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Green Cargo redovisar sitt hållbarhetsarbete
i enlighet med den internationella rapporte
ringsstandarden GRI (Global Reporting Initiative). Hållbarhetsredovisningen omfattar hållbarhetsinformation i Green Cargos Års- och
hållbarhetsredovisning 2008, sidorna 25–99
samt definitioner av mätmetoder och GRI
korsreferenser som återfinns på Green Cargos
hemsida www.greencargo.com. Hållbarhetsredovisningen omfattar Green Cargo AB.
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Moderbolaget står för omkring 87 procent av
Green Cargo-koncernens omsättning, och
har därmed den största påverkan på hållbar
utveckling. Redovisningen av våra mest
betydande hållbarhetsaspekter återfinns på
sidorna 34–51, som utgör den så kallade Måltavlan. Dessa ekonomiska, miljömässiga och
sociala frågor är de som vi och våra främsta
intressenter anser har störst påverkan för
Green Cargos framgång. Vi introducerade

Resultaträkningar
Balansräkningar
Förändringar i eget kapital
Kassaflödesanalyser
Noter
Underskrifter
Revisionsberättelse
Bolagsstyrningsrapport
Definitioner

57
58
60
61
62
95
96
97
99

Måltavlan som styrverktyg år 2002 med utgångspunkt i interna och externa krav och
förväntningar på vår verksamhet.
Hållbarhetsredovisningen är separat
bestyrkt av bolagets revisorer, deras bestyrkanderapport återfinns på Green Cargos
hemsida (www.greencargo.com).
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Erica
Kronhöffer, erica.kronhoffer@greencargo.com.
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2008 klarade vi för andra året i rad
en uthållig punktlighetsnivå till kund
i vår inrikes järnvägstrafik.

Färska undersökningar visar att
hållbarhetsperspektivet fått så djup
acceptans både hos konsumenter
och företag, att de gröna argumenten
denna konjunkturnedgång har
större motståndskraft.

Green Cargo erbjuder effektiv grön logistik med järnvägs
transporter 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 järnvägs- och logistikoperatörer. Lastbilstransporter
och olika slags logistiktjänster är i allt högre grad integrerade i
järnvägslösningarna, men erbjuds också som enskilda tjänster.

socialt hållbart

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

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 andra intressenter i samhället som berörs av vår verksamhet.
Våra aktiviteter inom området mäts
kontinuerligt inom tre målområden:
säkerhet, medarbetare och samhälle.

Utfall (moderbolaget)

Mål
2008

Utfall
2008

Mål
2009

Trafiksäkerhetsindex, järnväg

94,5

92,7

94,5

Trafiksäkerhetsindex, vägtrafik

94,5

95,3

94,5

Olyckskostnader järnväg, MSEK

9,56

13,17

9,65

2 861

2 859

Medelantal årsman 1
Sjukfrånvaro, %

4,0

4,0

4,5

Antal genomförda direkta aktiviteter

70

215
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2 400

739

1 500

Green Cargo Volontär, antal timmar
1)

På grund av osäkerheten i marknaden väljer vi att ej ange detta mål för 2009.

AFFÄRSIDÉ

Att erbjuda hållbara logistiklösningar med socialt ansvar, miljöhänsyn
och ekonomisk lönsamhet.
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Andelen gods på järnväg av
transportarbetet över 10 mil i Sverige.

miljömässigt hållbart

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

Eftersom koldioxidutsläpp från
transporter är en av de största miljö
bovarna är det en styrka för oss att
91 procent av våra transporter är
fossilfria. Ett viktigt fokus är att minska
bränsleförbrukningen i dieseldrivna
tåg- och lastbilstransporter, mot
svarande 9 procent. Vi söker ständigt
nya sätt att minimera vår verksamhets påverkan.

ekonomiskt hållbart

VISION

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.
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Green Cargo Rail, intäkter per bransch, 2008
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På grund av osäkerheten i marknaden väljer vi att ej ange finansiella mål för 2009.
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På grund av osäkerheten i marknaden väljer vi att ej ange finansiella mål för 2009.
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Vi är många goda krafter
som jobbar för en smart logistik.

3

vd har ordet

En hållbart smart logistik trots denna kris
Vi har byggt hela vår logistikverksamhet på en hållbar
balans mellan perspektiven People, Planet och Profit
– hållbar utveckling för lönsamheten parallellt med
hållbar utveckling för människor och miljö. Att hålla
fast vid denna framgångsformel för smart logistik tror
vi är bästa sättet att ta sig igenom lågkonjunkturen.
Som de flesta verkställande direktörer skulle jag efter detta
år gärna vilja begränsa mina kommentarer till årets tre för
sta kvartal. Det är den perioden som vi själva har haft nor
mal kontroll över och där våra strategier prövas mot sina
givna förutsättningar. För Green Cargo var volymerna och
omsättningen under denna period bättre än föregående år
och vinsten, om än lägre, rimligt på plussidan.
Det sista kvartalet blev en tung upplevelse även för
Green Cargo. Nästan på dagen den 1 oktober vek voly
merna efter en höst som inledningsvis följt mönstret från
tidigare år och legat cirka 3 procent över föregående år.
Industrin tvärbromsade och vi med den. Resultatet blev att
vi tappade hela årets uppgång och såg inledningen på en
volymnedgång som vi i Green Cargo aldrig tidigare skådat.
Inte sedan 1992 har volymerna fallit så snabbt. Givetvis på
verkades resultatet rejält. Resultatet efter finansnetto
minskade till 27 MSEK.
2009 har inlett sin bana under samma bistra stjärna. För
att säkerställa konkurrenskraft också i denna sämre kon
junktur har vi initierat ett kraftfullt åtgärdspaket, som både
reducerar våra overheadkostnader samt våra operativa kost
nader i järnvägsverksamheten.
”Röda priser” kontra ”gröna argument”

En stor fråga för oss är i vilken grad recessionen påverkar vår
marknad i grunden. Utöver att den totala transportvolymen
minskar är erfarenheten från tidigare konjunkturnedgångar
att hållbarhet och miljöprestanda tenderar att prioriteras ned
och att pris väger allt tyngre. Vi brukar tala om ”röda priser”
kontra ”gröna argument”. En rad färska undersökningar indi
kerar dock att hållbarhetsperspektivet fått en så djup accep
tans, både hos konsumenter och hos företag, att de gröna
argumenten denna gång har större motståndskraft.
Transportkunderna prioriterar alltid kvalitet högst – och
därefter pris och miljö. Vår kvalitet inom Rail i Sverige och
inom Logistics är ljuset i konjunkturmörkret. Vi frågar regel
bundet kunderna vad de anser viktigast med våra tjänster.
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För våra transporter gäller i första hand förutsägbarhet och
tidhållning, för våra kunder inom tredjepartslogistiken är
det leveranssäkerhet som är viktigast – rätt vara i rätt tid på
rätt plats. Vi mäter punktlighet till kund varje dag, vilket
innebär att vi kontrollerar att våra järnvägsvagnar kommer
fram till destinationen (levererat på kundspåret) inom ut
lovad timme. Vi mäter cirka 40 000 vagnar per månad. Inom
vår lagerverksamhet mäter vi antalet fel på 1 000 orderrader
i form av reklamationer. Våra mål är satta efter marknadens
krav och vi överträffar dem på rullande tolv månaders mät
ning. Punktlighet till kund är 95 procent och plockkvaliteten
är 99 procent.
För att hålla den höga kvaliteten satsar vi extra resurser,
bland annat i form av en reservkapacitet för att parera stör
ningar i infrastrukturen. Det påverkar förstås vår lönsamhet
och att göra rätt avvägningar här är en våra största utma
ningar. Järnväg lämpar sig bäst för de stora basflödena och
de stora kunderna, där vi ofta blir en strukturpartner. Sedan
flera år arbetar vi hårt på att bli konkurrenskraftiga jämfört
med lastbil för de mindre kunderna – bland annat i inter
modala upplägg. Detta ska göra det möjligt för fler att nyttja
smart logistik – där kostnaden är rätt både för kunden och
miljön.
Att förbättra vår egen miljöprestanda är särskilt vikigt för
oss som har förmånen att ha det mest miljövänliga trans
portsättet i våra erbjudanden. Vi är väl medvetna om att vi
måste bedömas också på det vi åstadkommer utöver det vi
har gratis. Vi har en pågående diskussion med STR (Sveriges
Trafikskolors Riksförbund) om att vidareutveckla konceptet
för Eco Driving Rail. Det är i våra dieseldrivna transporter på
såväl väg som järnväg som den största besparingspotentialen
finns. Vi fullföljer våra investeringar i nya lok och vagnar, som
ska bidra till att förbättra våra miljöprestanda ytterligare.
Våra totala investeringar i perioden 2008–2011 i förnyelse
av fordons- och vagnparken är på 2,2 miljarder varav 21 pro
cent levererats under 2008 och ytterligare 35 procent är
planerade att levereras under 2009.
Hållbarhet har blivit ett modeord de senaste åren. Det
finns risk för en urvattning av begreppet om vi inte är vak
samma och förstår dess djupare mening. Utan att vi för
häver oss vill jag påstå att Green Cargo har varit med och
definierat begreppet hållbar logistik i Sverige. Vid bildandet
av bolaget 2001 fastslog ledning och styrelse att vårt kärn
värde är Hållbar utveckling. Vi byggde sedan hela vårt sys

vd har ordet

tem på de grundläggande begreppen People, Planet och
Profit – hållbar utveckling för lönsamhet, människor och
miljö. Vi har sedan dess utvecklat vårt ledningssystem uti
från detta och börjar nu se att det verkligen håller.
Vår inriktning kommer att prövas under de närmaste
årens lågkonjunktur. Som verkställande direktör för Green
Cargo kommer jag inte att vika från denna kurs. Vi ska med
fast tro på vårt koncept ta oss igenom kriser och vikande
efterfrågan utan att flacka med blicken på andra mer en
sidigt pekuniärt fokuserade system. People, Planet och
Profit gäller i alla väder för oss, vi tror på ett hållbart liv även
efter denna kris.
Kapacitetsproblem i infrastrukturen
måste lösas både på lång och kort sikt

Det talas mycket om brister i dagens infrastruktur, det må
vara landsvägar eller järnvägar. Jag menar att det i allt vä
sentlig är relevanta krav som förs fram. Att investera i ett
modernt järnvägssystem är att bygga förutsättningar för en
hållbar framtid. Vi är, tillsammans med övriga godstågsope
ratörer, beredda att betala via banavgifter för nya höghas
tighetsspår mot att Banverket kan frigöra kapacitet för oss
i den befintliga infrastrukturen.
Vi som jobbar med transporter och vill göra det långsik
tigt måste dock inse att ingen kund väntar i 5 eller 20 år på
att vi ska bygga nya landsvägar eller järnvägar. Vi måste
vara kreativa idag och se till att skapa kundvärde med de
resurser vi har till förfogande.
Det är särskilt viktigt för oss som har järnväg som bas.
För 35 år sedan efter första oljekrisen, trodde alla, att järn
vägen skulle ta största delen av den framtida tillväxten. Så
blev det inte, lastbilen utnyttjade sin flexibilitet och aktö
rerna på bilsidan var kreativa och skapade ett större kund
värde. Ännu en gång är intresset riktat mot järnvägens
möjligheter. Vi kan inte sitta och vänta på nya spår sam
tidigt som nya kunder vill förbättra sin klimateffektivitet.
Det finns kapacitet för ytterligare godstransporter, särskilt

Våra kvalitetsmål är satta efter
marknadens krav och vi överträffar
dem på rullande tolv månaders mätning.
Punktlighet till kund är 95 procent och
plockkvaliteten är 99,8 procent.

4

på natten. Med bättre planeringsprocesser och system
skulle vi kunna packa mer på spåret redan nu. Med en en
hetlig meddelandestandard mellan varuägare, transpor
törer och infrastrukturägare på nationell och, än hellre, på
global basis, kan utnyttjandegraden i transportsystemet
förbättras dramatiskt. Båda dessa åtgärder leder till en
mer hållbar transportsektor. Satsas några miljarder av sta
ten och aktörerna i transportkedjan även på detta så kan vi
få snabba effekter.
Det mest elementära är att se till att hela järnvägsnätet
är elektrifierat. Tyvärr finns det fortfarande långa sträckor
järnväg utan elektrifiering i Sverige. För att nå dessa tvingas
vi ibland att köra med diesellok på elektrifierade sträckor
för att sedan kunna leverera vagnarna till det kundspår vi
lovat. Om Banverket investerade i drygt 20 mil av elektrifie
ring skulle vi och branschen i övrigt kunna halvera järnvä
gens klimatpåverkan.
Flaskhalsarna i järnvägssystemet måste också bort, lik
som det regionala perspektivet. Västerbottens landshöv
ding ska vara glad om vi får utökad spårkapacitet i Skåne,
för då får vi möjlighet att effektivisera de tunga industri
transporterna från Västerbotten ut i Europa. Ska stålet från
Luleå, lastbilar från Umeå och papper från Sundsvall klara
konkurrensen så behöver spårkapaciteten bli bättre genom
hela Sverige.
Fortsatta satsningar på
internationella transporter

Green Cargo har satsat stort på att förbättra våra möjlighe
ter för en konkurrenskraftig internationell tågtrafik med hög
kvalitet. Under året har vi lagt kraft på att omstrukturera den
danska verksamheten – DB Schenker Rail Scandinavia
A/S – tillsammans med vår samarbetspart DB Schenker. Vi
ställer nu om till en effektiv korridor mellan i första hand
Malmö och Hamburg. Under året har tre nya linjer med di
rekttrafik öppnats, och tidigare transportlösningar, såsom
Volvotåget, dras nu av ett och samma lok från Älmhult till
holländska gränsen. Det är vår gemensamma ambition att
nu utöka kontinenttrafiken och erbjuda marknaden både ny
kapacitet och framförallt en bättre kvalitet.
Green Cargo har spelat en framträdande roll i utveck
lingsarbetet med en fraktallians, XRail, för godsjärnvägen i
Europa. Tillsammans med fem andra stora operatörer har
vi enats om att bygga ett paneuropeiskt nätverk för vagns

vd har ordet

Västerbottens landshövding ska vara
glad om vi får utökad spårkapacitet i
Skåne, för då får vi möjlighet att effek
tivisera de tunga industritransporterna
från Västerbotten ut i Europa.
laster. Under senare delen av 2009 kommer vi att kunna er
bjuda de första transporterna i Europa med en kvalitet som
helt svarar upp mot marknadens krav. På lång sikt är det
ambitionen att vi ska täcka större delen av våra gemen
samma nätverk med samma erbjudande.
Vi har också genom att bli huvudsponsor engagerat oss
djupt i ITS (Intelligent Transport Systems) världskongress
2009 som hålls i Stockholm. Vi kan här argumentera för be
hovet av ett globalt gränssnitt för informationsutbyte mellan
varuägare och transportföretag i syfte att skapa en bättre
fyllnadsgrad totalt sett på land, sjö, spår och i luften.
På väg mot en kundservice i världsklass

En glädjande trend vi ser är intresset från nya kunder, ofta
kunder som aldrig provat järnvägen tidigare. Vi har via vår
tredjepartslogistik inom division Logistics initierat nya kon
takter som lett till nya lösningar med ett stort inslag av
intermodala transporter. Ett sådant exempel är vårt nya avtal
med Coop om en daglig pendeltrafik mellan Skåne – Mälar
dalen och Norrland. Vi har tidigare sett Bauhaus inom bygg
sektorn och Fondbergs inom vin etablera järnvägslösningar
efter en tid med oss som partner för tredjepartslogistiken.
Det är min övertygelse att vi ska kunna finna fler nya kunder
utifrån vårt tänkande kring smart logistik.
En av mina första åtgärder när jag tillträdde som VD för
ett och ett halvt år sedan var att inrätta en ny kundservice
division med uppgift att skapa ”en kundservice i världs
klass”. Ett drygt år senare kan jag konstatera att vi tagit
några rejäla första steg i rätt riktning. Våra kundenkäter be
kräftar bland annat att vi blivit betydligt bättre vad avser
pro-aktivitet, en avgörande dimension i all kundservice. Nu
har vi etablerat effektiva rutiner för att kommunicera fram
gångar och motgångar i våra åtaganden gentemot kun
derna. Nu har vi systemen, människorna och rutinerna på
plats. Det innebär inte att allt är frid och fröjd. Under året
har vi haft betydande störningar i faktureringen, och det vill
jag passa på att be våra kunder om ursäkt för.

En prövningens tid internt

Vi når inte upp till våra interna mål för trafiksäkerheten.
Dessa är medvetet satta högre än vad myndigheter och
branschen i övrigt sätter. Vi vill skapa en säkerhet på en så
hög nivå att inget tvivel råder om vad som är vår högsta
prioritet.
Vi har under året arbetat intensivt med vidareutbildning
av de cirka 1 800 personer som har trafiksäkerhetstjänst
inom Green Cargo. Vi har fokuserat på våra kunskaper och
våra attityder till säkerhetsfrågorna. Vi vet att man i en verk
samhet som fungerar bra och är befriad från olyckor tende
rar till att slappna av.
Vi släpper aldrig vår prioritering av säkerhet först, inga
av våra tåg eller bilar rullar ut i trafiken om inte säkerheten
är minst i nivå med våra standarder. I våra lager är säkerhe
ten lika högt prioriterad. Trots detta så händer det tyvärr in
cidenter och i vissa fall olyckor. Därför har vi sedan förra
hösten arbetat intensivt med att etablera en öppen och
ärlig rapporteringskultur, och infört ett nytt rapporterings
system som vi utnyttjat under året för att identifiera ytterli
gare förbättringar i våra processer.
Vi inledde året med att öka nyanställningarna och ut
bildningen av lokförare. Tyvärr fick vi avsluta året med att
varsla om övertalighet. För oss är det lika viktigt att foku
sera på medarbetarnas situation i uppgång som i nedgång.
Jag måste tillstå att den snabba omställning från tillväxt till
sjunkande volymer och resultat har satt vårt företag och
vårt ledarskap på prov. Jag ser med intresse fram emot vår
nästa medarbetardialog, då får vi veta vad medarbetarna
tycker.
Förra årets årsredovisning fokuserade på våra relationer
med medarbetare och kunder. De står fortsatt i främsta
rummet när vi nu har fokus på lönsamheten.

Solna i februari 2009

Sören Belin
VD och koncernchef
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En välskräddad lösning

Green Cargos ansvar för Lindex hängande
konfektion börjar redan i Göteborgs Hamn när
godset anländer från Fjärran östern. 800 000
plagg passerar årligen Green Cargos Logistikcenter Väst i Göteborg. I uppdraget ingår att
packa upp, hänga, ånga, märka och larma
kläderna innan de distribueras hängande till
Lindex samtliga butiker i Sverige, Finland,
Norge, Baltikum och Tjeckien. Green Cargos
lastbärare är specialutrustade för att godset
ska kunna hänga hela vägen från lager till butik
och fungerar lika bra på lastbil som på tåg.
75 procent av fjärrtransporterna sker med
järnväg. För den sista sträckan med lastbil
används en lokal åkare. Förutom hängande
konfektion transporterar Green Cargo årligen
stora volymer packade i kartong till butiker i
Norge från Lindex lager utanför Göteborg.

Lastbil

Tåg

Lastbil

Tåg
Konfektion med båt
från Fjärran östern

Tåg
Terminal

Samarbetspartner
för distribution i Finland
– Itella logistics

Leverans till Tjeckien
och Baltikum

Tåg

Här hanterar vi 800 000
hängande plagg + 27 000 m3
kläder i kartong

omvärld

Ekonomisk nedgång och satsningar för framtiden
2008 präglades av vikande efterfrågan på logistik
tjänster till följd av den kraftiga inbromsningen i världs
ekonomin. Samtidigt ökade andelen gods på järnväg.
Idag ses järnvägen som framtidens transportmedel
– den är miljövänlig, säker och effektiv. Investeringar
i infrastrukturen och ett ökat globalt miljöfokus bidrar
till fler intermodala logistikupplägg såväl nationellt
som internationellt.
I Sverige är det finansiella stämningsläget det svagaste
sedan 1990-talet och aktiviteten i näringslivet ligger på en
historiskt sett låg nivå. Exporttillväxten har mattats av
och många svenska företag upplever att tidigare lagda
order annulleras på grund av finansieringsproblem i kund
leden. Pessimismen är stor inom industrin och produk
tionsvolymen beräknas minska betydligt i de flesta bran
scher under 2009.
Konjunkturinstitutet bedömer att den globala konjunk
turnedgången och finanskrisen får stora effekter på
svensk ekonomi också under 2009. BNP sjunker och kon
junkturen förväntas bottna 2010 och åter vända uppåt 2011.
De kundsegment som drabbades hårdast under 2008 var
inom exportindustrin vilket bidrog till minskade godsflöden
inom exempelvis stål, skog och bil. Godsvolymerna mins
kade även inom handelssegmentet med undantag för livs
medel och alkohol som stod för en fortsatt stark tillväxt.
Industrin drabbas hårt av vikande konjunktur

Skogsindustrin befinner sig i ett bekymmersamt läge. För
utom för hygienprodukter ses ingen ljusning under inneva
rande år och bedömare gör gällande att volymen även efter
en uppgång kommer att vara lägre på lång sikt. Bransch
organisationen Skogsindustrierna uppskattar att produk
tionsminskningen på årsbasis kommer att innebära en
minskad virkesförbrukning med drygt 3 miljoner m3fub (fast
kubikmeter under bark), vilket motsvarar drygt 4 procent av
den årliga virkesförbrukningen i den svenska industrin.

