
design finns förstås kvar. På sikt kanske jag startar eget
vid sidan av jobbet men just nu tillfredsställer jag behovet
med shopping.
På Sävenäs rangerbangård har vi ett trettiotal spår så det
gäller att vara vaken. Men jag trivs med ansvaret och att det
händer mycket. Dessutom är det jättehärligt att få arbeta
utomhus. Vi är ett gott gäng i olika åldrar som har kul ihop
och hjälper varandra. Alla vet att det måste fungera i samt
liga led om godset ska komma fram i tid. Har jag exempelvis
inte hunnit bromsprova tåget när lokföraren kommer hjälps
vi åt för att tåget ska komma iväg i tid. På samma sätt stan
nar jag gärna kvar om det är en kollega på skiftet efter som
behöver hjälp. Det är jätteskönt att veta att ingen lämnar
någon i sticket. Jag upplever att Green Cargo verkligen
lyssnar på personalen och att alla är lika mycket värda. Har
någon synpunkter tas de emot positivt och dyker det upp
några problem försöker man lösa dem direkt.
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Anette Löhnn, 43 år – chef Customer Service, Solna
Började som controller på Marketing & Sales 2003. Sedan 2007 är Anette chef för Customer Service och
ingår i Green Cargos koncernledning. Customer Service ansvarar för avtalsadministration, kundservice, fakturering och reklamationer. Divisionen består av totalt 120 personer i Hallsberg, Solna, Malmö och Borlänge.
Utbildning: Matematikekonom.
Kärlek och jobb lockade mig från de värmländska skogarna till Stockholm. Efter drygt fem år som ekonomi
konsult började jag som controller på Green Cargo. Det går att göra vinst på många olika sätt. Men för mig
var det självklart att välja ett företag som inte bara tjänar pengar utan också tar ett aktivt samhälls- och
miljöansvar.
Långsiktigheten går igen i synen på medarbetarna. Green Cargo är duktiga på att ta tillvara den kom
petens som finns i företaget och motivera sina anställda utifrån deras specifika förutsättningar och önske
mål. Oavsett om du vill utvecklas i din nuvarande roll eller gå vidare till andra positioner finns den hjälp du
behöver.
Under 2007 tog jag själv klivet från controller på Marketing & Sales till rollen som chef för Customer
Service, något som varit både utmanande och inspirerande. Från att tidigare haft en stödfunktion har
jag idag möjlighet att påverka hur vi kommunicerar med våra kunder på en övergripande nivå. För oss på
Customer Service handlar allt om relationer. Förmånen att få arbeta i nära samverkan med kollegor och
kunder är en viktig drivkraft för mig.
Fritiden ägnas åt picknick med familj och vänner – sommartid på stranden och vintertid ute i snön. Golf
är ett annat intresse som jag delar med familjen. Vi bor i närheten av golfbanan och går en runda när till
fälle ges.

22

erbjudande

av företagets strategi. Uppdraget är att utveckla nya koncept
och tjänster som stärker Green Cargos konkurrenskraft och
möjliggör tillväxt i såväl volym som värde. Utgångspunkten
är att ta fram de bästa lösningarna för de kundbehov som
går att lösa genom järnvägsbaserad logistik, och där kost
nadseffektivitet och miljö är kritiska konkurrensfaktorer.
Produktvecklingsarbetet har löpande systematiserats
och ledtiderna har väsentligen nedbringats.
Hittills har vi koncentrerat utvecklingsinsatserna till den
intermodala produkten och de internationella transport
tjänsterna. Båda områdena är investeringsintensiva och
komplexa med flera transportslag och/eller flera aktörer in
volverade. Båda kräver också kontinuerligt utvecklingsar
bete, även om koncepten nu har lanserats.
För våra tunga kundbranscher sker både produktutveck
ling och kundbearbetning utifrån en analys av var i kundernas

värdekedja behoven av förbättrad logistik ligger. Analyserna
har gett underlag för utveckling av nya koncept och bransch
lösningar som exempelvis Green Cargo Biofuel.
Rail – kostnadseffektiva, paketerade
erbjudanden inom järnvägslogistik

Med våra tåg som kärnresurs kan vi erbjuda olika transportoch logistikupplägg, inom samt till och från Sverige.
Vi kan beskriva vårt nätverk och hur vi nu har etablerat
en punktlighet och stabilitet som ger oss möjligheter att
erbjuda kunderna mer flexibla lösningar. För dem som har
behov av systemtransporter men inte har volymer som fyl
ler hela tåg kan vi serva med block av vagnar som integre
ras i nätverket, kanske rangeras under natten, men upplevs
som ett ”eget” tåg av kunden.
De logistiska behoven skiljer sig i hög grad beroende på
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bransch. Med vårt branschindelade arbetssätt kan vi möta
de flesta behov i en konkret lösning.
Green Cargo Inrikes – kostnadseffektivitet enligt tidtabell

Göran Sundén, 55 år –
lageransvarig, Borlänge
Ansvarar för kundernas mellanlagring. Borlänge-terminalen är
främst inriktad på järnvägstransport av papper och pappers
massa. Kapacitet för lyft till lastbil finns vid behov. Göran har
arbetat på Green Cargo sedan 1992. Utbildning: Grundskola.
När jag sålde familjeföretaget på 90-talet och köpte en gård
med min sambo utanför Borlänge lockade tryggheten med
en stor arbetsgivare i ryggen. Green Cargo sökte chaufförer
och jag hade lastbilskort så det passade ju perfekt. Och
redan efter några år som chaufför fick jag chansen att ta
över rollen som lageransvarig för Borlänge-terminalen.
Tillsammans med min kollega lägger jag själv upp mitt
arbete. För mig är det en morot i sig att ledningen tror på
oss och att jag kan se min roll i processen. Blir vi några
timmar sena i terminal kan det innebära flera dygns för
seningar till kund. Utan våra kunder överlever vi inte. Att
”tänka kund” och alltid hålla det jag lovar är nödvändigt.
Trenden att köra mer gods på järnväg och att Green
Cargo står sig i konkurrensen märks tydligt. Borlänge är en
viktig knutpunkt för godstrafiken och jag upplever ett
enormt tryck, inte bara på transporter utan också på lager
hantering, både från befintliga och nya kunder. Vi gör vad vi
kan för att frigöra lageryta. Exempelvis har vi höjt belys
ningen för att kunna stapla mer gods på höjden. Men fort
sätter utvecklingen i den här takten behöver vi bygga ut
ytterligare för att möta den ökade efterfrågan.
Efter en stressig dag på jobbet är det rekreation att bara
komma hem. Vi har naturen inpå husknuten och är gärna
ute och promenerar, åker skidor eller fiskar. När jag inte
snickrar på huset förstås som efter drygt 15 år fortfarande
inte är riktigt klart – men snart.
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Kostnadseffektiva transporter av stora och små volymer
över långa avstånd, med fasta leveranstider, i ett väl utbyggt
nationellt järnvägsnät.
Grunderbjudandet omfattar transport av en eller flera
godsvagnar, från en avsändare till en mottagare. Vi erbjuder
olika lastbärare anpassade till det gods som ska fraktas. Ett
antal tillvalstjänster inom administration, informationshante
ring, lastning och lossning erbjuds också.
Green Cargo Systemtransport –
garanterad kapacitet i kundanpassade upplägg

Skräddarsydda transportlösningar av stora volymflöden,
som ger lägre kapitalbindning och kan integreras i kundens
produktionsprocesser.
Grunderbjudandet består av en överenskommen trans
portkapacitet, som anpassas till volym, ledtider och desti
nationer. För varje kundupplägg anges kapacitet i form av
en transportplan, vagn- och lastbärarlösningar. Järnvägen
utgör grunden i systemtransportlösningen med möjlig
heten att koppla på ett antal kringtjänster för att ge kunden
en fullvärdig logistiklösning. Till exempel kan lastbil väljas
genom tillval forsling. Kunden kan också komplettera med

Green Cargo Rail, intäkter per bransch, 2007
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hanteringstjänster, logistikplanering och administrativt stöd
genom tillvalstjänster såsom lagring, lossning, lastning, av
vikelserapportering, frakthandlingar och extra aviseringar.
Varje systemtransport bevakas av våra leveransplanerare
som dagligen följer upp och bevakar leveransprecision och
hanterar eventuella avvikelser. Grunderbjudandet innefat
tar att Green Cargo månadsvis och på kundens begäran
tillhandhåller statistik om antal sändningar och vagnar per
relation samt transporterade ton per relation.
Green Cargo Specialtransport – säkra transporter
av extra tungt, brett, långt, högt eller känsligt gods

Logistiklösningar för gods som kräver speciell hantering.
Specialtransporter förutsätter individuellt utformade upp
lägg, säkerhet och leveransprecision. Ofta krävs även sär
skilda tillstånd som kan skilja sig åt mellan olika länder.
I grunderbjudandet ingår planering och arrangemang av
transportupplägg med eventuell tillståndshantering, lastpla
nering, lastningsrådgivning, transportarbete mellan avsän
dare och mottagare samt växling till och från lastnings- och
lossningsplats. Grunderbjudandet kan omfatta transport av
enstaka vagnar eller hela tåg. Specialtransporter kan kom
pletteras med ett antal tillvalstjänster för en mer eller mindre
komplett helhetslösning ända till kundens kund.
Specialtransporter bevakas av både Banverket och vår
egen personal, från början till slut. Vid särskilt avancerade

Green Cargos utsläpp från dieseltåg1,
1990–2007
Ton CO2

Under 2007 strukturerades Green Cargos
erbjudande inom järnvägslogistik om i ett
antal tydliga tjänster, varav flertalet i form
av paketerade koncept. Satsningen är ett
tecken på och ett viktigt steg i Green Cargos
successiva utveckling mot tjänsteföretag.
transporter medföljer dessutom specialister från Green
Cargo för att säkerställa att uppdraget genomförs på ett
korrekt sätt samt att godset kommer fram oskadat i rätt tid
och till rätt plats.
Green Cargo Entreprenad –
kvalitetssäkring genom hela logistikkedjan

Grunderbjudandet innefattar tjänster inom växling, administ
ration, produktion, logistik och resursuthyrning. Entreprenad
utgörs i första hand av hanteringstjänster. I vissa fall sker
produktion med underleverantörer. Green Cargo hyr också
ut personal, lok, vagnar, mark och lokaler på såväl kort som
lång tid.
För att möta marknadens krav på och helhetsåtagan
den inom logistik erbjuder Green Cargo entreprenadtjäns
ter som komplement till traditionella tjänster. Erbjudandet
gör att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet medan

Green Cargos utveckling av bruttotonkilometer
och årsman, 2001–2007
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utsläpp utgår från 1990, som är basåret för Kyotoprotokollet. Green Cargo har, i absoluta och
relativa tal, minskat sina utsläpp för dieseltågen med 50 procent under perioden. Detta har uppnåtts
samtidigt som vi kör mer gods. Green Cargo strävar efter att ersätta diesellok med ellok när det är möjligt.
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Tågfakta 		
 Lok: 433, varav 230 ellok och 203 diesellok.
 Vagnar: 6 805, fördelade på 20 standardiserade vagnstyper och
lastbärare för olika godsslag.
 Kapacitet: Våra vanligaste godsvagnar lastar upp till 30 ton och
rymmer mer än 100 kubikmeter. Green Cargo kör tåg med tåg
vikter upp till 3 000 ton.
Lastbilsfakta
 Bilar: 153. Lastbilsflottan uppgraderas kontinuerligt. Under 2007
togs ytterligare 22 bilar med Euro 4 i drift. Totalt har nu 25 procent
av lastbilsflottan Euro 4-motorer. Under 2008 ökar vi tempot i ny
investeringar av nya lastbilar, inledningsvis med Euro 4-motorer
men med Euro 5-motorer så snart dessa finns på marknaden.
 Platskontor: 12 i hela landet.
 Säkerhet: De nya bilarna är utrustade med airbag, opticruise för
att optimera bränsleekonomin samt alkolås. Green Cargo har
installerat alkolås i samtliga befintliga lastbilar.
fakta om tredjepartslogistiken
 Logistikcentra: Fem stycken i Stockholm, Norrköping, Göteborg,
Helsingborg och Köpenhamn.
 Yta: Sammanlagt 195 000 kvadratmeter.
 Erbjudande: Kompletta logistiklösningar till företag inom hela
Norden. Vi sköter intransporter, förtullning, tullager, ankomst
kontroller, lagring, kundorderregistrering, orderplockning, distri
bution och förädling.

Green Cargo är det enda rikstäckande godstransport
företaget som klarar Svenska Naturskyddsföreningens
krav för Bra Miljöval-märkning.

Green Cargo säkerställer kontroll, kvalitet och säkerhet
genom hela logistikkedjan. Entreprenadtjänsterna ger
mervärden genom effektivare flöden och minskad resursoch kapitalbindning.
Green Cargo Intermodal – dörr-till-dörr,
kostnadseffektivt och med goda miljöprestanda

Inrikes fjärrtransporter av standardiserade lösa lastbärare
där bil och järnväg kombineras. En enkel och pålitlig helhets
lösning, dörr-till-dörr – ett effektivt alternativ till enbart lastbil
som också förbättrar kundens miljöprestanda. Tjänsten om
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fattar en sammanhållen logistikkedja i hela Green Cargos in
rikes produktionsnätverk där möjlighet finns för lyft. I grund
erbjudandet väljer kunden själv graden av flexibilitet genom
två produktvarianter:
Intermodal Capacity garanterar platstillgång för kunder
med fasta flöden av ett överenskommet antal lastbärare.
Intermodal Flexibility riktar sig till kunder med varierande
behov av transporter. Bokning sker i första tillgängliga av
gång.
Green Cargo Intermodal innefattar ett antal tillvalstjänster
inom lastning, lossning samt informations- och lagerhante

Green Cargos produktutveckling är en direkt
förlängning av företagets strategi. Uppdraget
är att utveckla nya koncept och tjänster som
stärker Green Cargos konkurrenskraft och
möjliggör tillväxt i såväl volym som värde.

ring, som i olika upplägg kan länkas samman med kundens
produktionsprocesser. Vår särskilda kundservice för de inter
modala transporterna bevakar hela transportkedjan. Därför
kan vi agera proaktivt vid en driftsstörning. Vi erbjuder även
statistik på utförda transporter och avtal.
Green Cargo Biofuel –
grön tillgång till grön energi

Miljövänlig energiproduktion kräver miljövänliga transporter.
Green Cargo Biofuel erbjuder miljöanpassade transporter
av biobränsle med säker råvarutillgång – ett logistikkoncept
för kunder i behov av löpande tillgång till bioråvara.
Grunderbjudandet innefattar tågtransport, terminal
tjänster och specialutrustning som bygger på överenskom
men transportkapacitet, ledtider och destinationer. Tillval
för denna tjänst är förädling av råvaran i terminal, inklusive
lastning och lossning. I de fall kunden saknar järnvägsspår
in till sitt industriområde erbjuder vi transport med lastbil
den sista sträckan. Vid behov hyr vi även ut personal. Green
Cargo följer upp leveranserna genom hela transportkedjan.
Kunden erhåller en kvalitetsrapport varje månad och vid
behov löpande information om levererad energimängd.
Green Cargo Bioflex – flexibla,
rena transporter av biomassa

En kundanpassad transportlösning av bioflis för kunder inom
pappers- och massaindustrin. Volymoptimerade behållare och
särskild utrustning håller råvaran ren i hela transportkedjan
och möjliggör flisning direkt till de anpassade lastbärarna.
I grunderbjudandet ingår tågtransport, där kapacitet,
ledtider och destinationer bestäms utifrån kundens behov.
Som tillval erbjuds hantering av råvara i terminal, samt
transport med lastbil sista sträckan om nödvändigt. Green
Cargo följer upp leveranserna genom hela transportkedjan.
Kunden kan också få löpande information om levererade
kubikmeter biomassa.

Jonatan Gjerdrum, 33 år – strategisk
transportplanering, Solna
Började som lokplaneringsutvecklare 2002 och jobbar idag
med strategisk transportplanering. Hans arbete syftar till att
rationalisera och utveckla nya metoder inom Green Cargos
logistikplanering för järnväg. Utbildning: Doktorsexamen i
Supply Chain Optimisation, civilingenjör kemiteknik/fysik,
kandidatexamen i företagsekonomi.
Jag hade aldrig haft chansen att bli intresserad av järnvägs
transporter innan jag började på Green Cargo. Men när de
sökte en person med kvalificerad akademisk bakgrund och
jag satte mig in i vad företaget stod för kändes det helt rätt.
Järnvägslogistik är som ett stort pussel. Det är oerhört
komplext. Förar- och lokbyten ska synkas med vagnar för
att få ett smidigt flyt genom rangerbangårdar och växlings
platser. Jobbet bjuder ständigt på utmaningar och möjlig
heter till förbättringar.
Det är stimulerande att kunna tillämpa mina teoretiska
kunskaper i praktiken. Inte bara för problemlösning utan
också för långsiktig utveckling, analys och strategisk pla
nering. För ett så bra slutresultat som möjligt är kommuni
kation jätteviktigt. Därför är jag gärna runt på andra avdel
ningar och presenterar våra förbättringsförslag.
När jag möter studenter som skriver sina exjobb hos oss
brukar jag fråga vilka fördelar de ser med Green Cargo. De
flesta svarar mångfald och etik. Många upplever att vi arbe
tar för en bättre värld. Och jag kan bara hålla med. Vår verk
samhet är etiskt försvarbar. Att det dessutom finns en stor
bredd i kompetens och bakgrund hos våra medarbetare ser
jag som en viktig styrka.
Innan jag flyttade till Stockholm pluggade jag i London.
Jag är uppvuxen i Göteborg och kan ibland sakna västkus
tens salta hav. Särskilt när jag är ute med segelbåten. Friti
den ägnas också till att träna grupper i Tai Chi.
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Road – flexibla lösningar med lastbil

Ju längre ut i förädlingskedjan, desto större behov av bil
transport. Våra transportlösningar kombinerar lastbil och
järnväg och gör det möjligt för fler att nyttja tåget som pri
märt transportmedel. Kombinationen järnväg och bil ger
kunden flexibilitet och hög precision.
Med utgångspunkt i 13 egna platskontor erbjuder vi fjärr
transporter och distribution med ett stort urval av fordons
typer. Därutöver förfogar vi över ett brett partnernätverk
som ger oss rikstäckning med en nordisk förmåga. Bil
transporter ingår även som en del i vår tredjepartslogistik.
Inom ramen för vår Roadverksamhet erbjuder vi omlast
ningstjänster, Cross docking, lagerservice och enklare typ
av mellanlager i anslutning till terminal.
Green Cargos lastbilsverksamhet har mycket hög ambi
tionsnivå när det gäller säkerhet och goda miljöprestanda.
Program och rutiner har införts för att säkerställa regeloch lagefterlydnad på alla områden och alkolås har införts
i samtliga bilar. En ökning av stölder i hela Europa ställer
krav på kontroll och säkerhet i hela logistikkedjan. Vi erbju
der också säkerhetstransporter med larmade fordon.
Kostnadseffektiv grön tredjepartlogistik

Green Cargo är en av Nordens största aktörer inom tredje
partslogistik och den enda med egna järnvägslösningar.
Vi vänder oss till kunder med behov av effektiv distribu
tion och styrning av sina varuflöden inom hela Norden och
Baltikum. Kännetecknande för våra kunder är att de ställer
höga krav på korta ledtider, effektivitet och kvalitet samt
eftersträvar goda miljöprestanda. Vi är inriktade mot färdig
produkter inom konsumentvarusektorn, som modevaror,
sport och fritid, elektronik och vitvaror, byggmarknad, vin
och sprit, dagligvaror och däck.
Vi erbjuder import, förtullning och tullager, ankomstkon
troller, lagring, kundorderregistrering, orderplockning och
distribution samt förädling av varor. I ökad utsträckning er
bjuder vi också internationella upplägg som inkluderar flö
den med återlastning.
Vi styr, kontrollerar och ansvarar för hela varu- och infor

Under 2007 har vi nått runt 95 procents
punktlighet till kund, vilket motsvarar en
förbättring på 1 procentenhet från 2006.
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Våra transportlösningar kombinerar lastbil
och järnväg och gör det möjligt för fler att
nyttja tåget som primärt transportmedel.
mationsflödet mellan kunden, kundens kund och kundens
leverantörer. Under 2007 har vi introducerat en kontrolltorns
tjänst, ett webbgränssnitt som bland annat ger våra kunder
track & tracefunktion på order- och artikelnivå, såväl i lager
som under distribution. Varuflödet organiseras från något
av Green Cargos logistikcentra i Norden. Vi har 11 terminaler
för tredjepartslogistik på fem orter (Stockholm, Norrköping,
Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn) med en samman
lagd yta av 195 000 kvadratmeter.
Anpassade efter kundens branschkrav har vi skapat
uppdragsunika tilläggstjänster som kortar de totala ledtiderna och minskar kundföretagets kapitalbindning. Genom
dessa allt mer kompletta åtaganden kan vi effektivisera
kundernas försörjningskedja och hjälpa kunden att möta
handelns krav på flexibilitet och produktanpassning.
I grunden handlar våra tredjepartslösningar om att spara
pengar åt våra kunder. Med lång erfarenhet och ny teknik
säkerställer våra medarbetare hög plockkvalitet, flexibilitet
och leveranssäkerhet till kund. Vi har för femte året i rad en
ackumulerad plockkvalitet över 99,8 procent.
MILJÖASPEKTEN EN HÖRNSTEN I ERBJUDANDET
Goda miljöprestanda är en viktig del i Green Cargos erbjudande.
Till stor del beror det naturligtvis på att 92 procent av våra trans
porter går med ellok. Men miljöarbete genomsyrar hela verksam
heten, oavsett var i organisationen eller vad arbetet avser. I de fall
vi använder lastbil så är alla chaufförer utbildade i miljöanpassat
körsätt och för diesellok så har vi utvecklat en utbildning som alla
förare kommer att få successivt. Allt för att minska utsläppen. Vår
intermodala produkt ger effektivare energianvändning och mindre
trängsel på vägarna än en direkt lastbilstransport. Likaså drivs vår
tredjepartslogistik så energieffektivt som möjligt.
Genom att välja Green Cargo som logistikpartner minskar
kunden därför sin egen belastning på miljön.
Under 2007 togs ytterligare 22 bilar med Euro 4-standard i drift,
vilket motsvarar 25 procent av flottan. Vi kontrollerar och följer upp
att våra lastbilar inte kör över 80 kilometer i timmen. Tillsammans
med återkommande uppföljningar har detta resulterat i bränsle
besparingar på 5–8 procent.

erbjudande

Anne-Marie Alvin, 27 år –
internationell transportsäljare, Solna
Arbetar med nyförsäljning och utveckling av befintliga kundrelationer med spedi
törer inom järnvägstransporter. Anne-Marie har arbetat på Green Cargo sedan
2007. Utbildning: Industriell Ekonomi Internationell med logistikinriktning.
Järnvägstransporter är en framtidsbransch! Det visste jag redan när jag sökte
till universitetet. Min utbildning kombinerade teknik, ekonomi och språk. Tredje
året valde jag att läsa i Madrid. Det kändes därför som en självklarhet att söka
mig till ett företag som verkar på den internationella marknaden.
Jag arbetar framförallt med att köpa in och sälja transporter för papper och
massa. Det kan vara både import och export, där vi antingen ansvarar för trans
porten hela vägen eller går in som underleverantör till en extern partner.
Min arbetsroll kan beskrivas som spindeln i nätet med många kontaktytor.
Jag trivs bra med arbetskamraterna och upplever att vi har en bra gemenskap
på Green Cargo. Att det hela tiden finns nya saker att lära sig gör jobbet både
intressant och roligt. I vår bransch blir man nog aldrig riktigt fullärd och jag trivs
med att få utvecklas och lära mig nya saker. På fritiden umgås jag med familj
och vänner samt ägnar mig åt ridning och annan träning.

Johan Roswall, 22 år – lokförare, Boden
Kör tåg i norra Sverige. Ansvarar även för vagnupptagning, växling, bromsprovning
samt funktionstest av vagnar och lok i de fall bangårdspersonal inte finns på plats.
Johan har arbetat på Green Cargo sedan 2006. Utbildning: Treårigt gymnasium,
lokförar- och bangårdsutbildning.
Efter lumpen var drömmen att fortsätta plugga till flygtekniker. Men när utbildningen
lades ner fick jag tänka om. Mitt intresse för teknik och säkerhetsfrågor gjorde valet
enkelt – och jag har inte ångrat en sekund att jag började som lokförare på Green
Cargo.
Under den tid som jag läste till flygtekniker lärde jag mig att aldrig chansa. Det
samma gäller när jag kör lok. Jag måste alltid tänka på konsekvenserna och får
aldrig göra något om jag inte vet säkert att jag kan. Eftersom många körningar
omfattar kemikalier och energiprodukter känns det bra att jobba på Green Cargo
som satsar hårt på att hålla en hög säkerhetsnivå. Kraven på dokumentation inne
bär att jag alltid vet vad jag kör, i vilken vagn och vart den ska. Följer jag bara våra
säkerhetsrutiner ska det mycket till för att något ska hända.
Så länge jag inte har familj passar det mig bra att köra lite längre turer med
längre sammanhållen ledighet däremellan och oavsett när på dygnet finns det
(nästan alltid) någon att ta en kaffe med mellan körningarna. På vardagarna kan
det ibland bli väl stojigt i lunchrummet. Då är det rätt skönt när det är tid för avgång
och jag får sätta mig i lokhytten igen. Där är det lugn och ro.
Miljötänkandet har färgat mig även privat. Tidigare tog jag bilen vart jag än skulle.
Men idag låter jag den stå så ofta jag kan. Lite också för att kompensera att jag
både kör motorcross och snöskoter på fritiden.
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Ett samarbete för framtiden
– Vi ska årligen sänka våra logistikkostnader med fem procent och minska
koldioxidutsläppen med 20 procent till 2010. För att lyckas måste vi öka andelen gods på tåg, säger Anna Elgh, koncernlogistikchef på Lantmännen.
Lantmännen är Sveriges femte största transportköpare. Varje år upphand
lar koncernen transporter för en och en halv miljard kronor. Det motsvarar
cirka elva miljoner ton – inrikes och på export. Som en ledande aktör inom
livsmedel, bioenergi och lantbruk arbetar Lantmännen för att driva utveck
lingen mot ett bättre samhälle, något som spelade en central roll när man
nyligen valde att inleda ett samarbete med Green Cargo.
– Våra värderingar stämmer överens. Vi vill uppnå samma sak. Man
måste vilja jobba ihop. Och man måste gilla att jobba ihop. Jag ser en stor
potential för vårt fortsatta arbete, säger Anna Elgh.
Lantmännen är verksamma i alla delar av värdekedjan – från jord till
bord. Det innebär en lång rad olika typer av transporter, från platser
både med och utan spåranslutning. Projekten som drivs tillsammans
med Green Cargo omfattar såväl intermodala lösningar som rena järn
vägstransporter.
– Tack vare vårt intermodala erbjudande har vi kapacitet att köra god
set på järnväg när det är möjligt och på lastbil när alternativ saknas.
Lantmännen meddelar mellan vilka orter godset ska gå och vi tar hand
om resten, förklarar Robert Gustafsson, kundansvarig på Green Cargo.
I egenskap av koncernlogistikchef för en av landets största transport
köpare sitter Anna Elgh med i regeringens Logistikforum. Hon vittnar
om att hållbar logistik är en fråga som står i fokus och anser att företag
som Lantmännen bär ett direkt ansvar för logistikbranschens utveckling.
– Vårt mål är att årligen sänka logistikkostnaderna med 5 procent och
samtidigt minska våra utsläpp med 20 procent till 2010. Även om infra
strukturen i Sverige behöver byggas ut för att vi fullt ut ska kunna nå
dessa mål, finns redan idag stora vinster att göra genom bättre plane
ring och samordning.
Genom att centralisera koncernlogistiken har Lantmännen ökat fyll
nadsgraden i bilarna, minskat antalet akuta leveranser och minskat resurs
åtgången för administration, lastning och lossning. Det är åtgärder som
rimmar väl med Green Cargos fokus på hållbar utveckling.
– Lantmännens krav på alkolås, förnybart bränsle, eco-driving och
returlaster ligger i linje med vår satsning på säkerhet och miljö. Tillsam
mans med Lantmännen arbetar vi för att påverkan på miljö och samhälle
ska bli så liten som möjligt, säger Robert Gustafsson.