Koncentrationen av stora containerfartyg till
ett fåtal hamnar innebär stora påfrestningar
för den landbaserade logistiken. Fler inter
modala järnvägstransporter är en förutsätt
ning för ett fungerande logistiksystem.

Stål- och bilindustrin går en tuff framtid till mötes. Efter
frågan på stål förväntas minska under de kommande åren,
vilket bidrar till minskade godsvolymer och risk för ytterli
gare personalneddragningar. Detsamma gäller bilindustrin
som bedömer att orderingången kommer att fortsätta
minska under 2009.
Inom handeln har köpbeteendet förändrats och gått från
låne- till lönefinansierad konsumtion. I första hand slår det
mot elektronikbranschen som satsat hårt på att erbjuda
kunderna konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Han
delns Utredningsinstitut, HUI, utesluter inte strukturaffärer
framöver. De handelssegment som klarat sig bäst är dag
ligvaror och alkohol.
Globalisering driver intermodal utveckling

Den globala handeln har vuxit med 30 gånger sedan andra
världskriget och förväntas ha en snabbare tillväxttakt än
inrikes volymer på sikt. Ökande globala handelsflöden bi
drar till att rederierna sjösätter allt större fartyg. 2012 beräk
nas antalet fartyg med kapacitet över 10 000 TEU uppgå till
205 stycken. Med så stora fartyg förväntas rederierna i sin
tur etablera noder på samtliga kontinenter. Mellan 2006–
2007 växte Hamburgs hamn med 1 miljon TEU vilket mot
svarar mer än dubbla volymen i Göteborgs Hamn.
Varje år passerar 1 miljon lastbilar Hallandsåsen varav
många går i skytteltrafik mellan Sverige och Hamburg. Ham
burg är därför tillsammans med Göteborg en av Sveriges
viktigaste knutpunkter. Hamburgs hamn förväntas fördubbla
sin omsättning till 18 miljoner TEU 2015. Koncentrationen av
stora containerfartyg till ett fåtal hamnar innebär stora på
frestningar för den landbaserade logistiken. Fler intermodala
järnvägstransporter är en förutsättning för ett fungerande
logistiksystem. Konkurrensen på spåren till och från Euro
pas största hamnar förväntas öka kraftigt under de kom
mande åren. Deutsche Bahn och Green Cargo är inte de
enda som investerar i den kontinentala tågtrafiken. Under
2008 har även Hector Rail och TX Logistik utvecklat sitt
internationella erbjudande, exempelvis med direkttåg till
Ruhrområdet i Tyskland.
En annan faktor som påverkar utvecklingen i Hamburgs
hamn är rutten till Kina via Transsibiriska järnvägen. Planerad
trafikstart är under 2009. Testkörningar visar att sträckan
kan klaras av på 15 dygn med tåg vilket är en halvering av
tiden som det tar till sjöss.
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Andelen gods på järnväg ökar

I Sverige ökar andelen gods på järnväg och uppgår till 25
procent (källa: Banverket) av transportarbetet på sträckor
över 10 mil, jämfört med EU-genomsnittet på 16 procent.
Ökningen beror bland annat på hög kvalitet, ett större utbud
av kreativa och kostnadseffektiva logistiklösningar, bättre
samverkan med sjö- och lastbilstransporter samt att spår
bunden godstrafik är miljövänlig och energieffektiv. Ur ett
hållbarhetsperspektiv spelar järnvägen därför en betydande
roll för att minska utsläppen av växthusgaser från transport
sektorn. Det mest transporteffektiva är att använda järn
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vägen för de långa energikrävande transporterna och last
bil för sträckan till och från terminal. Den svenska järnvägen
drivs till 90 procent av förnyelsebar energi, vilket är positivt
ur klimathänseende.
Höga oljepriser har länge varit ett problem för logistik
branschen – främst lastbil, båt och flyg. Däremot har före
tag som erbjuder järnvägsbaserade logistikupplägg gyn
nats trots kraftiga prisökningar på el. Från att länge ha legat
på rekordhöga nivåer sjönk oljepriset kraftigt under andra
halvåret 2008. Ovissheten vad som kommer att hända med
bränslepriserna framöver förväntas dock gynna järnvägen.

omvärld

Götalandsbanan och Europabanan skulle
frigöra spårkapacitet motsvarande upp till
tre gånger så mycket som det nuvarande
godsjärnvägsnätet klarar av.

Biltransportmarknaden har under en lång tid präglats av
hård konkurrens. På kort sikt kan åkeribranschen dra fördel
av tillfälligt lägre oljepriser och bränslesnålare lastbilar. I ett
längre perspektiv däremot förväntas kostnaderna snarare
öka till följd av höjda skatter på drivmedel och vägtullar. Det
i kombination med en överkapacitet i branschen kan leda
till strukturaffärer framöver. Här kan en effektiv intermodal
järnvägslösning spela en betydande roll när biltransport
branschen ska förnya sig.
I tider av lågkonjunktur väljer många företag att out
sourca sin logistikverksamhet. Det innebär att det finns ett
omvänt samband mellan lågkonjunktur och tillväxt inom
tredjepartslogistik. Trenden mot regionala distributions
centra i Europa bidrar till att kringtjänster som infrakter och
distribution växer, liksom internationella upplägg av flöden
med återlastning.

näringsliv gör – på eget initiativ eller i samråd med hamnar
och tågoperatörer.
Nässjö Logistic Park är ett samarbete mellan kommun
och näringsliv som rymmer en kombiterminal med dess
transportmöjligheter. Omfattande investeringar i järnvägsin
frastrukturen under de senaste åren har stärkt Nässjös po
sition som knutpunkt samt bidragit till nya arbetstillfällen och
kostnadseffektiva transportupplägg till och från Göteborgs
Hamn. Andra exempel där kommuner och företag investerat
i järnvägslogistikens utveckling i Sverige är Nykvarns spår
bygge som var en förutsättning för att Volkswagen skulle
kunna lägga sitt stora lager där. Falun rustade upp Ericsson
Cables industrispår och tågtransporterna återupptogs. Örn
sköldsviks kommuns bygge av en kombiterminal vid Botnia
banan är också en investering för ökad intermodalitet.
Södertälje, Botkyrka och Huddinge investerar i Nordens
största kraftvärmeverk som ska drivas med bioenergi. I okto
ber 2008 tecknade Söderenergi ett avtal med Green Cargo
som innefattar tågtransporter av biobränsle till en terminal i
Nykvarn utanför Södertälje, drift av terminalen och vidare

Många som bidrar till hållbara transporter

I Sveriges hamnar passerar årligen cirka 200 miljoner ton
gods. Det gör Sverige till ett av de mest sjöfartsberoende
länderna. Under 2008 ökade importvolymerna på båt, något
som ytterligare stärker hamnarnas betydelse för den totala
godstrafiken i landet. Hamnarnas investeringar i anslut
ningsspår och ett växande antal tågpendlar ökar hamn
arnas tillväxtmöjligheter. Tillväxten för hållbara logistiklös
ningar gynnas också av de satsningar som kommuner och

Sveriges internationella godstrafik på järnväg, import och export, 2008
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Den intermodala trafikens ökning i Sverige,
2001–2008
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Järnväg 3

Sjöfart

Procenttalen anger transporternas marknadsandel av trafiken mellan svenska orter. Källa: Banverket
Procenttalen anger transportmedlens marknadsandel för utrikestrafiken i Sverige.
Järnvägens marknadsandel är exklusive trafiken på malmbanan.
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Green Cargos utveckling av bruttotonkilometer
och årsman, 2001–2008
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transport med lastbil till Igelsta kraftvärmeverk. Det inter
modala transportupplägget innebär sänkta koldioxidutsläpp
med 6 000 ton årligen, jämfört med ett renodlat lastbils
alternativ.

ska 450 mil järnväg trädsäkras för att minimera risken för
störningar exempelvis i händelse av storm eller kraftigt snö
fall. Trädsäkringen av de stora banorna är en fråga Green
Cargo drivit och fått gehör för.

Ökad efterfrågan leder till
flaskhalsar på spåret

Höghastighetsbanor frigör spår
för godstrafiken

Det finns plats för mycket mer gods på järnvägen, men runt
våra större städer opererar den totala järnvägstrafiken hela
tiden nära kapacitetstaket. Vid störningar sjunker tillförlitlig
heten dramatiskt. En utredning från Banverket visar dock
att andelen gods på järnväg kan ökas med 50 procent fram
till 2020, med en investeringsnivå på 50 miljarder årligen från
2010. Eftersom infrastrukturprojekt är såväl kostsamma som
tidskrävande måste beslut om större väg- och järnvägsbyg
gen, som ska vara i drift om 10–20 år, fattas redan nu.
I september 2008 presenterade regeringen sin infra
strukturproposition. Under perioden 2010–2020 ska 417 mil
jarder kronor avsättas till infrastruktur, varav 64 miljarder
kronor till drift och underhåll av statliga järnvägar. Vidare

Som ett steg för att lösa kapacitetsbristen på spåren har re
geringen tillsatt en utredning kring höghastighetsbanor med
en maximal hastighet på 320 kilometer i timmen. De aktuella
stråken är Götalandsbanan som går från Stockholm till Gö
teborg via Jönköping och Borås samt Europabanan som för
binder Sverige med Danmark och Tyskland. En förutsättning
för Europabanan är den planerade bron över Fehmarn Bält.
Förbindelsen förväntas främja utvecklingen av såväl godssom persontrafiken mellan Skandinavien och kontinenten.
Industrigruppen, som består av Green Cargo, SJ, Jern
husen, Alstom och Nordiska Investeringsbanken, har gjort en
utredning kring höghastighetsbanor som bedömer att hög
hastighetsbanor på stråken Götalandsbanan och Europa
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banan skulle frigöra spårkapacitet för gods motsvarande upp
till tre gånger så mycket som det nuvarande järnvägsnätet
klarar av. Höghastighetsbanorna är en strategiskt viktig sats
ning för Sverige. Investeringar på 100 miljarder kronor be
räknas betala sig tre gånger under spårens livslängd på cirka
60 år. En annan viktig fördel är att endast 35 procent skulle
behöva finansieras med statliga medel. Resterande täcks av
regionala och privata finansiärer samt EU-bidrag. Industri
gruppens utredning, där Green Cargos VD Sören Belin ingår,
är positiv till utbyggnaden av höghastighetsbanorna.
Även om det mesta pekar på att satsningen på höghas
tighetsbanor kommer att bli verklighet ligger det långt fram i
tiden. Ett sätt att frigöra spår i de stora godsstråken i ett kor
tare perspektiv är att bygga ut järnvägens in- och utfarter till
Stockholm, Göteborg och Malmö. Konkurrens om spåren
leder idag till kvalitetsproblem och förseningar i godstrafiken.
Med fler och längre förbigångsspår kan person- och region
trafik passera utan att godstågen behöver stå stilla.
Skärpta miljökrav inom EU

EU-kommissionen har tagit fram flera initiativ för att för
bättra effektiviteten i godstransportsystemen inom unio
nen (KOM (2007) 607). Kommissionen betonar bland annat
utvecklingen av gröna godstransportkorridorer för järnväg
och sjöfart, stöd till teknikutveckling både när det gäller lo
gistik och fordon samt förenkling av administrativa rutiner. I
slutet av 2007 antog EU-kommissionen ett förslag att alla
medlemsländer måste delta i åtminstone en korridorstruk
tur senast 2012. Green Cargo har genom delägandet i DB
Schenker Rail Scandinavia en aktiv roll i den godskorridor
som binder Sverige till kontinenten.
Vid EU-toppmötet i december 2008 beslutades att tidi
gare klimatmål från 1990 ligger fast. Det innebär att med
lemsländerna ska minska sina utsläpp av växthusgaser
med 20 procent fram till 2020. Samtidigt rapporterade SIKA
att koldioxidutsläppen från transportbranschen ökade med
9 procent jämfört med nivåerna 1990. SIKA pekar i sin rap
port på möjligheten att reducera utsläppen av koldioxid
med cirka 4–5 miljoner ton genom intermodala skiften.

Med fler och längre förbigångsspår kan
person- och regiontrafik passera utan att
godstågen behöver stå stilla.
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De företag som satsar på miljövänliga
transporter med tåg har mycket att vinna på
att tydligare lyfta fram hur varan har rest.
EU-kommissionen kan tänka sig att höja utsläppsmålet till
30 procent, förutsatt att en bred internationell uppslutning
kan uppnås. Höga förväntningar fästs nu vid den nya ameri
kanska regeringen avseende USA:s klimat- och energipoli
tik. De klimatmål som EU och den svenska regeringen har
satt upp förutsätter offensiva satsningar i godsjärnvägens
infrastruktur. Bättre kapacitet och kvalitet i logistikflödena
samt ett utökat samarbete mellan infrastrukturhållare och
tågoperatörer är viktigt för såväl EU-ländernas konkurrens
kraft som medborgarnas livskvalitet.
Minskningen av utsläppen inom EU ska nås genom en
rad olika åtgärder, som även syftar till att säkra Europas en
ergiförsörjning och industrins konkurrenskraft. Vilka förut
sättningar som skapas för logistikbranschen är avgörande
för om båda målen ska nås. I juli 2008 redovisade EU-kom
missionen hur Eurovignette-direktivet ska utvecklas för att
koppla externa kostnader till respektive transportslag, ex
empelvis koldioxidutsläpp. Detta driver den intermodala
utvecklingen. För även om lastbilarnas motorer får bättre
miljöprestanda bör andelen gods på järnväg öka för att nå
klimatmålen. Från och med 2013 omfattas också flyget av
EU:s system för handel med utsläppsrätter.
Åtta av tio beredda att betala för miljömärkt

Trots vikande konjunktur visar Naturvårdsverkets senaste
konsumentundersökning att åtta av tio är beredda att beta
la mer för en miljömärkt vara. Däremot är andelen som prio
riterar enskilda företag utifrån ett miljöperspektiv inte lika
stor. Även om 91 procent av de tillfrågade efterfrågar tydli
gare miljömärkning – som också innefattar transportledet
– anger bara 62 procent att de skulle välja varor från företag
som arbetar aktivt för en minskad klimatpåverkan. De före
tag som satsar på miljövänliga transporter med tåg har allt
så mycket att vinna på att tydligare lyfta fram hur varan har
rest för att åstadkomma en beteendeförändring. Men även
om klimatsmarta logistiktjänster räcker långt skärper den
vikande konjunkturen marknadens krav på transportlös
ningar som också är smarta ur ett kostnadsperspektiv.

transporter för finsmakare

Prime Wine Group importerar årligen vin och sprit motsvarande 700 000 lådor från producenter runt om i världen.
Sedan mars 2008 ansvarar Green Cargo för järnvägstransporterna från Europa till lagret i Jordbro. På vägen till
Sverige kan godset passera Tyskland, Danmark och Hallsberg utan omlastning, något som sparar tid. I logistikupplägget ingår också att hämta upp de volymer som med båt fraktas från Sydafrika och Sydamerika till Södertälje
Hamn. Leveranserna till Systembolagets butiker, restauranger och grossister sker med lastbil. På logistikcentret i
Jordbro har Green Cargos personal flerårig erfarenhet av att hantera alkoholhaltiga drycker för Fondberg och Maxxium. Det gör att Green Cargo kan säkerställa en hög kvalitet genom hela kedjan.

smart logistik från båt till butik

När Clas Ohlsons varor anländer till Göteborgs Hamn med båt från Fjärran östern och andra håll, står Green Cargo på
kajen och tar emot för vidare transport med tåg. Årligen körs volymer på järnväg motsvarande 1 000 containers till Green
Cargos kombiterminal i Insjön. Med våra moderna lösa lastbärare kan de enkelt lastas om till bil för distribution den
sista sträckan till distributionscentralen. Samarbetet inleddes 2003 och innefattar idag 70–80 procent av godsflödet
som kommer med båt.

raffinerat från lastning till lossning

Green Cargo transporterar närmare 130 000 ton raffinerat socker och sockerlösningar per år till Danisco Sugars
kunder i Sverige – huvudsakligen med tåg. Logistikupplägget omfattar 35 olika tåglinjer från Arlöv i söder till Luleå i
norr. I en del av uppdragen görs transporten med tåg ända fram till kundens industrispår. Green Cargos uppdrag
innefattar hela kedjan, från transport till lossning hos slutkund. I de fall spår saknas ända fram sker omlastning till
lastbil för den sista sträckan. För bulktransporter används specialutrustade fordon med tippchassi.

Vårt erbjudande
Green Cargo erbjuder hållbara logistiklösningar. Vi säkerställer att godset kommer
fram i rätt skick, till rätt plats och i rätt tid. Det gäller oavsett om det är en standardiserad
transport från A till B eller ett kundunikt upplägg från A till Ö. Våra logistikkoncept möter
de flesta kundbehov.

Kund
Lastbil

Kund

Tåg

Tåg
Båt

Terminal

Rangerbangård

Kund

Tågstyrning och
Customer Service

Green Cargo
Inrikes och utrikes

Green Cargo
Systemtransport

Green Cargo
Specialtransport

Green Cargo
Entreprenad

Kostnadseffektiva transporter av
såväl stora volymer som enskilda
vagnar. Vårt nätverk binder sam
man Sverige med övriga Skandi
navien och den europeiska kon
tinenten.

Kundanpassade logistikflöden
som riktar sig till företag med
behov av garanterad kapacitet
för transporter av stora volymer
mellan fasta destinationer.

Säkra transporter av extra tungt,
brett, långt, högt eller känsligt
gods som kräver speciell han
tering och kompetens. Det kan
vara allt från enstaka sändningar
eller korta serier av skrymmande
gods till stora volymer med sam
tidig leverans.

Med våra entreprenadtjänster
inom växling, administration,
produktion, logistik och resurs
uthyrning kan vi säkerställa en
hög kvalitet genom hela logis
tikkedjan.
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Lastbil

Kund

Tåg

Kund

Logistikcenter

Terminal

Tåg

Kund

Lastbil

Green Cargo
Intermodal

Green Cargo
Biofuel

Green Cargo
Bioflex

Green Cargo
Bil

Fjärrtransporter av lösa last
bärare där järnväg och lastbil
kombineras. Dörr-till-dörr, enkelt
och kostnadseffektivt.

Kundanpassade transportsys
tem för biobränsle som riktar sig
till företag med behov av löpan
de råvarutillgång. I de fall järn
vägen inte når ända fram kom
pletterar vi transportupplägget
med lastbil.

Flexibla transportlösningar av
biomassa. Särskild utrustning
och volymoptimerade behållare
håller råvaran ren genom hela
transportkedjan och möjliggör
flisning direkt till lastbärarna.

Skräddarsydda lastbilslösning
ar för distribution, forsling till och
från järnvägen samt vid fjärrtrans
porter.
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erbjudande

Smart logistik – för både kunden och miljön

Green Cargo erbjuder effektiv grön logistik med järn
vägstransporter som huvudresurs. Genom att kombi
nera tåg och bil samt tjänster inom tredjepartslogistik
kan vi erbjuda våra kunder såväl kostnadseffektiva som
klimatsmarta transportupplägg. Det är det vi menar när
vi pratar om smart logistik.
Vår kärnaffär är inrikes och utrikes transporter med järn
vägen som bas. Våra kunduppdrag innefattar allt från stan
dardiserade transporter mellan punkt A och punkt B till
kundunika logistikupplägg där vi erbjuder hållbara lösningar
genom hela logistikkedjan. De flesta uppdrag bygger på en
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långväga tågtransport i ett omfattande spårnät kombinerat
med finmaskig distribution med lastbil ända ut till kund. I vår
tredjepartslogistik effektiviserar vi kundernas försörjnings
kedja genom lagerhållning, distribution och styrning av varu
flöden – i våra logistikcentra eller kundens egna.
Behovet av transporter och effektiv logistik kommer att
öka även om hela näringslivet befinner sig i en lågkonjunk
tur nu. Goda miljöprestanda i transporterna har varit fort
satt viktigt under 2008. Däremot har kundernas krav på
kapacitet och tillgänglighet samt precision och kostnads
effektivitet i leveranserna skärpts, främst inom industri- och
handelssegmenten, till följd av ett tuffare ekonomiskt läge.

erbjudande

Green Cargo har 1 500 kunder. Under året har vi trots den
vikande konjunkturen tecknat flera nya avtal, främst inom
intermodala transporter och tredjepartslogistik. Vi har även
utvecklat vårt samarbete med DB Schenker och har idag
flera internationella kundupplägg främst med Tyskland,
Norge och Italien.
Långsiktigt hållbara erbjudanden
utifrån kundens behov

En central del i vår idé om hållbar logistik är hållbara kund
löften. Vår kanske viktigaste konkurrensfördel är att vi kan
möta kundernas krav på leveranspunktlighet. Under 2008
har vi haft en fortsatt stabil punktlighetsnivå på drygt 95
procent till kund.
Eftersom en stor del av våra kundupplägg innefattar
transporter på både väg och järnväg finns spetskompetens
för såväl tåg som lastbil samlat i en central Customer Ser
vice. Det har underlättat vårt arbete med att etablera ett
tydligt gränssnitt gentemot våra kunder där hela kedjan
från avtal via order till faktura hänger ihop.
Många kunder väljer Green Cargo för transporternas
goda miljöprestanda – flera för att deras kunder kräver det.
De kunder vars transporter med oss klarar gränsen 10 gram
koldioxidutsläpp per nettotonkilometer erbjuds Green Cargo
Klimatintyg. Intyget är ett kvitto på att de har valt en klimat
smart logistiklösning. År 2008 mottog 24 kunder sitt Green
Cargo klimatintyg vid en ceremoni med näringsminister
Maud Olofsson.
Vårt erbjudande inom järnvägslogistik är indelat i ett
antal tjänster varav flertalet i form av paketerade koncept.
De flesta tjänsterna innefattar olika serviceåtaganden, IT
och administrativa upplägg, eller kan i tillvalen byggas på
med sådana. För industrin eller i andra fall när det rör sig
om stora eller regelbundna volymer erbjuds individuell kund
anpassning. Kundernas verklighet och kravbild förändras
vilket också våra erbjudanden måste göra. Vår strategi är
att utveckla tjänster som stärker Green Cargos konkur
renskraft och möjliggör tillväxt i såväl volym som värde. För

En ökad andel gods på järnväg
är ett sätt att möta marknadens krav
på smart logistik som är effektiv för
både kunden och miljön.