Robert Gustafsson,
kundansvarig, Green Cargo

Anna Elgh,
koncernlogistikchef, Lantmännen
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Om Green Cargo
tion. I den nya divisionen Customer Service samlas alla en
heter som har kundkontakter.
För att förstärka Green Cargos internationella affär och
skapa än bättre förutsättningar för en hållbar verksamhet
och utveckling har två nya stabsfunktioner inrättats. Inter
national Business ansvarar för att driva utvecklingen och
genomförandet av Green Cargos internationella strategi, för
att företaget har rätt partnerstruktur och att affärsnyttan
maximeras i dessa relationer. Sustainable Development
har ansvar för Green Cargos integrerade ledningssystem
för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
Utöver moderbolaget omfattar Green Cargo-koncernen
bland andra de fyra dotterföretagen Nordisk Transport Rail
(NTR), TGOJ Trafik AB, Green Cargo Road & Logistics A/S
och Hallsbergs Terminal samt de två intresseföretagen
CargoNet AS och SeaRail EEIG. Huvudsakligen styrs dessa
bolag via styrelserepresentation. Alla transaktioner mellan
koncernbolagen sker på marknadsmässiga grunder. Läs
mer om dotter- och intresseföretagen på sidan 57.

Uppgifterna avser 2007. Samtliga belopp är angivna i MSEK
om inget annat anges.
Verksamhet

Moderbolaget Green Cargo AB är ett transport- och logistik
företag på den europeiska marknaden. Järnvägstransporter
utgör basen i verksamheten. Biltransporter är ett komple
ment och kombinationen tåg och lastbil blir allt viktigare
i vårt erbjudande. För att erbjuda heltäckande logistiklös
ningar har Green Cargo också verksamhet inom tredje
partslogistik, vilket innefattar lagring, hantering och distri
bution. Företagets största kunder finns inom industrierna
stål, kemi, bil, verkstad och skog samt handel. Green Cargo
ägs av den svenska staten.
Organisation

Moderbolaget Green Cargo AB är organiserat i tre verk
samhetsområden: Rail, Road och Logistics. Huvudverksam
heten Rail har fyra divisioner: Business, Marketing & Sales,
sedan 2007 Customer Service samt sedan 2008 Produc
tion. Road och Logistics är egna divisioner. Samtliga divisio
ner drivs med resultatansvar.
I syfte att förstärka Green Cargos kontaktytor gentemot
kunderna och ytterligare sätta fokus på det internationella
arbetet har moderbolaget under året vässat sin organisa

Nyckeltal
Rörelsens intäkter
Resultat efter finansiella poster

2007

2006

6 157

5 883

Koncernförändringar under 2007

 eutsche Bahns godstågsbolag Railion och Green Cargo
D
har avtalat om ett gemensamt produktionsbolag för
Skandinavien. Samarbetsbolaget heter Railion Scandina
via A/S och har sin bas i Danmark. Syftet med det nybil

Koncernen
2005
2004

5 864

5 950

2003

2007

2006

6 192

5 357

5 214

Moderbolaget
2005
2004

5 266

5 252

2003

5 106

246

245

137

40

–88

257

235

132

51

–100

Tillgångar

3 809

3 949

3 928

3 071

3 153

3 290

3 694

3 682

2 851

2 918

Skulder

2 182

2 420

2 557

2 662

2 795

1 703

2 202

2 361

2 462

2 546

Eget kapital

1 627

1 529

1 371

409

358

1 587

1 492

1 321

389

372

Kassaflöde från den löpande verksamheten

360

386

311

282

85

375

367

315

292

82

Nettoinvesteringar

202

163

244

287

249

212

128

238

259

138

Rörelsemarginal, %

5

5

4

2

neg.

5

5

4

3

neg.

Avkastning på eget kapital, %

11

11

39

11

neg.

12

12

41

12

neg.

43

39

35

13

12

48

40

36

14

13

Soliditet, %

Sammanställning av nyckeltal för Green Cargo-koncernen. Jämförelsesiffrorna för 2003 har inte
justerats i enlighet med IFRS. En justering av dessa bedöms inte leda till några väsentliga skillnader.
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dade företaget är att göra godstransporterna mellan
Skandinavien och Centraleuropa mer effektiva.
Green Cargo förvärvade i september verksamheten i
Ahréns KombiTransporter AB med 16 anställda. Företa
get var tidigare en del av Green Cargo Road, men såldes
2004 i samband med en omstrukturering av åkeriverk
samheten. Återköpet syftar till att stärka Green Cargos
position på Stockholmsmarknaden och särskilt när det
gäller intermodala transporter.
Dotterföretagen Sve Rail Italia AB, Celexor AB och Home
run Europe AB har sålts för att likvideras.
Kommanditbolaget Sveterm förvärvades i enlighet med
tidigare optionsavtal. Bolaget konsoliderades från och
med december 2007 i koncernen som ett dotterföretag
och hyr ut fastigheter till moderbolaget.
Viktiga händelser 2007

Green Cargos verksamhetsår 2007 har präglats av fortsatt
arbete för högre kvalitet och kostnadseffektivitet. I dessa
satsningar har den internationella trafiken och produktut
veckling, exempelvis genom vår intermodala produkt, varit
hörnstenar. Alla delar av moderbolaget stärkte sitt resultat
under 2007. Även våra dotter- och intresseföretag bidrar
positivt till koncernens rörelseresultat.
Under året har Green Cargo:
utsett en ny verkställande direktör, Sören Belin. Han till
trädde posten den första juli 2007 efter att ha varit chef
för division Business och ingått i Green Cargos koncern
ledning. Sören Belin har erfarenhet från såväl flygbolaget
SAS som lastbilsföretaget ASG. Den tidigare VD:n Jan
Sundling gick i pension efter att ha lett Green Cargo sedan
2001.
avtalat om gemensamt produktionsbolag för Skandinavien
med Deutsche Bahns godstågsbolag Railion. Samarbets
bolaget ska heta Railion Scandinavia A/S och ha sin bas i
Danmark.
trots stormar bibehållit sin höga punktlighetsnivå till kund
i den inrikes järnvägstrafiken. Punktligheten har under
året i snitt varit 95 procent.
vuxit genom nya kunder och utökade affärer, såsom
Åhléns, ICA, Lindex, Bauhaus, IKEA och Carlsberg.
tecknat kontrakt för modernisering av 104 lok.
delat ut 22 Green Cargo Klimatintyg.

34

t agit initiativ till Transportbranschens Klimatinitiativ, som
är en diskussion med ledarna för större transportföretag
om hur transportbranschen ska agera i klimatfrågan.
Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 ffären mellan Green Cargo och Railion AG om bildandet
A
av Railion Scandinavia A/S slutfördes under mars 2008.
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Näringsdepartementet

Bolagsstämma

Styrelse
Dotterföretag

Intresseföretag

Quality

International
Business

Safety
& Security

Sustainable
Development

ICT

Human
Resources

Finance

Corporate
Communications

Rail
Business

Marketing
and Sales

Nordisk Transport Rail
TGOJ Trafik AB
Hallsbergs Terminal
Green Cargo Road & Logistics A/S

VD och
koncernledning

CargoNet AS
SeaRail EEIG

Production

Customer
Service

Green Cargo direktägs till 100 procent av svenska staten som företräds
av Näringsdepartementet. Styrelsen har 8 ledamöter samt 4 personal
represent anter (2 ordin arie och 2 suppleanter). Verksamheten drivs
främst i moderbolaget, Green Cargo AB. Därutöver drivs komplette
rande verks amhet i 4 helägda och 2 delägda bolag. Dessa styrs via

Road

Logistics

Road

Logistics

styrelserepresentation. VD har stöd av en koncernledning med
14 medlemmar, representanter för staberna samt de 6 divisionerna.
Huvudverksamheten Rail är organiserad i 4 divisioner medan Road
och Logistics är egna divisioner. Ovanstående organisation gäller
sedan 1 februari 2008.
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Givande relationer hjälper oss mot vår vision
Green Cargo eftersträvar goda relationer och en givande dialog med sina olika intressentgrupper. Likväl som
vi ställer krav på aktörer i vår omvärld, så ställs krav på oss från olika håll och ur såväl ekonomiskt som miljö
mässigt och socialt perspektiv. I vår kontinuerliga interaktion med våra intressenter har vi tydliga prioriteringar
och mål som följs upp med jämna mellanrum. Nedan ges en översiktlig presentation av Green Cargos främsta
intressenter och relationerna med dessa.

Kunder
Övergripande prioriteringar: Våra kunder ställer höga

krav på bransch- och logistikkompetens som bidrar till att
effektivisera deras processer. Den kompetensen ska vara
ledande när det gäller punktlighet, kostnadseffektivitet
och miljöprestanda.

Ägare
Övergripande prioriteringar: I egenskap av ett statligt ägt
företag med marknadsmässiga krav anger vår ägare tyd
liga avkastningsmål för vår verksamhet. Regeringen har
dessutom identifierat riktlinjer avseende jämställdhet,
miljö, mångfald och samhällsansvar, som ställer krav på
oss som en föredömlig aktör.

Uppföljning: Vid sidan av den dagliga kundkontakten i vår

verksamhet håller undersökningen Kunddialogen oss
uppdaterade om våra kunders prioriteringar, hur vi lever
upp till deras förväntningar och ger signaler om hur vi ska
förbättra oss. Därtill gör vi löpande mätningar av punktlig
het och tillgänglighet. Vi delar varje år ut ett antal Green
Cargo Klimatintyg till våra kunder. Vi har också affärsut
vecklingsavtal med ett antal av våra kunder.

Medarbetare

Uppföljning: Näringsdepartementets verktyg för styrning
av verksamheten är styrelsesammansättning, revisorer
och genomlysning. Kraven på Green Cargos rapportering
är desamma som gäller för börsnoterade bolag.

Leverantörer och andra
samarbetspartners

Övergripande prioriteringar: Våra medarbetare är förut

Övergripande prioriteringar: Vi har ett antal samarbeten

sättningen för att vi ska kunna erbjuda kvalitativa tjänster.
Därför måste vi hela tiden engagera och motivera våra
medarbetare samt tillföra organisationen ny kompetens. Vi
lägger kraft på ledarskap, kommunikation och friskvård.
Därtill vet vi att våra medarbetare vill kunna vara stolta
över sin arbetsplats och känna att företaget arbetar för en
bättre miljö.

– såväl nationella som internationella – som säkerställer
kvaliteten på vårt arbete ur miljömässigt-, socialt- och eko
nomiskt perspektiv. Varje samarbetsrelation är viktig för
att höja kvaliteten i vårt erbjudande.

Uppföljning: Återkommande arbetsplatsträffar, möten för
samverkan, medarbetarplaner och medarbetarsamtal samt
ledarskap i vardagen bidrar till utveckling av våra medarbe
tare och god arbetsmiljö. Medarbetardialogen, som genom
förs med jämna mellanrum, visar också vad medarbetarna
anser vara viktiga förutsättningar för trivsel och goda arbets
prestationer.
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Uppföljning: Vi har regelbundna avstämningsmöten med

våra större leverantörer. Vi ställer också krav på och grans
kar aspekter som teknik, säkerhet och miljö. Nära och
konkreta projekt för att öka kundnyttan resulterar i vinster
för båda parter. Till exempel samarbetar vi med Deutsche
Bahn i en rad strategiska projekt såsom IT-lösningar,
produktutveckling samt lok- och vagnutnyttjande.
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Myndigheter och
organisationer
Övergripande prioriteringar: Olika myndigheter och orga

nisationer ställer olika krav på oss. Dialog om godstrafikens
speciella behov är avgörande för att vi ska säkerställa att
så mycket långväga gods som möjligt går på järnväg. Kva
litet, infrastruktur, regler och säkerhet är vanliga frågeställ
ningar i våra kontakter med myndigheter och organisatio
ner. För att driva transportbranschens gemensamma frågor
samarbetar vi till exempel med Järnvägsstyrelsen, Rädd
ningsverket, Banverket, Transportindustriförbundet och
Branschföreningen Tågoperatörerna samt är aktiva i rege
ringens Logistikforum.

förvaltningsberättelse

våra intressenter

Medier
Övergripande prioriteringar: Det är genom media vi kan
nå ut med vårt budskap och stärka bilden av Green Cargo
som ett hållbart företag – samt verka för insikt och med
vetenhet om transportsektorns påverkan på miljön. Därför
nyttjar vi dess olika kanaler i de fall det är möjligt och frå
gorna är av intresse för omvärlden.
Uppföljning: Medierna är inte bara förmedlare av fakta
och budskap från oss, utan bevakar också vår verksamhet.
Därför vill vi vara öppna och ärliga för att underlätta för
dem att göra sin uppgift i samhället.

Uppföljning: Vi har kontinuerliga avstämningsmöten med
de myndigheter och organisationer som har intresse av
och kan ställa krav på vår verksamhet. Vi vänder oss också
till dem för att driva på förändringar när vi ser behov.

Kommuner och närboende
Övergripande prioriteringar: Vi verkar på omkring 100 or
ter runtom i Sverige och vill göra en positiv skillnad i vår
närmiljö. På varje ort krävs en lokal dialog i vår egenskap
av arbetsgivare och aktör i det lokala samhället – oavsett
om samtalet är positivt eller syftar till att hantera problem.
Samarbeten med skolor och hänsyn till närboende som
kan beröras av tomgångskörning, buller och ljud från väx
lingsarbete och trafik är för oss viktiga aspekter.
Uppföljning: Vi samråder med kommuner om vår verk

samhet och är lyhörda för synpunkter och krav från den
lokala omgivningen. Vi har också kontakt med skolor och
högskolor i olika sammanhang för att ge elever och stu
denter en insyn i logistikbranschen.
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Styrning av Green Cargo –
så skapar vi förutsättningar för en effektiv verksamhet
Green Cargo ägs till 100 procent av den svenska sta
ten, förvaltas av Näringsdepartementet och ingår i
gruppen ”Företag med marknadsmässiga krav”. Det
övergripande målet för dessa företag är marknads
mässig avkastning med relevanta och tydligt kommu
nicerade finansiella mål. Regeringen har även identi
fierat särskilda frågor där statligt ägda företag ska
agera föredömligt. Det gäller bland annat jämställd
hetsfrågor, miljö, mångfald, en frisk arbetsplats och
företagets roll i samhället.
Näringsdepartementet arbetar framför allt med tre verktyg
för att styra statliga bolag: styrelsesammansättning, reviso
rer och genomlysning. Green Cargos styrelse är utsedd av
Näringsdepartementet. Kraven på Green Cargos rapporte
ring är i linje med dem som ställs på börsnoterade företag.
Green Cargo styrs för att kunna utvecklas i enlighet
med ägarens mål för verksamheten.
Under verksamhetsåret 2007 har Green Cargo AB letts
av en styrelse bestående av åtta ledamöter. I styrelsen ingår
också två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter
till dessa. Styrelsen består av tre kvinnor och sju män. Green
Cargos årsstämma, där bland annat styrelsen valdes, ägde
rum den 18 april 2007. Under året har styrelsen sammanträtt
vid elva tillfällen, varav ett av dessa möten har haft närvaro
av revisorerna. Green Cargos styrelse beslöt formellt den 10
maj 2007 att inrätta ett ersättningsutskott. Vid arbetet inom
utskottet ska statens riktlinjer rörande anställningsvillkor
för personer i företagsledande ställning i statliga företag av
den 9 oktober 2003 iakttas. För att driva och övervaka bola
get i enlighet med de uppgifter som åligger styrelsen och
som stipuleras i statens ägarpolitik, har de viktiga strate
giska frågorna under det gångna året varit:
  Affärsplan och strategi.
  Bevakning av resultat och finansiell ställning.
  Internationell strategi.
  Investeringar i anläggningstillgångar.
  Bevakning av produktutveckling.
  Bevakning av kvalitets- och säkerhetsarbetet.
  Policyfrågor.

Green Cargo styrs via rullande treåriga affärsplaner. Fram
tagna av koncernledningen och beslutade i styrelsen slår
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affärsplanerna fast mål och strategier på lång sikt och på
ett års sikt, förankrade i vision och kärnvärden. Dessa bryts
sedan ned i mål och aktiviteter för samtliga delar av orga
nisationen och följs upp i sex strategiska målområden i den
så kallade Måltavlan. Den ska nå ända ut till varje lokal av
delning. De dagliga aktiviteterna genomsyras av en lång
siktig hållbarhetstanke, helt i enlighet med Green Cargos
vision.
Green Cargo har ett gemensamt certifikat för ISO
9001: 2000 (kvalitet), 14001:2004 (miljö) samt AFS 2001:1
(arbetsmiljö). I kvalitetsstyrningen är våra prestationer
gentemot kund grunden. Sedan 2005 arbetar Green Cargo
i enlighet med SIQs modell för Kundorienterad Verksam
hetsutveckling. 2007 ställde vi upp i tävlingen Utmärkelsen
Svensk Kvalitet (USK). Vår verksamhetsbeskrivning gran
skades av åtta externa examinatorer och vi fick även gläd
jen att få platsbesök.
Ekonomistyrningen sker i två kompletterande dimen
sioner; lönsamhet och funktionell effektivitet. I båda dimen
sionerna bryts resultatet av arbetet i de olika verksamhe
terna ned i relevanta nyckeltal.

Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Måltavlan – daglig styrning och uppföljning

Vi är övertygade om att ansvarsfullt agerande och långsik
tighet i våra interna och externa relationer är avgörande för
framgång. Utifrån Green Cargos inriktning och förutsätt
ningar har vi utvecklat ett för oss passande verktyg för inte
grerad verksamhetsstyrning. För att hålla oss uppdaterade
om vårt arbete och våra intressentrelationer – och därige
nom underlätta arbetet med ständiga förbättringar – mäter
vi löpande våra resultat genom den så kallade Måltavlan.
Den består av sex målområden, säkerhet, medarbetare,
samhälle, miljö, kund och finans, som alla är kopplade till
kärnvärdet hållbar utveckling.
De ettåriga målen i den företagsgemensamma och de
divisionsspecifika affärsplanerna översätts till operativa
mål och aktiviteter. Dessa följs upp årsvis, månadsvis och i
vissa fall till och med veckovis och dagligen. Det gör Mål
tavlan till ett viktigt verktyg för ständiga förbättringar inom
ett antal verksamhetskritiska målområden. Att kontinuer
ligt följa upp våra prestationer ökar möjligheten att parera
negativa avvikelser innan de hinner få några större konse
kvenser – och att istället styra mot önskad riktning.
Måltavlan skapar även transparens i företaget och ökar
delaktigheten när alla medarbetare på sina arbetsplatser
har möjlighet att se och påverka hur verksamheten – och
deras arbetsinsatser – utvecklas i relation till målen.
Snart i hela den lokala verksamheten

För att höja effekten av arbetet med Måltavlan i organisa
tionen och underlätta för varje medarbetare att löpande ta
del av dess information, finns lokala måltavlor med egna
mål. Målsättningen är att varje medarbetare deltar i att bryta
ned affärsplanen och medverkar i utformningen av sin lo
kala aktivitetsplan för det kommande året. På så sätt ska
alla kunna påverka resultaten. Medarbetarna kan sedan
veckovis följa sina lokala resultat via intranät och monitorer.
På arbetsplatsträffar diskuteras uppnådda resultat och på
gående aktiviteter för att hitta nya vägar till förbättringar.
En lokal Måltavla omfattar i regel en arbetsplats med egen
arbetsledare.
Följande sidor presenterar Green Cargos arbete och de
resultat vi har uppnått under året inom de sex målområdena
säkerhet, medarbetare, samhälle, kund, miljö och finans.
Redovisningen av alla målområden avser moderbolaget
Green Cargo AB, med undantag av målområde finans som
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så styr vi green cargo

MÅLTAVLAN FÖRVERKLIGAR VÅR VISION
Måltavlan är ett stöd i vår verksamhetsutveckling och

basen för vårt arbete med ständiga förbättringar.
Måltavlan ökar transparensen i företaget och hjälper

oss att se verksamhetsmål och styra utifrån ett brett
perspektiv.
Måltavlan ökar, genom månatlig uppföljning, möjlig
heten att parera för ändringar och avvikelser i nega
tiv riktning.
Måltavlan stärker känslan av delaktighet och förstå
else för hur var och en kan bidra till utvecklingen –
ända ut på lokal nivå.

så når MÅLTAVLAN medarbetarna
Monitorer/anslagstavlor – varje enhet får aktuell

information om sina lokala utfall.
Arbetsplatsträffar – hela Green Cargo rapporteras,

men fokus ligger på de lokala utfallen och aktivite
terna.
Medarbetarsamtal – de lokala målen bryts ned till
enskild medarbetares perspektiv.
Intranätet Cargonet – huvudkälla för rapporteringen
av utfallet för hela Green Cargo.
Medarbetartidningen Axel – centrala utfall rappor
teras i de sex nummer som kommer ut varje år.
Varje nummer fördjupar sig i ett av målområdena.

redovisar resultat på koncernnivå. De händelser och aktivi
teter som i varje målområdesavsnitt redovisas under rubri
ken ”Hänt under 2007” är ett urval och således inte en hel
täckande presentation av alla händelser under året. På
samma sätt innefattar ”Prioriteringar 2008” endast exem
pel på kommande satsningar.
På sidan 104 och www.greencargo.com finns definitio
ner av de mätetal som ingår i varje målområde.
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Styrelse
Karl-Gunnar Holmqvist
Född 1946. Ordförande sedan
januari 2001. Hemort Luleå.
Ordförande i HSB Norr,
Föreningssparbanken Luleå och
Valrossen AB. Styrelseledamot i
Norrbottens Media AB.

Lotta Lundén
Född 1957. Civilekonom.
Ledamot i styrelsen sedan april
2006. Hemort Stockholm. Partner
i och grundare av Konceptverk
stan AB, Styrelseledamot i Assa
Abloy, Borås Wäfveri, Exportrå
det, Green Cargo, Bergendahls
gruppen, Sas Bijouterier, Expanda,
Akademibokhandeln, Twilfit.

Carl-Viggo Östlund
Född 1955. Civilekonom
Handelshögskolan i Stockholm.
Ledamot i styrelsen sedan
januari 2001. Hemort Stockholm.
VD för Nordnet. Styrelseledamot
i Bindomatic AB.
Björn T Johansson
Född 1960. Facklig företrädare.
Suppleant i styrelsen sedan maj
2001. Hemort Laröd. Arbetstagar
representant utsedd av Fackförbundet ST. Anställd sedan
1984. Styrelseledamot i Fackförbundet ST.

Malin Persson
Född 1968. Civilingenjör,
Industriell Ekonomi, Chalmers
Tekniska Högskola. Ledamot i
styrelsen sedan april 2005.
Hemort Göteborg. VD Volvo
Technology AB. Styrelseledamot i
KCI Konecranes Plc, Finland,
Volvo Lastvagnar AB, Volvo
Technology Transfer AB och
Hexagon Polymers AB.

Jan Sjökvist
Född 1948. Civilekonom. Ledamot
i styrelsen sedan januari 2001.
Hemort Stockholm. Ordförande
i Concordia Buss AB och Oden
Anläggningsentreprenad AB.
Styrelseledamot i Stora Enso OY
och Aspen AB.

Björn Mikkelsen
Född 1962. Civilekonom, jur. kand.,
Lunds universitet. Ledamot i
styrelsen sedan april 2003.
Hemort Stockholm. Kansliråd i
Näringsdepartementet.
Styrelseledamot i SJ AB.

Anders Gustavsson
Född 1961. Facklig företrädare.
Suppleant i styrelsen sedan
augusti 2004. Hemort Göteborg.
Arbetstagarrepresentant utsedd
av Fackförbundet SEKO.
Anställd sedan 1981.

Peter Lundmark
Född 1958. Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan maj
2001. Hemort Umeå. Arbets
tagarrepresentant utsedd av
Fackförbundet SEKO. Anställd
sedan 1976.

Stefan Bieder
Född 1958. Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan maj
2001. Hemort Landskrona.
Arbetstagarrepresentant utsedd
av Fackförbundet ST.
Anställd sedan 1981.
Anne Gynnerstedt
Född 1957. Ledamot i styrelsen
sedan april 2007. Jur. kand.,
Stockholms universitet. Hemort
Stockholm. Chefsjurist och
medlem av koncernledningen i
Saab AB (publ.), ledamot i Saab
ABs amerikanska dotterbolag.
Håkan Buskhe
Född 1963. Teknisk licentiat.
Ledamot i styrelsen sedan april
2007. Hemort Malmö. CEO E.ON
Sverige AB.
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ledning

Ledning
Sören Belin
CEO.
Född 1953.
I verksamheten sedan 2006.

Gunnar Andersson
CFO, vice VD.
Född 1952.
I verksamheten sedan 2000.

Björn Rosell
CIO.
Född 1962.
I verksamheten sedan 2006.

Erica Kronhöffer
Director Sustainable
Development. Född 1971.
I verksamheten sedan 2002.

Olle Wennerstein
Director Market Support,
vice VD. Född 1947.
I verksamheten sedan 2004.

Mats Granath
Director Planning.
Född 1953.
I verksamheten sedan 1978.

Mats Hanson
Director Marketing and Sales.
Född 1954.
I verksamheten sedan 2000.

Anette Löhnn
Director Customer Service.
Född 1965.
I verksamheten sedan 2003.

Kine Jangren
Director Human Resources.
Född 1955.
I verksamheten sedan 2005.

Jan Lilieborg
Director Business.
Född 1955.
I verksamheten sedan 2007.

Atna Nasiopoulos
Director Logistics.
Född 1950.
I verksamheten sedan 1998.

Marcin Tubylewicz
Director Operations.
Född 1965.
I verksamheten sedan 2003.

3

Hans Paridon
Director Road.
Född 1953.
I verksamheten sedan 2007.

5

2
1

Mats Hollander
Director Corporate
Communications.
Född 1954.
I verksamheten sedan 2001.
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Socialt hållbart

VISION	INNEBÖRD	MÅL	STYRNING	AKTIVITETer
Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

 Säker verksamhet
för medarbetare och
allmänhet.
 En bra framtid och
attraktiv arbetsplats
för våra medarbetare.
 Att vi upprätthåller en
öppen och ärlig dialog
med våra intressenter.

Att alltid agera
med hänsyn till vår
omvärld.
Att vår verksamhet
aldrig har en negativ
påverkan i något
sammanhang.

Säkerhet
Trafiksäkerhetspolicy, mål och
aktiviteter för säkerhetsarbete
och förebyggande åtgärder
för att motverka olyckor.

s. 46

Medarbetare
Arbetsmiljö- och kompetensförsörjningspolicy, mål och
aktiviteter kopplade till
medarbetare.

s. 47

Samhälle
Etikpolicy och etiska riktlinjer.

s. 49

miljömässigt hållbart

VISION	INNEBÖRD	MÅL	STYRNING	AKTIVITETer

 Minimal egen påverkan
på miljön.
 Att marknadsföra
klimatsmarta logistik
lösningar och att skapa
ökad insikt och för
ståelse för transporter
och miljöpåverkan.

Att vi ständigt mini
merar vår verksamhets
miljöpåverkan.

Miljö
Miljöpolicy, mål och aktiviteter som präglar samtliga
områden i vår verksamhet.

s. 50

ekonomiskt hållbart

VISION	INNEBÖRD	MÅL	STYRNING	AKTIVITETer
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 Uthålligt finansiellt
resultat.
 Hållbara löften i våra
erbjudanden, som leder
till långsiktiga och för
troendefulla relationer
med våra kunder.