Vår kanske viktigaste konkurrensfördel
är att vi kan möta kundernas krav på
leveranspunktlighet. Under 2008 har vi
haft en fortsatt stabil punktlighetsnivå
på drygt 95 procent till kund.
att lyckas måste vi alltid utgå från kundens behov på kort
och lång sikt.
Utveckling av våra tjänster sker i nära samråd med kun
der och samarbetspartners. Utgångspunkten är att ta fram
de bästa koncepten för de kundbehov som går att lösa med
järnvägsbaserad logistik i centrum och där kostnadseffek
tivitet och miljö är kritiska konkurrensfaktorer. Under 2008
har vi fokuserat våra utvecklingsinsatser till den intermo
dala affären.
Möjligheten att öka andelen gods på
järnväg är störst i intermodala upplägg

Efterfrågan på intermodala transporter ökar, såväl natio
nellt som internationellt. Det leder till att fler aktörer erbju
der sina kunder kombinerade logistikflöden med väg-,
järnvägs-, sjö och flygtransporter. Även om lastbil är det
som dominerar landtransporter idag bidrar ökad miljömed
vetenhet hos konsumenterna, fortsatt höga priser på driv
medel och trängsel på vägarna till att fler väljer järnväg.
Priset på drivmedel gick ner i slutet av 2008 från att ha
legat på rekordhöga nivåer. Men ovissheten kring långsik
tig prisutveckling på olja kommer sannolikt att driva på en
övergång från väg till järnväg. En ökad andel gods på järn
väg är ett sätt att möta marknadens krav på smart logistik
som är effektiv för både kunden och miljön. Green Cargo
ser därför stora utvecklingsmöjligheter för den intermo
dala affären. Här är möjligheten som störst att lyfta gods
från väg till spår för de långa sträckorna. Under 2008 upp
gick de intermodala volymerna på järnväg till knappt 259
TEU. Det är en ökning med 2,3 procent mot föregående år.
Tredjepartslogistik –
en marknad i stark tillväxt

Det finns ett omvänt samband mellan lågkonjunktur och till
växt inom tredjepartslogistik. Orsaken är att många företag
ser över sin logistikverksamhet i sämre tider och tar hjälp av
externa specialister. I Europa finns en trend mot regionala
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erbjudande

I grunden handlar våra tredjepartslösningar
om att spara pengar åt våra kunder. Vår
erfarenhet av komplicerade logistikuppdrag
bygger på samarbeten med flera kunder i
marknadsledande position som har stora
globala volymflöden.
distributionscentra vilket innebär att kringtjänster som in
frakter och distribution växer, liksom internationella upp
lägg av flöden med återlastning.
Green Cargo är en av Nordens tre största aktörer inom
tredjepartslogistik och den enda som kan erbjuda egna
järnvägslösningar. Vi vänder oss till företag med behov av
effektiv lagerhållning, distribution och styrning av sina varu
flöden. Gemensamt för våra kunder är att de ställer precisa
krav på korta ledtider, minskad kapitalbindning, effektivitet
och kvalitet samt eftersträvar goda miljöprestanda. Med
lång erfarenhet och ny teknik säkerställer våra medarbe
tare hög plockkvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet till
kund. Vi har för sjätte året i rad en ackumulerad plockkvali
tet på över 99,8 procent.
I grunden handlar våra tredjepartslösningar om att spara
pengar åt våra kunder. Vår erfarenhet av komplicerade
logistikuppdrag bygger på samarbeten med flera kunder i
marknadsledande position som har stora globala volym
flöden. Tack vare att vi erbjuder kompletta helhetsåtagan
den kan vi effektivisera kundernas försörjningskedja och
hjälpa dem att möta handelns krav på flexibilitet och pro
duktanpassning. I första hand är vi inriktade på konfektion,
alkoholhaltiga drycker, dagligvaror, elektronik, däck, bygg
marknad samt sport och fritid.
Vårt erbjudande inom tredjepartslogistik innefattar
import, förtullning och tullager, ankomstkontroller, lagring,
kundorderregistrering, orderplockning och distribution samt
förädling av varor. Vi styr, kontrollerar och ansvarar för hela
varu- och informationsflödet mellan kunden, kundens kund
och kundens leverantörer. Med vår track & tracefunktion är
det möjligt att följa varan genom hela kedjan från lager till
slutdestination.
Green Cargos 11 logistikenheter, med en total yta av
195 000 kvadratmeter, är strategiskt placerade i Stockholm,
Norrköping, Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn, varav
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Tågfakta 		
 Lok: 421, varav 230 ellok och 191 diesellok.
 Vagnar: 6 678, 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: 150 egna lastbilar. Lastbilsflottan uppgraderas kontinuer
ligt. Under 2008 togs ytterligare 19 nya bilar i drift varav 2 stycken
Euro 4 och 17 stycken Euro 5. Totalt har nu ca 40 procent av last
bilsflottan Euro 4- eller Euro 5-motorer.
 Platskontor: 13 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
 Logistikenheter: 11 stycken fördelade på 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,
distribution och förädling.

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

merparten är spåranslutna. Green Cargos växande verk
samhet inom tredjepartslogistik har under året präglats av
god lönsamhet och flera nya kunduppdrag. Omsättningen
2008 ökade med 22 procent jämfört med 2007. För att kunna
möta den ökade efterfrågan och stärka Green Cargos er
bjudande inom tredjepartslogistik investerar vi i ytterligare
50 000 kvadratmeter terminalyta i Stockholm, Norrköping
och Helsingborg.

samverkan för
volkswagens transporter

Volkswagen sparar årligen in 1 500 lastbilstransporter
av reservdelar genom en järnvägslösning från Tyskland
till Sverige. Det är hållbar logistik som ett resultat av
samverkan mellan flera parter, med Volkswagen och
Nykvarns kommun som föregångare. När Volkswagen
ville bygga sitt Norden-lager med spåranslutning, blev
detta möjligt tack vare Nykvarns kommun som ordnade
spåranslutningen. I Tyskland dras tågen av DB Schenker Rail och sedan tar vårt gemensamma bolag över
för en pålitlig transport utan lokbyten TysklandDanmark-Sverige. Från Malmö drar vi på Green
Cargo vagnarna vidare upp till Volkswagens
lager i Nykvarn.

Lastbil
Lastbil
LILLESTRÖM

NYKVARN

Green Cargo

DB Schenker Rail
Scandinavia

53% retur åter till Tyskland

Tåg
DB Schenker Rail

Volkswagen
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Det går inte att köra tåg på väg – men det går att köra bil på järnväg

Under 2008 transporterade Scandinavian Motortransport 79 277 bilar på järnväg, vilket motsvarar 11 300 vagnar.
Sedan 1980-talet är järnvägen en viktig del i Scandinavian Motortransports miljö- och kvalitetsarbete. Företaget
äger 100 egna järnvägsvagnar och har investerat i 14 terminaler över hela landet. Bilarnas resa börjar med båt från
kontinenten. Väl framme i Sverige lastas de om till tåg för vidare transport till någon av Motortransports terminaler.
I vagnarna blandas välkända märken som exempelvis Citroën, Alfa Romeo, Volvo, Toyota och Peugeot. I järnvägsuppläggen används lastbil enbart för den sista sträckan till butik. Green Cargos ansvar innefattar i första hand
transport men också lossning av bilarna förekommer.

Samarbete med lång hållbarhet

Hela Green Cargo samverkar för att klara Procordias logistikbehov. Vårt Logistikcenter Syd i Helsingborg lagerhåller
och hanterar årligen cirka 180 000 pallar med kolonialvaror. Vår lastbilsverksamhet sköter distributionen från Helsingborg till mottagare i Skåne och vår järnvägsverksamhet drar årligen knappt 400 godsvagnar för Procordia från Helsing
borg till Bro och Umeå. Ett nytt avtal med Procordia tecknades 2007 men samarbetet sträcker sig längre tillbaka än
så. Redan på 1970-talet transporterades stora volymer på järnväg för Felix som idag är en del av Procordia.

Minskade volymer 20%
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förvaltningsberättelse

om green cargo

Vår verksamhet 2008
Scandinavia A/S. Bolagen styrs i huvudsak via styrelse
representation. Alla transaktioner mellan koncernbolagen
sker på marknadsmässiga villkor. Läs mer om Green Cargos
dotter- och intresseföretag på sidorna 50–51.

Uppgifterna avser 2008. Samtliga belopp är angivna i miljo
ner kronor om inget annat anges.
koncernen

Moderbolaget Green Cargo AB är ett godstransport- och
logistikföretag på den europeiska marknaden. Visionen är
att vara det ledande logistikföretaget som bygger på och
medverkar till en hållbar utveckling, nationellt och internatio
nellt. Järnvägstransporter utgör basen i verksamheten. Bil
transporter är ett komplement och kombinationen tåg och
lastbil är allt vanligare. För att erbjuda heltäckande logistik
lösningar bedriver Green Cargo också tredjepartslogistik,
som innefattar lagring, hantering och distribution. De största
kunderna finns inom industrierna stål, kemi, bil, verkstad,
skog och handel.
Green Cargo AB är organiserat i de tre verksamhetsom
rådena Rail, Road och Logistics. Verksamheten bedrivs i sex
divisioner: Business, Marketing & Sales, Customer Service,
Operations, Road och Logistics. Samtliga verksamheter
drivs med resultatansvar. Därtill finns sju stabsfunktioner.
Green Cargo ägs till 100 procent av den svenska staten,
förvaltas av Näringsdepartementet och ingår i gruppen
”Företag med marknadsmässiga krav”.
Utöver moderbolaget omfattar Green Cargo-koncernen
de fyra dotterföretagen Nordisk Transport Rail (NTR), TGOJ
Trafik AB, Hallsbergs Terminal AB och Green Cargo Road
& Logistics A/S samt intresseföretagen CargoNet AS, Sea
Rail EEIG och sedan mars 2008 även DB Schenker Rail

Nyckeltal
Rörelsens intäkter
Resultat efter finansiella poster

2008

2007

6 432

6 157

KONCERNFÖRÄNDRINGAR UNDER 2008

Green Cargos förvärv av DB Schenker Rail Scandinavia
A/S slutfördes i mars 2008. Företaget är sedan dess ett
gemensamt produktionsbolag för Green Cargo och det
tyska godstågsbolaget DB Schenker Rail Deutschland AG.
Efter omstrukturering av verksamheten ska företaget, som
har sin bas i Danmark, tillhandahålla mer effektiva gods
transporter med hög punktlighet mellan Skandinavien och
Centraleuropa. Green Cargo äger 49 procent av DB Schen
ker Rail Scandinavia A/S.
Under andra kvartalet 2008 utträdde Tallink Silja Oy som
delägare i SeaRail EEIG och ägarandelen förvärvades till lika
delar av de andra två delägarna, Green Cargo och det finska
järnvägsföretaget VR Cargo. Bolaget redovisas även fort
satt som intressebolag. I januari 2009 övertogs hela verk
samheten av det nybildade aktiebolaget SeaRail OY, som
också ägs till hälften var av Green Cargo och VR Cargo.
VIKTIGA HÄNDELSER 2008

Green Cargos verksamhetsår 2008 präglades av fortsatt
produktutveckling, såsom den internationella trafiken och
den intermodala produkten. Fram till oktober ökade de
transporterade godsvolymerna, men därefter har de sjunkit

Koncernen
2006
2005

5 883

5 864

2004

2008

2007

5 950

5 571

5 357

Moderbolaget
2006
2005

5 214

5 266

2004

5 252

27

246

245

137

40

11

257

235

132

51

Tillgångar

4 242

3 809

3 949

3 928

3 071

3 699

3 290

3 694

3 682

2 851

Skulder

2 753

2 182

2 420

2 557

2 662

2 256

1 703

2 202

2 361

2 462

Eget kapital

1 489

1 627

1 529

1 371

409

1 443

1 587

1 492

1 321

389

Kassaflöde från den löpande verksamheten

221

360

386

311

282

119

375

367

315

292

Nettoinvesteringar

591

202

163

244

287

591

212

128

238

259

Rörelsemarginal, %

2

5

5

4

2

2

5

5

4

3

Avkastning på eget kapital, %

0

11

11

39

11

0

12

12

41

12

35

43

39

35

13

39

48

40

36

14

Soliditet, %
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dramatiskt. Fokus skiftade därför över till kostnadsminsk
ningar och anpassning av produktionsresurserna till efter
frågan.
Under året har Green Cargo:
Behållit sin höga punktlighetsnivå till kund i den inrikes
järnvägstrafiken. Punktligheten har i snitt varit 95 procent.
Till följd av den drastiska konjunkturnedgången varslat om
övertalighet av cirka 400 tjänster.
Slutfört köpet av 49 procent i DB Schenker Rail Scandi
navia A/S. I mitten av juni började godstågen gå för Volvo
Logistics från Älmhult i Småland mot kontinenten, draget
av ett modernt flersystemlok.
Fortsatt med moderniseringen av 104 lok. Totalt uppgick
bruttoinvesteringarna 2008 till 608 (240) och de är en
central del i vår framtidssatsning. Beställda ej levererade
investeringar uppgår vid årets slut till SEK 1,8 miljarder.
Delat ut 24 Green Cargo Klimatintyg.
Slutit det största kontraktet någonsin för järnvägstrans
porter genom ett tioårigt samarbete med SSAB. Avtalet
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avser transporter av stålämnen och valsade produkter
mellan Borlänge, Luleå och Oxelösund. SSAB ställde
höga krav på kapacitet och minskad miljöbelastning, vilket
även föranledde en investering för Green Cargo i 16 topp
moderna lok.
Slutit avtal med Coop om att flytta över en stor del av före
tagets långväga varutransporter inom Sverige från lastbil
till järnväg.
Slutit avtal med flera nya kunder inom verksamhetsområde
Logistics. Kunderna kommer främst från branscherna kon
fektion, sprit och vin samt byggmarknad. Tredjepartslogis
tiken växte med 22 procent och vi investerar i ökad lager
kapacitet med 50 000 kvadratmeter.
Ökat omsättningen inom sin lastbilsverksamhet med 23
procent.
Gått med i initiativet ”Klimatneutrala godstransporter på
väg” och öppnat för samverkan mellan godstransporter på
landsväg och järnväg för att halvera transportbranschens
koldioxidutsläpp innan 2020.
Sänkt sin sjukfrånvaro för sjunde året i rad.
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om green cargo

Näringsdepartementet
Bolagsstämma
Styrelse
Intresseföretag

Dotterföretag

VD och
koncernledning

CargoNet AS
SeaRail EEIG
DB Schenker Rail Scandinavia A/S

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

International
Business
Safety
& Security

Sustainable
Development

ICT

Human
Resources

Finance

Corporate
Communications

Rail
Business

Marketing
and Sales

Operations

Customer
Service

Green Cargo ägs till 100 procent av den svenska staten som företräds
av Näringsdepartementet. Styrelsen har 8 ledamöter samt 4 personal
representanter (2 ordinarie och 2 suppleanter). Verksamheten drivs främst
i moderbolaget, Green Cargo AB. Därutöver drivs kompletterande verk

Road

Logistics

Road

Logistics

samhet i 4 dotterföretag och 3 intresseföretag. Dessa styrs genom styrelse
representation. VD har stöd av en koncernledning med 13 medlemmar,
representanter för staberna samt de 6 divisionerna.
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En aktör bland andra
Vi är övertygade om att ansvarsfullt agerande och
långsiktighet i våra interna och externa relationer avgör
vår framgång. Likväl som vi på Green Cargo ställer krav
på aktörer i vår omvärld, så ställer de krav på oss i
frågor som är viktiga för dem. Det handlar såväl om
ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter.
I den kontinuerliga interaktionen med våra intressenter
har vi tydliga prioriteringar och mål som vi följer upp.
Utöver vår strävan att nå visionen ska vår styrning
säkerställa att de dagliga aktiviteterna är i linje med
våra intressenters förväntningar på oss. Nedan ges en
översiktlig presentation av Green Cargos intressenter,
av vilka kunder, medarbetare och ägaren är särskilt
styrande för vårt arbete. Läs mer om ”Nyckeltal för
uppföljning” på sidorna 37–45.

Leverantörer och andra
samarbetspartners
Övergripande prioriteringar: Vi har ett antal samarbeten
– såväl nationella som internationella – som syftar till att
säkerställa kvaliteten på vårt arbete. Varje samarbetsrela
tion är viktig för att höja kvaliteten i vårt erbjudande och
bygger på ömsesidigt kravställande.
Uppföljning: Vi har regelbundna avstämningsmöten med
våra större leverantörer. Vi ställer också krav på och gran
skar 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, pro
duktutveckling samt lok- och vagnutnyttjande och äger
sedan 2008 ett gemensamt produktionsbolag.
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Kunder
Övergripande prioriteringar: Våra kunder ställer höga krav
på bransch- och logistikkompetens som bidrar till att effekti
visera deras processer. Den kompetensen ska vara ledande
när det gäller punktlighet, kostnadseffektivitet och miljö
prestanda.
Uppföljning: Vid sidan av den dagliga kundkontakten hål
ler undersökningen Kunddialogen oss uppdaterade om våra
kunders prioriteringar, hur vi lever upp till deras förväntningar
och hur vi ska förbättra oss. Därtill gör vi löpande mätningar
av punktlighet och tillgänglighet. Vi har också affärsutveck
lingsavtal med ett antal av våra kunder samt sedan 2008 ett
kundserviceråd med representanter från varje division som
följer upp hur kunderna upplever Green Cargo.
Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet, punktlighet (in
rikes järnväg), plockkvalitet (logistik), faktureringskvalitet
(bil), miljövärde från kunddialog.

Myndigheter och organisationer
Övergripande prioriteringar: Myndigheter och organisa
tioner ställer olika krav på oss. Kvalitet, infrastruktur, regler
och säkerhet är vanliga frågeställningar i våra kontakter med
myndigheter och organisationer. För att driva transportbran
schens gemensamma frågor samarbetar vi till exempel med
Transportstyrelsen, Räddningsverket, Banverket, Transport
industriförbundet och Branschföreningen Tågoperatörerna
samt är aktiva i regeringens Logistikforum.
Uppföljning: Vi har kontinuerliga avstämningsmöten med
de myndigheter och organisationer som har intresse av oss
och kan ställa krav på vår verksamhet. Vi vänder oss också
till dem för att driva på förändringar inom logistikbranschen.
Nyckeltal för uppföljning: Antal genomförda direkta aktivi
teter, trafiksäkerhet, miljöprestanda.
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våra intressenter

Medarbetare

Ägare

Övergripande prioriteringar: Medarbetarna vill ha menings
fulla och motiverande arbeten, kunna vara stolta över sin
arbetsplats och känna att företaget arbetar för en bättre
miljö. Vi lägger kraft på ledarskap, internkommunikation
och friskvård. På så sätt vill vi samtidigt att medarbetarna
känner att de kan bidra till att påverka Green Cargos ut
veckling.

Övergripande prioriteringar: Vår ägare har angett krav
på marknadsmässig avkastning med relevanta och tydliga
mål för vår verksamhet. Regeringen har dessutom identifie
rat särskilda frågor där statligt ägda företag ska agera före
dömligt. Det gäller bland annat jämställdhet, miljö, mång
fald, en frisk arbetsplats och företagets roll i samhället.

Uppföljning: Återkommande arbetsplatsträffar, möten för
samverkan, medarbetarplaner och medarbetarsamtal samt
ledarskap i vardagen bidrar till utveckling av våra medar
betare och en god arbetsmiljö. Medarbetardialogen, som
genomförs med jämna mellanrum, visar också vad medar
betarna anser vara viktiga förutsättningar för trivsel och
goda arbetsprestationer.

Uppföljning: Näringsdepartementets verktyg för styrning
av verksamheten är styrelsesammansättning, revisorer och
årlig genomlysning. Green Cargos styrelse är utsedd av
Näringsdepartementet. Kraven på Green Cargos rappor
tering är desamma som för börsnoterade bolag. Från och
med 2008 ska de statliga bolagen även redovisa sitt hållbar
hetsarbete utifrån redovisningsstandarden Global Reporting
Initiative (GRI).