Att vi når starka
finansiella resultat
som tillåter oss att
fortsätta utveckla
långsiktigt hållbara
logistiklösningar.

Kund
Kvalitetspolicy, mål och
aktiviteter för att förbättra
vår leverans till kund.

s. 52

Finans
Ekonomistyrningsprocess
för att förverkliga ägarens
intentioner med Green Cargo.

s. 53
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UPPFÖLJNING
Årsredovisning
2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436
Utfall 2005

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

92,5

92,3

94,0

93,0

94,5

Säkerhet
Trafiksäkerhetsindex, järnväg
Trafiksäkerhetsindex, vägtrafik

i.u.

i.u.

94,0

94,4

94,5

13,4

14,5

11,0

13,1

9,5

2 930

2 842

2 819

2 770

2 895

66

72

90

66

85

Medarbetardialogen – Ledarskapsindex

65,7

64,2

66,0

i.u.

67,0

Medarbetardialogen – Medarbetarindex

63,4

62,8

65,0

i.u.

65,0

6,0

5,3

5,0

4,4

4,0

Olyckskostnader järnväg, MSEK
Medarbetare
Medelantal årsman
Andel medarbetare som deltagit i minst en arbetsplatsträff, %

Sjukfrånvaro, %
Samhälle
Antal genomförda direkta aktiviteter
Green Cargo Volontär, antal timmar

8

81

60

107

70

i.u.

i.u.

2 400

398

2 400

Utfall 2005

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

UPPFÖLJNING

Miljö
Miljöprestanda, gram CO 2 /tonkm, el- och dieseltåg

2,7

3,6

2,9

3,0

2,8

Miljöprestanda, gram CO 2 /tonkm, lastbil

55,1

48,0

54,0

46,0

52,0

Elförbrukning, kW/m2 (avser lager)

41,0

38,0

37,0

41,0

38,5

Antal utfärdade Green Cargo Klimatintyg

12

16

25

22

30

Miljövärde från kunddialog

60

63

63

i.u.

64

Miljöimage, index från medarbetardialog

73

75

76

i.u.

77

Utfall 2005

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

UPPFÖLJNING

Kund
Kundnöjdhet (kundens helhetsbedömning)

70

68	 71

i.u.	 71

Punktlighet till kund inrikes järnväg, %

89

94

95

95

Plockkvalitet logistik, reklamationer/tusen orderrader

0,5

0,4

2,0

0,7

1,5

Faktureringskvalitet bil, krediteringar/tusen order

i.u.

1,2

0,9

1,6

1,3

95

Finans1					
Rörelsemarginal, %

3,8

4,8

5,0

4,8

Avkastning på eget kapital, %

39

11

11

11

12

Soliditet, %

35

39

41

43

38

1

4,9

Avser koncernen.
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Alla är vinnare på säker verksamhet
Säkerhet lägger grunden för bättre kvalitet i Green
Cargos leverans till kunderna, ger en tryggare arbets
miljö, minskar negativ miljöpåverkan och reducerar
kostnader. Målområde säkerhet handlar, utöver att
uppfylla Järnvägsstyrelsens krav på ett kvalificerat
säkerhetsstyrningssystem, om det riskreducerande
arbete som bedrivs i linjeorganisationen. Syftet är att
förhindra alla typer av olyckor, och framför allt trafik
relaterade, föranledda av vår verksamhet.

medarbetarna med instuderingsfrågor och diagnostiska
prov samt gör årliga certifieringsprov.

Mindre allvarliga olyckor har varit relativt frekventa under
året, framförallt urspårningar till följd av så kallade solkur
vor i spåren och påkörningar vid växling. Tyvärr inträffade
även två allvarliga personolyckor i slutet av oktober 2007.
Det långsiktiga arbetet med att involvera medarbetarna i
säkerhetsarbetet gav dock resultat under hösten och året
avslutades med en minskning av antalet olyckor. Samman
taget uppfylls inte målen för trafiksäkerhetsindex inom järn
vägsverksamheten och kalkylkostnad för växlingsolyckor
inom division Production. 2008 fortsätter arbetet med ut
bildningsinsatser och ökad avvikelserapportering.

PRIORITERINGAR 2008

Installation av alkolås

Installeringen av alkolås på lok har påbörjats och en proto
typ ska testas på ett antal lok, innan samtliga lok får alkolås.
Division Road har tidigare installerat alkolås i samtliga last
bilar och nu pågår installation av alkolås i truckar inom divi
sion Logistics.

Green Cargo gör en storsatsning för att ytterligare förbätt
ra trafiksäkerheten och få företaget att nå uppsatta säker
hetsmål. Några av aktiviteterna är:
Fortsatt förbättringsfokus på tillbudsrapportering och
analys samt återkoppling av inkomna tillbudsrapporter.
 ortsatt utveckling av interaktiva utbildningsmoduler och
F
repetitionsutbildning inom division Production.
Införande av personlig kvittering av utförd säkerhetskon
troll av godsvagnar så att återkoppling av avvikelser till
berörd personal kan ske på ett strukturerat sätt.

HÄNT UNDER 2007

Dialog med Banverket

Fem urspårningar i juni berodde på solkurvor. De ledde till att
Green Cargo kontaktade Banverket med krav på förebyg
gande åtgärder för att minska problemen med solkurvor.
Tillbudsrapportering inom Road- och Rail-verksamheten

Vi har fortsatt att underlätta och öka motivationen för våra
medarbetare att rapportera tillbud. Nya rutiner och system
stöd, snabbare återkoppling till rapportlämnare, garanti till
medarbetare att inte drabbas av negativa konsekvenser vid
rapportering av egna misstag samt ett återkommande in
formationsblad med redovisning av rapporter och åtgärder
inom division Production är exempel på åtgärder. Sedan de
nya rutinerna för rapportering av tillbud och förhållanden
infördes under hösten har rapporteringen ökat markant,
samtidigt som olyckorna har minskat.
Interaktiva utbildningar i trafiksäkerhet

Järnvägsverksamheten arbetar med en ny modell för inter
aktiva trafiksäkerhetsutbildningar. Lärarledd lektionsunder
visning varvas med utbildningsmoduler. Via datorer arbetar
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Målområde säkerhet
(Moderbolaget)

Trafiksäkerhetsindex, järnväg

Utfall
2006

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

92,3

94,0

93,0

94,5

Trafiksäkerhetsindex, vägtrafik 1

i.u.

94,0

94,4

94,5

Olyckskostnader järnväg, msek

14,5

11,0

13,1

9,5

1)  Lastbilsverksamheten har en ny modell för beräkning av trafiksäkerhetsindex.
För definition av mätmetoder, se www.greencargo.com

trafiksäkerhetspolicy
 reen Cargo ska vara Sveriges säkraste transport- och
G
logistikföretag.
Detta uppnår vi genom att konsekvent arbeta med:
− Bra planering
− Rätt kompetens
− Tydligt ledarskap
− Professionellt utförande
Alla medarbetares öppna och ärliga rapportering av avvikelser
är nödvändiga underlag för våra ständiga säkerhetsförbättringar.
Vi prioriterar alltid trafiksäkerheten först.
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medarbetare

Medarbetare är vår konkurrensfördel och kritiska resurs
Medarbetare är en strategisk resurs för Green Cargo,
som vill vara ett föredöme när det gäller att skapa en
ur alla avseenden attraktiv arbetsplats. Målområde
medarbetare ska säkerställa att vi har rätt kompe
tens och motivation för att kunna leverera och ut
veckla vårt erbjudande – effektiv hållbar logistik.
En utmaning för Green Cargo och hela transportbranschen
är det rekryteringsbehov som ökade godsvolymer och pen
sionsavgångar ger upphov till. Green Cargo behöver såväl
fler lokförare som helt nya kompetenser samt i övrigt ökad
mångfald till vår organisation. Glädjande nog ser vi att vår
tydliga hållbarhetsprofil ökar vår attraktionskraft som
arbetsgivare.
Under året har vi fokuserat på ledarskap, kompetensut
veckling, friskvårdsinsatser och jämställdhetsarbete. Vi når
också våra mål för året inom dessa områden och har till
exempel en sjukfrånvaro på endast 4,4 procent jämfört
med målet 5,0 procent. Andelen medarbetare med aktuella
medarbetarplaner ligger fortfarande under målet. Vi fort
sätter att arbeta med dessa frågor under 2008 för att samt
liga medarbetare ska ha aktuella medarbetarplaner och
delta i kvartalsvisa arbetsplatsträffar.
HÄNT UNDER 2007

Chefs- och ledarutveckling

För att utveckla ledarskapet i organisationen har flera pro
gram för chefer och ledare genomförts under året:
 hefsprogrammet med tema coachande ledarskap och
C
verksamhetsutveckling enligt SIQ-modellen.
 asprogrammet för nya chefer och specialister.
B
 raineeprogrammet med fyra kvinnliga deltagare.
T
 hefsförsörjningsprogrammet med tio deltagare.
C
 entorprogrammet med tio deltagare från traineeprogram
M
met och chefsförsörjningsprogrammet.
Kompetensförsörjning

Vi har en årlig kompetensförsörjningsdag där varje division
och stab presenterar en analys av nuvarande och kommande
kompetensbehov. Det har resulterat i en rad aktiviteter för
att stärka Green Cargos position som attraktiv arbets
givare. Deltagande på arbetsmarknadsdagar och annan
typ av profilering samt erbjudande om praktikplatser för
lokförare och lastbilschaufförer är några exempel. För att

Målområde medarbetare
(Moderbolaget)

Utfall
2006

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Medelantal årsman

2 842

2 819 2 770 2 895

Andel medarbetare som deltagit
i minst en arbetsplatsträff under
innevarande kvartal, %

72

90

66 1

85

Andel medarbetare med
aktuell medarbetarplan, %

32

80

67		

100

– Ledarskapsindex

64,2

66,0

i.u.2

67,0

– Medarbetarindex

62,8

65,0

i.u.2

65,0

5,3

5,0

4,4		

4,0

Medarbetardialogen

Sjukfrånvaro, %
1)

 Ny mätmetod från 2007. En träff per kvartal. Nyckeltalet nollställs varje kvartal och målet är ytterligare
1/3 av kvartalsmålet för varje ny månad.
Ingen Medarbetardialog genomfördes 2007. Nästa mätning sker i början av 2008.		
		
2)

trygga tillgången till rätt kompetens inom tågverksamheten
har Green Cargo under året även startat en egen skola i
Borlänge. Här kommer såväl fortbildning som grundutbild
ning att ske med målet att täcka behovet av lokförare.
Interaktiva utbildningar

Vi har utarbetat ett gemensamt arbetssätt för metod,
ämnesindelning och mål för all intern utbildning samt fast
ställt utformning av utbildningsmaterial. Förutom genom
förda utbildningar, såsom trafiksäkerhet, har vi till exempel
påbörjat produktion av utbildningsmaterial till en gemensam
miljöutbildning, en utbildning för division Production (inom
ämnesområden som funktionskontroll, säkerhetsordning/
växlingsinstruktion och broms) och vi är i färd med att skapa
en omfattande frågebank för personal i trafiksäkerhets
tjänst. De flesta utbildningarna är interaktiva.
Därtill har divisionerna Road och Logistics inlett ett sam
arbete med Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd
för att undersöka vilka av dess befintliga e-baserade utbild
ningar vi kan använda.
Friskvård och arbetsmiljö

Vi har genomfört en friskvårdsvecka med föreläsningar,
aktiviteter och hälsokontroller med syfte att inspirera till
livsstilsförändringar. Friskvård har även ingått som en del i
årets chefsprogram.
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En arbetsmiljöutbildning har genomförts med en särskild
satsning för nya arbetsledare inom division Production.
Jämställdhet och mångfald

Medvetna satsningar för att öka mångfalden i organisatio
nen har bland annat bidragit till att vi nått årets mål avse
ende andelen nyrekryterade kvinnor. Division Production
har startat ett nätverk för kvinnliga medarbetare och i ar
betet med att stärka arbetsgivarvarumärket har vi på olika
sätt profilerat kvinnliga medarbetare.
PRIORITERINGAR 2008

Vi fortsätter med samtliga ovanstående satsningar. Ledar
utveckling, utbildningsinsatser och friskvårdsarbete kräver
ständig uppmärksamhet. Vi intensifierar också ansträng
ningarna med kompetensförsörjning, framför allt för att
säkra resurstillgången på lokförare och lastbilschaufförer.

48

Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Därtill har vi för avsikt att under 2008:
f örbereda byte av personal- och lönesystem.
 enomföra Medarbetardialogen under våren.
g
 enomföra utbildningsinsatser för cheferna för att nå
g
målet avseende arbetsplatsträffar och medarbetarplaner.
Arbetsmiljöpolicy
Green Cargo ska vara en attraktiv arbetsplats med bra arbetsmiljö.
Arbetsmiljöarbetet inom Green Cargo ska därför:
drivas så att arbetsskador och ohälsa förebyggs och sjukfrån
varon minskar. Varje chef ansvarar för arbetsmiljön enligt
skriftlig delegering.
utvecklas i samverkan med de anställda, så att arbetet upplevs
som meningsfullt och stimulerande.
anpassas till den anställdes förutsättningar och behov av
utveckling samt verksamhetens krav.
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samhälle

Vi är en del av helheten
Green Cargo påverkar en rad intressenter med sin verk
samhet och värnar om öppen dialog med dem alla. Det
är självklart för ett företag som vill vara framgångsrikt
och hållbart. Målområde samhälle täcker in våra bidrag
i direkta och indirekta aktiviteter, det vill säga med eller
utan direkt koppling till verksamheten.
Inom ramen för våra direkta aktiviteter bidrar vi med spets
kompetens för att hitta bättre logistiklösningar ur ett miljöoch säkerhetsperspektiv samt med att föreslå infrastruktur
satsningar som möjliggör ökad andel av det långväga
godset på järnväg. Green Cargo samarbetar med en rad
myndigheter och organisationer, både nationellt och inter
nationellt. Vi nådde målet för helåret avseende genomförda
direkta aktiviteter redan i oktober. Däremot var antalet tim
mar inom Green Cargo Volontär långt under målet, trots
informationsinsatser i flera kanaler.
HÄNT UNDER 2007

Tranportbranschens Klimatinitiativ

Green Cargo tog under året initiativ till en diskussion med
ledarna för större transportföretag om hur transportbran
schen ska agera i klimatfrågan. Ett första möte blev start

etikpolicy
Green Cargo har ett etiskt och moraliskt beteende i och utanför
företaget. Vi ska:
 sträva efter att fatta omdömesgilla och hållbara val i såväl stora
som små frågor.
 upprätthålla en öppen och ärlig dialog med våra intressenter.
 eftersträva en god hushållning med samtliga resurser som utgör
grunden för vår verksamhet; ekonomiska resurser, naturresur
ser och mänskliga resurser.
 leverera på åtaganden såväl internt som externt.
 engagera och motivera våra medarbetare genom kompetensut
vecklande och tydliga arbetsuppgifter.
 umgås korrekt med affärskontakter och myndigheter och inte
medverka i någon form av prissamverkan, kartellbildning eller
missbruk av marknadsdominans.
 inte acceptera eller erbjuda gåvor, representation eller andra
personliga fördelar som rimligen kan antas påverka en
affärsuppgörelse.
 ta ett samhällsansvar genom att stötta vår omvärld utan egna
affärsintressen.

Målområde samhälle
Utfall
2006

Mål
2007

Antal genomförda
direkta aktiviteter 1

81

60

Green Cargo Volontär, antal timmar

i.u. 2 400

(Moderbolaget)

Utfall
2007

Mål
2008

107

70

398 2 400

1) Differensen

mellan mål och utfall berodde på ett större antal praktikanter än planerat.
För definition av mätmetoder, se www.greencargo.com

signalen för Transportbranschens Klimatinitiativ och arbets
grupper utsågs som ska bidra till att öka kunskapsnivån
kring transporter och miljöfrågor samt hitta lösningar som
minskar transporternas miljöbelastning.
Föreläsningar om Green Cargo
och hållbar järnvägslogistik

Under året har medarbetare på Green Cargo föreläst om
hållbara transporter på mässor och seminarier. Vi är också
ute på skolor och föreläser, bland annat om faror runt spår
områden.
Praktikplatser och examensjobb

Ett antal studenter från främst KTH, Chalmers samt Linkö
pings Tekniska Högskola har gjort sina examensarbeten
hos oss under året. Våra Road-kontor runtom i landet fort
sätter att ta emot praktikanter från gymnasieskolornas
yrkesutbildningar.
Green Cargo Volontär

Green Cargo Volontär ger alla medarbetare möjlighet att
använda åtta timmars betald arbetstid per år för ideellt ar
bete. Aktiviteter kan till exempel vara att inneha en ledarroll
inom barn- och ungdomsidrott eller organiserad läxläsning.
Green Cargo Volontär var under sitt första helår ännu inte
den framgång vi hade hoppats på.
PRIORITERINGAR 2008

Under 2008 fortsätter vi att arbeta med ovan angivna aktivi
teter och framför allt rikta mer resurser på kommunikationen
av Green Cargo Volontär. Målet ska inte revideras, utan vi
ökar intensiteten i arbetet att försöka få fler medarbetare
att engagera sig som volontärer.
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Miljöargumentet talar för järnvägsbaserad logistik
Green Cargos miljöprofil blir ett allt viktigare konkur
rensmedel i den aktuella omvärlds- och marknadsbil
den. Med målområde miljö vill Green Cargo visa hur
miljöarbetet genomsyrar hela vår verksamhet, oavsett
var i organisationen eller vad arbetet avser.

HÄNT UNDER 2007

Klimatfrågan fortsätter att vara högaktuell och omnämns
av vissa som mänsklighetens hittills största utmaning.
Green Cargos prioriteringar inom miljöområdet styrs av
miljöledningssystem, men även av kunder, ägare och andra
intressenter. Trots redan goda miljöprestanda, arbetar vi
systematiskt med att fortsätta minska vår miljöpåverkan.
Vår extremt koldioxidsnåla transportapparat och tydliga
mål och aktiviteter ger oss en bättre miljöprofil än logistikoch transportbranschen i övrigt. Det betyder samtidigt att

Green Cargo har tecknat avtal med leverantör om en total
modernisering av 104 lok med optioner på ytterligare 76 lok.
Förutom att dieselloken förlänger sin livslängd med om
kring 20 år, får de nya miljöanpassade motorer som minskar
koldioxidutsläppen med cirka 20 procent och partikelut
släppen med 60 procent. Elloken får reducerade magnet
fält. Både dieselloken och elloken får dessutom nya hytt
miljöer som motsvarar förarnas önskemål om en modern
arbetsmiljö utan störande buller och vibrationer.

Målområde miljö
Utfall
2006

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Miljöprestanda, gram CO2/tonkm,
el- och dieseltåg 1

3,6

2,9

3,0

2,8

Miljöprestanda, gram CO2/tonkm,
lastbil

48

54

46

52

Elförbrukning, kWh/m2 (avser lager) 38,0

37,0

41,0

38,5

(Moderbolaget)

Antal utfärdade
Green Cargo Klimatintyg

16

25

22

30

Miljövärde från kunddialog 	

63

63

i.u.2

64

Miljöimage, index
från medarbetardialog 	

75

76

i.u.3

77

våra kunder, genom att välja oss som logistikpartner, för
bättrar sin egen miljöprestanda. Måluppfyllelsen inom mål
område miljö har varit god under 2007.
Modernisering av diesel- och ellok

Fördelning mellan transportslag
av Green Cargos totala transportarbete

Eltåg, 92%
Dieseltåg, 3%
Lastbil, 5%

1)

 Utfall samt mål 2008 är omräknat enligt ny mätmetod. Tidigare års siffror är korrigerade för jämförbarhet.
Det genomfördes inte någon kunddialog 2007.
Det genomfördes inte någon medarbetardialog 2007.
För definition av mätmetoder, se www.greencargo.com
2)

3)

Miljöpåverkan från Green Cargo ABs transporter
Emissioner totalt 1

Koldioxid, ton
Kväveoxider, ton
Kolväten, ton
Partiklar, ton
Fossil energi, GWh
Förnybar energi, GWh
1)

2005

69 948
467,2
43,9
6,9
257,3
562,9

2006		

65 008
404,4
37,0
7,8
239,1
644,8

2007

67 819
389,5
39,7
7,1
249,4
650,0

Nyckeltalen är omräknade enligt ny mätmetod. Tidigare års siffror är korrigerade för jämförbarhet.
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Emissioner per nettotonkilometer 1

Koldioxid, gram/ntkm
Kväveoxider, gram/ntkm
Kolväten, gram/ntkm
Partiklar, gram/ntkm
Fossil energi, kWh/ntkm
Förnybar energi, kWh/ntkm

2005

2006		

2007

6,32
5,42
5,17
0,042
0,034
0,030
0,0040
0,0031 0,0030
0,00062 0,00065 0,00054
0,023
0,020
0,019
0,051
0,054
0,050
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miljö

Utbildning av lokförare i miljöanpassat körsätt

Tillsammans med Sveriges Trafikskolors Riksförbund har
Green Cargo utvecklat ett koncept för utbildning av lok
förare i miljöanpassat körsätt av diesellok. Hittills har vi
installerat flödesmätare på sju av våra lok och resultaten
av årets testkörningar inom region Borlänge överraskade
oss positivt. De visade på dieselbesparingar på uppåt 20
procent samtidigt som tidtabellen hölls. Innan sommaren
2008 ska samtliga våra lokförare vara utbildade i miljöan
passat körsätt.
22 nya Green Cargo Klimatintyg

I samband med årets Tällberg Forum anordnade Green
Cargo ett miljöseminarium där Green Cargos Klimatintyg
delades ut till 22 kundföretag av EU-kommissionär Margot
Wallström. Intyget är ett bevis på transporter med en mycket
låg klimatpåverkan och tilldelas de företag vars transporter
med Green Cargo klarar gränsen 10 gram koldioxid per netto
tonkilometer.
PRIORITERINGAR 2008

Moderniseringsprojektet fortsätter

Under 2008 tas fyra lokprototyper fram för testkörningar
och utvärderingar tillsammans med personalens represen
tanter. Upprustningen sker sedan 2009–2013.
Interaktiv miljöutbildning för våra medarbetare

En ny interaktiv miljöutbildning ska genomföras för samt
liga medarbetare med syftet att höja miljökunskapen i hela
företaget. Utbildningen fokuserar i hög grad på koldioxid
problematiken men innefattar även information om andra
miljöproblem, som transportsektorn bidrar till.

miljöpolicy
Vår verksamhet omfattar transport- och logistiklösningar med
järnväg och lastbil.
Utifrån våra betydande miljöaspekter eftersträvar vi att minska
resursanvändning och förebygga utsläpp.
Vi fastställer och följer upp miljömål och aktiviteter i vår
affärsplan för att nå ständig förbättring.
Vi efterlever gällande lagstiftning, interna riktlinjer, krav och
rekommendationer som berör verksamheten.
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Hög kvalitet säkerställer kundnyttan
Green Cargos långsiktiga förmåga till lönsamhet och
nya affärer bygger på att vi fortsätter att skapa värde
för dem vi i första hand finns till för – våra kunder. Mål
område kund säkerställer att vi varje dag uppfyller,
och allra helst överträffar, kundernas förväntningar på
högkvalitativa transport- och logistiktjänster.
Punktlighet i våra transporter och plockkvalitet inom logistik
verksamheten är våra viktigaste kvalitetsmått. 2007 nådde
vi för första gången målet för punktlighet till kund i den in
rikes järnvägsverksamheten, det vill säga att 95 procent av
de lastade vagnarna nådde mottagarna inom utlovad leve
ranstimme. Vi klarade även med bred marginal målet för
plockkvalitet i logistikverksamheten, men uppnådde inte
detsamma när det gäller faktureringskvalitet inom lastbils
verksamheten. Mycket arbete återstår för att höja kvaliteten
på ankomsttider i de internationella sträckorna.
HÄNT UNDER 2007

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Vi färdigställde verksamhetsbeskrivningen enligt SIQs
modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och läm
nade in den för utvärdering inom ”Utmärkelsen Svensk
Kvalitet”. I slutet av året gjorde SIQs examinatorer platsbesök
hos oss för att verifiera sin utvärdering, som resulterade i
en återföringsrapport.

ranstimme. Därmed har vi nu under två års tid visat att vi
uthålligt levererar med denna höga kvalitet i inrikestrafiken.
Punktlighet i utrikestrafik

Vi kompletterade våra tidigare punktlighetsmätningar för
kundspecifika tåg med en generell mätning av punktligheten
i vår trafik till rangerbangården Maschen utanför Hamburg.
Maschen fungerar som ett nav för vår trafik till och från
kontinenten.
PRIORITERINGAR 2008

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Utifrån SIQs återföringsrapport fortsätter vi att driva ett
systematiskt förbättringsarbete där vi prioriterar åtgärder
inom ledning, processer och kundtillfredsställelse.
Punktlighet i utrikestrafik

Vårt nya produktionsbolag Railion Scandinavia, som vi kom
mer att äga tillsammans med Deutsche Bahns godstågs
bolag Railion, ska hjälpa oss att skapa bättre förutsättningar
för punktlighet i vår utrikestrafik. De mätningar vi påbörjade
under 2007 visar på stor förbättringspotential.
Förbättrad punktlighet i tomvagnsleveranser

Punktlighet i inrikestrafik

I likhet med vårt tidigare arbete att mäta och förbättra vår
punktlighet för leveranser av lastade vagnar kommer vi nu
att arbeta för att förbättra leveranserna av tomma vagnar
för lastning.

Vi klarade för första gången målet att minst 95 procent av
de lastade vagnarna ska nå mottagarna inom utlovad leve

Ny kunddialog

Under 2008 ska vi utveckla vår metodik för att mäta kund
nöjdhet. Avsikten är att mätningarna på ett mer systema
tiskt sätt ska ge oss underlag att driva ett kundorienterat
förbättringsarbete.

Målområde kund
(Moderbolaget)

1)

Utfall
2006

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Kundnöjdhet,
kundens helhetsbedömning1

68	 71

i.u.2	 71

Punktlighet till kund inrikes, %
(inom utlovad timme, järnväg)

94

95

95

95

Plockkvalitet logistik,
reklamationer/tusen orderrader

0,4

2,0

0,7

1,5

Faktureringskvalitet bil,
krediteringar/tusen order

1,2

0,9

1,6

1,3

 Kundernas svar i kunddialogen översätts till ett medelvärde uttryckt som en indexskala från 0 till 100.
2) Det genomfördes inte någon kunddialog 2007.
För definition av mätmetoder, se www.greencargo.com
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k valitetspolicy
Vi ska ständigt förbättra våra processer så att vi kan erbjuda
konkurrenskraftiga transport- och logistikprodukter. Vi ska alltid
utföra våra uppdrag så att vi hjälper våra kunder att leverera sina
produkter till rätt mottagare, i rätt tid och med rätta produktegen
skaper. Vi ska ge löften och kunna hålla vad vi lovar.
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finans

Bestående lönsamhet bevisar vår framgång
Green Cargo är en av få lönsamma europeiska opera
törer inom järnvägslogistik. God lönsamhet gör oss
starkare i vår strävan att erbjuda hållbara logistiklös
ningar. De goda resultaten i de övriga målområdena
återspeglas till stor del i de finansiella mätetalen. Mål
område finans mäter Green Cargos lönsamhet och
produktivitet och är det enda koncernövergripande
målområdet.
Green Cargo-koncernens goda utveckling håller i sig med
en nettoomsättning på 6 111 (5 857) och ett resultat före
skatt på 246 (245). Rörelsemarginalen blev 4,8 procent (4,8),
jämfört med årets mål om 5 procent. Arbetet med kontroll,
rationalisering och lönsamhet fortsätter, men likaså foku
serar vi på att skapa tillväxt och nya affärer.
VERKSAMHETENS MÅL

Vår ägares övergripande ekonomiska mål för koncernen,
med syftet att säkerställa långsiktigt värdeskapande, kapital
effektivitet och en rimlig nivå på den finansiella risken, är
avkastning på eget kapital på 10 procent och soliditet på 30
procent. Avkastningen på eget kapital för 2007 blev 11 pro
cent (11) och soliditeten stärktes till 43 procent (39). God
soliditet är en förutsättning för det pågående investerings
programmet. I enlighet med bolagets utdelningspolicy före
slår styrelsen att för andra året i rad dela ut pengar till äga
ren. För räkenskapsåret 2007 föreslås en vinstutdelning på
85 (80) miljoner kronor.

Målområde finans
(Koncernen)

Utfall
2006

Mål
2007

Utfall
2007

Rörelsens intäkter, MSEK

5 883		 6 157

Rörelsemarginal, %

4,8

5,0

4,8

Resultat efter finansnetto, MSEK

245		

246

Kassaflöde, MSEK

–92		 –143

Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Nettoinvesteringar, MSEK

Mål
2008

4,9

11

11

11

12

39

41

43

38

163		

202

Volymer, miljarder bruttoton

31,67		 31,70

Medelantal årsman

3 115		 3 050

utdelningspolicy
Ordinarie utdelning ska uppgå till 50 procent av årets vinst efter
skatt då soliditetsmålet har uppnåtts.

FORTSATT GODA RESULTAT

Moderbolagets samtliga divisioner stärker rörelseresul
tatet, varav de starkaste bidragen kommer från järnvägsoch logistikverksamheten. Green Cargos fortsatt goda
resultatutveckling beror på såväl större intäkter genom
nya och utökade kunduppdrag som pågående effektivitets
program.
Även dotter- och intresseföretagen uppvisar ett bättre
rörelseresultat än föregående år, framför allt till följd av
TGOJ Trafiks goda utveckling.
För att bibehålla den goda vinstnivån i enlighet med våra
långsiktiga mål krävs investeringar, effektivare kapacitets
utnyttjande och fortsatt tillväxt. Därför är stärkt internatio
nellt samarbete, tydliga produkterbjudanden och produkt
lanseringar avgörande för verksamheten.
HÄNT UNDER 2007

Gemensamt produktionsbolag

I december 2007 träffade Green Cargo avtal med Deutsche
Bahns godstågsbolag Railion om att bilda ett samägt pro
duktionsbolag för Skandinavien med bas i Danmark, Rai
lion Scandinavia A/S. Bolaget ska trafikera mellan Sverige
och Tyskland och höja kvaliteten i de gränsöverskridande
godstransporterna. En del av satsningen är Green Cargos
investering i sex nya flersystemslok som kan dra godståg
från orter i Sverige, genom Danmark och ned i Tyskland
– trots olika signal- och strömsystem.
Den intermodala produkten

Green Cargos intermodala produkt är viktig för att överföra
volym från vägtransporter till järnväg på långa sträckor. Det
kräver investeringar i utbyggd nätverkskapacitet, produk
tionskapacitet och fungerande underleverantörer. Vi har
under året arbetat med att etablera nya intermodala flöden
via olika hamnar och att, tillsammans med intresseföre
taget CargoNet, bygga ut erbjudandet mot åkerier och
speditörer.
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Effektivitetsprogram

För att vi ska kunna möta den ökade konkurrensen på
transport- och logistikmarknaden krävs fortsatta kostnads
rationaliseringar. Green Cargos mål är att minska enhets
kostnaden med åtta procent fram till 2010. Som ett led i den
målsättningen löper det så kallade Projekt Vändskivan från
2007 till 2009. Aktiviteter för en jämnare produktion över
dygnet, reduktion av outnyttjade vagnar och minskad tom
vagnsdragning är exempel på kostnadsbesparande åtgär
der. Därtill effektiviseras driften genom införande av ensam
växling där så är möjligt samtidigt som underhållskostnader
för lok och vagn minskas genom bättre ställtider i verkstäder
och anpassade underhållsintervall.
Pågående investeringsprogram

Green Cargos investeringsprogram har fortsatt under året.
Bland annat investerades i nya järnvägsvagnar, ombyggnad
av vagnar samt nya lastbilar för sammanlagt 240 (172). Dess
utom tecknade Green Cargo avtal om modernisering av 104
lok till ett ordervärde av SEK 1,1 miljarder, med option på ytter
ligare 76 lok till ett tillkommande ordervärde av 620. Moder
niseringen förbättrar lokens miljöprestanda, arbetsmiljön för
förarna och förlänger lokens livslängd med cirka 20 år.
Green Cargo har i samband med kontraktsskrivningen
med Railion AG beställt sex lok för leverans till det danska
bolaget. Ordersumman uppgår till 189.
Beställda investeringar därutöver avseende vagnar och
lastbilar uppgår till 69. Samtliga leasingfinansieras.
PRIORITERINGAR 2008

Investeringarna, samarbetet med Railion, kvaliteten och
inte minst de finmaskiga intermodala uppläggen är några
av de prioriteringar som formar Green Cargo 2008. När det
till exempel gäller lokmoderniseringen tas under året fyra
prototyper fram för testkörningar och utvärderingar till
sammans med personalens representanter. Upprustningen
sker sedan 2009–2013.
GREEN CARGO AB (MODERBOLAGET)

Intäkter

Rörelseintäkterna för året uppgick till 5 357 (5 214).
Rails intäkter har ökat med 2 procent jämfört med före
gående år. Det är främst produkten Vagnslast som ökar inom
de flesta branscherna.

54

Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Logistics intäkter ligger i paritet med föregående år. För
lust av en större affär i början av året har ersatts med in
frakter och nya entreprenaduppdrag. Många nya kunder
har tillkommit under 2007, framför allt inom segmenten
Sprit och Vin samt Konfektion. Fyllnadsgraden i befintliga
lagerlokaler har successivt ökat och ligger på en stabilt
hög nivå. Logistics planerar nu för utökade ytor.
Road har ökat sina intäkter med 24 procent jämfört med
föregående år. De externa intäkterna har ökat med 2 pro
cent medan de interna intäkterna har ökat med 64 procent.
Orsaken till de interna intäkternas ökning är att övriga verk
samhetsgrenar i allt högre grad köper sina biltransporter
via Road. Förvärvet av Stockholmsåkeriet har också bidra
git positivt till intäktsökningen.
Kostnader

Kostnaderna ökade under året jämfört med föregående år
med 114.
Kostnaderna inom Rail har ökat med 2 procent jämfört
med föregående år. Kostnaderna för utländska produk
tionsinköp har minskat, samtidigt som el- och infrakostna
derna har ökat till följd av prishöjningar. Omkostnaderna,
och då framför allt personalkostnaderna, har ökat. Det
beror på årets lönerevision, kompensation för förskjutning
av semesteruttag samt övertidskostnader för att klara pro
duktionen. De ökade kostnaderna är till stor del en följd av
brist på yrkesutbildad personal.
Kostnaderna inom Logistics har sammantaget reduce
rats med 1 procent under 2007. Förändringar i kundportföl
jen gör att personalkostnaderna för året har minskat. Nya
entreprenaduppdrag har till stor del genomförts med inhyrd
personal. Samtidigt har fler transportuppdrag ökat trans
portkostnaderna och expansionen av lokaler har ökat kost
naderna för dessa.
Kostnaderna för Road har ökat med 35 procent jämfört
med föregående år, i huvudsak till följd av en volymökning.
Kostnaderna för transportköp ökar även på grund av kapa
citetsbrist inom branschen, vilket driver upp priserna. Där
till påverkas kostnadsbilden av det nyinköpta Stockholms
åkeriet då 16 nyanställda har tillkommit. Vidare har divisio
nen kostnader för produktutveckling.
Övriga administrativa gemensamma kostnader har mins
kat med 1 procent. Rörelserelaterade kursdifferenser har
påverkat resultatet positivt.
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av överskottslikviditet har påverkat kassaflödet negativt.
Det totala kassaflödet för året var därmed –143 (–92).

Resultatöversikt

Rörelseintäkterna uppgick till 6 157 (5 883). Rörelseresulta
tet förbättrades till 295 (283). Koncernens andel i intresse
företags resultat efter skatt uppgick till 8 (13). Dotterföre
taget TGOJ Trafik redovisar ett rörelseresultat på 25 (5).
I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning av an
läggningstillgångar på 15 (12). Ökade volymer har gett högre
intäkter, samtidigt som ökad effektivitet har hållit kostna
derna nere. Dotterföretaget NTR har ökat sitt rörelseresul
tat till 1 (–3). Det är den svenska och polska verksamheten
inom NTR-koncernen som står för den största delen av det
förbättrade resultatet. Även intresseföretaget CargoNet
har förbättrat sitt resultat, och Green Cargos resultatandel
efter skatt uppgår till 9 (4).
Finansnettot uppgick till –49 (–38). En räntekompensa
tion har erlagts med 9 vid förtida lösen av lån. Positiva
marknadsvärderingar bidrog med 5, vilket dock är 10 mindre
än föregående år. Kursdifferenser i samband med omvär
dering av lån i EUR inverkade negativt på finansnettot med
7. Föregående år uppgick kursdifferensen till 5.

Finansiering

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets utgång
till 1 249, varav 942 avsåg finansiella leasingkontrakt. Leasing
kontrakt som har tecknats efter bolagiseringen avser finansi
ering av godsvagnar, logistikfastigheter, inventarier och lands
vägsfordon. Finansiering av nya godsvagnar görs med löptider
på 15 år och nya lastbilar med löptider på 7 år. Ny finansiering
genom finansiell leasing av järnvägsvagnar, lastbilar och in
ventarier har skett till ett värde av 72. Refinansiering av finan
siella leasingkontrakt har under året skett till 480, varav 215
genom finansiell leasing. Ett lån om 107 har lösts i förtid.
Skuldportföljen har per 2007-12-31 en genomsnittlig ränte
bindningstid på 1,4 år med en genomsnittlig upplåningsränta
på 4,59 procent. Green Cargo AB har en outnyttjad rörelse
kredit i Nordea Bank på 15.
Nettoskulden har minskat med 95 främst genom amor
tering av räntebärande skulder.
Kapitalförvaltning

Kassaflöde

Green Cargos placerings- och kapitalförsörjningspolicy fast
ställs av styrelsen och anger inom vilka ramar likviditet och
skulder får förvaltas. Ramarna anger vilka löptider, motparts
risker och typer av instrument som är tillåtna.
Målsättningen för kapitalförvaltningen är att vara rörel
sestödjande och ge bästa möjliga räntenetto inom de av

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är
positivt, 360 (386). Amortering av lån, amortering av leasing
skulder samt utdelning till ägaren har påverkat det totala
kassaflödet med –646. Upptagna lån har påverkat kassa
flödet positivt med 267. Nettoinvesteringar samt placering

Rörelsens intäkter
2006
2005
2004

2003

2007

5 357

5 214

5 266

5 252

5 106

294

265

224

156

Nordisk Transport Rail

920

822

847

886

976

1

–3

–4

–10

2

TGOJ Trafik AB

257

224

193

205

213

25

5

9

14

8
0

2007

Green Cargo AB

Rörelseresultat
2006
2005
2004

2003

–21

Hallsbergs Terminal

20

14

12

10

4

2

1

1

0

Green Cargo Road & Logistics A/S

25

20

17

29

39

1

–1

–2

1

2

Koncernjusteringar samt övriga bolag

–422

–411

–471

–432

–146

–28

16

–6

–40

7

Koncernen

6 157

5 883

5 864

5 950

6 192

295

283

222

121

–2

Sammanställning av finansiella data för Green Cargo-koncernen och dess rörelsedrivande dotterföretag.
Jämförelsesiffrorna för 2003 har inte justerats i enlighet med IFRS. En justering av dessa bedöms inte leda till några väsentliga skillnader.
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styrelsen uppställda ramarna. Resultatet av kapitalförvalt
ningen mäts genom olika jämförelser, såsom ränteindex,
OMRX-O/N och OMRX mortgage bond.
Resultatet för skuldportföljen mäts som skillnaden mel
lan marknadsvärderat resultat för lånen inklusive ränte
derivat och marknadsvärderat resultat för jämförelseport
följen. Jämförelseportföljen utgörs av lån som motsvarar de
faktiska lånen, men med en räntebindningstid enligt fast
ställd basrisk.
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Koncernens likviditetsförvaltning omfattar en kortfristig
rörelselikviditet, som ska uppgå till minst 200, och en likvidi
tetsreserv som placeras på medellång sikt. Med rörelselikviditet avses kassa och marknadsnoterade placeringar
som kan omsättas inom tre bankdagar samt outnyttjade,
bekräftade krediter. Syftet med den kortfristiga portföljen
är att minimera likviditetsrisken. Den genomsnittliga ränte
bindningen får inte överstiga sex månader.
Likviditetsreserven definieras som de likvida medel som
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bedöms överstiga ovanstående rörelselikviditet, och den
genomsnittliga räntebindningen får inte överstiga fem år.
För båda portföljerna gäller att motpartsrisken ska vara låg
och att värdepappersinnehav ska hålla en hög likviditet.
Det gäller särskilt vid placering av rörelselikviditeten.
Skuldportföljen, det vill säga leasingavtal och lån, uppgår
i koncernen till 1 240, varav knappt 900 avser moderbolaget.
Finansiering görs regelmässigt med en rörlig ränta. För att
uppnå önskad räntebindning används köpta ränteswapar,
där rörlig ränta byts mot fast.

förvaltningsberättelse
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infrastruktur för samverkan mellan transporter på järnväg
och landsväg. Bolaget driver en kombiterminal med en års
volym på 50 000 lyft. Rörelseresultatet uppgick till 2 (1).
CargoNet är ett intresseföretag och ägs till 55 procent
av Norges Statsbaner (NSB) och till 45 procent av Green
Cargo. CargoNet erbjuder, i ett eget skandinaviskt nätverk,
kombinerade transporter på järnväg till, från och i Skandina
vien. CargoNets rörelseresultat blev MNOK 29 (MNOK 14).
Green Cargos resultatandel efter skatt blev 9 (4).

Tillståndspliktig verksamhet

Nordisk Transport Rail – Fakta 2007

Moderbolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet i
enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899), men däremot anmälningspliktig
verksamhet som består av en tankanläggning för diesel.
Övriga mindre tankanläggningar omfattas av författningar
rörande brandskydd. Dotterföretaget TGOJ Trafik AB dri
ver en verkstad för lokunderhåll och loktvätt. Verkstaden är
anmälningspliktig i enlighet med förordningen för miljöfar
lig verksamhet och hälsoskydd. Green Cargo har tillstånd
att transportera avfall, inklusive farligt avfall.

MSEK 917

Trelleborg

Antal årsman
VD
Ägarandel

68
Jan Lundström
100%

TGOJ Trafik – Fakta 2007

VÅRA KONCERNBOLAG

Förutom moderbolaget Green Cargo AB består koncernen
av ett antal dotter- och intresseföretag som kompletterar
vårt erbjudande till marknaden. De olika bolagen stärker
koncernens förmåga att leverera effektiva lösningar till
kunderna. All handel mellan bolagen sker på marknads
mässiga villkor. Nedan presenteras de större bolagen som
ingår i koncernen och deras resultatutveckling 2007.
Nordisk Transport Rail (NTR) bedriver speditionsverk
samhet inom internationell järnvägstrafik. Företaget köper,
säljer och förädlar järnvägstransporter och logistiklösningar
i kombination med andra transportslag. NTRs marknader
finns huvudsakligen i Europa, där bolaget har byggt upp ett
nätverk av dotterföretag och försäljningskontor i tio länder.
Rörelseresultatet uppgick till 1 (–3).
TGOJ Trafik AB erbjuder kundanpassade transportlös
ningar, ofta i form av systemtåg, och hyr ut järnvägsfordon.
I bolagets tjänster ingår även underhåll av fordon. Rörelse
resultatet uppgick till 25 (5).
Hallsbergs Terminal AB ägs gemensamt av Green Cargo
och Hallsbergs Kommun. Verksamheten syftar till att skapa

Omsättning
Huvudkontor

Omsättning

MSEK 242

Huvudkontor

Eskilstuna

Antal årsman
VD
Ägarandel

182
Bengt Fors
100%

Hallsbergs Terminal – Fakta 2007
Omsättning
Huvudkontor
Antal årsman
VD
Ägarandel

MSEK 17

Hallsberg
11
Ulf Gustavsson
67%

CargoNet AS1 – Fakta 2007
Omsättning
Huvudkontor
Antal årsman
VD
Ägarandel
1)

MSEK 1 842

Oslo
941
Are Kjensli
45%

Intresseföretag, ingår inte i koncernens omsättning.		
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Risker och riskhantering
Risktagande och hantering av risker är en naturlig del
i all affärsverksamhet. Såväl strategival och den dag
liga verksamheten som världen utanför Green Cargo
inbegriper risker för vår verksamhet. Green Cargo
exponeras mot verksamhets- och affärsrisker, mark
nads- och omvärldsrisker samt finansiella risker.

Vi satsar mycket på att rekrytera nya och rätt medarbetare.
Till exempel har vi investerat i en egen lokförarutbildning.
Green Cargo har även ett gott renommé på arbetsmarkna
den och är en attraktiv arbetsgivare, inte minst är den goda
miljöprofilen en viktig tillgång i konkurrensen på kompe
tensmarknaden.

Green Cargo har ingen samlad funktion för riskhantering,
eftersom bedömning och hantering av risker är en integre
rad del av verksamheten. Likväl som vår styrning genom
Måltavlan, och dess sex målområden, ger struktur och verk
tyg för ständiga förbättringar, hjälper den samtidigt till att
motverka risker. Måltavlan ger oss möjlighet att löpande ut
värdera Green Cargos exponering mot olika risker, parera
avvikelser samt bedöma deras sannolikhet och ekonomiska
påverkan om de ändå skulle inträffa. Mycket av arbetet inom
de olika målområdena sker därför i riskreducerande syfte.

risker samhälle

risker säkerhet

Olyckor  

Olyckor i verksamheten kan skada våra medarbetare, vår
utrustning eller tredje man. Eftersom hög säkerhet är för
utsättningen för hela verksamheten, görs varje aktivitet och
satsning på området i riskreducerande syfte. Vi arbetar
metodiskt med säkerhetsfrågor och följer upp vår presta
tion i målområde säkerhet.
risker medarbetare

Det är en risk att Green Cargo under kommande år har re
sursbrist och/eller otillräcklig kompetens för att möta mark
nadens krav. Det skulle kunna bromsa vår tillväxt.
Ny kompetens

Green Cargo står inför en stor generationsväxling under de
kommande åren, då många erfarna medarbetare går i pen
sion. Den kompetensförlusten måste ersättas. Lokförar
brist har redan orsakat kostnader för oss.
Rätt kompetens

Nya förutsättningar och Green Cargos utveckling till tjänste
företag ställer också krav på helt nya kompetenser, som det
råder hård konkurrens om.
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Som del av en större helhet är vår verksamhet utsatt för ris
ker från omvärlden och samhället runtomkring oss. Utöver
de risker som följer av makroekonomins utveckling, finns
det risker som kan förknippas med järnvägens och logistik
branschens förutsättningar. Green Cargo arbetar för att på
verka omvärlden och samhället i vår riktning i den utsträck
ning det är möjligt.
Energipriser   

Prisvariationer och framtida tillgång på olja och el påverkar
Green Cargos kostnader. El för tågdrift köper vi från Ban
verket, som har en långsiktig strategi för upphandling av el.
Syftet är att ge en stabil elkostnad över tiden för järnvä
gens operatörer. Vi har också drivmedelsklausuler i våra
kundavtal för att ytterligare nå jämnare kostnadsutveck
ling. Högre bränslepriser verkar dock generellt i riktning
mot mer miljöeffektiva transportalternativ.
Strukturella förändringar   

Nya tyngdpunkter i den ekonomiska geografin kan påverka
transportmönstren, samtidigt som ökade långväga trans
portbehov kan skapa förskjutningar mellan transportsla
gen. Om allt fler verksamheter och industriell produktion
flyttas utomlands kan svensk och nordisk industri få en så
ogynnsam kostnadsutveckling att transportvolymerna ris
kerar att minska. Green Cargo utvecklar kontinuerligt sitt
kunderbjudande för att säkerställa värdeskapande för kun
dernas verksamheter.
Otillräcklig infrastruktur   

För att Green Cargo ska kunna bidra till en positiv samhälls
utveckling och erbjuda konkurrenskraftiga logistiklösningar
krävs olika typer av investeringar och underhåll i infrastruk
tur. Det är uppenbar risk att otillräcklig infrastruktur kan
förhindra denna utveckling. Green Cargo arbetar löpande
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med information och deltar i debatten kring frågan. Under
året har vi exempelvis i ett remissvar till Banverket lyft fram
vikten av en mängd åtgärder, såsom dubbelspår mellan
Hallsberg och Mjölby, förbigångsspår längs stora stråk,
infartsspår Sävenäs, elektrifiering av utpekade spår och
strategiska kombiterminaler.

företag att underskatta vikten av miljöfrågorna vid inköp av
logistiklösningar. Inte minst växer konsumentkraven på mil
jövänliga lösningar.

Hamnar

Konkurrensen på spåren och marknadens krav att förnya
kunderbjudandet med nya högkvalitativa produkter ökar. Det
finns en risk att Green Cargo inte klarar anpassningen till
marknadsutvecklingen eller att vi inte hittar konkurrensför
delar i vår storlek. Likaså kan etablerade logistikaktörer på
egen hand ge sig in i järnvägsmarknaden.
För att klara av att utveckla och marknadsföra lösningar
med tillräckligt högt kundvärde investerar vi mycket i pro
duktutveckling, som tydligt utgår från kundbehov. Lanse
ringen av den intermodala produkten och samarbetet med
DB är två viktiga delar i att säkerställa befintliga affärer och
vinna nya.

Green Cargos satsning på intermodala affärer med lösa
lastbärare kommer delvis från och till svenska hamnar. Det
finns en risk att beslut om kommande infrastruktursats
ningar fattas kring hamnar som saknar järnvägsanslutning.
En risk är också att de befintliga svenska hamnarna inte
effektivt nog kan ta emot anlöp av framtidens så kallade
”supermaxi container fartyg”. Det är anlöp som i praktiken
kräver järnvägslösningar för att hamnen ska kunna hantera
den stora containerkvantiteten. Green Cargo har utvecklat
en egen hamnstrategi och har nära samarbete med flera
hamnar för att motverka dessa risker.
risker miljö

Klimatförändringar

De senaste årens extrema väderlek är inte bara en risk i vår
verksamhet, utan också ett globalt problem som måste
hanteras. Effekterna av klimatförändringar kan variera för
Green Cargo; stormen Gudrun krävde vår närvaro samtidigt
som regnovädret i västra Sverige förhindrade vår framfart i
spåren.
Under året har vi till exempel krävt lika breda trädfria
zoner runt de stora järnvägsstråken som runt motorvägarna.
Nu arbetar Banverket med att ta bort alla träd inom 20
meters avstånd på båda sidor om spårmitten för att elimi
nera risken för trafikstopp på grund av stormfällda träd.
Hållbara logistiklösningar   

Det finns en risk i att branschen, inklusive Green Cargo, inte
lyckas utveckla lösningar med tillräckligt kundvärde för att
möta behovet av effektiv och konkurrenskraftig logistik som
dessutom är klimatsmart. Green Cargo har en klar fördel av
sitt omfattande miljöarbete och sin spårbundna logistik som
bas. Kärnan i vår verksamhetsidé är att utveckla hållbara
logistiklösningar – nya produkter och marknadskoncept. Vi
tror också att det kommer att bli en allt större affärsrisk för

risker kund

Konkurrensen  

Kundmix   

Skog och stål står för två tredjedelar av hela Green Cargos
affärsvolym och är hårt konkurrensutsatta av nya järnvägs
aktörer. Risken är att förlorad affärsvolym inom dessa bran
scher inte kompenseras av ny affärsvolym från nya tillväxt
segment. Vi utvecklar nya tjänster och logistikkoncept för
de olika kundgrupperna. En annan viktig åtgärd är fortsatt
kraftfull effektivisering, reducering av enhetskostnader
och ökad flexibilitet i vår kostnadsmassa.
Internationell trafik   

Det finns en risk att den gränsöverskridande trafiken inte
får den kvalitet som vi önskar.
Framgången för Green Cargos internationella satsning
beror i hög utsträckning på samarbetet med DB i Railion
Scandinavia A/S. Samtidigt är DB en tio gånger större part
ner och har åtta andra gränser att trafikera utöver den mellan
Skandinavien och Tyskland. Green Cargo kommer att äga 49
procent av Railion Scandinavia A/S, vilket ger goda möjlig
heter att påverka utvecklingen. Vi har även etablerat en tyd
lig styrmodell för samarbetet och genom vår egen kvalitet
och lönsamhet har vi ett väl förankrat inflytande inom det
gemensamma produktionsbolaget.
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Intermodala produkten   

Det finns en risk att Green Cargo via den intermodala pro
dukten inte lyckas attrahera kritiska godsvolymer till järnväg.
Det förutsätter investeringar i utbyggd nätverkskapacitet,
produktionskapacitet samt fungerande underleverantörer.
Satsningens framgång beror även på att Green Cargo lyckas
ta fram rätt tjänster som motsvarar kundbehoven. Vi fokuse
rar nu på att etablera nya intermodala flöden via olika hamnar
där tillväxten är över 10 procent per år. Genom samarbete
med vårt intressebolag CargoNet bygger vi ut erbjudandet
mot åkerier och speditörer.
Ändrade köpbeteenden   

Ändrat köpbeteende i form av så kallad outsourcing till
tredjeparts- och fjärdepartslogistikföretag med andrakom
petenser och värderingar än varuägaren bli allt vanligare.
För att möta de nya kraven måste Green Cargo säkerställa
att vi har den kompetens som krävs.
Investeringar   

Varje investering kan förknippas med osäkerhet. Det finns
en risk att investeringarna inte genererar avsett kundvärde.
Mellan 2008–2010 investerar Green Cargo totalt 2,3 miljar
der kronor i klimatsmart kapacitet, i nya lok och lokmoder
niseringar. Därtill investerar vi kraftfullt i produkt-/tjänste
utveckling under aktuell treårsperiod.
Inför våra investeringar gör vi noggranna bedömningar
av aspekter som affärskoncept och kundrelationer. Det på
gående projektet har redan kommit långt och löper enligt
plan, vilket minskar investeringsriskerna.
risker finans

Konjunkturen

Den generella konjunkturen påverkar naturligtvis alla företag.
Till exempel väntas BNP-tillväxten för 2008 i stort halveras.
Exporten har börjat sakta in och investeringarna dämpas
efterhand. En kostnadseffektiv verksamhet hjälper Green
Cargo att bättre klara av en eventuell konjunkturavmattning.
Kostnadsutveckling   

Det finns en risk att Green Cargo inte lyckas pressa sina
enhetskostnader. Därför ska vårt rationaliseringsprogram,
den så kallade Vändskivan, genom konkreta aktiviteter
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sänka enhetskostnaden med 8 procent fram till 2010. Det
finns dock en risk att rationaliseringsprogrammen inte når
avsedda resultat.
Fasta kostnader och kundavtal

Järnväg
För trafikslaget järnväg är ungefär 70 procent av kostnads
massan bunden på 12 månaders sikt, huvudsakligen till
följd av att produktionen av järnvägstransporter utgör ett
sammanhängande system där samtliga transportavtal delar
resurserna.
För att öka flexibiliteten strävar Green Cargo efter att:
dela volymriskerna med kunderna genom kombinationer av
rörlig och fast del i prissättningen samt längre avtalstider.
 imensionera den egna verksamheten tydligare med hän
d
syn till hela konjunkturcykeln.
k omplettera egna resurser med inhyrd kapacitet.
 ka möjligheterna till samutnyttjande av olika resurser.
ö
Lastbil
Inom lastbilstrafik har Green Cargo huvudsakligen kund
kontrakt som sträcker sig över ett år och med automatisk
förlängning om de inte sägs upp tre till sex månader innan
förfall. Det finns även avtal med längre avtalstid, som ofta
är kopplade till en större investering i inledningsfasen.
Kostnadsmassan, inklusive den fasta delen, har relativt stor
rörlighet och större kundtapp och volymnedgångar kan till
övervägande del motverkas med motsvarande neddrag
ning på kostnadssidan. Riskerna på lastbilssidan minskas
även genom samarbete med lejda åkerier.
Tredjepartslogistik
Green Cargos avtal med kunder inom tredjepartslogistik
har i regel en löptid på tre till fem år. Merparten av våra
avtal är säkrade på längre tid än två år. Våra längsta avtal
löper till 2013.
De fasta kostnaderna, som uppgår till knappt 20 procent
av den totala kostnaden, anpassas i möjligaste mån till be
fintliga kundavtal. Riskerna begränsas genom att lokalerna
är belägna i attraktiva regioner ur logistisk synpunkt. Genom
att delvis arbeta med inhyrd personal kan resurserna anpas
sas till hög- och lågsäsong. Vi har också i ökad omfattning
lagt ut vissa moment på entreprenad, vilket minimerar den
egna risken.
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Långsiktigt starka relationer med kunder och leverantörer
är det främsta sättet för oss att motverka riskerna med
fasta kostnader.
Finansiella risker

Green Cargos verksamhet exponeras mot ett antal finan
siella risker som påverkar koncernens resultatutveckling
och kassaflöden. Green Cargos moderbolag har en finans
funktion vars huvuduppgifter är att identifiera, bedöma och
effektivt hantera koncernens finansiella risker. Den fungerar
även som internbank och ansvarar för kapitalförsörjningen
och cash management, vilket ger en god överblick över
företagets finansiella risker. Arbetet bedrivs i enlighet med
den finanspolicy som styrelsen har beslutat om. Den fast
ställer kraven på en löpande riskuppföljning för att under
lätta god intern riskkontroll. Detaljerad information om
Green Cargos exponering mot dessa risker finns i not 33 på
sidan 95.
Ränterisker
Koncernen strävar efter en stabil resultatutveckling, vilket
innebär att ränterisken skall begränsas. I finanspolicyn
uttrycks ramarna för tillåten ränterisk som genomsnittlig
räntebindning. För placeringar är den sex månader (rörelse
likviditet) respektive fem år (likviditetsreserv). För upplå
ning är maximalt tillåten räntebindning 39 månader. För att
justera räntebindningstid får derivatinstrument användas.
58 procent av skuldportföljen hade vid årsskiftet rörlig
ränta. En känslighetsanalys visar att en ränteförändring
med +/– 1 procentenhet påverkar det finansiella nettot
med MSEK +/– 0,5.
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risker

Motpartsrisker/Kreditrisker
Med motpartsrisk avses risken att motparten inte kan full
göra sina åtaganden till fullo eller/och i tid. Koncernens
placeringar av likvida medel får endast ske i likvida instru
ment med låg motpartsrisk. Vår finanspolicy anger tillåtna
motparter och beloppslimiter per motpart. Motpartsexpo
neringen är indelad i tre olika kategorier med ett maximalt
limitbelopp per emittent. Vid årsskiftet var den totala expo
neringen avseende likvida medel MSEK 858.
Likviditetsrisker
Kostnader eller betalningsinställelse kan uppstå om vi inte
har tillgång till eller inte kan låna likvida medel för att täcka
våra utgifter. Det innefattar även risken att värdepapper
inte kan omsättas vid önskad tidpunkt, till önskat pris eller
till önskad volym. Likviditetsrisker hanteras genom en fast
ställd lägsta nivå för medel disponibla inom tre bankdagar.
Återstående kontraktstid för våra finansiella skulder var vid
årsskiftet i genomsnitt sju år.
Refinansieringsrisker
Green Cargo tillförs kostnader eller tvingas till betalnings
inställelse om förfallande skuldbelopp inte kan täckas med
likviditet eller likvärdig nyfinansiering. Förfallen ska spridas
jämnt över tiden.