Nyckeltal för uppföljning: Antal medarbetare som deltagit i
minst en arbetsplatsträff, andel medarbetare med aktuell med
arbetarplan, medarbetardialogen, miljöimage, sjukfrånvaro.

Nyckeltal för uppföljning: Rörelsemarginal, avkastning på
eget kapital, soliditet, trafiksäkerhetsindex, miljöprestanda,
sjukfrånvaro.

Kommuner och närboende
Övergripande prioriteringar: Vi verkar på omkring 100
orter runtom i Sverige och vill ha en positiv inverkan i vår
närmiljö. På varje ort krävs en lokal dialog i egenskap av
arbetsgivare och aktör i det lokala samhället. Samarbeten
med skolor och hänsyn till närboende som kan beröras av
tomgångskörning, buller och ljud från växlingsarbete och
trafik är en del av vår vardag.
Uppföljning: Vi samråder med kommuner om vår verksam
het och lyssnar på synpunkter och krav från den lokala om
givningen. Vi har också kontakt med skolor och högskolor
för att ge elever och studenter insyn i logistikbranschen
och Green Cargo.

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 medveten
het om transportsektorns miljöpåverkan. Därför kommuni
cerar vi vid behov i olika kanaler för att driva dessa frågor.
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 samhällsuppgift.

Nyckeltal för uppföljning: Antal genomförda direkta aktivi
teter, Green Cargo Volontär, miljöprestanda, trafiksäkerhet.
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Styrning genom sex lika viktiga målområden
Green Cargo styrs för att utvecklas i enlighet med
ägarens mål för verksamheten och företagets vision.
Under verksamhetsåret 2008 har Green Cargo AB letts av
en styrelse bestående av åtta ledamöter, varav två ledamö
ter valdes in som nya på årsstämman den 25 april 2008. I
styrelsen ingår också två arbetstagarrepresentanter och två
suppleanter till dessa. Styrelsen består av tre kvinnor och
sju män. Under året har styrelsen sammanträtt vid nio tillfäl
len, varav ett av dessa möten har haft närvaro av revisorerna.
Green Cargos verkställande direktör är styrelsens främsta
kontaktyta gentemot organisationen och medarbetarna.
För att driva och övervaka bolaget i enlighet med Green
Cargos vision och de villkor som stipuleras i statens ägarpo
litik, har de strategiska frågorna under 2008 året varit:
Kostnadsrationaliseringar.
Konsekvenser av finanskris och lågkonjunktur.
Trafiksäkerhet.
Investeringar i anläggningstillgångar.
STYRNING OCH UPPFÖLJNING GENOM MÅLTAVLAN

Green Cargos verksamhet styrs via rullande treåriga affärs
planer, som är framtagna av koncernledningen och beslu
tade i styrelsen. Affärsplanerna slår fast strategier och mål
för hela företaget och samtliga delar av organisationen på
ett och på tre års sikt. Dessa översätts sedan till konkreta
aktiviteter. Målen är av social, miljömässig och ekonomisk
karaktär och följs upp på alla nivåer i organisationen – från
styrelsen till bangårdsoperatören – i den så kallade Mål
tavlan. Det betyder att såväl styrelsen och ledningen som
medarbetaren på den lokala arbetsplatsen löpande tar del
av samma information. Måltavlan består av de sex målom
rådena säkerhet, medarbetare, samhälle, miljö, kund och
finans, som alla är kopplade till visionen och kärnvärdet
hållbar utveckling. Målområdena hjälper oss samtidigt att
styra verksamheten i enlighet med de krav som våra intres
senter ställer på oss. Frekvensen på måluppföljningen är
årsvis, månadsvis och i vissa fall till och med veckovis och
dagligen. På så sätt kan vi hålla oss uppdaterade om våra
prestationer. Det gör Måltavlan till ett viktigt verktyg för
ständiga förbättringar, och ökar samtidigt möjligheten att
motverka negativa avvikelser innan de hinner ge några
större konsekvenser.
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MÅLTAVLAN

Är ett stöd i vår verksamhetsstyrning och hjälper
oss att nå verksamhetsmål.
Ökar transparensen i organisationen.
Ökar, genom uppföljning, möjligheten att arbeta
mer förebyggande och minska risker.
Stärker, genom att genomsyra hela organisationen,
känslan av delaktighet och förståelse för hur med
arbetaren kan bidra till utvecklingen.

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.

För att säkerställa att Måltavlan speglar aktiviteterna i orga
nisationen och underlätta för varje medarbetare att löpande
ta del av dess information, finns Måltavlan ute på varje lokal
avdelning. Där bryts den ned i lokala måltavlor med egna
mål. På så sätt vill vi skapa transparens i företaget och öka
delaktigheten när alla medarbetare på sina arbetsplatser
har möjlighet att se och påverka hur verksamheten – och
den egna arbetsinsatsen – utvecklas i relation till de upp
satta målen. De lokala och koncerngemensamma resulta
ten kan sedan följas på intranät och monitorer. På arbets
platsträffar diskuterar medarbetarna uppnådda resultat och
pågående aktiviteter för att hitta nya vägar till förbättringar.
En lokal Måltavla omfattar i regel en arbetsplats med egen
arbetsledare.
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så styr vi green cargo

verksamhetsstyrning

Vision
Affärsidé
Måltavlan
Policies
Riktlinjer och
rutiner
Uppföljning

Affärsplanen innefattar såväl vision och affärsidé som mål och akti
viteter inom samtliga målområden. Det är styrelsen som godkänner
affärsplanen. Måltavlan hjälper oss att arbeta mot visionen.

Följande sidor presenterar Green Cargos arbete och de
result at vi har uppnått under 2008 inom de sex målom
rådena säkerhet, medarbetare, samhälle, miljö, kund och
finans. Redovisningen av målområdena avser moderbola
get Green Cargo AB, med undantag av målområde finans
som redovisar resultat på koncernnivå. De händelser och
aktiviteter som i varje målområdesavsnitt redovisas under
rubriken ”Hänt under 2008” är ett urval och således inte en
heltäckande presentation av alla händelser under året. På
samma sätt innefattar ”Prioriteringar 2009” exempel på
kommande satsningar.
Inom varje målområde finns ett antal vägledande policyer,
såsom miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetspolicy. Därtill hjäl
per rutiner och riktlinjer medarbetarna i det dagliga arbetet.

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 använder Green Cargo SIQs
modell för kundorienterad verksamhetsutveckling för att
ytterligare vässa arbetet med ständiga förbättringar.
På www.greencargo.com finns definitioner av de mäte
tal som ingår i varje målområde.
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Karl-Gunnar Holmqvist
Född 1946. Ordförande sedan
januari 2001. Hemort Luleå.
Ordförande i HSB Norr, Swed
bank Luleå och Valrossen AB.
Styrelseledamot i Norrbottens
Media AB.
Stefan Bieder
Född 1958. Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan
maj 2001. Hemort Landskrona.
Arbetstagarrepresentant
utsedd av Fackförbundet ST.
Anställd sedan 1981.
Lena Olving
Född 1956. Civilingen
jör Maskinteknik, Chalmers
Tekniska Högskola. Ledamot
sedan maj 2008. Hemort Göte
borg. Executive Vice President
and Business Group Chairman
Systems&Products Saab AB,
Styrelseledamot i Gunnebo AB,
ledamot i Kungliga Ingenjörs
vetenskapsakademin ( IVA).
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Lotta Lundén
Född 1957. Civilekonom.
Ledamot i styrelsen sedan april
2006. Hemort Stockholm. Part
ner i och grundare av Koncept
verkstan AB, Styrelseledamot
i Exportrådet, Bergendahls
gruppen, Glitter, Lammhults
Design Group, Akademi
bokhandeln, Twilfit.
Anders Gustavsson
Född 1961. Facklig företrädare.
Suppleant i styrelsen sedan
augusti 2004. Hemort Göte
borg. Arbetstagarrepresen
tant utsedd av Fackförbundet
SEKO. Anställd sedan 1981.
Björn T Johansson
Född 1960. Facklig före
trädare. Suppleant i styrelsen
sedan maj 2001. Hemort Laröd.
Arbetstagarrepresentant
utsedd av Fackförbundet ST.
Anställd sedan 1984. Bransch
ordförande ST SpårTrafik.
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Björn Mikkelsen
Född 1962. Civilekonom, jur.
kand., Lunds universitet.
Ledamot i styrelsen sedan
april 2003. Hemort Stock
holm. Kansliråd i Närings
departementet. Styrelse
ledamot i SJ AB.
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 AB:s amerikanska
dotterbolag.

Jan Sjöqvist
Född 1948. Civilekonom. Leda
mot i styrelsen sedan janu
ari 2001. Hemort Stockholm.
Ordförande i Concordia Buss
AB och Oden Anläggnings
entreprenad AB. Styrelse
ledamot i Stora Enso OY och
Aspen AB.
Håkan Buskhe
Född 1963. Teknisk licentiat.
Ledamot i styrelsen sedan april
2007. Hemort Malmö. CEO
E.ON Nordic AB.

Peter Lundmark
Född 1958. Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan maj
2001. Hemort Umeå. Arbets
tagarrepresentant utsedd av
Fackförbundet SEKO. Anställd
sedan 1976.
Tryggve Sthen
Född 1952. Civilingenör.
Ledamot i styrelsen sedan
april 2008. Hemort Göteborg.
President, AB SKF Automotive
Division.
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Sören Belin
CEO.
Född 1953.
I verksamheten sedan 2006.

Gunnar Andersson
CFO, Executive Vice
President. Född 1952.
I verksamheten sedan 2000.

Olle Wennerstein
Executive Vice President
International. Född 1947.
I verksamheten sedan 2004.

Jan Lilieborg
Senior Vice President
Business. Född 1955.
I verksamheten sedan 2007.

Bertil Nilsson
Senior Vice President
Operations. Född 1950.
I verksamheten sedan 2008.

Anette Löhnn
Senior Vice President
Customer Service.
Född 1965.
I verksamheten sedan 2003.

Hans Paridon
Senior Vice President Road.
Född 1953.
I verksamheten sedan 2007.

Atna Nasiopoulos
Senior Vice President
Logistics. Född 1950.
I verksamheten sedan 1998.

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

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

ledning

Mats Hanson
Senior Vice President
Marketing and Sales.
Född 1954.
I verksamheten sedan 2000.
Björn Rosell
CIO. Född 1962.
I verksamheten sedan 2006.

Mats Hollander
Director Corporate
Communications.
Född 1954.
I verksamheten sedan 2001.
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VISION	INNEBÖRD	MÅL	

Socialt hållbart

 En säker verksamhet
för medarbetare och
allmänhet.
 En attraktiv arbetsplats
och en bra framtid
för våra medarbetare.

Att alltid agera
med hänsyn till vår
omvärld.

Säkerhet
Trafiksäkerhetspolicy och mål
för säkerhetsarbetet.

s. 37

Att vår verksamhet
inte påverkar negativt
i något sammanhang.

Medarbetare
Arbetsmiljö- och kompetensförsörjningspolicy och mål
kopplade till medarbetare.

s. 38

Samhälle
Etikpolicy, etiska riktlinjer och
mål kopplade till samhälle.

s. 40

 En öppen och ärlig
dialog med våra
intressenter.

miljömässigt hållbart

VISION	INNEBÖRD	MÅL	

 Minimal egen miljö
påverkan.
 Marknadsföring av
klimatsmarta logistiklösningar och förståelse
för koppling mellan
transporter och
miljöpåverkan.

Att ständigt minimera
miljöpåverkan från vår
verksamhet.

ekonomiskt hållbart

VISION	INNEBÖRD	MÅL	
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 Uthålligt finansiellt
resultat.
 Erbjudanden som ger
långsiktiga och för
troendefulla relationer
med våra kunder.

STYRNING	AKTIVITETer

Att vi når starka
finansiella resultat
som tillåter oss att
utveckla långsiktigt
hållbara logistik
lösningar.

STYRNING	AKTIVITETer

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

s. 41–43

STYRNING	AKTIVITETer

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

s. 44

Finans
Ekonomistyrning och
finansiella mål.

s. 45–51

UPPFÖLJNING
Utfall 2006

Utfall 2007

Mål 2008

Utfall 2008

Mål 2009

Säkerhet
Trafiksäkerhetsindex, järnväg

92,3

93,0

94,5

92,7

94,5

Trafiksäkerhetsindex, vägtrafik

i.u.

94,4

94,5

95,3

94,5

Olyckskostnader järnväg, MSEK

14,5

13,10

9,56

13,17

9,65

2 861

2 859

Medarbetare
Medelantal årsman1

2 842

2 770

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

72

66

85

81

85

Andel medarbetare med aktuell medarbetarplan, %

32

67

90

67

90

Medarbetardialogen – Ledarskapsindex

64,2

i.u.

67,0

75,0

80,0

Medarbetardialogen – Medarbetarindex

62,8

i.u.

65,0

77,0

80,0

5,3

4,4

4,0

4,0

4,5

Sjukfrånvaro, %
Samhälle
Antal genomförda direkta aktiviteter

81

107

70

215

150

Green Cargo Volontär, antal timmar

i.u.

398

2 400

739

1 500

Utfall 2006

Utfall 2007

Mål 2008

Utfall 2008

Mål 2009

1)

På grund av osäkerheten i marknaden väljer vi att ej ange detta mål för 2009.

UPPFÖLJNING

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

3,6

3,0

2,8

3,1

2,7

Miljöprestanda, gram CO 2 /tonkm, lastbil

48,0

46,0

52,0

52,9

51,7

Elförbrukning, kW/m2 (avser lager)

38,0

41,0

38,0

35,6

35,0

Antal utfärdade Green Cargo Klimatintyg

16

22

30

24

30

Miljövärde kunddialog

63

i.u.

64

71

72

75,0

i.u.

77,0

75,3

78,0

Utfall 2006

Utfall 2007

Mål 2008

Utfall 2008

Mål 2009

Miljöimage, index från medarbetardialog

UPPFÖLJNING

Kund
Kundnöjdhet, kundens helhetsbedömning

68

i.u.

71

65

71

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

94

95

95

95

95

Plockkvalitet logistik, reklamationer/tusen orderrader

0,4

0,7

1,5

0,7

1,5

Faktureringskvalitet bil, krediteringar, %

1,2

1,6

0,13

0,14

0,13

Finans1					
Rörelsens intäkter, MSEK 2

5 883

6 157

6 425

6 432

Rörelsemarginal, % 2

4,8

4,8

4,9

2,2

Resultat efter finansnetto, MSEK 2

245

246

280

27

11

11

12

0

39

43

38

35

31,67

31,70

32,10

31,48

Avkastning på eget kapital, % 2
Soliditet, % 2
Volymer, miljarder bruttoton 2
Avser koncernen.
2)
På grund av osäkerheten i marknaden väljer vi att ej ange finansiella mål för 2009.
1)

35
35

säkerhet
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Säkerhet är grunden för vår kvalitet
Säkerhet lägger grunden för kvaliteten i Green Cargos
leverans till kunderna, ger medarbetarna en tryggare
arbetsmiljö samt minskar kostnader och eventuell miljö
påverkan. Vårt säkerhetsarbete syftar till, utöver att
uppfylla kraven från järnvägslagen och Transportstyrel
sen, att förhindra alla typer av olyckor i verksamheten.
Under 2008 har vi fortsatt att fokusera på att förändra atti
tyder till säkerhet inom järnvägsverksamheten. De flesta
olyckorna händer fortfarande på grund av bristande upp
märksamhet i samband med växlingsarbete.
Ett antal olyckor i växling, framförallt urspårningar och på
körningar, gör att målen för trafiksäkerhetsindex inom järn
vägsverksamheten och kalkylkostnad för växlingsolyckor
inte uppnåddes. I mars skadades en medarbetare allvarligt
vid en kollision i Oxelösund. På grund av fel i Banverkets
spåranläggning inträffade ett antal allvarliga urspårningar.
Målet för trafiksäkerhetsindex uppnåddes inom Road, där
antalet rapporterade olyckor var betydligt färre.
HÄNT UNDER 2008

Förändrad syn på trafiksäkerhet

Vi har fokuserat på att återkoppla vid avvikelserapportering
för att medarbetarna ska känna det meningsfullt att rap
portera. Vi har även arbetat med att ge arbetsledningen rätt
förutsättningar för att kunna arbeta trafiksäkert samt att
tydliggöra för medarbetarna om följderna av att bryta mot
gällande regelverk.
Utbildningar i säkerhet

Division Operations introducerade en ny modell för trafik
säkerhetsfortbildning, som varvar interaktiva moduler med
trafiksäkerhetspolicy
Green Cargo ska vara Sveriges säkraste transport- och
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.

Målområde säkerhet
(Moderbolaget)

Trafiksäkerhetsindex, järnväg
Trafiksäkerhetsindex, vägtrafik 1
Olyckskostnader järnväg, msek

Utfall
2007

Mål
2008

Utfall
2008

Mål
2009

93,0
94,4
13,10

94,5
94,5
9,56

92,7
95,3
13,17

94,5
94,5
9,65

  Lastbilsverksamheten har en ny modell för beräkning av trafiksäkerhetsindex.

1)

För definition av mätmetoder, se www.greencargo.com

lärarledd undervisning. Medarbetarna får också instude
ringsfrågor och diagnosiska prov för egna studier och av
slutar utbildningen med ett kunskapsprov. Fortbildningen
är behovsbaserad och pågår under ett helt år.
Samverkan för säkerhet

Green Cargo inledde ett samarbete med kunden Trätåg
och branschföreningen Skogsindustrierna för att förbättra
och säkerställa kvaliteten på lastning och lastsäkring av
timmer- och vedtransporter som körs på järnväg. Syftet är
att förebygga olyckor med tappade stockar. Vidare har vi
haft en konstruktiv säkerhetsdialog med Banverket, i syn
nerhet kring infrastrukturrelaterade olyckor och tillbud.
PRIORITERINGAR 2009

Nya trafiksäkerhetsregler (JTF)

Den 31 maj 2009 införs den största förändringen av den
svenska järnvägens trafiksäkerhetsregler i modern tid. Ett
nytt regelverk träder i kraft, som är anpassat till dagens
järnvägsmarknad med infrastrukturförvaltare och järnvägs
företag i samverkan och konkurrens. Green Cargo har del
tagit aktivt i utformningen av de nya reglerna i samarbete
med Järnvägsstyrelsen, Banverket och Branschföreningen
Tågoperatörerna. Under våren 2009 utbildar vi all vår järn
vägspersonal i trafiksäkerhetstjänst inför övergången till de
nya reglerna.
Riktad granskning av egenuppföljningssystemet

Utöver regelbundna revisioner i organisationen ska vi införa
ett nytt system för egenuppföljning av säkerhet, kvalitet och
arbetsmiljö, som bygger på att varje enhet löpande utvärde
rar sin egen verksamhet enligt fastställda checklistor. Vi
kommer att följa upp det nya systemet för att försäkra oss
om att metoden bidrar positivt till trafiksäkerheten.
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Medarbetarna står bakom kundnyttan
Medarbetare är en strategisk resurs för Green Cargo.
Vi vill erbjuda en attraktiv arbetsplats och säkerställa
att organisationen har rätt kompetens och motivation
för att kunna leverera effektiv hållbar logistik.
Under året fokuserade vi på ledarskap, friskvård och på att
öka andelen kvinnor inom produktionen. Vi fortsatte även
arbetet med att öka andelen medarbetarplaner och kvar
talsvisa arbetsplatsträffar, bland annat genom översyn av
instruktioner och utbildning av ledare i frågan. Till följd av
den vikande konjunkturen var vi i slutet av 2008 tvungna att
minska omfattningen av planerade och pågående aktivite
ter, införa anställningsstopp för verksamhetsområdena Rail
och Road och varsla 400 medarbetare.
Årets medarbetardialog visar att Green Cargos styrka är
tydliga beslutsvägar, rutiner och ansvarsfördelning. Utveck
lingsområdena är ledarskap, arbetsklimat och arbetsplats
träffar, som också var tema för höstens chefsprogram.
Vi når våra mål, förutom andelen medarbetare med aktu
ella medarbetarplaner och deltagande i arbetsplatsträffar.
HÄNT UNDER 2008

Ledarutveckling

De årliga programmen för ledarutveckling har fortlöpt. Ut
över ”Chefs- och ledarutveckling” genomfördes ”Baspro
grammet” med 196 chefer, projektledare och specialister.
Från olika divisioner och staber deltog också 13 medarbeta
re i ”Framtida chefer och ledare”, och i september startade
ett nytt program. Därtill gick drygt 100 chefer, specialister
och skyddsombud en grundutbildning inom arbetsmiljö.
Arbetsmiljö och hälsa

Målområde medarbetare
Utfall
2007

(Moderbolaget)

Mål
2008

Utfall
2008

Medelantal årsman 3
2 770 2 861 2 859
Andel medarbetare som deltagit
i minst en arbetsplatsträff under
innevarande kvartal, %
66
85
81		
Andel medarbetare med
aktuell medarbetarplan, %
67
90
67
67
752
Medarbetardialogen– Ledarskapsindex i.u. 1
65
772
Medarbetardialogen– Medarbetarindex i.u. 1
4,4
4,0
4,0
Sjukfrånvaro, %
1)
2)
3)

Mål
2009

85
90
80
80
4,5

 Ingen Medarbetardialog genomfördes 2007.
 Medarbetardialogen är ej jämförbar jämfört med tidigare år. Ny mätmetod från och med 2008.
På grund av osäkerheten i marknaden väljer vi att ej ange detta mål för 2009.

Sjukfrånvaro, anställda moderbolaget, 2002–2008
Procent
1010
88

8,1
7,0

6,7
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4,4
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för lokförare och erbjudande av praktikplatser för lokförare
och lastbilschaufförer.

Förberedelser har pågått för certifiering inom OHSAS 18001:
2007 (internationell arbetsmiljöstandard). Vi fastställde bland
annat en ny arbetsmiljöpolicy, gjorde ett hälsobokslut som
visar på ekonomiska effekter av vår fortsatt sjunkande sjuk
frånvaro och anordnade en friskvårdsvecka med temat ”Den
sunda vardagen”.

PRIORITERINGAR 2009

Kompetensförsörjning

Nedgången i affärsvolymer och varslet innebär också att
vi intensifierar arbetet med att fortbilda chefer och arbets
ledare inom arbetsmiljö för att öka kännedomen om psyko
sociala frågor och hur de på bästa sätt hanterar förändrings
processer.

Vi fortsatte att rekrytera produktionspersonal inom Rail
och Road. Vi fullföljde det påbörjade arbetet med bland
annat profilering av Green Cargo i tidskrifter och bransch
tidningar, medverkan i Kvalificerad Yrkesutbildning (KY)
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Anpassa organisationsstorleken efter efterfrågan

Vi kommer att fokusera på varslet av 400 medarbetare. Det
är viktigt att vår organisationsstorlek speglar efterfrågan
och att vi behåller rätt kompetens på rätt plats.
Coachning och förändringsarbete
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medarbetare

arbetsmiljöpolicy
Vår vision är att Green Cargo ska vara det ledande logistikföretaget som
bygger på och medverkar till en hållbar utveckling, nationellt och interna
tionellt.
För att kunna uppnå detta ska vi bedriva ett arbetsmiljö- och hälso
arbete som präglas av förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar.
Vi ska – utifrån de fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker vi identifie
rar i vår verksamhet – arbeta för att förebygga skada och ohälsa.
Detta åstadkommer vi genom ett engagerat ledarskap baserat på en
god insikt i medarbetarnas arbetsmiljö, allas delaktighet i arbets
miljöarbetet och genom att vi uppfyller de lagkrav och myndighetskrav
som gäller för vår verksamhet.
För att säkerställa detta ska vi varje år fastställa och följa upp arbets
miljömål utifrån denna policy.

Vi vill erbjuda en attraktiv arbetsplats
och säkerställa att organisationen har rätt
kompetens och motivation för att kunna
leverera effektiv hållbar logistik.
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Vår verksamhet ska göra skillnad
Green Cargo samverkar med en rad aktörer utöver
kunder, medarbetare och ägaren. Vi vill värna om en
öppen dialog med vår omvärld och försöka påverka
den posit ivt.
Vi delar in arbetet inom målområde samhälle i aktiviteter
med eller utan direkt koppling till verksamheten. Genom
våra direkta aktiviteter har vi under året bidragit med spets
kompetens för att hitta bättre logistiklösningar ur ett miljöoch säkerhetsperspektiv samt föreslagit infrastruktursats
ningar som kan öka andelen långväga gods på järnväg.
Green Cargo samarbetar också med nationella och inter
nationella myndigheter och organisationer. Vi är till exempel
aktiva i Logistikforum, Transportindustriförbundet och Tåg
operatörerna. Vi nådde målen för helåret avseende genom
förda direkta aktiviteter.
HÄNT UNDER 2008

Påverka för infrastruktursatsningar

För att Green Cargo ska fortsätta kunna erbjuda konkur
renskraftiga logistiklösningar krävs underhåll av och nyinves
teringar i järnvägen. Infrastruktur och klimatfrågor har stått i
centrum för den politiska debatten under året, bland annat

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,
naturresurser och mänskliga resurser.
Leverera på åtaganden såväl internt som externt.
Engagera och motivera våra medarbetare genom kompetens
utvecklande 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.
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Målområde samhälle
Utfall
2007

Mål
2008

Antal genomförda
direkta aktiviteter 	

107

70

Green Cargo Volontär, antal timmar 1

398 2 400

(Moderbolaget)

Utfall
2008

Mål
2009

215

150

739 1 500

  Under 2009 kommer aktiviteter att genomföras för att öka utfallet av Green Cargo volontär.

1)

För definition av mätmetoder, se www.greencargo.com

med anledning av regeringens infrastrukturproposition. Vi
har deltagit i diskussionen i huvudsak genom att i skriften
”Hållbara transporter för framtiden” peka ut de investeringar
som skulle ha störst betydelse för att öka järnvägens andel
av de totala godsströmmarna. Inom ramen för Industrigrup
pens arbete, som Green Cargo ingår i, gjorde vi en utredning
om hur höghastighetsbanor skulle kunna bli verklighet.
Samverkan för klimatneutrala vägtransporter

Green Cargo gick med i samarbetsprojektet ”Klimatneutrala
godstransporter på väg”, som är samordnat av Vägverket
och syftar till att halvera vägtransporternas relativa koldioxid
utsläpp fram till år 2020. Våra åtaganden i projektet är att
utbilda lokförare och repetitionsutbilda lastbilschaufförer
i sparsamt körsätt (eco-driving), byta till nya, renare och
effektivare motorer i dieselloken, samt investera i lastbilar
med hybridteknik och/eller alternativa bränslen.
Föreläsningar om hållbar järnvägslogistik

Under året har vi regelbundet deltagit som föreläsare på
mässor, seminarier samt universitet och högskolor. Ämnena
har handlat om hållbara logistiklösningar ur perspektiv som
klimat (miljö), kvalitet och trafiksäkerhet.
PRIORITERINGAR 2009

Under 2009 fortsätter vi att delta i sammanhang som ger
oss möjligheter att påverka. Utöver aktiviteterna som redo
visas för 2008 fortsätter vi att målmedvetet kommunicera
möjligheten att engagera sig ideellt på arbetstid genom
Green Cargo Volontär.
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MILJÖ

Transporternas miljöpåverkan är allt tydligare för kunden
Klimatfrågan fortsätter att vara högaktuell. Transpor
ters miljöpåverkan får allt större betydelse för valet av
transportlösning i framtiden. Det gör Green Cargos
miljöprofil än viktigare som konkurrensmedel. Vårt
miljöarbete genomsyrar hela verksamheten.
Koldioxidsnåla transporter är det som främst skiljer oss från
logistik- och transportbranschen i övrigt. För Green Cargo
är miljöfrågan av fortsatt strategisk betydelse. Våra priori
teringar inom miljöområdet styrs av miljöledningssystem,
miljömål samt krav från intressenter. Trots redan goda miljö
prestanda, arbetar vi systematiskt med att fortsätta minska
den miljöpåverkan vi har. Genom att välja oss som logistik
partner, kan våra kunder förbättra sin egen miljöprestanda.
HÄNT UNDER 2008

Modernisering med miljöhänsyn

Moderniseringsprojektet av diesel- och ellok fortsatte plan
enligt. Ett 60-tal T44-lok får nya miljöanpassade diesel
motorer som sänker bränsleförbrukningen med 20 procent
och utsläppen med upp till 75 procent. Det beräknas minska
utsläppen av koldioxid med drygt 6 000 ton per år. Moderni
seringsprojektet beräknas vara avslutat 2011.
Klimatintyg och Klimatkomet

Vid seminariet ”Hållbar logistik” i början av juni mottog 24
av våra kunder Green Cargos Klimatintyg av näringsminister
Maud Olofsson. Kravet för att ta emot Green Cargo Klimat
intyg är att företagets transporter med Green Cargo maxi
malt medför ett utsläpp på tio gram koldioxid per netto
tonkilometer. Det är högt ställda kriterier och innebär att
transporten kan innehålla lastbil, förutsatt att de långa
sträckorna sker med eltåg.
På samma seminarium utsågs vinimportören Fondbergs
till Årets Klimatkomet 2008. Green Cargo har inrättat pri
set för att lyfta fram företag som utifrån sina förutsättning
ar har gjort stora förbättringar av sin egen logistiks klimat
påverkan.
Interaktiv miljöutbildning för våra medarbetare

Vi har tagit fram en ny, interaktiv miljöutbildning som mer
parten av medarbetarna genomgick under 2008. Fokus i ut
bildningen ligger på klimatförändringarna och hur Green
Cargo arbetar med specifika miljöinsatser. Den består av en

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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Miljöpåverkan från Green Cargo AB
Emissioner totalt

Målområde miljö

2006

2007

2008

65 008

67 819

66 853

404,4

389,5

413,6

Kolväten, transporter, ton

37,0

39,7

42,7

Partiklar transporter, ton

7,8

7,1

7,5

Koldioxid, transporter, ton
Kväveoxider, transporter, ton

Fossil energi transporter, GWh

239,1

249,4

245,9

Förnybar energi transporter, GWh

644,8

650,0

635,5

Påfylld köldmedia, järnvägsverksamheten, kg CO2-ekvivalenter

i.u.

i.u.

39 975

2006

2007

2008

Elförbrukning, MWh

i.u.

i.u.

7 643

Koldioxid, elförbrukning, kg

i.u.

i.u.

242

Fjärrvärme, direkt energi, MWh

i.u.

i.u.

3 571

Fjärrvärme, indirekt energi, MWh

i.u.

i.u.

2 771

Koldioxid, fjärrvärme, kg

i.u.

i.u.

90 786

Emissioner per nettotonkilometer

2006

2007

2008

Koldioxid transporter, gram/ntkm

5,42

5,17

5,41

0,034

0,030

0,033

0,0031

0,0030

0,0035

Energiförbrukning, lager

Kväveoxider transporter, gram/ntkm
Kolväten transporter, gram/ntkm
Partiklar transporter, gram/ntkm

0,00065 0,00054 0,00061
0,020

0,019

0,020

Förnybar energi transporter, kWh/ntkm 0,054

0,050

0,051

Fossil energi transporter, kWh/ntkm

(Moderbolaget)

Miljöprestanda,
gram CO2/tonkm, el- och dieseltåg

1)

Utfall
2007

Mål
2008

Utfall
2008

Mål
2009

3,0

2,8

3,1

2,7

Miljöprestanda,
gram CO2/tonkm, lastbil

46,0

52,0

52,9

51,7

Elförbrukning, kWh/m2, lager

41,0

38,0

35,6

35,0

Antal utfärdade
Green Cargo Klimatintyg

22

30

24

30

Miljövärde kunddialog 	

i.u. 1

64,0

71,0

72,0

Miljöimage, index
från medarbetardialog 	

i.u. 1

77,0

75,3

78,0

Det genomfördes ingen kunddialog eller medarbetardialog 2007.

För definition av mätmetoder, se www.greencargo.com

Fördelning mellan transportslag av
Green Cargos totala transportarbete

Eltåg, 91,2%
Dieseltåg, 4,2%
Lastbil, 4,6%

allmän och en divisionsspecifik del där flera av våra medar
betare berättar om vad deras region eller platskontor gör för
miljön. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov.

uppföljning av miljöpåverkan från tjänsteresor, KRAV- och/
eller Fairtrade-märkta varor.

Green Cargo Grön Vardag

Under året har vi satsat särskilt på samverkan med våra
leverantörer av underhåll, bland annat genom att uppdatera
samtliga avtal med skärpta miljökrav. Med hjälp av våra
underhållsleverantörer har vi gjort en sammanställning och
miljöbedömning av samtliga kemikalier och kemiska pro
dukter som används för underhåll av lok och vagnar. 2009
börjar vi att tillsammans ta fram en strategi för att minska
miljöpåverkan från underhållet.

Green Cargo Grön Vardag är ett delvis nytt förhållnings
sätt kring de små, men viktiga miljöfrågorna. Vi har i första
hand drivit stora produktionsrelaterade miljöprojekt, som
minskad el- och dieselförbrukning, men vill nu även bli tyd
ligare kring mer vardagsnära miljöfrågor. Exempel på akti
viteter är skärpta miljökrav vid upphandling av städning,
taxi, hyrbil och bud, projekt inom ramen för Grön IT, bättre
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Transporters miljöpåverkan får
allt större betydelse för valet av
transportlösning i framtiden.

förvaltningsberättelse

miljö

utbildningsplanen för T44-lok (grundutbildningen) och kom
mer att omfatta befintliga och nya lokförare och bangårds
operatörer.
Dialog med underhållsleverantörer och externa åkerier

PRIORITERINGAR 2009

Fortsatt utbildning i Eco-driving Rail

Våren 2009 kommer vi att ta fram en interaktiv utbildning
för våra stora diesellok. Utbildningen baseras på den redan
befintliga Eco-driving Rail-utbildningen som vi utvecklade i
fjol i samarbete med STR (Sveriges Trafikskolors Riksför
bund). Utbildningsmodulen ska kopplas till den övergripande

Vi har under de senaste åren i hög utsträckning fokuserat
på vårt eget miljöarbete. Nu vill vi bli tydligare i såväl krav
ställning som uppföljning av våra underleverantörer i första
hand avseende underhåll och lastbilstransporter. Avsikten
är att öka förståelsen för vårt hållbarhetsarbete och de krav
vi ställer inom kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.
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Varje framsteg gynnar kunden
Högkvalitativa leveranser säkerställer Green Cargos
långsiktiga förmåga till lönsamhet och nya affärer.
Målområde kund ska säkerställa att vi uppfyller, och
överträffar, kundernas förväntningar på transport- och
logistiktjänster.
Vi har nu nått en stabil punktlighetsnivå i vår inrikes järnvägs
verksamhet. Trots trängseln på spåren behöll vi för andra
året i rad en uthållig punktlighetsnivå på 95 procent. Vi fort
sätter att arbeta med att höja kvaliteten på ankomsttider i
våra internationella sträckor. Årets kundundersökning visade
att allt fler, nästan 80 procent, tror att de i framtiden kommer
att använda oss som leverantör minst lika mycket eller mer.

Målområde kund
(Moderbolaget)

1)
2)
3)

Utfall
2007

Mål Utfall
2008 2008

Mål
2009

Kundnöjdhet,
kundens helhetsbedömning1

i.u.2

71

65

71

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

95

95

95

95

Plockkvalitet logistik,
reklamationer/tusen orderrader

0,7

1,5

0,7

1,5

Faktureringskvalitet bil, krediteringar, % 1,6		 0,133

0,14

0,13

 Kundernas svar i kunddialogen översätts till ett medelvärde uttryckt som en indexskala från 0 till 100.
Det genomfördes ingen Kunddialog under 2007.
Ändring av enhet från krediteringar/tusen order till % krediteringar gjordes under 2008.

För definition av mätmetoder, se www.greencargo.com

HÄNT UNDER 2008

Punktlighet i utrikestrafik järnväg

Nya affärsupplägg

Det är viktigt att punktligheten ökar även i det europeiska
järnvägssystemet. Verksamhetsstarten för DB Schenker
Rail Scandinavia A/S är viktig för det ändamålet. För våra
tågtransporter mellan Sverige och Belgien har vi under året
skapat ett verktyg som mäter punktligheten i realtid.

Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska kvalitetssäkra en ny
affärsrelation eller nya transportstupplägg med befintliga
kunder. Det handlar om att tydligt informera kunden om vad
och hur en bokning går till, vilken information som behövs
och varför. Gruppen säkerställer att första transporten sker
enligt kundlöftet och tar emot feedback från kunderna för
att kunna förbättra leveransen.

Ny terminal för intermodala transporter

Som ett led i vår satsning på intermodala transporter invigdes
Skövde Kombiterminal där trailers, växelflak och containers
kan lyftas mellan lastbil och godståg. Terminalen gör det möj
ligt för oss att trafikera ett 40-tal orter i Västergötland.
Kundbemötande

Vi startade ett kundserviceråd med representanter från
varje division för att följa upp hur kunderna upplever oss och
sätta in förbättringsåtgärder. Rådet beslutade bland annat
om att öppna kundinformation på webben under 2009.
I kundundersökningen ”Kunddialogen” fick vi också ett
kraftigt förbättrat betyg när det gäller professionellt bemö
tande vid personliga kontakter.
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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Goda upphandlingar

Vår lastbilsdivision är en föregångare i branschen när det
gäller krav på kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Nu fortsätter
arbetet på dessa områden med bolagets underleverantörer.
Under året fick Green Cargo QIIIs (Kvalitet i upphandling av
vägtransporter) kvalitetsbevis för sitt arbete. QIII är en ickekommersiell verksamhet som ägs av LO och NTR och finan
sieras av försäkringsbolag och Vägverket.
PRIORITERINGAR 2009

Översyn av kundprocesser

Vi kommer att göra en översyn av våra processer för att
fortsätta stärka kundorienteringen. Arbete med säljproces
sen startades redan under 2008.
Fördjupade intervjuer

Vi ska genomföra intervjuer med kunder som svarade på
Kunddialogen för att på ett mer djupgående sätt få syn
punkter och säkerställa att kommande aktiviteter verkligen
efterfrågas av våra kunder.
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Hållbar logistik genom lönsamhet och produktivitet
Med uthållig lönsamhet kan Green Cargo fortsätta att
utveckla hållbara logistiklösningar för sina kunder.
Resultaten i de övriga målområdena återspeglas i de
finansiella mätetalen. Inom målområde finans, som är
det enda koncernövergripande målområdet, mäter vi
lönsamhet och produktivitet.
Den kraftiga konjunkturnedgången visade sig på allvar
under hösten. De tydligaste signalerna om minskat trans
portbehov och lägre volymer kom för vår del från stål-,
skogs- och fordonsindustrierna. Vår långsiktiga framtidstro
kvarstår, men för att motverka effekten av konjunkturned
gången, förbättra kassaflödet och förbli en viktig partner
för näringslivet måste vi minska våra kostnader. Det gör vi
i flera steg under 2009 och 2010. Med utgångspunkt i att vår
säkerhet och service till kunderna inte försämras omprövar
vi i det närmaste alla aktiviteter på kostnadssidan. Vi genom
för planerade investeringar i moderniseringen av lokparken
samt prioriterar kunddrivna investeringar. Andra investe
ringar motsvarande 1 miljard kronor senareläggs. Även
Green Cargos staber och övriga verksamheter genomför
effektiviseringar. Vi införde ett generellt anställningsstopp i
järnvägs- och lastbilsverksamheten och i december blev vi
tvungna att varsla om övertalighet omfattande 400 tjänster.
När Green Cargo nu möter en svårare tid blir de finan
siella frågorna – och därmed relationen till banker och andra
finansiärer, liksom till kunder, leverantörer och medarbetare
– än mer centrala.

Målområde finans
(Koncernen)

Utfall
2007

Rörelsens intäkter, MSEK

6 157		 6 432
4,8

Resultat efter finansnetto, MSEK

246		

27

–143		

–154

Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Nettoinvesteringar, MSEK
Volymer, miljarder bruttoton

2,2

11

12

0

43

38

35

202		

591

 På grund av osäkerheten i marknaden väljer vi att ej ange finansiella mål för 2009.

att säkerställa långsiktigt värdeskapande, kapitaleffektivi
tet och en rimlig finansiell risknivå. Målet är avkastning på
eget kapital på 10 procent och soliditet på 30 procent. Av
kastningen på eget kapital för 2008 blev 0 (11) procent och
soliditeten var 35 (43) procent. För räkenskapsåret 2008
föreslås ingen vinstutdelning (85).
utdelningspolicy
Ordinarie utdelning ska uppgå till 50 procent av årets vinst efter
skatt när soliditetsmålet har uppnåtts.

HÄNT UNDER 2008

Green Cargo-koncernens nettoomsättning blev 6 392 (6 111)
och resultatet efter finansiella poster 27 (246). Rörelse
marginalen blev 2,2 (4,8) procent, jämfört med målet om 4,9
procent. Alla verksamheter inom moderbolaget ökade sina
intäkter för 2008. Fallande volymer under fjärde kvartalet
och ett högre kostnadsläge försämrade resultatet för Rail,
medan både Road och Logistics stärkte sina resultat under
2008 trots den kraftiga konjunkturnedgången.
Dotterföretagen bidrog positivt till koncernens rörelse
resultat, medan resultatandelen från intresseföretagen var
negativ. Läs mer om dem på sidorna 50–51.