Valutarisker
Exponering i utländska valutor relateras främst till koncer
nens internationella transporter. För risktäckning används
främst valutaterminer och till viss del valutaoptioner. Under
året har exponering i utländsk valuta, det vill säga tillgodo
havanden som har kurssäkrats, uppgått till MEUR 50
och MNOK 40. Vid årets utgång fanns utestående derivat
kontrakt till ett motvärde av MEUR 50, med förfall till och
med 2010.
En känslighetsanalys visar att en valutakursförändring
med +/– 2,5 procent påverkar det finansiella nettot med
MSEK +/–3.
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Framtidsutsikter och vinstdisposition
Framtidsutsikter

Marknadsutvecklingen för 2008 bedöms som fortsatt god,
dock med en avmattning i den tillväxt som logistikmarkna
den har åtnjutit under 2006–2007.
Klimatfrågan har högt fokus i den allmänna samhällsde
batten. Kunderna efterfrågar i allt högre grad miljövänligare
transporter, vilket gynnar försäljningen av järnvägstranspor
ter och kombinerade transporter.
Konkurrenssituationen inom transportsektorn är hård.
Green Cargo konkurrerar idag med tiotalet andra järnvägs
operatörer i Sverige och än fler i Europa. Marknaden för bil
transporter består av cirka 10 500 åkeriföretag, samtidigt
som konsolidering till färre och större aktörer pågår.
Marknaden för tredjepartslogistik blir alltmer internatio
nell och konkurrensen från internationella aktörer hårdnar.
Vi upplever dock en trend mot allt längre kontraktstider, vil
ket stabiliserar utvecklingen. Efterfrågan på konsumtions
varor är fortfarande hög och många av våra kunder har
kraftiga expansionsplaner.
Den lönsamhet vi har uppnått ska bibehållas och ökas.
Det säkerställs bland annat genom fortsatt:
satsning på det internationella samarbetet, främst genom
vårt nya intressebolag, Railion Scandinavia A/S. Effek
terna av samarbetet kommer dock att märkas först när de
nya loken är levererade 2009.
produktutveckling, såsom intermodala upplägg.
kostnadsrationaliseringsprogram för järnvägstransporter.
arbete med säkerhet, miljöprestanda och punktlighet.
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vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande (kronor):
Balanserade vinstmedel 
Koncernbidrag efter skatt
Årets vinst

1 100 784 298
4 615 920
180 867 174

Summa

1 286 267 392

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägaren utdelas 42,50 kr per aktie 
(2 000 000 aktier), totalt
I ny räkning överförs

85 000 000
1 201 267 392

Summa

1 286 267 392

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit
till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en all
sidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska
ställning medför att utdelningen är försvarlig med hänvis
ning till de krav som verksamhetens art, omfattning och ris
ker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna
kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsoli
deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

resultaträkningar
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	Koncernen	Moderbolaget
(MSEK)
Not
2007
2006
2007
2006
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

5, 6
7

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Andel i intresseföretags resultat

5, 8
9
10
16, 17

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

11
12
13
14

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

5 857
26

5 294
63

5 204
10

6 157

5 883

5 357

5 214

–3 336
–1 658
–648
–228
–
8

–3 156
–1 613
–610
–233
–1
13

–2 785
–1 501
–574
–203
–
–

–2 736
–1 466
–538
–209
–
–

295

283

294

265

–0
–
40
–89

–
–
32
–70

6
–0
39
–82

2
0
32
–64

246

245

257

235

–72

–80

–76

–69

Årets resultat

174

165

181

166

Varav hänförligt till moderbolagets ägare
Varav hänförligt till minoritetsägare

173
1

165
0

Summa

174

165

87
2 000
2 000

83
2 000
2 000

Resultat per aktie (före och efter utspädning), SEK
Antal aktier vid årets utgång, tusental
Antal aktier i genomsnitt under året, tusental

15

6 111
46
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	Koncernen	Moderbolaget
tillgångar (MSEK)
Not
2007-12-31
2006-12-31
2007-12-31
2006-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Goodwill
Pågående balanserade utvecklingsutgifter

16

Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, markanläggningar och byggnader
Leasade byggnader
Investeringar i hyrda lokaler
Transportmedel
Leasade transportmedel
Inventarier och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar

18

18

19
19
20
33
5

Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

21

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Derivatinstrument
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

64

47
5
–

33
3
3

46
–
–

44

52

39

46

318
98
17
349
722
66
59

59
332
21
364
762
65
24

1
98
18
294
660
59
56

1
332
21
302
671
58
13

1 629

1 627

1 186

1 398

–
265
1
16
–
0

–
249
30
12
–
1

126
236
0
16
2
0

107
236
29
12
2
0

282

292

380

386

17

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Derivatinstrument
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar

33
8
3

22
5, 23
5

24
33
32

144

206

132

206

2 099

2 177

1 737

2 036

11
620
–
46
12
17
146
0
653
205

9
551
–
43
15
21
131
10
792
200

2
492
34
46
12
8
138
0
653
168

2
459
53
43
14
16
125
10
792
144

1 710

1 772

1 553

1 658

3 809

3 949

3 290

3 694
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	Koncernen	Moderbolaget
eget k apital och skulder (MSEK)
Not
2007–12-31
2006-12-31
2007-12-31
2006-12-31
Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

200

200
–

Bundet eget kapital
200
200
100
100
300

Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

1 047
9
192
173

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Minoritetens andel av eget kapital

1 192

1 524
5

–
–

–
–

1 627

1 529

1 587

1 492

863
303
1
13
2
4

939
41
–
8
6
1

803
12
1
–
0
0

852
12
–
–
0
1

1 186

995

816

865

27
26
26

313
–
10
79
0
6
109
474
0
5

391
–
11
393
0
3
195
421
2
9

262
28
10
75
–
6
85
416
0
5

341
27
11
388
–
3
185
377
0
5

28

996

1 425

887

1 337

3 809

3 949

3 290

3 694

30

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Derivatinstrument
Uppskjutna skatteskulder
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar

18
25
33
21
9, 26
26

Summa långfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

1 287
1 621
6

Totalt eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Kortfristiga leasingskulder
Aktuella skatteskulder
Derivatinstrument
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar

1 047
5
107
165

300

Fritt eget kapital
–
–
–4
7
1 110
1 019
181
166

5
5
18
33

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Koncernen	Moderbolaget
poster inom linjen (MSEK)
Not
2007-12-31
2006-12-31
2007-12-31
2006-12-31
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

29
270
28

7
31

30
326

–
86
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Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

koncernen (MSEK)

Not

Minoritets
intresse

Övrigt
Aktie tillskjutet
Balanserade
Årets
kapital
kapital Reserver
vinstmedel resultat Summa

Ingående balans per 2006-01-01
Disposition av föregående års resultat
Förvärv av minoritetsandel
Årets omräkningsdifferens
Redovisning av finansiella instrument
till verkligt värde
Justering kapitalandel intresseföretaget
CargoNet, värdering av finansiella
instrument till verkligt värde

200

1 047

13

–246
351

351
–351

–15

1 365
0
0
–15

7

7

2

Summa resultatförändringar som inte
redovisas i resultaträkningen
Årets resultat

–8

2

Summa resultatförändringar

–8

2

Totalt
eget
kapital
6
–1

1 371
0
–1
–15
7

2

2

0

–6

–6

165

165

165

159

0

165
159

Utgående balans per 2006-12-31

200

1 047

5

107

165

1 524

5

1 529

Ingående balans per 2007-01-01
Disposition av föregående års resultat
Utdelning till aktieägaren
Årets omräkningsdifferens
Redovisning av finansiella
instrument till verkligt värde

200

1 047

5

107
165
–80

165
–165

1 524
0
–80
15

5

1 529
0
–80
15

0

15
–11

–11

–11

4

4

Summa resultatförändringar som inte
redovisas i resultaträkningen
Årets resultat

4

0

173

173

1

174

Summa resultatförändringar

4

0

173

177

1

178

9

192

173

1 621

6

1 627

Utgående balans per 2007-12-31

   30

200

1 047

Aktiekapital

Reservfond

Reserver

Ingående balans per 2006-01-01
Disposition av föregående års resultat
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Skatteeffekt på erhållna/lämnade koncernbidrag
Redovisning av finansiella instrument till verkligt värde
Årets resultat

200

100

0

Utgående balans per 2006-12-31

200

100

Ingående balans per 2007-01-01
Disposition av föregående års resultat
Utdelning till aktieägaren
Erhållna koncernbidrag
Skatteeffekt på erhållna koncernbidrag
Redovisning av finansiella instrument verkligt värde
Årets resultat

200

100

moderbolaget (MSEK)

Utgående balans per 2007-12-31
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Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

670
351
–2
0

351
–351

166

1 321
0
–2
0
7
166

7

1 019

166

1 492

7

1 019
166
–80
6
–1

166
–166

181

1 492
0
–80
6
–1
–11
181

181

1 587

7

–11
30

200

100

–4

1 110

Summa

kassaflödesanalyser
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	Koncernen	Moderbolaget
(MSEK)
Not
2007
2006
2007
2006
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betalningar avseende avsättningar
Betald skatt

246
193
–9
–22

245
184
–15
–46

257
155
–6
–19

235
179
–10
–45

408

368

387

359

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/Minskning av kortfristiga skulder

–41
–7

–5
23

21
–33

–14
22

Kassaflöde från den löpande verksamheten

360

386

375

367

Investeringsverksamheten
Utdelningar
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv/försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Förändringar i kortfristiga placeringar
Förvärv av verksamheter
Förändring av andra långfristiga fordringar

5
–3
–160
66
–1
–12
–19
0

–
–12
–113
30
–9
–174
–1
0

6
–3
–139
22
9
–12
–19
0

–
–12
–90
14
–9
–174
–1
–2

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–124

–279

–136

–274

Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägaren
Upptagna lån
Amortering av leasingskulder och lån
Erhållna/lämnade koncernbidrag

–80
267
–566
–

–
107
–306
–

–80
0
–282
–2

–
107
–299
–15

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–379

–199

–364

–207

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

–143
398

–92
490

–125
343

–114
457

255

398

218

343

31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

31

67

noter

Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Innehåll noter
Not 1
Allmän information
Not 2
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
Not 3	Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
Not 4	Standarder som har publicerats men
ännu ej tillämpas av bolaget
Not 5
Transaktioner med närstående
Not 6
Försäkringsersättningar
Not 7
Övriga rörelseintäkter
Not 8
Leasingavgifter avseende operationell leasing
Not 9
Anställda och personalkostnader
Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Not 11
Resultat från andelar i koncernföretag
Not 12
Resultat från andelar i intresseföretag
Not 13
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Not 14
Räntekostnader och liknande resultatposter
Not 15
Skatt på årets resultat
Not 16
Immateriella tillgångar
Not 17
Materiella anläggningstillgångar
Not 18
Uppgifter om leasing
Not 19
Andelar i koncernföretag och intresseföretag
Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Not 21
Uppskjuten inkomstskatt
Not 22 Varulager
Not 23 Fordringar hos koncernföretag
Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 25 Övriga långfristiga skulder
Not 26 Avsättningar
Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Not 28 Kortfristiga skulder
Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Not 30 Särskilda upplysningar om eget kapital
Not 31
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalyser
Not 32 Checkräkningskredit
Not 33 Finansiella instrument och finansiell riskhantering

68
68
73
73
74
75
75
75
76
81
81
81
81
82
82
83
84
87
88
89
90
90
90
91
91
91
92
92
92
93
94
94
95

Samtliga belopp är angivna i MSEK om inget annat anges.
Vid upprättande av årsredovisningen kan avrundnings
differenser förekomma då beloppen anges i MSEK.

logistik, vilket innefattar lagring, plockning och distribution. Företagets
största kunder finns främst inom industrierna stål, kemi, bil, verkstad
och skog samt handel. För ytterligare information om verksamheten
under 2007 hänvisas till förvaltningsberättelsen.
Moderbolaget Green Cargo AB direktägs till 100 procent av Svenska
staten. Green Cargo AB (priv) har sitt säte i Solna i Sverige och adres
sen till företagets huvudkontor är: Box 39, 171 11 SOLNA.
De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen
och verkställande direktören den 2 april 2008 och de kommer att före
läggas årsstämman den 23 april 2008 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 tolkningsutta
landen från International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 1.1 (Kompletterande redovisningsregler för kon
cerner) 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 klassificerade
som finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resul
taträkningen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsent
ligt 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 undan
tag för de tvingande regler som framgår i Rådet för finansiell rappor
terings rekommendation RFR 2.1 (Redovisning för juridiska personer).
Redovisningsprinciperna för moderbolaget framgår under rubriken
”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
Nedan beskrivs mer väsentliga redovisningsprinciper som har tilläm
pats. Dessa principer har tillämpats konsekvent för presenterade år, om
inte annat anges.
Koncernens redovisningsprinciper

Not 1 Allmän information

Ändrade redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de
som tillämpats i årsredovisningen 2006. Nya IFRS-standarder och ut
talanden från IFRIC under 2007 har inte haft någon påverkan på Green
Cargos redovisning förutom vad gäller upplysningar.

Moderbolaget Green Cargo AB är ett transport- och logistikföretag på
den europeiska marknaden. Järnvägstransporter utgör basen i verk
samheten. Biltransporter är ett komplement och kombinationen tåglastbil blir allt viktigare i vårt erbjudande. För att erbjuda heltäckande
logistiklösningar har Green Cargo också verksamhet inom tredjeparts

IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
IFRS 7 tillämpas från 2007 och har inte några effekter på resultat- och
balansräkningar utan innebär enbart kompletterande upplysningskrav
avseende finansiella tillgångar och skulder utöver de som tidigare
krävdes av IAS 32.
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Tillägg i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
Tillägg i IAS 1 tillämpas från 2007 och har inte några effekter på resul
tat- och balansräkningar utan innebär enbart kompletterande upplys
ningskrav avseende kvalitativ och kvantitativ information om vad bola
get förvaltar i form av kapital.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt
eller genom dotterföretag innehar mer än 50 procent av röstetalet. I ej
helägda dotterföretag, redovisas minoritetsintresset i koncernbalans
räkningen som en post inom eget kapital och utgörs av utomstående
aktieägares andel av dotterföretagets resultat och nettotillgångar.
Årets resultat som redovisas i resultaträkningen inkluderar minoritets
andelen och visar således det sammanlagda resultatet hänförligt till
såväl moderbolagets ägare som minoritetsägarna. Fördelningen av
årets resultat mellan moderbolagets ägare och minoritetsägarna spe
cificeras separat.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvade iden
tifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser värderas till verk
ligt värde på förvärvsdagen. Det överskott som utgörs av skillnaden
mellan anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna och summan
av verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och skulder
redovisas som goodwill. Denna uppkomna goodwill värderas och
redovisas enligt avsnittet immateriella tillgångar. Om anskaffnings
kostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföreta
gets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträk
ningen. Endast resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i
koncernens egna kapital.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även oreali
serade 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 utlands
verksamheters balansräkningar från dessas funktionella valuta till
svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. Intäkts- och kost
nadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. De omräknings
differenser som uppstår redovisas mot eget kapital och överförs till kon
cernens omräkningsreserv. Den ackumulerade omräkningsdifferensen
omförs och redovisas som en del i reavinst eller – förlust i de fall ut
landsverksamheten 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
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 procent
och högst 50 procent av rösterna redovisas enligt kapitalandelsmeto
den. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda vär
det på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i
intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncern
mässiga över- respektive undervärden. I koncernens resultaträkning
redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i
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intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskriv
ningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar investeringens redo
visade 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
Intäkter redovisas när transporterna har genomförts. Intäkter från trans
porter till och från utlandet redovisas brutto. Hela faktureringen, även
den del som avser utländsk sträcka, redovisas som intäkt. Ersättning
till utländska järnvägsförvaltningar redovisas som kostnad. Skälet till
denna redovisningsprincip är totalåtagandet gentemot kunden.
Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas i balans- och resultaträkningarna när det före
ligger 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. Bidra
gen 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.
Om bidraget lämnas i form av icke-monetär tillgång, till exempel
mark, fastställs tillgångens verkliga värde och redovisas som tillgång
och intäkt i balans- och resultaträkningarna.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner och sociala kost
nader, betald semester med mera redovisas som en kostnad i aktuell
intjänandeperiod.
Pensioner
Pensionsplanerna klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda. Avgiftsbestämda planer innebär att pension utgår
med överenskommet belopp och förmånsbestämda planer innebär att
pension utgår med en procentuell andel av lönen.
De huvudsakliga pensionsplanerna inom Green Cargo är PA 03
(administrerad av SPV) som är både en förmåns- och avgiftsbestämd
plan samt ITP-planen som är en förmånsbestämd plan. Den förmåns
bestämda delen av PA 03 är ej väsentlig och planen klassificeras där
med som avgiftsbestämd. ITP-planen administreras av Alecta och är
en gemensam plan för flera arbetsgivare. I UFR 6 uttalas att den infor
mation som Alecta meddelat företagen för närvarande inte innehåller
de upplysningar som krävs för att kunna redovisa denna plan som en
förmånsbestämd plan. Planen redovisas därför som en avgiftsbestämd
plan enligt punkt 30 i IAS 19. Avgifterna för avgiftsbestämda planer
kostnadsförs när den anställde utför sina tjänster, alltså under anställ
ningstiden.
Dotterföretaget TGOJ Trafik AB har pensionsplaner som klassifi
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ceras som förmånsbestämda. För dessa planer nuvärdeberäknas det
framtida formella och informella åtagandet med hjälp av aktuariella anta
ganden. Vid värdering av förmånsbestämda pensionsförpliktelser har
den så kallade Projected Unit Credit Method (PUCM) använts, i enlig
het med IAS 19. PUCM innebär att den slutgiltiga förpliktelsen perio
diseras linjärt mellan den tidpunkt som först ger upphov till en kostnad
enligt planen, vanligen anställningstidpunkten, och den tidpunkt vid
vilken den anställde förväntas gå i pension. Ersättningarna fördelas på
innevarande period och tidigare perioder för att fastställa kostnader
för tjänstgöring under innevarande period och nuvärdet av pensions
förpliktelsen. Åtagandet ökas eller minskas med aktuariella förluster
och vinster och minskas med kostnader för åtaganden som avser tidi
gare tjänstgöringstid (vid förändring av förutsättningarna, till exempel
löneökningar) samt värdet av förvaltningstillgångarna. Ackumulerade
aktuariella vinster och förluster vid årets början redovisas i resultat
räkningen fördelat över återstående tjänstgöringstid till den del de
överstiger 10 procent av det högsta av nuvärdet av förpliktelsen och
förvaltningstillgångarna vid årets början (den så kallade ”korridoren”).
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.
Skatter
Redovisad skatt utgörs av aktuell samt uppskjuten skatt. Skatter redo
visas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovi
sas direkt mot 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. Skattelagstift
ningen har ibland andra regler än vad som följer av god redovisnings
sed vad gäller tidpunkt för beskattning av vissa affärshändelser. Upp
skjuten skatt redovisas på skillnader vilka härigenom uppstår mellan det
skattemässiga värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skul
der, så kallade temporära skillnader, samt även på underskottsavdrag.
Vad beträffar värderingen av uppskjutna skattefordringar, det vill säga
värdet av framtida skattereduktioner, gäller att uppskjutna skattefor
dringar redovisas om det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot
framtida skattepliktiga överskott. Värdet på uppskjutna skattefordring
ar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Skattelagarna i Sverige ger företag möjlighet att skjuta upp skatte
betalning genom avsättning till obeskattade reserver. I koncernens
balansräkning behandlas dessa såsom temporära skillnader, det vill
säga uppdelning sker mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital
(balanserat resultat). I koncernens resultaträkning fördelas boksluts
dispositioner mellan uppskjuten skatt och årets resultat.
Immateriella tillgångar
Goodwill utgör det värde varmed förvärvspriset överstiger verkligt värde
på de nettotillgångar koncernen förvärvat i samband med ett företags
förvärv. Goodwill vid förvärv av dotterföretag redovisas som immate
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riella 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 redo
visat 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 effektivi
tetsvinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter. Utgifter för an
ställd 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 nyttjandeperio
den. Avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter är 3–5 år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med av
drag 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, beräk
nad nyttjandeperiod och förväntade restvärden. Nedskrivning sker i
de fall då det redovisade värdet är högre än det högsta av beräknat
nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde. Nyttjandevärdet baseras
på framtida diskonterade kassaflöden från användande av tillgången
inklusive beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut.
Linjär avskrivningsmetod tillämpas och följande avskrivningsregler gäller:
Tillgångsslag

Avskrivning i %

Byggnader
Markanläggningar
Lok och vagnar
Övriga transportmedel
Övriga inventarier, inklusive lok- och byggnadskomponenter