Pågående investeringsprogram

Vår ägares övergripande ekonomiska mål för koncernen är

Mål 1
2009

31,70		 31,48

RESULTAT FÖR 2008

VERKSAMHETENS MÅL

4,9

Utfall
2008

Rörelsemarginal, %
Kassaflöde, MSEK

1)

Mål
2008

Vi investerar i nya och moderniserade lok, intermodala vag
nar och utbyggda logistikcenter med ett långsiktigt per
spektiv. Green Cargos största investering någonsin, moder
niseringen av lokparken för 1,1 miljarder kronor, rullar vidare.
Under året har den slutliga konstruktionen tagits fram och
fabrikstest av den nya motorn till diesellok av typ T44 har
genomförts.
Green Cargo Intermodal

Ett intensivt arbete har pågått under året med skapa ett in
termodalt nätverk och en attraktiv affärsmodell med kapa
citet och standardpriser. Kommuner och hamnar är viktiga
partners när vi expanderar med nya kombiterminaler. Idag
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kan vi erbjuda 25 sträckor för intermodala transporter. I takt
med att erbjudandet utvecklas och kunderna ökar sitt miljö
fokus räknar vi med att omsättningen ökar.
Samarbetet med Deutsche Bahn

Samarbetet med Deutsche Bahn växer genom det sam
ägda bolaget DB Schenker Rail Scandinavia A/S och andra
gemensamma projekt. Köpet av 49 procent i DB Schenker
Rail Scandinavia blev klart i mars. Ägarna har under året
gjort stora investeringar i flersystemslok som kan trafikera
Tyskland, Danmark och Sverige. Det första gemensamma
”Volvotåget” mellan Älmhult och Gent i Belgien började tra
fikeras i juni. Under året tog det samägda bolaget även över
godstågstrafik från Göteborg, Malmö och Hallsberg till
destinationer i Tyskland.
Nya avtal

SSAB och Green Cargo har slutit ett tioårigt avtal avseende
transporter av stålämnen och valsade produkter mellan
Borlänge, Luleå och Oxelösund. Avtalet är värt drygt 2,5
miljarder kronor med en årlig transportvolym på drygt 4 mil
joner ton. Samarbetet kräver samtidigt att Green Cargo in
vesterar i 16 toppmoderna, energieffektiva ellok för cirka en
halv miljard kronor.
Coop flyttar en stor del av varutransporterna inom Sve
rige från lastbil till järnväg tack vare ett nytt, treårigt samar
bete med Green Cargo. Det nya upplägget minskar Coops
klimatpåverkan med nästan 8 000 ton koldioxid, eller drygt
10 procent jämfört med tidigare, samtidigt som det är kost
nadseffektivt och säkert. Det totala ordervärdet är cirka
250 miljoner kronor. Det nya samarbetet visar att klimatfrå
gan inte får komma i skymundan, trots finanskris och låg
konjunktur.
PRIORITERINGAR 2009

Kostnadsrationaliseringar

Åtgärdsprogrammet ”Vändskivan”, som har löpt under året,
har inte gått enligt plan. Samtidigt ställer den kraftiga kon
junkturinbromsningen och volymminskningar ytterligare
krav på effektiviseringar inom såväl produktion som admi
nistration. I december 2008 beslutade vi därför om ett antal
åtgärder för att anpassa verksamheten till det rådande
marknadsläget och förbättra vår konkurrenskraft inför fram
tiden. Varslet på 400 tjänster berör huvudsakligen produk
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tionen och administrationen inom Rail. Under 2009 genom
förs även ett effektiviseringsprogram för att minska övriga
produktionskostnader. Målet är att sänka enhetskostnader
na bland annat genom minskade underhållskostnader och
ökad fyllnadsgrad. Effektiviseringsarbete pågår även inom
övriga verksamheter och staber i moderbolaget.
Investeringar för ökad konkurrenskraft

Lokmoderniseringsprogrammet, som omfattar större delen
av moderbolagets el- och diesellok, fortsätter. De första
prototyperna levereras under första kvartalet. Samtidigt
kräver nya affärer inom Rail och Logistics investeringar.
Förutom nya ellok för drygt en halv miljard kronor investerar
vi i cirka 50 000 kvadratmeter lageryta vid befintliga anlägg
ningar i Helsingborg, Norrköping och Stockholm för tredje
partslogistik.
Med det omfattande investeringsprogram som ligger
framför oss är en säkrad finansiering kritisk för att våra sats
ningar ska kunna genomföras planenligt. Med fortsatt oro
och förtroendekris på finansmarknaderna prioriteras finan
sieringsfrågan ännu högre inom Green Cargo-koncernen.
Som en konsekvens av detta har vi sett över samtliga pla
nerade investeringar och de som inte anses kritiska har
flyttats längre fram i tiden. Under inledningen av 2009 har vi
dessutom avtalat om finansiering för en stor del av de inves
teringar som planeras under det kommande året.
Volymanpassning och internationell fokus

Verksamhetens volymanpassning uppnås även genom kon
solidering av järnvägsnätverket och åtgärder som ökar fyll
nadsgraden. Samtidigt riktar vi våra försäljningsinsatser
mot att nyttja kapaciteten och öka effektiviteten i befintliga
transportupplägg. Förvärvet och omstruktureringen av DB
Schenker Rail Scandinavia A/S skapar helt nya förutsätt
ningar för oss att erbjuda konkurrenskraftiga järnvägs
transporter mellan Skandinavien och kontinenten. Under
2009 genomförs flera projekt, delvis i samarbete med DB
Schenker Rail i Tyskland, för att öka nyttjandet av korrido
ren genom Danmark.
GREEN CARGO AB (MODERBOLAGET)

Intäkter

Rörelseintäkterna för 2008 uppgick till 5 571 (5 357). Intäk
terna ökade marginellt för Rail på grund av de låga voly
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kostnaderna i samband med etableringen av nya uppdrag
och förstärkning av organisationen för den tillväxt som har
säkrats för 2009.
Ökningen av administrativa gemensamma kostnader av
ser till stor del personalkostnader samt kostnader för stra
tegisk utveckling, huvudsakligen konsultkostnader.
Moderbolagets finansnetto försämrades avsevärt på
grund av omvärdering av lån i utländsk valuta och värdeför
ändringar för derivat samt finansiella tillgångar och skulder.
Övriga ränteintäkter och kostnader visar endast mindre av
vikelser mot föregående år.

merna under fjärde kvartalet. Road ökade intäkterna med
23 procent under året. Speditionsverksamheten minskade
omsättningen, medan intäkterna för åkeriverksamheten
och segmentet Terminaler/Hamnar ökade.
Även Logistics visar en hög tillväxt. Intäkterna ökade med
22 procent, främst till följd av omsättningsökningar inom
branscherna konfektion, vin och sprit samt byggmarknad.
Kostnader

Kostnaderna ökade med 399 jämfört med föregående år.
Rails kostnader ökade med 5 procent. Driftskostna
derna ökade främst på grund av högre priser för el och die
sel, samtidigt som kostnaderna för reparation och under
håll blev högre än föregående år. Även omkostnaderna,
och då framför allt personalkostnaderna, ökade. Det beror
i huvudsak på fler årsman, kompensation för förskjutning
av semesteruttag och tilldelning av en extra semesterdag
under 2008.
Kostnaderna för Road ökade med 21 procent jämfört
med föregående år, i huvudsak till följd av en volymökning.
Roads kostnader påverkades också negativt av prisök
ningar på diesel samt forsling och lejd. Ökade drivmedels
kostnader kompenseras till största delen genom fakture
ring av drivmedelstillägg.
Kostnaderna inom Logistics ökade med 20 procent under
2008. Nya entreprenaduppdrag genomfördes till stor del
med inhyrd personal. Samtidigt bidrog fler transportupp
drag till högre transportkostnader och i slutet av året steg

KONCERNEN

Resultatöversikt

Rörelseintäkterna uppgick till 6 432 (6 157). Rörelseresul
tatet för 2008 försämrades till 143 (295). Koncernens andel
i intresseföretags resultat efter skatt uppgick till –10 (8).
Dotterföretaget TGOJ Trafik redovisar ett rörelseresultat
på 22 (25), trots att realisationsvinster från försäljning av
anläggningstillgångar minskade till 2 (15). Högre volymer
inom tågverksamheten ökade intäkterna, samtidigt som
ökad effektivitet höll nere kostnaderna. Dotterföretaget
NTR ökade sitt rörelseresultat till 2 (1). Det inkluderar om
struktureringskostnader på 3 till följd av anpassning av den
svenska verksamheten till den väntade lägre volymnivån
under 2009. Intresseföretaget CargoNet visar ett kraftigt
försämrat resultat på grund av ökade driftskostnader och
lägre volymer. Green Cargos resultatandel efter skatt upp

Rörelsens intäkter

Rörelseresultat

2008

2007

2006

2005

2004

2008

2007

2006

2005

5 571

5 357

5 214

5 266

5 252

109

294

265

224

156

Nordisk Transport Rail

936

920

822

847

886

2

1

–3

–4

–10

TGOJ Trafik AB

Green Cargo AB

2004

285

257

224

193

205

22

25

5

9

14

Hallsbergs Terminal

31

20

14

12

10

5

2

1

1

0

Green Cargo Road & Logistics A/S

25

25

20

17

29

1

1

–1

–2

1

–416

–422

–411

–471

–432

4

–28

16

–6

–40

6 432

6 157

5 883

5 864

5 950

143

295

283

222

121

Koncernjusteringar samt övriga bolag
Koncernen

Sammanställning av finansiella data för Green Cargo-koncernen och dess rörelsedrivande dotterföretag.
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går till –22 (9). DB Schenker Rail Scandinavia visar ett posi
tivt resultat till följd av realisationsvinster från försäljning
av lok. Green Cargos resultatandel sedan förvärvet i mars
2008 blev 10. Andelarna från SeaRail och Railtrans uppgår
sammanlagt till 2 (–1).
Finansnettot uppgick till –116 (–49). Försämringen beror
nästan uteslutande på fluktuationer för marknadsvärden
och valutakurser till följd av oron på den internationella
finansmarknaden. Påverkan från förändrade marknads
värden för finansiella placeringar uppgick till –41 (5). Kurs
differenser i samband med omvärdering av lån i EUR inver
kade negativt på finansnettot med –37 (–7).
Kassaflöde

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till 221 (360). Investeringen i DB Schenker Rail
Scandinavia, investeringar i nya vagnar samt det pågående
lokmoderniseringsprogrammet påverkade kassaflödet
negativt med 745 (–117). Finansiering genom upptagna lån
bidrog med ett kassaflöde på 390 (267) och minskning av
kortfristiga placeringar påverkade kassaflödet positivt med
158 (–12). Amortering av lån, amortering av leasingskulder
samt utdelning till ägaren minskade kassaflödet med 176
(646) Det totala kassaflödet för året var –154 (–143).
Finansiering

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets ut
gång till 1 801, varav 1 015 avsåg finansiella leasingkontrakt
och 711 lånefinansiering. 75 utgörs av övriga kortfristiga
skulder. Leasingkontrakten avser finansiering av lok, gods
vagnar, logistikfastigheter, inventarier och landsvägsfordon.
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 inventa
rier skedde till ett värde av 121. Förvärvet av 49 procent i DB
Schenker Rail Scandinavia finansierades genom upptagna
lån motsvarande 422.
Skuldportföljen, inklusive räntederivat, har per 2008-12-31
en genomsnittlig räntebindningstid på drygt 1 år med en ge
nomsnittlig upplåningsränta på 4,19 procent. Green Cargo
AB har en outnyttjad rörelsekredit i Nordea Bank på 50.
Nettoskulden ökade under 2008 på grund av minskade
räntebärande tillgångar med 349 och ökade räntebärande
skulder med 551, varav huvuddelen utgörs av nyupptagna lån.

49

finans

förvaltningsberättelse

Kapitalförvaltning

Green Cargos placerings- och kapitalförsörjningspolicy
fastställs av styrelsen och anger inom vilka ramar likviditet
och skulder får förvaltas. Ramarna anger vilka löptider, mot
partsrisker och typer av instrument som är tillåtna.
Målsättningen för kapitalförvaltningen är att vara rörelse
stödjande och ge bästa möjliga räntenetto inom de av sty
relsen uppställda ramarna. Resultatet av kapitalförvaltning
en mäts genom olika jämförelser, såsom ränteindex, OMRXO/N och OMRX mortgage bond.
Koncernens likviditetsförvaltning omfattar en kortfristig
rörelselikviditet, som ska uppgå till minst 200, och en likvidi
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tetsreserv som placeras på medellång sikt. Med rörelselik
viditet avses kassa och marknadsnoterade placeringar som
kan omsättas inom tre bankdagar samt outnyttjade, bekräf
tade krediter. Syftet med den kortfristiga portföljen är att
minimera likviditetsrisken. Den genomsnittliga löptiden får
inte överstiga sex månader.
Likviditetsreserven definieras som de likvida medel som
bedöms överstiga ovanstående rörelselikviditet, och den
genomsnittliga löptiden får inte överstiga två år. För båda
portföljerna gäller att motpartsrisken är låg och att värde
pappersinnehav håller en hög likviditet. Det gäller särskilt
vid placering av rörelselikviditeten.
Skuldportföljen, det vill säga leasingavtal och lån, uppgår
i koncernen till 1 801, varav drygt 1 400 avser moderbolaget.
Finansiering görs regelmässigt med en rörlig ränta. För att
uppnå önskad räntebindning används köpta ränteswapar,
där rörlig ränta byts mot fast.
Tillståndspliktig verksamhet

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 miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Green Cargo har tillstånd att
transportera avfall, inklusive farligt avfall.
VÅRA KONCERNBOLAG

Utöver moderbolaget Green Cargo AB består koncernen
av fyra dotterbolag och fyra intresseföretag. De stärker
koncernens förmåga att leverera efterfrågade logistiklös
ningar. Nedan presenteras Green Cargos större dotter- och
intresseföretag och deras resultatutveckling för 2008.
Nordisk Transport Rail (NTR) bedriver speditionsverksam

het inom internationell järnvägstrafik. NTR köper, säljer och
förädlar järnvägstransporter och logistiklösningar i kombi
nation med andra transportslag. Företagets marknader finns
huvudsakligen i Europa, där bolaget har ett nätverk av dotter
företag och försäljningskontor i tio länder. Rörelseresultatet
för 2008 uppgick till 2 (1).
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Nordisk Transport Rail – Fakta 2008

CargoNet AS1 – Fakta 2008

Omsättning

MSEK 931

Omsättning

Huvudkontor

Trelleborg

Huvudkontor

Antal årsman

65

Antal årsman

VD
Ägarandel

Jan Lundström
100%

TGOJ Trafik – Fakta 2008

VD
Ägarandel

MSEK 1 751
Oslo
956
Are Kjensli
45%

DB Schenker Rail Scandinavia A/S1 – Fakta 2008

Omsättning

MSEK 282

Omsättning

MSEK 638

Huvudkontor

Eskilstuna

Huvudkontor

Köpenhamn

196

Antal årsman

Antal årsman
VD
Ägarandel

Bengt Fors
100%

Hallsbergs Terminal – Fakta 2008

VD
Ägarandel

MSEK 26

Omsättning

Huvudkontor

Hallsberg

Huvudkontor

Antal årsman

19

Antal årsman

Ägarandel

320
Stig Kyster Hansen
49%

SeaRail EEIG1 – Fakta 2008

Omsättning

VD

1)

finans

Ulf Gustavsson
67%

VD
Ägarandel

MSEK 159
Åbo
13
Krister Sigfrids
50%

Intresseföretag, ingår inte i koncernens omsättning.

TGOJ Trafik AB erbjuder kundanpassade transportlösning

DB Schenker Rail Scandinavia A/S är ett produktions

ar, ofta i form av systemtåg, och hyr ut järnvägsfordon. Till
tjänsterna hör även underhåll av fordon. Rörelseresultatet
för 2008 uppgick till 22 (25).

bolag som tillhandahåller godstransporter mellan Sverige,
Danmark och Tyskland för de gemensamma ägarna Green
Cargo och Deutsche Bahns godsbolag DB Schenker Rail
Deutschland AG. Green Cargo äger 49 procent av bolaget
sedan mars 2008. Företagets rörelseresultat för 2008 upp
gick till MEUR 3. Green Cargos resultatandel efter skatt
blev 10.

Hallsbergs Terminal AB ägs gemensamt av Green Cargo
och Hallsbergs Kommun och konsolideras i Green Cargokoncernen. Företaget driver en kombiterminal som skapar
infrastruktur för samverkan mellan transporter på järnväg
och landsväg. Årsvolymen är 50 000 lyft. Rörelseresultatet
för 2008 uppgick till 5 (2).
CargoNet AS 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 Skandinavien. CargoNets rörelseresul
tat för 2008 uppgick till MNOK –21 (29). Green Cargos resul
tatandel efter skatt blev –22 (9).

SeaRail EEIG är ett handelsbolag som ägs till lika delar av
Green Cargo och den finska järnvägens godstransport
företag VR Cargo. Bolaget erbjuder järnvägsfrakter mellan
Skandinavien och Finland, Ryssland och andra CIS-länder
där frakten över Östersjön sker via regelbunden tågfärjeför
bindelse mellan Stockholm och Åbo. Green Cargos resultat
andel för 2008 uppgick till 2 (0).
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Risker och riskhantering
Risktagande och hantering av risker är en naturlig del
av all affärsverksamhet. Såväl strategival och daglig
verksamhet som skeenden i omvärlden innefattar risker.
Måltavlan med dess sex målområden används även
för att löpande utvärdera vår exponering för olika risker
och motverka dem. Green Cargo har ingen samlad
funktion för riskhantering, eftersom bedömning och
hantering av dem är en integrerad del av verksamhe
ten och dess styrning.

risker säkerhet

Olyckor  

Olyckor medför avbrott i verksamheten och kan skada våra
medarbetare, vår utrustning eller tredje part. Hög säkerhet
är en förutsättning för hela verksamheten. Vi arbetar meto
diskt med säkerhetsfrågor och på att bli ännu mer proaktiva
genom att rapportera in tillbud. I varje aktivitet och satsning
ingår en säkerhetsaspekt.
Nyckeltal för uppföljning: Trafiksäkerhetsindex (järnväg och

vägtrafik), olyckskostnader.
risker medarbetare

Rätt kompetens

Otillräcklig kompetens för att möta kundernas krav är en
risk som skulle kunna bromsa Green Cargos tillväxt.
Nya förutsättningar och Green Cargos utveckling till
tjänsteföretag ställer krav på helt nya kompetenser, som
det råder hård konkurrens om.
Vi arbetar långsiktigt för att rekrytera nya och rätt med
arbetare och på utbildning. Green Cargo har även ett gott
renommé på arbetsmarknaden som en attraktiv arbetsgi
vare, inte minst är den goda miljöprofilen en allt viktigare
tillgång i konkurrensen.
Nyckeltal för uppföljning: Antal medarbetare med aktuell
medarbetarplan, ledarskapsindex, medarbetarindex, sjuk
frånvaro, miljöimage i Medarbetardialogen.
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risker samhälle

Som en aktör i samhället är vi utsatta för risker från omvärl
den runtomkring oss. Risker som följer av makroekonomins
utveckling, förändrade förutsättningar för järnvägen och lo
gistikbranschen eller ändrade konsumtionsmönster är tre
exempel som vi på olika sätt måste bevaka och hantera.
Några aktuella exempel:
Otillräcklig infrastruktur   

För att Green Cargo ska kunna bidra till en positiv samhälls
utveckling och erbjuda konkurrenskraftiga logistiklösning
ar krävs investeringar i infrastruktur. Det är en uppenbar
risk att otillräcklig och föråldrad infrastruktur kan förhindra
denna utveckling.
Green Cargo arbetar löpande med information och del
tar i debatten kring frågan. Exempelvis för vi kontinuerlig
dialog med Banverket och lyfter fram våra åsikter på andra
sätt som når beslutsfattarna.
Förändrade transportmönster

Nya tyngdpunkter i den ekonomiska geografin påverkar
transportmönstren, samtidigt som ökade långväga trans
portbehov skapar förskjutningar mellan transportslag. Om
allt fler verksamheter och industriell produktion flyttas utom
lands kan svensk och nordisk industri få en så ogynnsam
kostnadsutveckling att transportvolymerna minskar.
Green Cargo utvecklar kontinuerligt sitt kunderbjudande
för att säkerställa värdeskapande för kundernas verksam
heter.
Makroekonomiska förändringar   

Finanskrisen och konjunkturavmattningen är en betydande
osäkerhetsfaktor även för Green Cargo. Vi ser lägre efter
frågan på flera av våra marknader, där effekter först märk
tes för fordonsindustrin. BNP för 2008 sjönk med 0,2 pro
cent, vilket Green Cargo också märkte av.
Starkare fokus på kostnadseffektivitet hjälper oss att
bättre klara av en konjunkturavmattning.
Prisvariationer och framtida tillgång på olja och el påver
kar också våra kostnader.
El för tågdrift köper vi från Banverket, som har en långsik
tig strategi för upphandling av el för att ge järnvägens opera
törer en stabil elkostnad över tiden. Vi har också drivmedels
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klausuler i våra kundavtal för att ytterligare nå jämnare kost
nadsutveckling. Högre bränslepriser verkar dock generellt i
riktning mot mer miljöeffektiva transportalternativ.
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att det kommer att bli en allt större affärsrisk för företag att
underskatta vikten av miljöfrågorna vid inköp av logistik
lösningar. Inte minst växer konsumentkraven på miljö
anpassade lösningar.

Nyckeltal för uppföljning: Energiförbrukning.
Hamnar

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
eller att de befintliga svenska hamnarna inte effektivt nog
kan ta emot anlöp av framtidens så kallade ”supermaxicontainerfartyg”. Det är anlöp som i praktiken kräver järn
vägslösningar 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 öka beho
vet av Green Cargos verksamhet exempelvis vid stormar,
och samtidigt kan de förhindra godstågens framfart i spå
ren. På längre sikt skulle förhöjda vattennivåer kunna på
verka verksamheten negativt.
Varje godstransport som vi får över till tåget är en vinst
för miljön. För att eliminera risken för trafikstopp på grund
av stormfällda träd har vi krävt lika breda trädfria zoner runt
de stora järnvägsstråken som runt motorvägarna.

Nyckeltal för uppföljning: Energiförbrukning, miljövärde från
kunddialog, trafiksäkerhetsindex.
risker kund

Konkurrensen  

Konkurrensen på spåren och marknadens krav på nya hög
kvalitativa produkter ökar. Green Cargo måste kunna an
passa sig till varje situation och hitta konkurrensfördelar i
sin storlek. Nya konkurrenter liksom etablerade logistikak
törer kan 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
kundstyrd produktutveckling. Lanseringen av den inter
modala produkten och samarbetet med Deutsche Bahn
är två viktiga delar i att säkerställa befintliga affärer och
vinna nya.
Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet, punktlighet, plock

kvalitet, faktureringskvalitet.
Internationell trafik

Framgången för Green Cargos internationella satsning och
kvaliteten i den gränsöverskridande trafiken beror i hög ut
sträckning på samarbetet med DB Schenker Rail. Green
Cargo äger idag 49 procent av DB Schenker Rail Scandina
via A/S, vilket ger goda möjligheter att påverka utveckling
en. Vi har även etablerat en tydlig styrmodell för samarbetet
med det gemensamma produktionsbolaget.

Nyckeltal för uppföljning: Energiförbrukning (el och diesel),

emissioner.

Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet, punktlighet.

Hållbara logistiklösningar

Intermodala produkten

Det finns en risk i att branschen, inklusive Green Cargo,
inte lyckas utveckla lösningar med tillräckligt kundvärde för
att möta behovet av konkurrenskraftig logistik som dess
utom är klimatsmart.
Green Cargo har en klar fördel av sitt omfattande miljö
arbete och sin spårbundna logistik som bas. Vi bedömer

För att attrahera kritiska godsvolymer till järnväg med den
intermodala produkten krävs investeringar i utbyggd nät
verks- och produktionskapacitet samt fungerande under
leverantörer.
Green Cargo fokuserar på att etablera nya kombitermi
naler och intermodala flöden via olika hamnar där god till
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växtpotential finns. Vi trafikerar idag drygt 40 orter med möj
lighet att lyfta intermodala lastbärare.
Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet, punktlighet.
Kundmix

Skog och stål står för två tredjedelar av Green Cargos affärs
volym. Risken är stor att förlorad affärsvolym inom dessa
branscher inte kompenseras av ny affärsvolym från nya till
växtsegment.
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.
Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet.
Ändrade köpbeteenden

Ändrade köpbeteende i form av outsourcing till tredjepartsoch fjärdepartslogistikföretag med andra kompetenser och
värderingar än varuägaren blir vanligare.
För att möta de nya kraven måste Green Cargo säker
ställa att vi har den kompetens och kostnadseffektivitet som
kunderna kräver.
risker finans

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 dessa risker. Den fungerar även som intern
bank och ansvarar för kapitalförsörjning och cash manage
ment. Arbetet bedrivs i enlighet med den finanspolicy som
styrelsen har beslutat om. Den fastställer kraven på en löp
ande riskuppföljning för att underlätta god intern riskkon
troll. Detaljerad information om Green Cargos exponering
mot dessa risker finns i not 32 på sidorna 90–94.
Investeringar   

Varje investering kan förknippas med osäkerhet om den
inte genererar avsett kundvärde. Green Cargo fortsätter att
investera i klimatsmart kapacitet, i form av nya lok och lok
moderniseringar.
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Det pågående lokmoderniseringsprojektet löper i stort en
ligt plan, vilket minskar investeringsriskerna. Inför varje in
vestering gör vi noggranna bedömningar av affärskoncept
och kundrelationer. Till följd av rådande konjunkturläge har
vi beslutat oss för att skjuta upp investeringar till ett värde
av omkring 1 miljard kronor.
Nyckeltal för uppföljning: Rörelsemarginal, avkastning på

eget kapital, soliditet.
Kostnadsutveckling   

Finansiell risk ökar vid stigande enhetskostnader inom Green
Cargo. Vi har därför initierat ett rationaliseringsprogram med
konkreta aktiviteter för att sänka enhetskostnaderna. Vi gör
även andra insatser för att sänka enhetskostnaden och för
bättra effektiviteten inom alla delar av verksamheten, sär
skilt med anledning av konjunkturavmattningen.
Fasta kostnader och kundavtal

Vår verksamhet kräver stora resurser. Huvudsakligen beror
det på att produktionen är kapitalintensiv, särskilt järnvägs
transporter som är ett sammanhängande system där samt
liga kunder delar resurserna.
För järnväg är ungefär 70 procent av kostnadsmassan
bunden på 12 månaders sikt. För att öka flexibiliteten strä
var Green Cargo efter att:
dela volymriskerna med kunderna genom kombinationer av
rörlig och fast del i prissättningen samt längre avtalstider.
dimensionera den egna verksamheten tydligare med hän
syn till hela konjunkturcykeln.
komplettera egna resurser med inhyrd kapacitet.
öka möjligheterna till samutnyttjande av olika resurser.
Inom lastbilstrafik har kostnadsmassan, inklusive den fasta
delen, relativt stor rörlighet. Större volymnedgångar och för
lust av viktigare kunduppdrag kan till övervägande del mot
verkas med motsvarande neddragning på kostnadssidan.
Riskerna på lastbilssidan minskas även genom samarbete
med lejda åkerier.
De fasta kostnaderna inom tredjepartslogistik, som upp
går till knappt 20 procent av den totala kostnaden, anpassas
i möjligaste mån till befintliga kundavtal. Riskerna begränsas
genom att lokalerna är belägna i attraktiva regioner ur logis
tisk synpunkt. Genom att delvis arbeta med inhyrd personal
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och lägga ut vissa moment på entreprenad kan vi anpassa
resurserna till hög- och lågsäsong.
Det allra främsta sättet för oss att motverka riskerna
med fasta kostnader är långsiktigt starka relationer med
kunder och leverantörer.
Nyckeltal för uppföljning: Rörelsemarginal, avkastning på

eget kapital, soliditet.
Finansiella risker

förvaltningsberättelse
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Motpartsrisker/Kreditrisker

Med motpartsrisk avses risken att motparten inte kan full
göra sina åtaganden till fullo och/eller i tid. Koncernens pla
ceringar av likvida medel får endast ske i likvida instrument
med låg motpartsrisk. Vår finanspolicy anger tillåtna motpar
ter och beloppslimiter per motpart. Motpartsexponeringen
är indelad i tre olika kategorier med ett maximalt limitbelopp
per emittent. Vid årsskiftet var den totala exponeringen av
seende likvida medel 551.

Transaktioner med olika parter kan skapa risker för bety
dande kostnadsvariationer, i form av ränterisker, valutaris
ker, motpartsrisker, likviditetsrisker (vår egen likviditet) och
refinansieringsrisker. Finansoron ökar de finansiella risker
na i form av kraftig påverkan särskilt på ränte- och valuta
marknaderna. Finanspolicyn slår fast ramar för ränterisker
och valutaexponering samt anger tillåtna motparter och
limiter, allt i syfte att få en rimlig finansiell riskexponering.

Likviditetsrisker

Ränterisker

Green Cargo tillförs kostnader eller tvingas till betalnings
inställelse om förfallande skuldbelopp inte kan täckas med
likviditet eller likvärdig nyfinansiering. Förfallen ska spri
das jämnt över tiden och högst en fjärdedel av koncernens
lån får förfalla inom en 12-månaders period. Återstående
kontraktstid för våra finansiella skulder var vid årsskiftet i
genomsnitt nio år.

Koncernen strävar efter en stabil resultatutveckling, vilket
innebär att ränterisken skall begränsas. I finanspolicyn ut
trycks ramarna för tillåten ränterisk som genomsnittlig rän
tebindning och löptid. För placeringar är genomsnittlig löp
tid maximalt sex månader (rörelselikviditet) respektive två
år (likviditetsreserv). För upplåning är maximalt tillåten ränte
bindning 39 månader. För att justera räntebindningstid får
derivatinstrument användas. 25 procent av skuldportföljen
hade vid årsskiftet rörlig ränta. En känslighetsanalys visar
att en ränteförändring med +/– 1 procentenhet påverkar
det finansiella nettot med MSEK +/– 3,7.

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.
Refinansieringsrisker

Nyckeltal för uppföljning: Rörelsemarginal, avkastning på

eget kapital, soliditet.

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 en del av bruttoexponeringen, det vill säga tillgodo
havanden i utländsk valuta, kurssäkrats. Valutasäkringen
har uppgått till MEUR 51.
Vid årets utgång fanns utestående derivatkontrakt till
ett motvärde av MEUR 43, med förfall till och med 2010.
En känslighetsanalys visar att en valutakursförändring
med +/– 2,5 procent påverkar det finansiella nettot med
MSEK +/–5.
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Framtidsutsikter och vinstdisposition
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Med anledning av den ekonomiska utvecklingen och kraf
tigt minskade transportvolymer varslades 400 personer i
moderbolaget Green Cargo om uppsägning i december
2008. Vår avsikt är att lösa så stor del som möjligt av överta
ligheten med frivilliga avgångar och pensionslösningar för
att undvika uppsägningar och samtidigt behålla viktig kom
petens inom berörda områden inför kommande år.
Under inledningen av 2009 har vi i samarbete med perso
nalorganisationerna tagit fram olika erbjudanden för tidigare
pensionsavgång och egen uppsägning eller ledighet. Över
taligheten inom moderbolaget har sedan fastställts till totalt
336 tjänster främst tack vare naturliga pensionsavgångar
och redan avslutade anställningar. Med detta som utgångs
punkt sker fortsatta förhandlingar om hur övertaligheten
fördelar sig och hur den ska lösas på regional och lokal nivå.
I detta skede måste vi även säkerställa att förändringar inte
påverkar vårt transportnätverk i sådan omfattning att det får
oacceptabla konsekvenser för våra kunder. Definitiva upp
gifter avseende övertalighet och uppsägningar tillsammans
med en kalkyl av omstruktureringskostnader för detta vän
tas vara klart per första kvartalet 2009.
Framtidsutsikter

Vi såg fortsatta volymnedgångar i början av 2009 och bedö
mer marknadsutvecklingen för året som högst osäker. Även
om konjunkturnedgångens varaktighet och djup är svår att
uppskatta är vi övertygade om det fortsatta behovet av håll
bara logistiklösningar. Därför kvarstår vår långsiktiga fram
tidstro för Green Cargo och branschen. Möjligheterna till
expansion är goda, men för att motverka effekten av kon
junkturnedgången, överleva resultat- och likviditetsmässigt
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på kort sikt och vässa vår konkurrenskraft inför framtiden
måste vi fortsätta att minska kostnaderna under 2009 och
2010. En rad åtgärder ska hjälpa oss att nå både nya affärer
och öka lönsamheten.
För att vi dessutom ska lyckas genomföra de påbörjade
investeringarna krävs både tilltro till framtiden och en finan
siering som säkrar likviditeten, trots att de sammanfaller
med lågkonjunktur och en förtroendekris på finansmarkna
den. Det innebär att vi prioriterar finansieringsfrågor mycket
högt den närmaste tiden.
Vår långssiktigt höga punktlighet, goda miljöprestanda
samt erkänt effektiva tredjepartslogistik är en stabil grund
för att möta efterfrågan. Med ett ökat samarbete mellan
våra verksamheter, nya produkter och internationella upp
lägg ska vi erbjuda framtidens logistiklösningar både till be
fintliga och nya kunder.
vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande (kronor):		
Balanserade vinstmedel 
Koncernbidrag efter skatt
Årets resultat

1 132 371 282
10 491 120
– 352 744

Summa

1 142 509 658

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs

1 142 509 658

Summa

1 142 509 658

resultaträkningar
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	Koncernen	Moderbolaget
(MSEK)
Not
2008
2007
2008
2007
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

6 392
40

6 111
46

5 540
31

5 294
63

6 432

6 157

5 571

5 357

–3 499
–1 800
–757
–223
–0
–10

–3 336
–1 658
–648
–228
–
8

–2 956
–1 624
–688
–194
–
–

–2 785
–1 501
–574
–203
–
–

Rörelseresultat

6

143

295

109

294

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

–
–
44
–160

–
–
40
–89

–
2
41
–141

6
–0
39
–82

Resultat efter finansiella poster

6

27

246

11

257

Skatt på årets resultat

15

–20

–72

–11

–76

Årets resultat

7

174

0

181

Varav hänförligt till moderföretagets ägare
Varav hänförligt till minoritetsägare

6
1

173
1

Summa

7

174

3,5
2 000
2 000

87
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
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	Koncernen	Moderbolaget
tillgångar (MSEK)
Not
2008-12-31
2007-12-31
2008-12-31
2007-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Goodwill
Pågående balanserade utvecklingsutgifter
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

16

18

18

19
19
32
5

Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

33
8
3
44

20
2
24
46

33
3
3
39

295
95
21
390
737
72
380

318
98
17
349
722
66
59

1
95
22
336
679
64
327

1
98
18
294
660
59
56

1 990

1 629

1 524

1 186

–
560
1
1
–
0

–
265
1
16
–
0

126
537
0
1
3
0

126
236
0
16
2
0

562

282

667

380

17

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

20
8
25
53

20

153

144

141

132

2 758

2 099

2 378

1 737

13
640
–
40
14
23
230
0
423
101

11
620
–
46
12
17
146
0
653
205

2
518
65
39
14
4
220
0
423
36

2
492
34
46
12
8
138
0
653
168

Summa omsättningstillgångar

1 484

1 710

1 321

1 553

SUMMA TILLGÅNGAR

4 242

3 809

3 699

3 290

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
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21
5, 22
5

23
32
31

balansräkningar
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	Koncernen	Moderbolaget
eget k apital och skulder (MSEK)
Not
2008-12-31
2007-12-31
2008-12-31
2007-12-31
Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

200
–

200
–

Bundet eget kapital
200
200
100
100
300

Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

1 047
–51
280
6

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

1 287

1 621
6

–
–

–
–

1 489

1 627

1 443

1 587

928
696
27
14
0
5

863
303
1
13
2
4

872
412
27
–
0
–

803
12
1
–
0
0

1 670

1 186

1 311

816

26
25
25

343
–
7
87
0
45
127
473
0
1

313
–
10
79
0
6
109
474
0
5

269
26
7
83
–
45
103
411
0
1

262
28
10
75
–
6
85
416
0
5

27

1 083

996

945

887

4 242

3 809

3 699

3 290

29

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

18
24
32
20
9, 25
25

Summa långfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

1 143
1 482
7

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
9
192
173

300

Fritt eget kapital
–
–
–73
–4
1 216
1 110
0
181

5
5
18
32

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Koncernen	Moderbolaget
poster inom linjen (MSEK)
Not
2008-12-31
2007-12-31
2008-12-31
2007-12-31
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

28
261
632

270
28

30
915

30
326
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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 2007-01-01
Disposition av föregående års resultat
Utdelning aktieägare
Årets omräkningsdifferens
Redovisning av finansiella instrument
till verkligt värde

200

1 047

5

107
165
–80

165
–165

0

15
–11

Totalt
eget
kapital

1 524
0
–80
15

5

1 529
0
–80
15

–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

Utgående balans per 2007-12-31

200

1 047

9

192

173

1 621

6

1 627

Ingående balans per 2008-01-01
Disposition av föregående års resultat
Utdelning till aktieägaren
Årets omräkningsdifferens
Redovisning av finansiella
instrument till verkligt värde

200

1 047

9

192
173
–85

173
–173

1 621
0
–85
9

6

1 627
0
–85
9

–69

–69

0

–60

–60

9
–69

Summa resultatförändringar som inte
redovisas i resultaträkningen
Årets resultat

–60

0

6

6

1

7

Summa resultatförändringar

–60

0

6

–54

1

–53

–51

280

6

1 482

7

1 489

Utgående balans per 2008-12-31

   29

200

1 047

Aktiekapital

Reservfond

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

200

100

Utgående balans per 2007-12-31

200

100

Ingående balans per 2008-01-01
Disposition av föregående års resultat
Utdelning till aktieägaren
Erhållna koncernbidrag
Skatteeffekt på erhållna koncernbidrag
Redovisning av finansiella instrument till verkligt värde
Årets resultat

200

100

Utgående balans per 2008-12-31

200

moderbolaget (MSEK)

60

Not

29

Fond för
verkligt Balanserade
värde
vinstmedel
7

Årets
resultat

1 019
166
–80
6
–1

166
–166

181

1 492
0
–80
6
–1
–11
181

–4

1 110

181

1 587

–4

1 110
181
–85
15
–5

181
–181

0

1 587
0
–85
15
–5
–69
0

1 216

0

1 443

–11

–69
100

Summa

–73

kassaflödesanalyser

Årsredovisning 2008 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436 

	Koncernen	Moderbolaget
(MSEK)
Not
2008
2007
2008
2007
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betalningar avseende avsättningar
Betald skatt

27
305
–8
–34

246
193
–9
–22

11
261
–5
–25

257
155
–6
–19

290

408

242

387

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

–91
22

–41
–7

–116
–7

21
–33

Kassaflöde från den löpande verksamheten

221

360

119

375

Investeringsverksamheten
Utdelningar
Avsättningar
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

0
–2
–22
–465
27
0
158
–285
0

5
0
–3
–160
66
–1
–12
–19
0

0
0
–20
–400
15
0
158
–285
0

6
0
–3
–139
22
9
–12
–19
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–589

–124

–532

–136

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

–85
390
–91
–

–80
267
–566
–

–85
390
–80
6

–80
0
–282
–2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

214

–379

231

–364

–154
255

–143
398

–182
218

–125
343

101

255

36

218

30

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

30
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Samtliga belopp är angivna i MSEK om inget annat anges. Vid
upprättande av årsredovisningen kan avrundningsdifferenser
förekomma då beloppen anges i MSEK.

Not 1 Allmän information
Moderbolaget Green Cargo AB är ett transport- och logistikföretag
på den europeiska marknaden. Järnvägstransporter utgör basen i
verksamheten. Biltransporter är ett komplement och kombinationen
tåg-lastbil blir allt viktigare i vårt erbjudande. För att erbjuda heltäck
ande logistiklösningar har Green Cargo också verksamhet inom tredje
partslogistik, vilket innefattar lagring, plockning och distribution. Före
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tagets största kunder finns främst inom industrierna stål, kemi, bil,
verkstad och skog samt handel. För ytterligare information om verk
samheten under 2008 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 30 mars 2009 och de kommer att före
läggas årsstämman den 21 april 2009 för fastställande.
Not 2 Sammanfattning av viktiga
r edovisningsprinciper
Allmänt

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU god
kända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolk
ningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations
Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Rådet för finansiell rap
porterings rekommendation RFR 1.1 (Kompletterande redovisningsreg
ler för koncerner) vilken specificerar de tillägg till upplysningar som
krävs enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen.
Tillgångar och skulder är värderade till anskaffningsvärden, förutom
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.
Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består
av derivatinstrument och finansiella tillgångar/skulder 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 rapporte
rings 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

Ändrade redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de
som tillämpats i årsredovisningen 2007. Nya IFRS-standarder och utta
landen från IFRIC under 2008 har inte haft någon väsentlig påverkan
på Green Cargos redovisning.
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
De förändringar som var tillämpbara från och med 1 juli 2008 avse
ende IFRS 7 samt IAS 39 gällande omklassificering av finansiella till
gångar har tillämpats från oktober 2008, ingen retroaktiv tillämpning
har skett.
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IFRS 8 Rörelsesegment
IFRS 8 är ikraftträdande för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2009
eller senare och ersätter IAS14 segmentsredovisning. Tidigare tillämp
ning är tillåten. Bolaget har valt att tillämpa IFRS 8 i förtid från och med
årsredovisningen 2008. IFRS 8 får inte några effekter på resultat- och
balansräkningar utan innebär enbart kompletterande upplysningskrav
avseende segmentsredovisning. Standarden innebär i stort att informa
tionen presenteras ur ett ledningsperspektiv. 2008 är det första år som
segmentsredovisning är tillämpligt för verksamheten.
Tillämpning av redovisningsprinciper