2–4
5
4–5
10–20
5–20

Vissa komponenter i bolagets lokpark har en nyttjandeperiod som är kor
tare än den totala livslängden för loket ifråga och ersätts därför regel
bundet vid periodiska underhåll (så kallade revisioner). Dessa kompo
nenter särskiljs och skrivs av som separata enheter över denna kortare
nyttjandeperiod (komponentavskrivningsmetoden). Även för byggnader
särskiljs komponenter, som skrivs av över en kortare nyttjandeperiod.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balans
dag och justeras vid behov.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse
mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultat
räkningen.
Nedskrivningar
Goodwill och andra immateriella tillgångar som har en obestämd nytt
jandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt ned
skrivningsbehov. 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 nedskriv
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ning 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 till
gångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassa
flöden (kassagenererande enheter).
Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar återförs om
det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräk
ningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast i den
utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte över
stiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon
nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som
då skulle ha gjorts. Nedskrivningar på goodwill återförs inte.
Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing.
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska risker och förmåner
som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till lease
tagaren. Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal redo
visas som tillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att betala framtida
leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga leasingskulder.
Leasingperioden är den period som tillgångarna ska leasas enligt
avtal. Tillgångar enligt finansiella leasingavtal skrivs av över beräknad
nyttjandeperiod. Betalning av leasingavgifterna uppdelas i räntekost
nader och amortering av skulderna.
Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operationellt.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löp
tiden med utgångspunkt från nyttjandet.
Varulager
I koncernen finns lager av reservdelar och lager av diesel. Varulagret
värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffnings
värde 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 genom
snittliga 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 omsättnings
hastighet. Förändringen mellan årets in- och utgående inkuransreserv
påverkar i sin helhet rörelseresultatet.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och
obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder återfinns leverantörs
skulder, låneskulder samt derivat.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde mot
svarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskost
nader förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång/
skuld som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovis
ning sker därefter beroende av hur de klassificerats enligt nedan. En
finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när
bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundford
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ringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas
upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet förelig
ger 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 instru
mentet har löpt ut eller överförts. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat
sätt upphör.
Verkligt värde för noterade placeringar baseras på aktuella köp
kurser. För onoterade värdepapper fastställs verkligt värde till emit
tents eller banks värdering.
Inga finansiella tillgångar eller skulder redovisas till ett värde som
väsentligt avviker från verkligt värde.
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande katego
rier: finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultat
räkningen, lånefordringar och kundfordringar, andra långfristiga värde
pappersinnehav, finansiella instrument som hålles till förfall och övriga
skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten
förvärvades. Klassificeringen prövas vid varje rapporteringstillfälle.
Finansiella tillgångar/skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori har två underkategorier: finansiella tillgångar/skulder
som innehas för handel och sådana som från första början hänförs till
kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Derivat
instrument kategoriseras som innehav för handel om de inte är identi
fierade som säkringar. Tillgångar och skulder i denna kategori klassi
ficeras som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder om
de antingen innehas för handel eller förväntas bli realiserade inom 12
månader från balansdagen. Tillgångarna/skulderna omvärderas löpan
de till verkligt värde. Realiserade och orealiserade vinster och förluster
till följd av förändringar i verkligt värde ingår i resultaträkningen i den
period de uppstår.
I denna kategori ingår kassa, bank och liknande tillgångar, samt
omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande
institut samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid under
stigande tre månader. Kategorin inkluderar även kortfristiga place
ringar, vars ursprungliga löptid överstiger tre månader.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella till
gångar med fastställda eller fastställbara betalningar. Värdering görs
till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde av
ses det värde till vilket en finansiell tillgång eller skuld värderas när den
initialt bokas upp i balansräkningen, med avdrag för eventuella åter
betalningar, och med tillägg eller avdrag för periodisering av eventuell
skillnad mellan det initialt bokförda beloppet och återbetalningsbelop
pet. 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 diskonte
ring. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
Fordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Kursdiffe
renser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet,
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medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas
bland finansiella poster. Undantag är då transaktionerna utgör säk
ringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden,
då vinster/förluster redovisas i eget kapital.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Avser aktier och andelar för vilka marknadsnoteringar ej förekommer,
och där ett verkligt värde inte går att fastställa. Värdering görs till
ursprungligt anskaffningsvärde, i vissa fall med beaktande av ackumu
lerade nedskrivningar.
Finansiella instrument som hålles till förfall
Finansiella instrument som hålles 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.
Övriga skulder
Skulder till kreditinstitut, leasingskulder, checkräkningskredit samt
leverantörsskulder kategoriseras som ”Andra skulder” och värderas
till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulders förväntade löp
tid är kort, varför skulden redovisats till nominellt belopp utan diskon
tering. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år
medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år.
Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Värdeförändringar av derivatinstrument redovisas i balansräkningen.
Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid
omvärdering beror på om derivatet identifieras som ett säkringsinstru
ment och om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats. Kon
cernen använder sig av kassaflödessäkringar i form av valutatermins
kontrakt, valutaoptionskontrakt och ränteswapavtal för att minska sin
exponering för valutakursförändringar och ränterisker. Då transaktio
nen ingås dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och
den säkrade posten (posterna). Bedömning görs, både vid säkringens
början och löpande, av huruvida de derivatinstrument som använts är
effektiva när det gäller att utjämna förändringar i kassaflöde för säk
rade poster.
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatinstru
ment som identifieras som kassaflödessäkring och som uppfyller vill
koren för säkringsredovisning, redovisas i eget kapital. Den vinst eller
förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart
i resultaträkningen.
Ackumulerade belopp i eget kapital 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 detalje
rad, beslutad plan för omstrukturering av verksamheten. För personal
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kostnader avsätts kostnad för arbetsbefriad tid under uppsägnings
tiden, eventuella avgångsvederlag samt avtalspensioner inklusive
sociala avgifter.
Green Cargo 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.
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.
Lånekostnader
Lånekostnader som avser konstruktion av en tillgång för vilken låne
kostnader ska inräknas i anskaffningsvärdet aktiveras under den tid
som krävs att slutföra arbetet och att färdigställa tillgången för dess
avsedda användning. Övriga lånekostnader kostnadsförs.
Segmentsredovisning
Transportverksamheten för bil och järnväg är integrerade med varandra
och är utsatta för likartade risker och möjligheter. Övriga affärsområden
är för närvarande ej så väsentliga omsättningsmässigt och resultat
mässigt att segmentsredovisning är motiverad.
Kassaflödesanalys
Green Cargo redovisar kassaflödesanalysen enligt den indirekta meto
den. Vid indirekt metod är utgångspunkten årets resultat före skatt och
justeringar görs för resultatposter som inte är kassaflödespåverkande
och för förändringar i rörelsekapital.
I kassaflöde från den löpande verksamheten redovisas resultat före
skatt, betalda räntor, 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 och realisationsresultat.
I kassaflöde från investeringsverksamheten redovisas in- och utbe
talningar avseende företagets investeringar, häri ingår främst köp och
försäljningar av anläggningstillgångar, men även t ex utdelningar från
dotterföretag. 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 redo
visas 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 kassaföränd
ringen till följd av förvärvet/försäljningen, dvs summan av försäljnings
pris och dotterföretagets likvida medel.
I kassaflöde från finansieringsverksamheten redovisas kassatrans
aktioner till följd av företagets finansiering. Här redovisas således upp
tagna lån förutom leasingskulder, amortering av lån (även amortering
av leasingskulder), nyemissioner, aktieägartillskott, koncernbidrag och
utbetald utdelning.
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Moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovis
ningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommenda
tion RFR 2.1. Enligt RFR 2.1 ska moderbolaget som huvudregel tillämpa
de IFRS/IAS som tillämpas i koncernredovisningen. Från denna regel
görs i rekommendationen vissa undantag och tillägg beroende på lag
bestämmelser, 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 fram
går nedan.
Innehav i dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget
enligt ÅRL. Kapitalandelsmetoden ska dock inte tillämpas. Enligt
anskaffningsvärdemetoden redovisar ägarföretaget sin andel i dotter
företag och intresseföretag till anskaffningsvärde. Som intäkt redovi
sas endast erhållna utdelningar och då under förutsättning att dessa
härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som
överstiger dessa vinstmedel betraktas som en återbetalning av inves
teringen och reducerar andelens redovisade värde.
För dotter- och intresseföretag som är handelsbolag respektive
kommanditbolag redovisas dock resultatandelen i resultaträkningen.
Moderbolagets andel av handelsbolagets eller kommanditbolagets
resultat tas upp som en finansiell post och motsvarande belopp bokas
som en fordran/skuld till dotterföretaget eller intresseföretaget.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Bolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med
uttalandet UFR 2 från Rådet för finansiell rapportering.
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och
aktiveras i aktier och andelar hos givaren. Därefter sker prövning av
värdenedgång.
Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen
att minimera koncernens totala skatt. Eftersom koncernbidraget inte
utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas det direkt mot balan
serade vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt.
Utformning av finansiella rapporter
IAS 1 som behandlar de finansiella rapporternas struktur och innehåll
ska inte tillämpas vad avser balans- och resultaträkningarna. I stället
ska balansräkningarna och resultaträkningarna ställas upp i enlighet
med vad som anges i Årsredovisningslagen. I koncernredovisningen
görs i balansräkningarna ingen uppdelning i fritt och bundet eget
kapital vilken däremot görs i moderbolaget i enlighet med ÅRL.
Frivillig tillämpning av särregler i ÅRL innebär att företag som tilläm
par IFRS i sin koncernredovisning bland annat får dela upp avsättning
ar i en långfristig respektive kortfristig del. Denna särregel tillämpas av
Green Cargo.

följs istället reglerna för redovisning och värdering i IAS 37. Anledningen
till detta undantag från redovisning av finansiella garantier avseende
garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag är sambandet
mellan redovisning och beskattning.
Not 3 Viktiga uppsk attningar och
bedömningar för redovisningsändamål
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS krä
ver användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av
företagets redovisningsprinciper. Dessa uppskattningar och bedöm
ningar påverkar i rapporterna redovisade tillgångs- och skuldposter res
pektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt,
bland annat om eventualförpliktelser. Uppskattningar och bedömning
ar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rim
liga 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 informa
tion från andra källor. Verkligt utfall kan skilja sig från dessa bedöm
ningar 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.
Utfall avseende reserv för osäkra kundfordringar kan skilja sig mot
de bedömningar och uppskattningar som gjorts. Detta beror bland
annat på utfall avseende tvister och kunders betalningsförmåga.
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 in
rymmer antaganden om framtida händelser, såsom transportvolymer,
effektiviseringsmöjligheter med mera.
Not 4 Standarder som har publicerats
men ännu ej tillämpas av bolaget
Nya standarder eller tolkningar som har publicerats men ännu inte trätt
i kraft bedöms inte få någon påverkan på Green Cargos redovisning,
förutom vad gäller upplysningskrav.

Finansiella garantiavtal
I enlighet med RFR 2.1 punkt 72 tillämpas inte reglerna i IAS 39 beträf
fande finansiella garantiavtal i moderbolaget avseende garantiavtal till
förmån för dotter- och intresseföretag. När detta undantag tillämpas
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Not 5 Transaktioner med närstående
Svenska staten äger 100 procent av Green Cargo AB. Förutom de d
 otteroch intresseföretag som framgår av not 20 definieras närstående före
tag som övriga statliga bolag med marknadsmässiga krav, affärsverket
Statens Järnvägar samt Banverket. Transaktioner med dotterföretag
avser enbart moderbolaget medan uppgifter för övriga närstående före
tag avser hela koncernen. Moderbolagets andel utgör över 90 procent av
försäljningen och minst 95 procent av inköp, fordringar och skulder.
I denna not har koncernföretag samt övriga närstående företag där
mellanhavandet är noll eller försumbart inte specificerats.
Sören Belin tillträdde som VD för Green Cargo den 1 juli 2007. Han
var till och med juni 2007 chef för division Business och ingående i
Green Cargos ledning för vilket konsultarvode utbetalats med 2,5 (3,1).
Till övriga inom ledning och styrelse har inga inköp eller försäljningar
förekommit utöver de löner och ersättningar som framgår av not 9. På
balansdagen fanns inga väsentliga fordringar eller skulder hänförliga
till annat än lön och ersättningar.

Utestående fordringar på närstående

2007

2006

Dotterföretag: (avser moderbolaget)
Green Cargo Fastigheter AB
7
7
Green Cargo Road & Logistics A/S
2
2
KB Sveterm
1
–
Nordisk Transport Rail AB
16
17
TGOJ Trafik AB
10
28
Intresseföretag:			
CargoNet AB
28
26
CargoNet AS
10
10
SeaRail EEIG
8
7
Övriga närstående företag:			
Banverket
17
14
Jernhusen AB
4
0
Posten AB
14
27
Summa utestående fordringar på närstående:

117

138

2007

2006

Koncernen

Försäljning av varor och tjänster

2007

2006

Dotterföretag: (avser moderbolaget)		
Nordisk Transport Rail AB
315
360
TGOJ Trafik AB
12
11
Intresseföretag:			
CargoNet AB
257
240
CargoNet AS
136
94
OY Railtrans Ltd
2
0
SeaRail EEIG
55
45
Övriga närstående företag:			
Banverket
64
59
Posten AB
135
129
SJ AB
2
2
Summa försäljning av varor och tjänster 			
till närstående:
978
940
Inköp av varor och tjänster

2007

2006

Dotterföretag: (avser moderbolaget)
Nordisk Transport Rail AB
30
21
Hallsbergs Terminal
7
2
TGOJ Trafik AB
19
18
Intresseföretag:			
CargoNet AB
38
35
CargoNet AS
46
42
OY Railtrans Ltd
2
2
Övriga närstående företag:			
Banverket
543
497
Jernhusen AB
23
24
Posten AB
3
2
SJ AB
13
9
Statens Järnvägar
488
290
Summa inköp av varor och tjänster			
från närstående:
1 212
942
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Utestående skulder till närstående

Dotterföretag: (avser moderbolaget)
Celexor AB
–
7
Hallsbergs Terminal
2
0
Homerun Europe AB
–
5
J Ringborg AB
1
6
KB Sveterm
10
–
Nordisk Transport Rail AB
10
7
TGOJ Trafik AB
3
1
Intresseföretag:		
CargoNet AB
4
4
CargoNet AS
2
3
SeaRail EEIG
4
4
Övriga närstående företag:			
Banverket
35
82
Jernhusen AB
0
2
SJ AB
2
1
5771
Statens Järnvägar
110 1
Summa utestående skulder till närstående:
1) varav långfristig del

183
76

699
113

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.
Nedanstående tabell specificerar vad som främst utgör inköp och
skulder till närstående. 					
CargoNet Tågdragning, terminalväxling, underhåll av spårfordon.
Banverket Infrastrukturkostnader: banhyra, el för lokdrift.
Statens Järnvägar Leasinghyror, räntor och lösen avseende
leasade fordon. För 2007 även amortering av
kortfristigt lån med 107.
Jernhusen AB Hyra av kontor och övriga lokaler.
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Not 6 Försäkringsersättningar							
2007

Koncernen
2006

6

4

2007

Koncernen
2006

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet
Övriga poster

28
12
6

22
1
3

51
12
–

9
1
–

Summa

46

26

63

10

Ersättning i monetära tillgångar

Moderbolaget
2007
2006
6

4

Not 7 Övriga rörelseintäkter

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar omfattar i moder
bolaget en realisationsvinst på 36 som har uppkommit i samband med
förvärv av KB Sveterm. I moderbolaget har fastigheterna redovisats
				
som
finansiellt leasade men i och med förvärvet omklassificerats till

Moderbolaget
2007
2006

operationellt hyrda. Realisationsvinsten har eliminerats i koncernen.
Viss del av förväntade flöden av utländska valutor kurssäkras. Utan
dessa kurssäkringar skulle den totala valutakursdifferensen i rörelse
resultatet vara 7 (–7) i koncernen och 7 (–7) i moderbolaget.		

Not 8 Leasingavgifter avseende operationell leasing
Leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår under året till:
2007

Koncernen
2006

241

220

2007

Koncernen
2006

Inom 1 år
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år

194
350
64

154
228
75

210
435
64

154
228
75

Summa

608

457

709

457

2007

Koncernen
2006

17

19

2007

Koncernen
2006

23

40

Leasingavgifter
Minimileaseavgifter

Moderbolaget
2007
2006
240

225

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Moderbolaget
2007
2006

Leasingintäkter avseende operationella leasingavtal uppgår under året till:
Leasingintäkter
Leasingintäkter avseende objekt som vidareuthyrs

Framtida minimileaseavgifter avseende objekt som vidareuthyrs externt
I sammanställningen över framtida minimileaseavgifter har endast
väsentliga kontrakt inräknats. Betydande operationella leasingavtal
som bolaget ingått är leasing av vagnar och hyra av lokaler. Vissa lea

Moderbolaget
2007
2006
17

19

Moderbolaget
2007
2006
23

40

singavtal innehåller villkor som ger möjlighet till förlängning. Variabla
avgifter bestående av effekter av ränteändringar uppgår till ett oväsent
ligt belopp och redovisas därför inte separat.
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not 9 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

2007

Varav män, %

2006

Varav män, %

Moderbolaget
Sverige

2 770

90

2 842

90

Summa moderbolaget

2 770

90

2 842

90

232
18
8
9
6
2
2
3

82
72
50
89
0
50
50
33

227
15
8
9
7
2
2
3

84
73
50
89
0
50
50
33

280		
3 050
89

273
3 115

89

Dotterföretag
Sverige
Danmark
Frankrike
Schweiz
Polen
Tjeckien
Tyskland
Österrike
Summa dotterföretag
Summa koncernen
I moderbolagets styrelse (exkl arbetstagarrepresentanter) finns 5 män
och 3 kvinnor. I samtliga koncernens styrelser finns 29 män och 6 kvin
nor. I moderbolagets ledningsgrupp har ingått 10 män och 3 kvinnor.
I koncernens ledningsgrupper har ingått 31 män och 7 kvinnor.
Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

2007
Löner och
ersättningar

2006
Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Moderbolaget
1 000
(varav pensionskostnad)		
Dotterföretag
108
(varav pensionskostnad)		

451
972
(102)		
50
101
(17)		

447
(100)
50
(19)

Summa koncernen
1 108
(varav pensionskostnad)		

501
1 073
(119)		

497
(119)

Av koncernens pensionskostnader avser 3 (4) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0).
Kostnader till följd av ersättningar vid uppsägning uppgår under året
till 5 (4).
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Löner och andra ersättningar fördelade per land och
mellan styrelseledamöter med flera och övriga anställda
Moderbolaget
Sverige

2007
Styrelse
och VD

2006
Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

7

993

6

966

Summa moderbolaget
(varav tantiem o.d.)

7
(–)

993
(–)

6
(–)

966
(–)

Dotterföretag i Sverige
(varav tantiem o.d.)

2
(–)

89
(–)

2
(–)

85
(–)

Dotterföretag utomlands					
Frankrike
–
4
–
3
(varav tantiem o.d.)
(–)
(0)
(–)
(0)
Schweiz
1
3
1
3
Österrike
0
0
1
0
(varav tantiem o.d.)
(0)
(–)
(–)
(–)
Polen
1
1
0
1
(varav tantiem o.d.)
(0)
(0)
(–)
(–)
Danmark
0
6
0
4
Övriga länder
–
1
0
1
Summa dotterföretag
(varav tantiem o.d.)

4
(0)

104
(0)

4
(–)

97
(0)

Summa koncernen
(varav tantiem o.d.)

11
(0)

1 097
(0)

10
(–)

1 063
(0)

För tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar, års
skiftet 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 anställ
da gäller de statliga pensionsplanerna PA 91 eller PA 03 som adminis
treras av Statens Pensionsverk (SPV). PA 91 är en förmånsbestämd
pensionsplan och PA 03 är både förmåns- och avgiftsbestämd. Enligt
dessa planer har ett antal anställda rätt till pensionering vid 60 eller
63 års ålder, s.k. antastbar pension. De anställda har erbjudits möjlig
het att kvarstanna i dessa planer. Pensionsplanen PA 91 och den för
månsbestämda delen av PA 03 är ej väsentliga och dessa har därmed i
sin helhet klassificerats som avgiftsbestämda pensionsplaner. För alla
nyanställda gäller ITP-planen som normalt har 65 år som pensionsålder.
ITP-planen klassificeras som en förmånsbestämd plan. Den administre

ras av Alecta och är en gemensam plan för flera arbetsgivare. För när
varande saknas möjlighet att erhålla de upplysningar som krävs för
att kunna redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Planen
redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.
Årets kostnad för avgiftsbestämda planer uppgår för moderbolaget
till 103 (92) och för koncernen till 106 (97).
Dotterföretaget TGOJ Trafik AB har även s.k. antastbara pensioner
för vilken skuld redovisas under avsättningar för pensioner i enlighet
med IAS 19.
I övrigt förekommer i koncernen ett flertal olika pensionslösningar,
både avgiftsbestämda och förmånsbestämda. Då dessa i koncern
sammanhang har bedömts som ej väsentliga har de ej redov isats
enligt IAS 19.
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not 9 forts.
Avsättningar till pensioner redovisade enligt IAS 19

2007

2006

2005

2004

Den totala kostnad som redovisas i resultaträkningen
avseende förmånsbestämda pensioner
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period
Räntekostnad
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
Aktuariella förluster och vinster
Reglering

–3
–2
1
–0
–

–4
–1
1
–1
–

–3
–1
0
–
2

–4
–1
–0
–
–

Summa pensionskostnad för året

–4

–5

–2

–5

–50
31
17

–41
23
12

–39
16
13

–28
9
4

Skuld att redovisa i balansräkningen

–2

–6

–10

–15

Specifikation av förändringen av förpliktelsens nuvärde
Förpliktelsens nuvärden den 1 januari
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år
Räntekostnad
Utbetalda förmåner
Aktuariell förlust på förpliktelsen
Reglering

–41
–3
–2
2
–6
–

–39
–4
–1
3
0
–

–28
–4
–1
2
–11
3

–22
–4
–1
1
–2
–

Förpliktelsens nuvärde den 31 december

–50

–41

–39

–28

Specifikation av förändringen av förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 1 januari
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
Tillskjutna medel från arbetsgivare
Utbetalda medel till arbetsgivare
Aktuariell vinst/förlust på förvaltningstillgångar

23
1
6
–0
1

16
1
6
0
0

9
0
5
0
2

7
0
4
–0
–2

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 31 december

31

23

16

9

Specifikation av förändringarna i den nettoskuld som redovisas i balansräkningen
Skuld vid årets början
Pensionskostnad
Utbetalda förmåner
Tillskjutna medel från arbetsgivare
Utbetalda medel till arbetsgivare

–6
–4
2
6
–0

–10
–5
3
6
–

–15
–2
2
5
0

–15
–5
1
4
0

Skuld vid årets slut

–2

–6

–10

–15

2007

2006

2005

2004

Diskonteringsränta
3,75
3,5
4,5
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
3,75
3,5
4,5
Förväntad löneökningstakt
3,0
3,0
3,0
Förändring i inkomstbasbelopp
3,0
3,0
3,0
Inflation
2,0
2,0
2,0
Personalomsättning
5,0
5,0
5,0
Utnyttjandegrad antastbara pensioner
50,0
50,0
50,0
Livslängd enligt beräkningar i P94				

5,0
5,0
3,0
3,0
2,0
2,0
50,0

Pensionsskuld avseende förmånsbestämda planer
Nuvärdet på balansdagen av förmånsbestämda förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde på balansdagen
Nettot av aktuariella vinster och förluster som inte redovisas i balansräkningen

Aktuariella antaganden, %
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Grund för antaganden
För diskonteringsräntan har använts den marknadsmässiga avkast
ningen på förstklassiga statsobligationer med tio års löptid, vilken är
den längsta löptid som kan erhållas i Sverige.
Förvaltningstillgångarna består av försäkringsbrev. För dessa har
antagits att placering kan göras enligt samma princip som för diskon
teringsräntan.

Den förväntade löneökningstakten och förändring i inkomstbasbelopp
väntas följa varandra. Antagandet baserar sig på den ökningstakt som
är rimlig i relation till övriga parametrar.
För antagande om inflation har använts Riksbankens långsiktiga mål.
Personalomsättning och utnyttjandegrad antastbara pensioner, base
ras på historisk erfarenhet.

Sjukfrånvaro (helår)

Ersättningar till styrelsen

Moderbolaget, %

Kvinnor

Åldersgrupp
–30
31–49
50–

2,91
4,66
8,57

Män
2,02
2,76
6,62

Totalt
2,26
3,04
6,75

Frånvarotid				
Korttidsfrånvaro (–59 dagar)
2,21
1,97
2,00
Långtidsfrånvaro (60– dagar)
3,30
2,94
2,98
Ersättningar och övriga förmåner
till ledande befattningshavare

Moderbolaget
Principer				
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår årsarvode enligt års
stämmans beslut.
Arbetstagarrepresentanter erhåller arvode per sammanträde. Er
sättning till verkställande direktören och andra ledande befattnings
havare utgörs av grundlön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner
samt pension.

Belopp i KSEK		
Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Arbetstagarrepresentant
Arbetstagarrepresentant,
suppleant
Arbetstagarrepresentant,
suppleant
Arbetstagarrepresentant,
adjungerad
1)
2)

Styrelsearvode

Karl-Gunnar Holmqvist
Christer Bådholm 1
Lisbeth Grönfeldt-Bergman 1
Lotta Lundén
Malin Persson
Björn Mikkelsen
Jan Sjökvist
Carl-Viggo Östlund
Anne Gynnerstedt 2
Håkan Buskhe 2
Stefan Bieder
Peter Lundmark

247
36
36
113
113
113
113
113
77
77
44
44

Anders Gustavsson

0

Björn T Johansson

0

Ann-Charlotte Juliusson

36

Avgick ur styrelsen 30/4 2007
Tillkom i styrelsen 1/5 2007
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not 9 forts.
Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare		
Belopp i KSEK		
Lön1
Verkställande direktör
Verkställande direktör
Ekonomidirektör, vice VD
Divisionschef International, vice VD
Divisionschef Logistics
Divisionschef Marketing and Sales
Divisionschef Planning
Divisionschef Road
Divisionschef Operations
Divisionschef Business
Divisionschef Customer Service
Stabschef Human Resource
Stabschef Sustainable Development
Stabschef Corporate Communication
Stabschef Information,
Communication and Technology
Stabschef Information,
Communication and Technology
Stabschef Information,
Communication and Technology

Jan Sundling 2
Sören Belin 3
Gunnar Andersson
Olle Wennerstein
Atna Nasiopoulos
Mats Hanson
Mats Granath
Hans Paridon
Marcin Tubylewicz
Jan Lillieborg 4
Anette Löhnn 5
Kine Jangren
Erica Kronhöffer 6
Mats Hollander

1 290
1 440
1 980
1 650
1 200
1 500
1 440
1 880
1 440
750
480
1 140
378
828

49
45
84
60
90
53
60
56
53
43
25
126
30
59

1 339
1 485
2 064
1 710
1 290
1 553
1 500
1 936
1 493
793
505
1 266
408
887

Kerstin Stenberg 7

600

83

Annika Åkesson 8

335

Björn Rosell 9

440

1) Ingen

rörlig ersättning har utgått under året.
Sundling avgick från ledningsgruppen 30/6 2007.
3) Sören Belin tillträdde som verkställande direktör 1/7 2007.
4) Jan Lillieborg tillträdde i ledningsgruppen 1/7 2007.
5) Anette Löhnn tillträdde i ledningsgruppen 1/7 2007.
6) Erica Kronhöffer tillträdde i ledningsgruppen 1/7 2007.
7) Kerstin Stenberg avgick från ledningsgruppen 30/6 2007.
8) Annika Åkesson var tillförordnad stabschef på konsultbasis
och ingick i ledningsgruppen under perioden 1/7–31/8 2007.
9) Björn Rosell tillträdde i ledningsgruppen 1/9 2007.
10) Genom avstående av lön har erhållits en tilläggsförsäkring som
kan lyftas från 60 år.					
2) Jan

Övriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån, kostförmån, hushålls
tjänster samt sjukvårdsförsäkring. Ledande befattningshavare som
avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i form av lön.
Berednings- och beslutsprocess
Vid årsstämman 2007 beslutades att statens riktlinjer rörande anställ
ningsvillkor för personer i företagsledande ställning i statliga företag
av den 9 oktober 2003 ska tillämpas av Green Cargo. Styrelsen beslu
tar om anställningsvillkor för verkställande direktör efter förslag från
styrelsens ersättningsutskott. Utskottet behandlar även strukturen i
villkoren för övriga i ledningsgruppen inklusive verkställande direktö
rer i dotterföretag, som t ex pensionsförmåner, villkor vid anställning
ens upphörande, förmåner utöver lön. Verkställande direktör beslutar
om lön för ledande befattningshavare i koncernen.
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Övriga		
förmåner
Summa

Pensions-	
ålder

Pensionskostnad

60
62
62
65
6510
65
65
65
65
65
65
65
65
65

277
316
993
520
924
457
595
414
314
353
148
523
106
257

683

65

232

0

335

65

107

27

467

65

105

Incitamentsprogram
Något incitamentsprogram har liksom föregående år inte tillämpats år
2007, varför ingen rörlig ersättning under året utbetalats till verkstäl
lande direktören eller andra ledande befattningshavare.
Pensioner						
Pensionsåldern för moderbolagets verkställande direktör och ekonomi
direktören är 62 år. För verkställande direktören och ekonomidirektö
ren har pensionspremien indexreglerats med anledning av lönejuste
ringar. Övriga ledande befattningshavare har 65 års pensionsålder och
omfattas normalt av ITP-planen, eller annan lösning på motsvarande
kostnadsnivå, varvid alternativregeln tillämpas. Samtliga pensionsför
måner utom ekonomidirektörens är oantastbara.
Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid
om 12 månader från bolagets sida och 6 månader från verkställande
direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångs
vederlag som uppgår till 12 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
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets
sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Nya
inkomster från annan anställning eller egen verksamhet ska avräknas
från uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid uppsägning från ledan
de befattningshavarens sida utbetalas inget avgångsvederlag.

noter

Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007
2006

Deloitte
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

2,0
0,3

2,3
0,3

1,5
0,2

1,7
0,3

Riksrevisionen
Revisionsuppdrag

0,1

0,2

0,1

0,2

Övriga bolag
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

0,2
0,2

0,2
0,2

–
–

–
0

Summa

2,8

3,2

1,8

2,2

2007

Koncernen
2006

–0
–
–
–

–
–
–
–

Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag

Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Utdelningar
Resultatandel i handelsbolag
Nedskrivningar/återförda nedskrivningar

Moderbolaget
2007
2006
0
6
–0
–

–
–
–
2

Summa
–0
–
6
				
					
Not 12 Resultat från andelar i intresseföretag					

2

Resultatandel i handelsbolag

2007

Koncernen
2006

–

–

Summa
–
–
					
					
Not 13 Ränteintäkter och liknande resultatposter					

Moderbolaget
2007
2006
–0

0

–0

0

2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007
2006

Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, ränteswap
Ränteintäkter, övriga

–
4
36

–
–
32

1
4
34

1
–
31

Summa

40

32

39

32

81

noter

Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter
2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007
2006

Räntekostnader, koncernföretag
–
–
0
0
Räntekostnader, ränteswap
–
–4
–
–4
Räntekostnader, övriga
–87
–86
–80
–80
Verkligt värdevinster för finansiella instrument:					
räntederivat: ej säkringsredovisade
7
20
7
20
kortfristiga placeringar
–1
–5
–1
–5
v alutaderivat: transaktioner som inte
uppfyller kraven för säkringsredovisning
–1
–0
–1
–0
Finansiella valutakursdifferenser
–7
5
–7
5
Summa

–89

–70

–82

–64

Not 15 Sk att på årets resultat							
2007

Koncernen
2006

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

–2
–70

–10
–70

2
–78

0
–69

Summa

–72

–80

–76

–69

2007

Koncernen
2006

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (28 %)
Förändring i skatteeffekt av temporära skillnader
där uppskjuten skatt ej bokförts
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av avvikande skattesatser i utlandet
Skatteeffekt av resultat i intresseföretag

246
–69

245
–69

257
–72

235
–66

–1
–4
0
2

–7
–4
0
0

–
–4
–
–

–
–3
–
–

Summa
					
Aktuell och uppskjuten skatt som
redovisas direkt mot eget kapital

–72

–80

–76

–69

2007

Koncernen
2006

Aktuell skatt avseende koncernbidrag

–

–

1

–0

Summa

–

–

1

–0

Väsentliga delbelopp i årets skattekostnad

Sambandet mellan årets skattekostnad
och redovisat resultat före skatt
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2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006
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Not 16 Immateriella tillgångar					

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Balanserade 		
utvecklings-		
utgifter
Goodwill
2007
2006
2007
2006
82
–
–1
–

71
0
–5
16

31
3
–
–

31
–
–
–

Pågående
balanserade
utvecklingsutgifter
2007
2006
–
3
–
–

4
12
–
–16

Vid årets slut
81
82
34
31
3
–
							
Ackumulerade avskrivningar 							
Vid årets början
–30
–24
–
–
–
–
Avyttringar och utrangeringar
0
5
–
–
–
–
Årets avskrivning
–13
–11
–
–
–
–
Vid årets slut
–43
–30
–
–
–
–
							
Ackumulerade nedskrivningar
						
Vid årets början
–5
–5
–26
–26
–
–
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen
–
0
–
0
–
–
Vid årets slut

–5

–5

–26

–26

–

–

Bokfört restvärde vid årets slut

33

47

8

5

3

–

Moderbolaget

Balanserade 		
utvecklings-		
utgifter
Goodwill
2007
2006
2007
2006

Pågående
balanserade
utvecklingsutgifter
2007
2006

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Utrangerat
Omklassificeringar

81
–
–
–

65
–
–
16

–
3
–
–

–
–
–
–

–
3
–
–

4
12
0
–16

Vid årets slut

81

81

3

–

3

–

Ackumulerade avskrivningar 							
Vid årets början
–30
–19
–
–
–
–
Avyttringar och utrangeringar
–
–
–
–
–
–
Årets avskrivning
–13
–11
–0
–
–
–
Vid årets slut

–43

–30

–0

–

–

–

Ackumulerade nedskrivningar							
Vid årets början
–5
–5
–
–
–
–
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen
–
–
–
–
–
–
Vid årets slut
–5
		

–5

–

–

–

–

Bokfört restvärde vid årets slut
33
46
3
–
3
				

–
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2007

Koncernen
2006

Utgifter för utveckling som kostnadsförts
Avskrivningar

38
13

26
11

38
13

26
11

Summa
							

51

37

51

37

Total kostnad för utveckling

Moderbolaget
2007
2006

Balanserade utvecklingsutgifter avser till väsentlig del ett projekt av
seende avtals- och ordersystem. Det redovisade värdet per 2007-12-31
är 33 och genomsnittlig kvarstående avskrivningstid är 3 år.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Goodwill hänförlig till Logistics verksamhet i Helsingborg uppgår till
5. Resultatet för verksamheten är positivt, liksom framtida prognoser.
Inget nedskrivningsbehov bedöms föreligga. Goodwill hänförlig till
Roads verksamhet i Stockholm uppgår till 3. Avser goodwill vid inkråms
förvärv i september 2007. Inget nedskrivningsbehov bedöms föreligga.

Not 17 Materiella anläggningstillgångar							
			
Mark, markanläggningar		
Investeringar
och byggnader
Leasade byggnader
i hyrda lokaler
Koncernen
2007
2006
2007
2006
2007
2006
Ackumulerade anskaffningsvärden							
Vid årets början
71
73
383
277
46
43
Nyanskaffningar
5
0
0
2
2
3
Avyttringar och utrangeringar
–
–3
–
–
–
–
Ändrad koncernsammansättning
19
–
–
–
–
–
1
–2781
104
1
0
Omklassificeringar
295 1
Vid årets slut
390
71
105
383
49
46
							
Ackumulerade avskrivningar 							
Vid årets början
–12
–10
–51
–39
–25
–19
Avyttringar och utrangeringar
–
0
–
–
–
0
–
571
–
0
–
Omklassificeringar
–57 1
Årets avskrivning
–3
–2
–13
–12
–7
–6
Vid årets slut

–72

–12

–7

–51

–32

–25

Bokfört restvärde vid årets slut

318

59

98

332

17

21

1)

2 86 avseende anskaffningsvärden och 57 avseende avskrivningar avser
omklassificering från leasade till ägda byggnader i och med förvärvet av KB Sveterm.
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Transportmedel
Koncernen
2007
2006

Leasade		
transportmedel
Inventarier
2007
2006
2007
2006

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

937
57
–40
41

688
51
–44
242

2 147
93
–32
–33

2 310
74
–5
–232

183
15
–4
3

169
6
–2
10

24
63
–
–28

129
23
–1
–127

Vid årets slut

995

937

2 175

2 147

197

183

59

24

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning

–567
–18
28
–79

–387
–156
41
–65

–497
18
6
–92

–550
157
3
–107

–115
–0
4
–17

–91
–1
2
–25

–
–
–
–

–
–
–
–

Vid årets slut

–636

–567

–565

–497

–128

–115

–

–

–6
–4

–4
–2

–888
–

–888
–0

–3
–

–1
–2

–
–

–
–

Vid årets slut

–10

–6

–888

–888

–3

–3

–

–

Bokfört restvärde vid årets slut

349

364

722

762

66

65

59

24

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen

Pågående
nyanläggningar
2007
2006

I leasade transportmedel ingår investeringar som finansierats med egna
medel. Dessa investeringar går inte att fysiskt skilja från transportmed
len och klassificeras därför som leasade transportmedel. Totalt bokfört
värde av egenfinansierade anläggningar som ingår i leasade transport
medel är 136. Anskaffningar under året är 32.

Moderbolaget

Mark, markanläggningar		
och byggnader
Leasade byggnader
2007
2006
2007
2006

Investeringar
i hyrda lokaler
2007
2006

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

3
0
–
–

3
–
–
–

383
0
–286 1
8

277
2
–
104

45
2
–
1

42
3
–1
1

Vid årets slut

3

3

105

383

48

45

Ackumulerade avskrivningar 							
Vid årets början
–1
–1
–51
–39
–24
–18
–
–
0
Avyttringar och utrangeringar
–
0
57 1
Årets avskrivning
–0
–0
–13
–12
–6
–6
Vid årets slut

–1

–1

–7

–51

–30

–24

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen

–1
–

–1
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Vid årets slut

–1

–1

–

–

–

–

1

1

98

332

18

21

Bokfört restvärde vid årets slut
1)

I samband med förvärvet av KB Sveterm redovisas fastigheterna som
operationellt hyrda istället för finansiellt leasade.
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Transportmedel
Moderbolaget
2007
2006

Leasade		
transportmedel
Inventarier
2007
2006
2007
2006

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

715
49
–19
34

455
42
–16
234

2 043
93
–2
–34

2 220
59
–5
–231

151
13
–0
3

138
4
–1
10

13
56
–
–13

119
13
–1
–118

Vid årets slut

779

715

2 100

2 043

167

151

56

13

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning

–409
–18
13
–67

–213
–156
13
–53

–484
18
2
–88

–541
157
3
–103

–91
–0
0
–15

–69
–1
1
–22

–
–
–
–

–
–
–
–

Vid årets slut

–481

–409

–552

–484

–106

–91

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen

–4
–

–4
–

–888
–

–888
0

–2
–

0
–2

–
–

–
–

Vid årets slut

–4

–4

–888

–888

–2

–2

–

–

294

302

660

671

59

58

56

13

Bokfört restvärde vid årets slut

Pågående
nyanläggningar
2007
2006

I leasade transportmedel ingår investeringar som finansierats med egna
medel. Dessa investeringar går inte att fysiskt skilja från transportmed
len och klassificeras därför som leasade transportmedel. Totalt bokfört
värde av egenfinansierade anläggningar som ingår i leasade transport
medel är 136. Anskaffningar under året är 32.
Byggnader och mark
Bokfört värde byggnader i Sverige
Bokfört värde mark i Sverige
Taxeringsvärde byggnader i Sverige
Taxeringsvärde mark i Sverige
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Koncernen
2007
2006
253
31
4
2

20
12
5
0

Moderbolaget
2007
2006
0
0
–
–

0
0
–
–
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Not 18 Uppgifter om leasing						
					
Skulder avseende finansiella leasingavtal avser framtida leasingavgifter hänförliga till avtal under finansiell leasing.
Förpliktelser avseende finansiell leasing förfaller till betalning enligt nedan:
2007
			
Koncernen
Amortering
Ränta

2006
Summa			
betalning
Amortering
Ränta

Summa
betalning

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

79
300
563

42
138
93

121
438
656

393
252
687

55
128
139

448
380
826

Summa

942

273

1 215

1 332

322

1 654

Skuldens fördelning per valuta (omräknat i MSEK)			Genomsnittlig ränta under året, %
EUR
varav med fast ränta
SEK
varav med fast ränta

169		
–		
773		
400		

4,07
–
4,54
4,17

Summa

942				

2007
			
Moderbolaget
Amortering
Ränta

2006
Summa			
betalning
Amortering
Ränta

Summa
betalning

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

75
281
522

40
129
92

115
410
614

388
216
636

51
115
138

439
331
774

Summa

878

261

1 139

1 240

304

1 544

Skuldens fördelning per valuta (omräknat i MSEK)			Genomsnittlig ränta under året, %		
EUR
varav med fast ränta
SEK
varav med fast ränta

169			
–			
709			
400			

Summa

878					

Amorteringsdelen av leasingavgifter som förfaller inom ett år redo
visas som kortfristig skuld.
Moderbolaget träffade december 2000, i samband med övertagan
det av verksamheten i SJ Godstransportdivisionen, ett underuthyr
ningsavtal med Statens Järnvägar. Avtalet innebär att Green Cargo
hyr lok och godsvagnar. Inom avtalet ryms ett antal delavtal. Under
uthyrningsavtalet innebär att Green Cargo övertar samtliga befogen
heter och skyldigheter som ingår i Statens Järnvägars huvudleasar.
Under 2007 har det inom ramen för detta avtal amorterats 142, lösen
skett med 109 och 215 har refinansierats med annan finansiär. Vid årets

Finansiella leasingkontrakt
Framtida minimileaseavgifter avseende objekt som vidareuthyrs externt

4,07		
–		
4,49		
4,17

slut uppgår denna skuld till 110 och utgör därmed en liten del av total
leasingskuld.
Koncernen har köpoptioner för samtliga objekt.
Under perioden 2001–2007 har flera avtal om finansiell leasing
träffats med ett flertal motparter. De finansierade objekten är lok,
godsvagnar, lastbilar, logistikfastigheter och inventarier. Avtalen har
en rörlig basränta och ett restvärde som motsvarar det beräknade
ekonomiska restvärdet.
Variabla avgifter bestående av effekter av ränteändringar uppgår
till ett oväsentligt belopp och redovisas därför inte separat.

2007

Koncernen
2006

61

67

Moderbolaget
2007
2006
–

1
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Not 19 Andelar i koncernföretag och intresseföretag				
		
Andelar i koncernföretag, moderbolaget
Org. nummer

Antal			
andelar
Andel, %1

Green Cargo Fastigheter AB, Stockholm
556167-6197
Green Cargo Road & Logistics A/S, Glostrup DK
26115396
Green Cargo Kombiterminal AB
556736-6223
Hallsbergs Terminal AB, Hallsberg
556317-5966
556643-8023
Hallsbergs Kombiterminal AB, Hallsberg 2
J Ringborg AB, Norrköping
556161-7191
KB Sveterm, Stockholm
916631-9492
Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg
556336-9270
Nordisk Transport Rail Austria GmbH, Wien, AU		
Nordisk Transport Rail GmbH, Berlin, DE		
Nordisk Transport Rail Polska Sp. Z.o.o., Warzawa, PL		
Nordisk Transport Rail SA, 329880934, St. Malo, FR
329880934
Züst & Bachmeiser S.A., Chiasso, CH		
Sandarne Kombiterminal AB, Söderhamn
556587-5878
TGOJ Trafik AB, Eskilstuna
556157-6587

4 200
1
100 000
30 000
1 200
50 000
–
100 000
–
–
–
2 993
1 000
1 000
5 000

Bokfört
värde

100,0
100,0
100,0
67,0
60,0
100,0
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0
1
0
10
–
1
30
74
–
–
–
–
–
0
10

Summa				

126

1) Ägarandelen

av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
2) Intresseföretaget CargoNet AB äger 20 procent av Hallsbergs Kombiterminal AB.
Koncernen har följande filialer i utlandet				
Nordisk Transport Rail Representation, Prag, Tjeckien
Nordisk Transport Rail Representation, Bratislava, Slovakien

med förvärvet byttes långivare. Samtidigt trädde Green Cargo Fastig
heter AB in som kommanditdelägare med 0,2 procent av kapitalet.
Bolaget är därmed helägt dotterföretag i koncernen.			

Förvärv av dotterföretag
Den 25 september 2007 förvärvades Goldcup D3203 AB som namn
ändrats till Green Cargo Kombiterminal AB. Moderbolaget förvärvade
den 24 oktober Homerun Incentive AB från det egna dotterföretaget
Homerun Europe AB. Efter förvärvet har Homerun Incentive AB namn
ändrats till Sandarne Kombiterminal AB.			
			
KB Sveterm			
Genom att utnyttja en köpoption förvärvades den 30 november KB
Sveterm med det fastighetsbestånd som utnyttjas i vår tredjepartslogis
tik. Förvärvet ska ses som en refinansiering av fastigheterna. I samband

Försäljning av dotterföretag			
Under året har tre vilande dotterföretag avyttrats. Den 25 januari sål
des Sve Rail Italia AB och försäljningsintäkten var 1. Den 30 november
såldes Homerun Europe AB och intäkten var 1. Den 31 december avytt
rades Celexor AB med en försäljningsintäkt på 1. Samtliga tre bolag
ska likvideras.
Övriga förändringar av innehav i dotterföretag
Under 2007 fattade årsstämman i J Ringborg AB beslut om nedsätt
ning av aktiekapitalet med 5. Kapitalet har återbetalats till moderbola
get och andelarnas värde har minskats med motsvarande belopp.

		
Andelar i intresseföretag, moderbolaget och koncernen
Org.nr.

Kapitalandelens
värde i koncernen

Bokfört värde hos
moderbolaget

45
50
50
33

249
2
14
–

236
0
–
–

Summa			

265

236

Direkt ägda
CargoNet AS, Oslo, NO
Hansa Rail GmbH, Frankfurt am Main, DE
OY Railtrans Ltd. Helsingfors, FI
SeaRail EEIG, Helsingfors, FI

983606598
HRB 37130
173611
1491987-8

Antal		
andelar i %1

Indirekt ägda
CargoNet AB, Stockholm
556447-4616
45
–
Swe-Kombi AB, Stockholm
556360-0526
45
–
Tömmervogner AS, Oslo
986040471
25
–
				
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.				
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Andelar i intresseföretag, koncernen			

2007

2006

Ingående balans			
Försäljning av andelar i intresseföretag			
Utdelning som påverkat kapitalandelen			
Andel av resultat 			
Valutakursdifferenser			
Andra förändringar i eget kapital			

249
–
–5
8
14
–1

256
0
–
4
–13
2

Utgående balans			

265

249

Vinst/
(förlust)

Ägarandel, %

2007						
CargoNet
Norge
1 034
477
1 842
19
Oy Railtrans Ltd.
Finland
42
11
110
–1
SeaRail EEIG
Finland
15
27
196
0

45
50
33

Finansiell information i sammandrag avseende väsentliga intresseföretag, totala belopp i företagen:
					
Namn
Reg. land
Tillgångar
Skulder
Intäkter

Förvärv av intresseföretag
Avtal tecknades i december med Railion AG om köp av 49 procent av
aktierna i Railion Danmark A/S. Efter omstrukturering kommer bola
get att ändra namn till Railion Scandinavia A/S. Köpet beräknas att
avslutas i mars 2008. Redovisning kommer att ske i koncernen från
och med avslutsmånad. Bolaget klassificeras som intresseföretag och
kommer att redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Syftet med affä
ren är att genom bildandet av ett gemensamt ägt produktionsbolag,
effektivisera transporterna och öka punktligheten i trafiken mellan
Sverige och Europa.
Preliminär förvärvsanalys – Railion Scandinavia
Förvärvade nettotillgångar
Belopp i MSEK
Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Fordringar
Likvida medel
Skulder

Redovisade		 Värden enligt
värden		 förvärvskalkyl
202
2
67
5
–224

202
2
67
5
–224

Netto tillgångar och skulder
51
Koncerngoodwill		
Erlagd köpeskilling inkl kostnader för förvärvet		

51
140
191

Goodwill har uppstått som ett resultat av synergieffekter i form av för
bättrade produktionsprocesser, en bättre internationell produkt och
förväntade ökade marknadsandelar.
			
Åtaganden som kommer att påverka moderbolagets
finansiella ställning
Apportemission – leverans av sex lok
189
Lån till bolaget
137
Garanti för finansiering av elva lok
199
				
Summorna är preliminära eftersom affären avslutas först i mars 2008
och kan påverkas av valutafluktuationer m.m.			
Not 20 Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Av andra långfristiga värdepappersinnehav avsåg 29 insatskapital i KB
Sveterm. Kommanditbolaget förvärvades under år 2007 i enlighet med
tidigare optionsavtal. Bolaget blev därmed ett dotterföretag och kon
solideras från och med december i koncernen.
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Not 21 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. Beloppen är
som följer:
Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Uppskjutna skattefordringar

144

206

132

206

Summa uppskjutna skattefordringar

144

206

132

206

Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Specifikation över temporära skillnader
Temporära skillnader avseende leasing
Underskottsavdrag
Övriga temporära skillnader

306
165
44

437
300
–3

306
161
5

437
300
–3

Summa temporära skillnader
Uppskjutna skattefordringar på detta belopp

515
144

734
206

472
132

734
206

Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Uppskjutna skatteskulder avsättningar för pensioner
Uppskjutna skatteskulder avskrivningar över plan

–4
–9

–
–8

–
–

–
–

Summa uppskjutna skatteskulder

–13

–8

–

–

Uppskjutna skatter redovisade i eget kapital under året framgår nedan:		
Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Uppskjuten skatt avseende finansiella instrument

1

–3

1

–3

Summa

1

–3

1

–3

Not 22 Varulager
Redovisade värden

Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Diesellager, anskaffningsvärde				
och nettoförsäljningsvärde
2
2
2
Reservdelslager, anskaffningsvärde				
och nettoförsäljningsvärde
9
7
–

–

Summa bokfört värde

2

11

9

2

2

Not 23 Fordringar hos koncernföretag
		
			

Moderbolaget
2007
2006

Räntebärande			
Ej räntebärande			

8
26

33
20

Summa			

34

53
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Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Redovisade värden
Förutbetalda hyror och liknande
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna fraktintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

12
27
94
13

21
16
65
29

12
23
89
14

22
14
60
29

146

131

138

125

Not 25 Övriga långfristiga skulder
Räntebärande

Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Förfallotidpunkt, ett till fem år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

32
259

3
26

–
–

–
–

Summa

291

29

–

–

Ej räntebärande

Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Förfallotidpunkt, ett till fem år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

12
–

12
–

12
–

12
–

Summa

12

12

12

12

Not 26 Avsättningar
Koncernen
Vid årets början
Avsättningar som gjorts under året
Avsättningar som tagits i anspråk under året
Vid årets slut
varav kortfristig del
varav långfristig del
Moderbolaget
Vid årets början
Avsättningar som gjorts under året
Avsättningar som tagits i anspråk under året
Vid årets slut
varav kortfristig del

Omstrukturerings-		
åtgärder
Pensioner

Övriga
avsättningar

Totalt

4
1
–4

8
0
–6

6
8
–6

18
9
–16

1
1
–

2
–
2

8
4
4

11
5
6

Omstrukturerings-		
åtgärder
Pensioner

Övriga
avsättningar

Totalt

4
1
–4

0
0
0

2
4
–2

6
5
–6

1
1

0
0

4
4

5
5
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Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Personalrelaterade kostnader
Infraavgifter
Räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalda intäkter

207
16
6
231
14

196
39
11
165
10

186
13
6
197
14

176
34
11
146
10

Summa

474

421

416

377

Not 28 kortfristiga skulder
Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Räntebärande
Ej räntebärande

92
904

508
917

90
797

521
816

Summa

996

1 425

887

1 337

Not 29 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Ställda säkerheter					
Företagsinteckningar
3
3
–
–
Fastighetsinteckningar
103
4
–
–
Andra ställda panter
164
0
30
–
Summa ställda säkerheter

270

7

30

–

Eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser till förmån för koncernföretag
Övriga eventualförpliktelser

				
–
–
316
71
28
31
10
15

Summa eventualförpliktelser

28

Förändringen av fastighetsinteckningar under 2007 avser lämnade
säkerheter i dotterföretaget KB Sveterm som förvärvats under året.
Andra ställda panter avser tillkommande panter i samband med för
värv av KB Sveterm, vilka i moderbolaget utgörs av andelar i dotter
företag och i koncernen innefattar tillgångar i kommanditbolaget till
den del de ej omfattas av fastighetsinteckningar.
Ökningen jämfört med 2006 av moderbolagets eventualförpliktelser

92

31

326

86

för koncernföretag beror huvudsakligen på att ett delägaransvar i KB
Sveterm tillkommit med 263. I koncernen redovisas motsvarande skuld
till sin helhet i balansräkningen.
Övriga eventualförpliktelser avser främst motförbindelser för bank
garantier samt garantier mot tullverk och utländska järnvägsförvalt
ningar. Dessa förväntas inte generera något utflöde av resurser.		
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Not 30 Särskilda upplysningar om eget k apital
Övrigt tillskjutet kapital				
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägaren. Här ingår överkurs vid
nyemission 100 och erhållet aktieägartillskott 947. Av aktieägartillskott
är 347 villkorat. 				
				
Reserver				
Säkringsreserv				
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumule
rade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkrings
instrument hänförbart till transaktioner som ännu inte har inträffat.		

förvaltning av k apital

Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål för för
valtning av kapitalet är att trygga koncernens fortlevnad och handlings
frihet samt tillse att ägarna 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. Kapital
strukturen anpassas om så är nödvändigt till förändrade ekonomiska
förutsättningar och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och an
passa 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 fram
går de olika komponenterna i eget kapital och i denna not finns en spe
cifikation av de olika komponenterna som ingår i reserver.
Det långsiktiga målet för koncernens soliditet är 30 procent. Målet
för avkastning på eget kapital är 10 procent.

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.

KONCERNEN				

Aktiekapital				
Antalet aktier uppgår till 2 000 000 och kvotvärdet är 100 kronor per
aktie. Samtliga aktier är fullt betalda. Inga aktier innehas av bolaget
eller av dess dotterföretag.

Specifikation reserver

Balanserade vinstmedel och årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinst
medel i moderbolaget och dess dotterföretag och intresseföretag.
2007

Säkringsreserv

Omräkningsreserv

2006
Säkringsreserv
Omräkningsreserv

Belopp vid årets början
7
–2
0
13
Kassaflödessäkringar valutaterminer:					
Redovisat direkt mot eget kapital
–8		
17		
Upplöst mot övriga rörelseintäkter i resultaträkningen
–4		
–7
Uppskjuten skatt
1		
–3		
Valutakursdifferenser:
Dotterföretag		
1		
–2
Intresseföretag		
14		
–13
Belopp vid årets slut
MODERBOLAGEt

Aktiekapital
Antalet aktier uppgår till 2 000 000 och kvotvärdet är 100 kronor per
aktie. Samtliga aktier är fullt betalda. Inga aktier innehas av bolaget
eller av dess dotterföretag.				
				

–4

13

7

–2

Bundet och fritt eget kapital				
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. Det bundna
kapitalet består av aktiekapital 200 och reservfond 100. Från och med
2006 görs inga avsättningar till reservfond. Fritt eget kapital utgörs av
reserver, balanserade vinstmedel och årets resultat.

		
Specifikation reserver		

2007		
Säkringsreserv		

2006
Säkringsreserv

Belopp vid årets början		
Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat direkt mot eget kapital		
Upplöst mot övriga rörelseintäkter i resultaträkningen		
Uppskjuten skatt		

7		

0

–8		
–4		
1		

17
–7
–3

Belopp vid årets slut

–4		

7

93

noter

Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Not 31 Tilläggsupplysningar till k assaflödesanalyser
Betalda och erhållna räntor

Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Erhållen ränta
36
26
35
26
Erlagd ränta
–74
–77
–67
–72
					
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.					
Av- och nedskrivningar av tillgångar
228
233
202
207
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
–28
–20
–51
–8
Resultat vid försäljning av rörelse/dotterföretag
–
–
0
–
Förändringar av avsättningar
3
8
4
4
Orealiserat resultat vid värdering till verkligt värde
–5
–15
–5
–15
Räntor
–6
–4
3
–4
Övrigt
1
–18
2
–5
Summa
193
184
155
179
					
Transaktioner som inte medför betalningar					
Förvärv av tillgångar genom finansiell lease
67
46
67
32
Summa
67
46
67
32
					
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:					
Kassa och bank
205
199
168
144
Kortfristiga placeringar med löptid < 3 månader
50
199
50
199
Summa

255

398

218

343

Not 32 Checkräkningskredit
Koncernen
2007
2006
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

94

Moderbolaget
2007
2006

28
27

37
36

15
15

15
15

1

1

–

–
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Not 33 Finansiella instrument och finansiell riskhantering
Finansiell riskhantering
Green Cargo är i sin verksamhet exponerade för olika finansiella risker.
De finansiella risker som är av störst betydelse är valuta-, ränte-,
refinansierings-, motpartsrisk och kundkreditrisker. Hantering av samt
liga risker är reglerade i av styrelsen fastställd finanspolicy, samt i före
tagets kreditpolicy. Finanspolicyn slår fast att finansiella risker ska mi
nimeras och att tillgången på likviditet ska vara säkerställd. Treasury
enheten ansvarar för hanteringen av finansiella risker.
Känslighetsanalys förändringar i valutakurser,
valutasäkringar, koncernen och moderbolaget

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.
Risken att förändringar i valutakurser påverkar resultatet och lön
samheten 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.

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital påverkan

+/– 2,5%

+/– 3,0

+/– 11,8

31 dec. 2006			
EUR/SEK
+/– 2,5%
+/– 1,0
NOK/SEK
+/– 2,5%
+/– 1,1

+/– 7,5
–

31 dec. 2007
EUR/SEK

Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till MSEK 5 (8). Värdet av utestående, ej resultatförda kontrakt, framgår av tabellen nedan.
Säkring av valutaflöden
31 dec. 2007, koncernen och moderbolaget		
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
Kv 1–4
Kv 1–2

2008
2008
2008
2008
2009
2010

EUR/SEK
Kurs2
Volym1
15
12
7
7
6
3

9,39
9,38
9,33
9,33
9,33
9,35

Totalt		
50
9,36
			
Balansdagskurs
31 dec. 2007		
9,47
–5,4
Orealiserat resultat (MSEK) redovisat i säkringsreserven 3 31 dec. 2007		
			
EUR/SEK
31 dec. 2006, koncernen och moderbolaget		
Volym1
Kurs2
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4

2007
2007
2007
2007

16
12
3
7

9,33
9,31
9,27
9,31

NOK/SEK
Volym1
Kurs2
12
12
4
12

1,10
1,10
1,10
1,10

Totalt		
38
9,31
40
					
Balansdagskurs
31 dec. 2006		
9,05		
10
Orealiserat resultat (MSEK) redovisat i säkringsreserven 3 31 dec. 2006		

1,10
1,09

1) Volymen

är uttryckt i miljoner i lokal valuta.				
terminskurs samt lägsta lösenkurs för valutaoptioner.				
3) Verkligt

värde, exkl. uppskjuten skatt, redovisat under reserver inom
eget kapital på kassaflödessäkringar där säkringsredovisning tillämpas.				
2) Genomsnittlig
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Not 33 Forts.
Ränterisk
Risken att förändringar i marknadsräntor negativt påverkar kassa
flödet eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder ut
gör en ränterisk. En stor del av Green Cargos räntebärande skulder
avser leasingfinansierade investeringar som löper med rörlig ränta.
Räntebärande tillgångar utgörs i huvudsak av kortfristiga placeringar
och likvida medel som i hög utsträckning är placerade med rörlig ränta.

För att hantera ränterisker används främst räntederivat i form av ränte
swapavtal. Ränterisken för skuldportföljen är –/+ 5,2 MSEK (–/+ 0,8
MSEK), inklusive ränteswapavtal, mätt som förändringen av årlig ränte
kostnad vid en ränteförändring på +/– 1 procentenhet. Ränterisken för
tillgångsportföljen är +/– 5,7 MSEK (+/– 5,2 MSEK), mätt som föränd
ringen av årlig ränteintäkt vid en ränteförändring på +/– 1 procent
enhet. Ränteriskerna mäts varje vecka.

Per den 31 december hade koncernen 10 (13) öppna räntederivat där
rörlig ränta bytts mot bunden ränta, med en löptid mellan 4 (10) måna
der och 6,5 (10) år. Nominella belopp och räntor för dessa är följande:
Nominellt
belopp, MSEK

2007
Bunden
ränta

Rörlig
ränta

Nominellt
belopp, MSEK

2006
Bunden
ränta

Rörlig
ränta

95
550

4,62
3,84

4,62
4,70

91
725

3,04
3,25

3,53
3,19

EUR
SEK

Kreditrisk
Kreditrisk är risken för att motparten i en transaktion inte kommer att
fullgöra sina finansiella avtalsförpliktelser och att eventuella säker
heter ej täcker bolagets fordran.

Åldersfördelning kundfordringar:1

2007
Brutto

Kundkreditrisk					
Krediter i samband med nya avtal och avtalsförlängningar kan beslutas
av avtalsadministrationen inom fastställda ramar. Övriga kreditbeslut
tas centralt inom treasuryenheten.				

Koncernen
2007
2006
Reserverat
Brutto

Moderbolaget
2007
2007
2006
Brutto Reserverat
Brutto

2006
Reserverat

2006
Reserverat

Ej förfallet
< 30 dagar
30–90 dagar
91–180 dagar
> 180 dagar

520		
125		
22		
–1		
34
34

474		
107		
9		
2
1
40
37

444		
95		
22		
–2		
29
32

427
84
7
0
39

36

Total

700

632

588

557

36

Avsättning för osäkra kundfordringar:

34

38

Koncernen
2007
2006

32

Moderbolaget
2007
2006

Avsättning vid årets början
Reservering för befarade förluster
Återföring av tidigare reserveringar
Konstaterade förluster

38
8
–12
0

58
13
–28
–5

36
8
–12
0

51
12
–23
–4

Avsättning vid årets slut
Årets kostnad för osäkra fordringar

34
–3

38
–3

32
–3

36
–4

Total kreditriskexponering:
Kundfordringar
Derivatinstrument
Lånefordringar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Finansiella garantier
1) I

Koncernen
2007
2006
666
16
–
1
653
205
28

594
22
–
30
792
200
31

Moderbolaget
2007
2006
556
16
2
–
653
168
326

koncernen ingår kundfordringar på intresseföretag och i moderbolaget ingår kundfordringar på koncern- och intresseföretag.
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2
29
792
144
86

noter

Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Motpartsrisk					
Vid förvaltning av likviditet uppkommer kreditrisker relaterade till våra
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.					

		
Avtalade
Förfallostruktur		 kassaflöden
(varav ränta) 1
för finansiella skulder
Bokfört värde
Koncernen
Skulder per 2007-12-31
Skulder till kreditinstitut

Refinansieringsrisk					
Refinansieringsrisk är risken att ett företag inte kan erhålla finansiering
eller att finansiering endast kan erhållas till avsevärt ökade kostnader.
Green Cargo upprätthåller därför en minimilikviditet som består av bank
tillgodohavanden, marknadsnoterade placeringar som kan omsättas
inom 3 bankdagar samt outnyttjade, bekräftade, krediter. Löptiderna
på koncernens lån ska också fördelas i tiden så att låneförfallen sprids
jämnt eller anpassas till att möta förväntade inbetalningar.

6 mån eller				
mindre
6–12 mån
1–2 år
2–5 år

Mer än 5 år

(varav ränta)

(varav ränta)

(varav ränta)

(varav ränta)

(varav ränta)

297

626

10

10

24

65

517

		

(329)

(8)

(7)

(16)

(41)

(257)

Leverantörsskulder (externa)
Leasingskulder

313
942

313
1 215

313				
58
63
127
311

656

		

(273)

(19)

(93)

10
1

10
1

Skulder till intresseföretag 2
Checkräkning, utnyttjat belopp
Skulder per 2006-12-31
Skulder till kreditinstitut

(23)

(37)

(101)

10				
1

137

176

118

1

5

7

45

		

(39)

(11)

(1)

(3)

(4)

(20)

Leverantörsskulder (externa)
Leasingskulder

391
1 332

391
1 654

391				
116
332
103
277

826

		

(322)

(27)

(139)

11
1

11
1

11				
1				

262
878

262
1 139

262				
55
60
120
290

		

(261)

28
10

28
10

Skulder till intresseföretag 2
Checkräkning, utnyttjat belopp
Moderbolaget
Skulder per 2007-12-31
Leverantörsskulder (externa)
Leasingskulder
Skulder till koncernföretag 2
Skulder till intresseföretag 2
Skulder per 2006-12-31
Skulder till kreditinstitut

(18)

(28)

(22)

(35)

(34)

(93)

(95)

614
(92)

28				
10				

107

117

117				

		

(10)

(10)				

341
1 240

341
1 544

341				
111
328
93
238

774

		

(304)

(25)

(138)

27
11

27
11

Leverantörsskulder (externa)
Leasingskulder
Skulder till koncernföretag 2
Skulder till intresseföretag 2
1) Avtalade

(26)

(31)

(84)

27				
11				

framtida kassaflöden inkluderar beräknade räntebetalningar och andra avgifter. Ej diskonterade belopp.			
leverantörsskulder, koncernkonton och låneskulder.					

2) Inkluderar
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Not 33 Forts.
Redovisat och verkligt värde på finansiella instrument
Tillgångar/skulder värderade till
Säkrings-	
redovisning
verkligt värde via resultaträkningen1
		
Verkligt värde
Verkligt värde

Lånefordringar
och kundfordringar
Upplupet
anskaffningsvärde

Andra långfristiga		
värdepappersinnehav
Övriga skulder
Upplupet
Upplupet
anskaffningsvärde
anskaffningsvärde

Koncernen, 2007
Finansiella tillgångar
					
Andra långfristiga värdepappersinnehav 				
1		
Derivatinstrument
16					
Kundfordringar exkl. intresseföretag			
620			
Fordringar hos intresseföretag			
46			
Kortfristiga placeringar
653					
Kassa och bank
205					
Summa

1 541

Finansiella skulder
					
Leasingskulder					
942
Leverantörsskulder exkl. intresseföretag					
313
Skulder till intresseföretag					
10
Derivatinstrument
1
6				
Skulder till kreditinstitut
1				
297

942
313
10
7
298

Koncernen, 2006
Finansiella tillgångar		
				
Andra långfristiga värdepappersinnehav 				
30		
Derivatinstrument
12
10				
Kundfordringar exkl. intresseföretag			
551			
Fordringar hos intresseföretag			
43			
Kortfristiga placeringar
792					
Kassa och bank
200					

30
22
551
43
792
200
1 638

Finansiella skulder						
Leasingskulder					
1 332
Leverantörsskulder exkl. intresseföretag					
391
Skulder till intresseföretag					
11
Derivatinstrument
3					
Skulder till kreditinstitut
1				
137

1 332
391
11
3
138

Summa

1 875

1) Tillgångar


–

594

–

–

4

10

–

1

1 570

1 004

6

666

1 562

Summa

2

–

1
16
620
46
653
205

–

Summa

874

Summa
bokfört värde

–

30

–

1 871

och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser de som klassificeras som att de innehas för handel enligt IAS 39.
För mer utförlig information om de olika kategorierna se not 2 ”Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper”.
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Verkligt värde på ränte- och valutaderivat har beräknats som de kost
nader/intäkter som uppstått om kontrakten stängts på balansdagen.
Härvid har bankernas officiella kurser använts, då sådana finns.
I annat fall har värdet beräknats med hjälp av avkastningsmodeller
baserade på förväntat kassaflöde.
Inga finansiella tillgångar eller skulder redovisas till ett värde som
väsentligt avviker från verkligt värde.
Säkringsredovisning
Vid utgången av 2007 tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IAS
39 enligt nedanstående:
– Kassaflödessäkringsredovisning på valutaderivat som används för
säkring av framtida betalningar i utländsk valuta. För information om
det belopp som redovisades i eget kapital samt det belopp som togs
bort från eget kapital och redovisades i resultaträkningen, se not 32
”Särskilda upplysningar om eget kapital”. Ingen ineffektivitet förelig
ger för kassaflödessäkringar.			

Nettovinst/Nettoförlust:

– S äkringsredovisning till verkligt värde och säkringsredovisning av
utländska nettoinvesteringar föreligger inte hos Green Cargo vid
utgången av 2007 eller 2006.
För mer detaljerad information om redovisning av säkringsinstrument
och säkrade poster, se not 2 ”Sammanfattning av viktiga redovisnings
principer”.			
Vinster/förluster netto på finansiella instrument
redovisade i resultaträkningen
Nedanstående tabell visar följande poster som redovisats i resultaträk
ningen:
– Vinster och förluster avseende valutakursdifferenser som påverkat
rörelseresultatet, inklusive vinster och förluster hänförliga till säkrings
redovisning av kassaflöden.
– Vinster och förluster avseende finansiella valutakursdifferenser.
– Verkligt värderesultat för finansiella tillgångar/skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen.

2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007
2006

Varav finansiella instrument kategoriserade som:					
Tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
10
12
10
12
Säkringsredovisning
4
7
4
7
Lånefordringar och kundfordringar
6
–7
6
–7
Andra långfristiga värdepappersinnehav
–
–0
–
–0
Övriga skulder
–10
9
–10
9
Ränteintäkter och räntekostnader på finansiella instrument
Nedanstående tabell visar ränteintäkter och räntekostnader avseende
Green Cargos samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder.		
			
Summa ränteintäkter och räntekostnader:
Ränteintäkter
Varav ränteintäkter på finansiella tillgångar
ej värderade till verkligt värde
Räntekostnader
V
 arav räntekostnader på finansiella skulder
ej värderade till verkligt värde

2007

Koncernen
2006

Moderbolaget
2007
2006

40

32

39

32

3
87

3
90

3
80

3
84

85

83

78

78
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underskrifter

Årsredovisning 2007 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har
upprättats i enlighet med de internationella redovisnings
standarder som avses i Europaparlamentets och rådets för
ordning (EG) nr 1 606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämp
ning av internationella redovisningsstandarder respektive
god redovisningsed och ger en rättvisande bild av koncer
nens och moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets
faktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernens står inför.

Solna den 2 april 2008

Karl-Gunnar Holmqvist
Styrelseordförande

Björn Mikkelsen
Ledamot

Lotta Lundén
Ledamot

Håkan Buskhe
Ledamot

Anne Gynnerstedt
Ledamot

		
		

Malin Persson
Ledamot

Carl-Viggo Östlund
Ledamot

Peter Lundmark
Personalrepresentant

Stefan Bieder
Personalrepresentant

Sören Belin
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 april 2008
		

Deloitte AB

Björn Sundkvist
Auktoriserad revisor
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Jan Sjökvist
Ledamot

revisionsberättelse

Till årsstämman i Green Cargo AB
Organisationsnummer 556119-6436

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk
törens förvaltning i Green Cargo AB för räkenskapsåret
2007. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 33–100. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings
lagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt
för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana
de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid
upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio
nen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss
om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och
verkställande direktörens tillämpning av dem samt att be
döma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovis
ningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredo
visningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet
har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden

i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bola
get. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags
ordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprät
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvi
sande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredo
visningen har upprättats i enlighet med internationella redo
visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och års
redovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens
resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvalt
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 2 april 2008
Deloitte AB

Björn Sundkvist
Auktoriserad revisor
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bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2007
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Förutom vad som följer av riksdagsbeslut, lagar och avtal
med staten styrs Green Cargo AB (Green Cargo), som hel
ägt statligt bolag, av de riktlinjer som regeringen genom
Näringsdepartementet tagit fram för sin ägarförvaltning. I
Statens ägarpolitik 2006, artikelnummer: N6019, redogörs
för dessa riktlinjer. De principer som regeringen tillämpar i
sin ägarpolicy överensstämmer i stor utsträckning med reg
lerna i Koden. För att ytterligare stärka ambitionsnivån för
ett trovärdigt och förutsägbart agerande i ägarförvaltningen
anser regeringen att Koden skall vara en del av regeringens
ramverk för ägarförvaltningen. Eftersom Koden i första
hand vänder sig till börsnoterade bolag har regeringskans
liet funnit skäl att i vissa frågor komplettera eller uttolka
Kodens regler.
Ett formellt beslut att tillämpa Koden togs vid Green
Cargos styrelsemöte den 9 december 2005.
Tillämpning av Koden

Under 2007 har Green Cargos styrelse med tillämpning av
Koden upprättat bolagsstyrningsrapport inklusive ett av
snitt om den interna kontrollen. Ersättningsutskottet har
haft tre möten under 2007, varvid frågor kring VD-rekryte
ring samt löneform för Green Cargos säljare behandlats.
Green Cargos hemsida har successivt uppdaterats med
finansiell rapportering och rapportering om styrning. Års
stämman hölls den 18 april 2007 i Solna. Revisorerna har
utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för
Green Cargo för perioden 1 januari–30 september 2007.
Avvikelse från Koden

Green Cargos styrelse har beslutat att inte tillämpa Kod
ens regler om valberedning, punkt 2.1.1, och om valbered
ningens sammansättning, punkt 2.1.2. Dessa regler ersätts
med ägarens nomineringsprocess. Skälet till detta är att
Green Cargo endast har en ägare, medan reglerna om val
beredning enligt Koden är anpassade till bolag med spritt
ägande.
Ägarens nomineringsprocess innefattar även tillsättning
av styrelse och revisor. Kodens regler om tillsättning av sty
relse under punkt 2.2 och revisor under punkt 2.3 får anses
tillgodosedda genom denna process.
I punkt 2.2.3 i Koden skall valberedningen bl. a. redogöra
för nominerade styrelseledamöters oberoende i förhål
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lande till både ägare och bolag. Staten har beslutat att inte
följa Koden i fråga om att redovisa ledamöters eventuella
oberoende till staten som större ägare. Skälen till detta är
följande. Statens ägarpolitik klargör att nomineringar till
styrelsen offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undan
tag för redovisning av oberoende i förhållande till större
ägare. Skälet till att bolag skall ha minst två styrelseleda
möter som är oberoende i förhållande till större aktieägare
och att samtliga styrelseledamöters oberoende i förhål
lande till större ägare skall redovisas enligt Koden, syftar i
all huvudsak till att skydda minoritetsaktieägare i bolag
med spritt ägande. I statligt helägda bolag saknas dessa
skäl för att redovisa oberoende. Green Cargo omfattas av
ägarens beslut enligt ovan.
Koden anger i punkt 3.8.2 att ett revisionsutskott skall in
rättas. Regeringen anser att det är varje styrelses ansvar att
bedöma behovet av att inrätta ett sådant utskott. Green
Cargos styrelse har ansett att det inte föreligger behov av
att inrätta ett revisionsutskott. I stället arbetar hela styrelsen
med redovisnings- och revisionsfrågor. I detta arbete skall
punkt 3.8.3 i Koden tjäna som underlag och vägledning.
K valitetssäkring av den
finansiella rapporteringen

Styrelsen kvalitetssäkrar den finansiella rapporteringen
genom att:
  en finanspolicy, är framtagen som styrelsen granskat och
godkänt. Senast vid styrelsemöte 12 december 2007 pre
senterades ett förslag till reviderad finanspolicy som styrel
sen godkände,
  ta del av kvartalsrapporterna och diskutera dessa när de
presenteras på styrelsemöte samt tillse att Green Cargo
följer statens riktlinjer för extern ekonomisk rapportering,
  ta del av den månatliga controllerrapporten som är en
detaljerad analys och kontinuerlig uppföljning av verksam
heten mot mål i affärsplan och mot föregående år,
  granska och rapportera om den interna kontrollen.
Styrelsen sammanträffar med Green Cargos revisorer vid
det styrelsemöte då årsredovisningen presenteras och
godkänns, vilket för verksamhetsåret 2007 sker den 2 april
2008. Vid styrelsemötet redogör revisorerna för sina iakt
tagelser i samband med revision av verksamhetsåret.
Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av revisor.

bolagsstyrningsrapport

Beskrivning av den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella
rapporteringen utgörs av kontrollmiljön. Kontrollmiljön inne
fattar ramverket med organisation, beslutsvägar, befogen
heter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i
styrande dokument. Exempel på sådana dokument inom
Green Cargo är:
  Styrelsens arbetsordning med bland annat arbetsfördel
ningen mellan styrelsen, ordföranden och verkställande
direktören.
  Instruktion till verkställande direktören med bland annat
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet till styrelsen.
  Etikpolicy.
  Styrande dokument såsom finanspolicy, riktlinjer för kredit
givning, riktlinjer för investeringar, riktlinjer för ekonomistyr
ning, redovisningshandbok och riktlinjer för rapportering.
  Besluts- och attestregler finns dokumenterade med be
loppsgränser såväl som delegeringsrätter.
  Funktionsbeskrivningar anger ansvarsfördelningen mel
lan avdelningar, befattningsbeskrivningar anger det indi
viduella ansvaret.
Varje år upprättas en affärsplan omfattande tre år. Affärs
planen innehåller både strategi och budget och är nedbru
ten på divisionsnivå för optimal uppföljning.
Riskbedömning

Riskbedömningen av den finansiella rapporteringen har iden
tifierat de resultaträknings- respektive balansräkningsposter
där risken för väsentliga fel är förhöjd samt till vilka processer
dessa poster relaterar. De risker som identifierats beror hu
vudsakligen på högt balansvärde, antal transaktioner samt
komplexitet i beräkningar. Riskbedömningen har resulterat i
en beskrivning av aktuella processer och de kontroller som är
inbyggda i dessa. I bolagets redovisningshandbok finns vär
deringsregler för alla väsentliga resultat- och balansposter.
Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter för säkerställande av korrekt finansiell
rapportering är främst avstämningar, såväl maskinella som
manuella. Resultatanalyser är en annan kontrollaktivitet.
Resultatanalyserna bryts ned på divisionsnivå.

Bolaget har ingen formell internrevision skiljd från den övriga
organisationen. Styrelsens bedömning är att ytterligare en
kontrollinstans utöver de nuvarande kontrollfunktionerna
inte är ekonomiskt motiverad.
Information och kommunikation

Den interna kommunikationen sker genom bolagets intranät,
e-post, arbetsplatsträffar och personaltidning. Alla policies
och riktlinjer finns åtkomliga på den interna webben.
För den externa och interna kommunikationen finns en
kommunikationspolicy som reglerar hur vår information och
kommunikation skall vara. Denna policy kompletteras av
riktlinjer som reglerar bland annat ansvar, kanaler och mass
mediakontakter. Den externa finansiella ekonomiska rappor
teringen produceras av ekonomistaben. Styrelsen godkän
ner rapporterna och uppdrar åt VD att publicera dessa.
Uppföljning

Styrelsen erhåller 10 gånger per år en rapport över den
finansiella ställningen i jämförelse med både affärsplan
och föregående år. Uppföljning görs också av de mål som
uppsatts inom områdena Säkerhet, Miljö, Kund, Medarbe
tare, Samhälle och Finans.
Styrelsen träffar varje år de externa revisorerna för en
avrapportering av den externa revisionen omfattande bland
annat internkontroll. Inom bolaget upprättas en internkon
trollrapport som innehåller en uppföljning över de brister
som identifierats i föregående års rapport och hur dessa
hanterats under året.
Avsnittet om intern kontroll har inte granskats av revisor.

Solna den 15 februari 2008

Karl-Gunnar Holmqvist

Håkan Buskhe

Anne Gynnerstedt

Lotta Lundén

Björn Mikkelsen

Malin Persson

Jan Sjöqvist

Carl-Viggo Östlund

Stefan Bieder

Peter Lundmark
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Rörelsens intäkter, MSEK

Resultat efter finansnetto, MSEK
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2007 nådde vi en uthållig
punktlighetsnivå till kund
i vår inrikes järnvägstrafik.

Green Cargo ska vara det ledande logistikföretaget som bygger på
och medverkar till en hållbar utveckling, nationellt och internationellt.

Nyckeltal, koncernen
Rörelsens intäkter, msek
Resultat efter finansnetto, msek

Att erbjuda hållbara logistiklösningar med socialt ansvar,
miljöhänsyn och ekonomisk lönsamhet.

2007

2006

2005

2004

2003

6 157

5 883

5 864

5 950

6 192

246

245

137

40

–88

–143

–92

291

–25

–34

Rörelseresultat, msek

295

283

222

121

–2

Rörelsemarginal, %

4,8

4,8

3,8

2,0

neg.

Avkastning på sysselsatt kapital, %

11,0

10,0

9,3

6,6

neg.

11

11

39

11

neg.

Kassaflöde, msek

Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Nettoinvesteringar, msek

43

39

35

13

12

202

163

244

287

249

Medelantal årsman

3 050

3 115

3 187

3 360

3 512

Volymer, miljarder bruttotonkm

31,70

31,67

31,38

31,85

31,46

socialt hållbart

95

%

miljömässigt hållbart

Rörelsens intäkter och resultat efter finansnetto
2001–2007

Vi ska alltid agera med hänsyn till vår
omvärld och vår verksamhet ska inte
ha negativ påverkan i något sammanhang. Vi värnar om en god dialog med
våra medarbetare, kunder, ägare, närboende och alla andra intressenter i
samhället som berörs av vår verksamhet. Våra aktiviteter inom området mäts
kontinuerligt inom tre målområden:
säkerhet, medarbetare och samhälle.

Eftersom koldioxidutsläpp från transporter är en av de största miljö
bovarna är det en styrka för oss att
92 procent av våra transporter är fossilfria. Ett viktigt fokus är att minska
bränsleförbrukningen i de lastbilsoch tågtransporter, motsvarande
8 procent, där vi inte kan använda
ellok. Vi söker ständigt nya sätt att
minimera vår verksamhets påverkan.

ekonomiskt hållbart

Effektiv grön logistik – hållbar framgångsformel.
För oss och våra kunder.

Vi strävar efter att ständigt öka vår
effektivitet och kvalitet i verksamheten
med hjälp av det operativa ledarskapet. Det är så vi skapar kundtillfredsställelse och når uthålliga finansiella
resultat som tillåter oss att fortsätta
utveckla långsiktigt hållbara logistiklösningar. Vårt resultat speglar också
framgången i vårt arbete med våra
andra målområden.

Utfall (moderbolaget)

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Trafiksäkerhetsindex, järnväg

94,0

93,0

94,5

Trafiksäkerhetsindex, vägtrafik

94,0

94,4

94,5

Olyckskostnader järnväg, MSEK
Medelantal årsman

11,0

13,1

9,5

2 819

2 770

2 895
4,4

Sjukfrånvaro, %

5,0

4,4

Antal genomförda direkta aktiviteter

60

107

70

2 400

398

2 400

Green Cargo Volontär, antal timmar

Utfall (moderbolaget)

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Miljöprestanda, gram CO 2 /tonkm, el- och dieseltåg

2,9

3,0

2,8

Miljöprestanda, gram CO 2 /tonkm, lastbil

54

46

52

Antal utfärdade Green Cargo Klimatintyg

25

22

30

Miljövärde från kunddialog

63

i.u.

64

Miljöimage, index från medarbetardialog

76

i.u.

77

Mål
2007

Utfall
2007

Mål
2008

Kundnöjdhet (kundens helhetsbedömning)

71

i.u.

71

Punktlighet till kund inrikes järnväg, %

95

95

95

Plockkvalitet logistik, reklamationer/tusen orderrader

2,0

0,7

1,5

Faktureringskvalitet bil, kreditioner/tusen order

0,9

1,6

1,3

Rörelsemarginal, %

4,9

Utfall (moderbolaget)

5,0

4,8

Avkastning på eget kapital, %

11

11

12

Soliditet, %

41

43

38

Green Cargo erbjuder effektiv grön logistik med järnvägstransporter som bas. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Norden,
men företagets engagemang ökar allt mer i övriga Europa. Det
är ett resultat av Green Cargos strävan att följa kunderna ut på
kontinenten och samarbeta med andra internationella järnvägsoch logistikoperatörer. Lastbilstransporter och olika slags logistiktjänster är i allt högre grad integrerade i järnvägslösningarna,
men erbjuds också som enskilda produkter.

Utifrån det operativa ledarskapet
och med kundnytta, internationali
sering och tillväxt för ögonen ska
vi fortsätta att utveckla och leverera hållbara
logistiklösningar – med kvalitet och lönsamhet.

Huvudkontor

Dotterföretag

Intresseföretag

Green Cargo AB
Box 39
SE-171 11 Solna

Nordisk Transport Rail
Telefon: +4641054000
www.ntr.se

CargoNet
Telefon: +47 2 315 45 45
www.cargonet.no

Besöksadress:
Svetsarvägen 10
Telefon: +46 8 762 40 00

TGOJ Trafik
Telefon: +46 16 17 26 61
www.tgojtrafik.se

SeaRail
Telefon: +35 8 265 113 399
www.searail.net

E-post:
info@greencargo.com

Hallsbergs Terminal
Telefon: +46 16 17 26 90

Hemsida:
www.greencargo.com

Text och produktion: Green Cargo och Intellecta Communication.
Fotografer: Bruno Ehrs, Peter Lydén, Alexander Fäldt och Mikael Andersson.
Papper: Munken Lynx 240 g (omslag). Munken Lynx 130 g och 80 g (inlaga).
Repro och tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2008.

Nyckeltal för 2002–2003 är ej omräknade enligt IFRS.
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Green Cargo års- och hållbarhetsredovisning 2007

Års- och hållbarhetsredovisning 2007
Om siffror från det gångna året, tankar om framtiden
men framför allt om människorna som varit med på
resan mot Green Cargos framgång.
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