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 koncernbalansräk
ningen som en post inom eget kapital och utgörs av utomstående aktie
ägares andel av dotterföretagets resultat och nettotillgångar. Årets resul
tat som redovisas i resultaträkningen inkluderar minoritetsandelen och
visar således det sammanlagda resultatet hänförligt till såväl moderbo
lagets ägare som minoritetsägarna. Fördelningen av årets resultat mel
lan moderbolagets ägare och minoritetsägarna specificeras separat.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvade identi
fierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser värderas till verk
ligt värde på förvärvsdagen. Det överskott som utgörs av skillnaden mel
lan anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna och summan av
verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och skulder redo
visas som goodwill. Denna uppkomna goodwill värderas och redovisas
enligt avsnittet immateriella anläggningstillgångar. 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 kon
cernens egna kapital.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orea
liserade 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 utlands
verksamheten 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 förvär
vade 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
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det på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i
intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på kon
cernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning
redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i
intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskriv
ningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervär
den. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar investeringens
redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förlus
ter uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget redovi
sar 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 redo
visa 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
transporter till och från utlandet redovisas brutto. Hela faktureringen,
även den del som avser utländsk sträcka, redovisas som intäkt. Ersätt
ning 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. Bidragen
periodiseras på samma sätt och över samma tidsperiod som de kost
nader 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
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostna
der, 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 AB är PA 03
(administrerad av SPV) som är både en förmåns- och avgiftsbestämd
plan samt ITP-planen som är en förmånsbestämd plan. Den förmånsbe
stämda delen av PA 03 är ej väsentlig och planen klassificeras därmed
som avgiftsbestämd. ITP-planen administreras av Alecta och är en
gemensam plan för flera arbetsgivare. I UFR 6 uttalas att den informa
tion som Alecta meddelat företagen för närvarande inte innehåller de
upplysningar som krävs för att kunna redovisa denna plan som en för
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månsbestämd plan. Planen redovisas därför som en avgiftsbestämd plan
enligt punkt 30 i IAS 19. Avgifterna för avgiftsbestämda planer kostnads
förs när den anställde utför sina tjänster, alltså under anställningstiden.
Dotterföretaget TGOJ Trafik AB har pensionsplaner som klassifice
ras som förmånsbestämda. För dessa planer nuvärdeberäknas det
framtida formella och informella åtagandet med hjälp av aktuariella
antaganden. Vid värdering av förmånsbestämda pensionsförpliktelser
har den så kallade Projected Unit Credit Method (PUCM) använts, i
enlighet med IAS 19. PUCM innebär att den slutgiltiga förpliktelsen peri
odiseras linjärt mellan den tidpunkt som först ger upphov till en kost
nad enligt planen, vanligen anställningstidpunkten, och den tidpunkt
vid vilken den anställde förväntas gå i pension. Ersättningarna förde
las på innevarande period och tidigare perioder för att fastställa kost
nader för tjänstgöring under innevarande period och nuvärdet av pen
sionsförpliktelsen. Åtagandet ökas eller minskas med aktuariella för
luster och vinster och minskas med kostnader för åtaganden som avser
tidigare tjänstgöringstid (vid förändring av förutsättningarna, till exem
pel löneökningar) samt värdet av förvaltningstillgångarna. Ackumule
rade aktuariella vinster och förluster vid årets början redovisas i resul
taträkningen fördelat över återstående tjänstgöringstid till den del de
överstiger 10 procent av det högsta av nuvärdet av förpliktelsen och för
valtningstillgångarna vid årets början (den så kallade ”korridoren”).
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning redovisas direkt när företaget har en fast
ställd kommunicerad plan för uppsägningen och inte har någon realis
tisk möjlighet att annullera planen. Vid arbetsbefrielse under uppsäg
ningstiden 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 redo
visas direkt mot eget kapital. Den aktuella skatten baseras på perio
dens 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. Skatte
lagstiftningen innehåller andra regler än vad som följer av god redovis
ningssed vad gäller tidpunkt för beskattning av vissa affärshändelser.
Uppskjuten skatt redovisas på skillnader vilka härigenom uppstår mel
lan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet av tillgångar
och skulder, så kallade temporära skillnader, samt även på under
skottsavdrag.
Vad beträffar värderingen av uppskjutna skattefordringar, det vill
säga värdet av framtida skattereduktioner, gäller att uppskjutna skatte
fordringar redovisas om det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot
framtida skattepliktiga överskott. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
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.
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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
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 effektivitets
vinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter. Utgifter för anställd
personal, utbildning och löpande underhåll kostnadsförs löpande.
Balanserade utvecklingsutgifter består främst av utgifter för utveckling
av IT-system och skrivs av linjärt under den beräknade nyttjandeperio
den. Avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter är 3–5 år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter som är direkt
hänförbara till tillgången vid anskaffningstillfället samt utgifter för för
bättringar utöver tillgångens ursprungliga nivå ökar tillgångens redo
visade 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 nytt
jandevärde och tillgångens verkliga värde minskat med försäljnings
kostnader. Nyttjandevärdet baseras på framtida diskonterade kassa
flöden från användande av tillgången inklusive beräknat restvärde vid
nyttjandeperiodens slut.
Linjär avskrivningsmetod tillämpas och följande avskrivningstider 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
kortare 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.

Årsredovisning 2008 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436 

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 indike
rar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En ned
skrivning 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 nytt
jandevärdet. 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 översti
ger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon ned
skrivning 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 leasetagaren.
Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som
tillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att betala framtida leasingav
gifter redovisas som lång- och kortfristiga leasingskulder. Leasingpe
rioden är den period som tillgångarna ska leasas enligt avtal. Tillgångar
enligt finansiella leasingavtal skrivs av över beräknad nyttjandeperiod.
Betalning av leasingavgifterna uppdelas i räntekostnader och amorte
ring av skulderna.
Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operatio
nellt. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över
löptiden 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 motsva

noter

rande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader
förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång/skuld som
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker där
efter beroende av hur de klassificerats enligt nedan. En finansiell tillgång
eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instru
mentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen
när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och
avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura inte mottagits.
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Köp och försäljningar
av finansiella instrument redovisas på likviddagen. Finansiella tillgångar
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instru
mentet har löpt ut eller överförts. Finansiella skulder tas bort från balans
räkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör.
Verkligt värde för noterade placeringar baseras på aktuella köpkurser.
För onoterade värdepapper fastställs verkligt värde till emittentens 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 resul
taträkningen, lånefordringar och kundfordringar, andra långfristiga vär
depappersinnehav, 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 katego
rin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Derivatinstrument
kategoriseras som innehav för handel om de inte är identifierade som säk
ringar. Tillgångar och skulder i denna kategori klassificeras som omsätt
ningstillgångar respektive kortfristiga skulder om de antingen innehas för
handel eller förväntas bli realiserade inom 12 månader från balansdagen.
Tillgångarna/skulderna omvärderas löpande till verkligt värde. Realise
rade och orealiserade vinster och förluster till följd av förändringar i verk
ligt värde ingår i resultaträkningen i den period de uppstår.
I denna kategori ingår kassa, bank och liknande tillgångar, samt ome
delbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande insti
tut samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid understi
gande tre månader. Kategorin inkluderar även kortfristiga placeringar,
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 avses
det värde till vilket en finansiell tillgång eller skuld värderas när den ini
tialt bokas upp i balansräkningen, med avdrag för eventuella återbetal
ningar, och med tillägg eller avdrag för periodisering av eventuell skill
nad mellan det initialt bokförda beloppet och återbetalningsbeloppet.
Kundfordringar tas efter individuell värdering i balansräkningen upp till
det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringars förväntade
löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskon
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tering. Nedskrivning av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader.
Fordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Kursdif
ferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresulta
tet, medan kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redo
visas bland finansiella poster. Undantag är då transaktionerna utgör
säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflö
den, 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 löptid är
kort, varför skulden redovisats till nominellt belopp utan diskontering.
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 om
värdering beror på om derivatet identifieras som ett säkringsinstrument,
och, om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats. Koncernen
använder sig av kassaflödessäkringar i form av valutaterminskontrakt,
valutaoptionskontrakt och ränteswapavtal för att minska sin expone
ring för valutakursförändringar och ränterisker. Då transaktionen ingås
dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säk
rade 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 säkrade 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 avsätt
ningar för förlustkontrakt under rubrikerna långfristiga respektive kort
fristiga skulder i balansräkningen.
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Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs då det finns en detaljerad,
beslutad plan för omstrukturering av verksamheten. För personalkostna
der avsätts kostnad för arbetsbefriad tid under uppsägningstiden, even
tuella avgångsvederlag samt avtalspensioner inklusive sociala avgifter.
Green Cargo AB har försäljningsavtal som sträcker sig över flera år.
För de avtal för vilka speciella resurser avsatts görs varje år en pröv
ning 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
Green Cargo AB är organiserat i tre verksamhetsgrenar vilka består av
järnväg, bil samt logistik. Verksamhetsområdena rapporteras på ett sätt
som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den
högste verkställande beslutsfattaren. Koncernledningen har identifierats
som den högste verkställande beslutsfattaren. Det är endast moderbola
gets verksamhet som delas in per segment. Uppföljning sker även av
dotterbolagen, vilka utgör egna segment. Verksamheten styrs och utvär
deras baserat på verksamhetsgrenar och inte geografiska områden.
Kassaflödesanalys
Green Cargo AB redovisar kassaflödesanalysen enligt den indirekta
metoden. Vid indirekt metod är utgångspunkten årets resultat före
skatt och justeringar görs för resultatposter som inte är kassaflödes
påverkande 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 resul
taträkningen 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 måna
der. Anläggningstillgångar som anskaffats genom finansiell leasing
redovisas inte som ett inköp i kassaflödet. Eftersom det upptagna lånet
och investeringen sker som en transaktion, kvittas dessa mot varan
dra. Vid förvärv eller försäljning av dotterföretag redovisas endast kas
saförändringen till följd av förvärvet/försäljningen, dvs summan av för
säljningspris och dotterföretagets likvida medel.
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I kassaflöde från finansieringsverksamheten redovisas kassatransak
tioner 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.

förmån för dotter- och intresseföretag. När detta undantag tillämpas
följs istället reglerna för redovisning och värdering i IAS 37. Anled
ningen till detta undantag från redovisning av finansiella garantier avse
ende garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag är samban
det mellan redovisning och beskattning.

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 framgår
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.
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 kapi
tal 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 avsättningar
i en långfristig respektive kortfristig del. Denna särregel tillämpas av
Green Cargo AB.

Not 3 Viktiga uppsk attningar och
bedömningar för redovisningsändamål
Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av
företagets redovisningsprinciper. Dessa uppskattningar och 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 bedömningar
utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra fak
torer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
under rådande förhållanden. Härigenom dragna slutsatser utgör grun
den för avgöranden rörande redovisade värden på tillgångar och skul
der, i de fall dessa inte utan vidare kan fastställas genom information
från andra källor. Verkligt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar
om andra antaganden görs eller andra förutsättningar gäller. De upp
skattningar och bedömningar som innebär en betydande risk för väsent
liga 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 uppskat
tats.
Avsättningen avseende olyckskostnader bedöms vara osäker till
belopp. Ansvarsfrågan samt uppkomna kostnader kan vara svåra att
bedöma och utredningarna kan ta tid. Reserven grundas på bolagets
bästa uppskattning om bedömt utfall.
Avsättningar för förlustkontrakt kan vara osäkra till belopp då de
inrymmer antaganden om framtida händelser, såsom transportvolymer,
effektiviseringsmöjligheter med mera.
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
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Not 5 Transaktioner med närstående
Svenska staten äger 100 procent av Green Cargo AB. Förutom de dot
ter- och intresseföretag som framgår av not 19 definieras närstående
företag som övriga statliga bolag med marknadsmässiga krav, affärsver
ket 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.
Till koncernens 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.				
Koncernen

Försäljning av varor och tjänster

2008

2007

Dotterföretag: (avser moderbolaget)		
Nordiskt Transport Rail AB
315
315
TGOJ Trafik AB
12
12
Intresseföretag:			
CargoNet AB
276
257
CargoNet AS
110
136
OY Railtrans Ltd
2
2
SeaRail EEIG
39
55
Övriga närstående företag:			
Banverket
77
64
Posten AB
148
135
SJ AB
1
2
Summa försäljning av varor och tjänster 			
till närstående:
980
978
Inköp av varor och tjänster

2008

2007

Dotterföretag: (avser moderbolaget)
Nordiskt Transport Rail AB
37
30
Hallsbergs Terminal
19
7
KB Sveterm
24
2
TGOJ Trafik AB
32
19
Intresseföretag:			
CargoNet AB
41
38
CargoNet AS
46
46
OY Railtrans Ltd
–
2
DB Schenker Rail Scandinavia A/S
3
–
Övriga närstående företag:			
Banverket
576
543
Jernhusen AB
27
23
Posten AB
11
3
SJ AB
12
13
Statens Järnvägar
40
488
Summa inköp av varor och tjänster			
från närstående:
868
1 214
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Utestående fordringar på närstående

2008

2007

Dotterföretag: (avser moderbolaget)
10
7
Green Cargo Fastigheter AB
Green Cargo Road & Logistics A/S
3
2
Hallsbergs Terminal
29
0
KB Sveterm
1
1
Nordisk Transport Rail AB
9
16
15
10
TGOJ Trafik AB
Intresseföretag:			
CargoNet AB
50
28
CargoNet AS
15
10
SeaRail EEIG
2
8
Övriga närstående företag:			
Banverket
11
17
4
4
Jernhusen AB
Posten AB
14
14
Summa utestående fordringar på närstående:
Utestående skulder till närstående

163

117

2008

2007

Dotterföretag: (avser moderbolaget)
5
2
Hallsbergs Terminal
J Ringborg AB
1
1
KB Sveterm
6
10
9
10
Nordisk Transport Rail AB
5
3
TGOJ Trafik AB
Intresseföretag:		
CargoNet AB
4
4
CargoNet AS
4
2
DB Schenker Rail Scandinavia A/S
3
–
SeaRail EEIG
0
4
Övriga närstående företag:			
Banverket
107
35
0
0
Jernhusen AB
SJ AB
1
2
1101
Statens Järnvägar
75 1
Summa utestående skulder till närstående:
1) varav långfristig del

220
41

183
76

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. Transaktioner med KB Sveterm avser huvud
sakligen hyra av logistikfastigheter.
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 ingår även amortering av kortfristigt lån med 107.
Jernhusen AB Hyra av kontor och övriga lokaler.
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Not 6 Segmentinformation
Moderbolaget Green Cargo AB är organiserat i tre verksamhetsområ
den: Rail, Road och Logistics. Ledningen följer även upp dotterbolagen,
men det är endast moderbolagets verksamhet som är indelad i verk
samhetsområden vilka bildar egna segment medan dotterbolagen
redovisas som separata segment.
Nedan följer en sammanställning av moderbolagets största segment
Rail och Logistics, samt dotterbolaget NTR. Övriga segment och dot
terbolag uppfyller ej de kvantitativa gränsvärdena då separat segments
redovisning krävs. Dessa redovisas gemensamt under övrigt.
Rail - Verksamhetsområdet Rail erbjuder kostnadseffektiva tjänster
inom järnvägslogistik. Med tåg som kärnresurs erbjuder Rail olika trans
port- och logistikupplägg, inom samt till och från Sverige. Rail tillhanda

håller tjänster såsom transporter inrikes och utrikes, systemtransporter,
specialtransporter, entreprenad, intermodal samt biofuel och bioflex.
Logistics - Verksamhetsområdet Logistics är den enda aktören
inom tredjepartslogistik som tillhandahåller egna järnvägslösningar.
Logistics tillhandahåller tjänster inom import, förtullning och tullager,
lagring, kundorderregistrering, orderplockning och distribution samt
förädling av varor. Logistics erbjuder även internationella upplägg som
inkluderar flöden med återlastning.
Nordisk Transport Rail (NTR) - Bolaget bedriver speditionsverk
samhet inom internationell järnvägstrafik. NTR köper, säljer samt för
ädlar järnvägstransporter och logistiklösningar i kombination med andra
transportslag. Företagets marknader finns huvudsakligen i Europa.

					 Eliminering interna
Koncernen 2008
Rail
Logistics
NTR
Övrigt
transaktioner
Rörelseintäkter
Interna intäkter
Totala intäkter
Rörelsekostnader
Interna kostnader
Avskrivningar
Fördelade kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

4 538
4

637
2

899
37

4 542

639

936

–3 878
–141
–142
–280

–470
–122
–14
–16

–934
–
0
–

101

17

2

–79

–12

3

22

5

5

358		
665
–708
1 023

Totalt
6 432
0

–708

6 432

–784		
–445
708
–67		
296		

–6 066
0
–223
0

0

143

–28		

23

–116

–5

0

27

1 253
145
2
643		
2 043
Tillgångar1
I summa tillgångar ingår:							
Inköp av materiella anläggningstillgångar
464
17
1
127		
609
					 Eliminering interna
Koncernen 2007
Rail
Logistics
NTR
Övrigt
transaktioner

Totalt

Rörelseintäkter
Interna intäkter

4 499
2

521
2

890
30

247		
593
–627

6 157
0

Totala intäkter

4 501

523

920

840

–627

6 157

–3 721
–133
–148
–272

–364
–103
–22
–17

–918
–
–1
–

–631		
–391
627
–57		
289		

–5 634
0
–228

Rörelsekostnader
Interna kostnader
Avskrivningar
Fördelade kostnader
Rörelseresultat

227

17

1

Finansnetto

–22

–15

1

Resultat efter finansiella poster

205

2

2

Tillgångar1
I summa tillgångar ingår:
Inköp av materiella anläggningstillgångar

908

144

144

12

1)

0

295

–13		

50

–49

37

0

246

13

608		

1 673

1

80		

237

 illgångar avser de tillgångar per segment som används i den löpande verksamheten samt vilka som
T
tillförlitligt kan fördelas. De tillgångar som inkluderas är immateriella- samt materiella anläggningstillgångar.
Omsättningstillgångar samt finansiella tillgångar har inte fördelats per segment.
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Not 7 Övriga rörelseintäkter
2008

Koncernen
2007

Moderbolaget
2008
2007

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet
Försäkringsersättningar
Övriga poster

14
13
12
1

28
12
61
6

11
8
12
–

51
12
61
–

Summa

40

52

31
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Viss del av förväntade flöden av utländska valutor kurssäkras. Utan dessa
kurssäkringar skulle den totala valutakursdifferensen i rörelseresultatet
vara 23 (7) i koncernen och 18 (7) i moderbolaget.
1)

För 2007 redovisades Försäkringsersättningar i posten nettoomsättning.

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

2008

Koncernen
2007

258

241

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende		
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Koncernen
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007
247

240

Moderbolaget
2008
2007

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

220
301
50

194
350
64

207
277
50

210
435
64

Summa

571

608

534

709

2008

Koncernen
2007

21

17

2008

Koncernen
2007

30

23

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

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.
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Moderbolaget
2008
2007
21

17

Moderbolaget
2008
2007
30

23

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

2008

Varav män, %

2007

Varav män, %

Moderbolaget
Sverige

2 859

89

2 770

90

Summa moderbolaget

2 859

89

2 770

90

253
16
6
7
7
2
2
4

83
75
33
86
14
50
50
75

232
18
8
9
6
2
2
3

82
72
50
89
0
50
50
33

297		
3 156
89

280
3 050

89

I moderbolagets styrelse (exkl arbetstagarrepresentanter) finns 5 män och 3 kvinnor.
I samtliga koncernens styrelser finns 31 män och 6 kvinnor.
I moderbolagets ledningsgrupp har ingått 10 män och 3 kvinnor.
I koncernens ledningsgrupper har ingått 32 män och 8 kvinnor.
2008
Löner och
Sociala
Löner, andra ersättningar
ersättningar
kostnader
och sociala kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

1 108
Moderbolaget
(varav pensionskostnad)		
119
Dotterföretag
(varav pensionskostnad)		

473
1 000
(95)		
56
108
(20)		

451
(102)
50
(17)

1 227
Summa koncernen
(varav pensionskostnad)		

529
1 108
(115)		

501
(119)

Dotterföretag
Sverige
Danmark
Frankrike
Schweiz
Polen
Tjeckien
Tyskland
Österrike
Summa dotterföretag
Summa koncernen

2007

Av koncernens pensionskostnader avser 3 (3) 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 (5).
Under december 2008 varslades 400 personer i moderbolaget Green
Cargo AB. Eventuella omstruktureringskostnader väntas bli klart per
det första kvartalet 2009.
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not 9 forts.

Löner och andra ersättningar fördelade per land och
mellan styrelseledamöter med flera och övriga anställda

2008

2007

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

81

1 100

71

993

Summa moderbolaget
(varav tantiem o.d.)

8
(–)

1 100
(–)

7
(–)

993
(–)

Dotterföretag i Sverige
(varav tantiem o.d.)

3
(–)

101
(–)

2
(–)

89
(–)

Moderbolaget
Sverige

Övriga
anställda

Dotterföretag utomlands					
Frankrike
0
2
0
4
(varav tantiem o.d.)
(–)
(–)
(–)
(–)
Schweiz
1
3
1
3
(varav tantiem o.d.)
(–)
(–)
(–)
(–)
Österrike
0
0
0
0
(varav tantiem o.d.)
(–)
(–)
(–)
(–)
1
1
1
1
Polen
(–)
(0)
(–)
(–)
(varav tantiem o.d.)
0
6
0
6
Danmark
(varav tantiem o.d.)
(–)
(–)
(–)
(–)
Övriga länder
0
1
0
1
Summa dotterföretag
(varav tantiem o.d.)

5
(–)

114
(0)

4
(–)

104
(–)

Summa koncernen
(varav tantiem o.d.)

13
(–)

1 214
(0)

11
(–)

1 097
(–)

1)

I beloppet inkluderas även kostnader för vice VD.

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
anställda gäller de statliga pensionsplanerna PA 91 eller PA 03 som
administreras av Statens Pensionsverk (SPV). PA 91 är en förmånsbe
stämd 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 möj
lighet 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 redovisats som avgiftsbestämda pensionsplaner. För alla
nyanställda gäller ITP-planen som normalt har 65 år som pensionsålder.
ITP-planen klassificeras som en förmånsbestämd plan. Sedan mitten
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av 2007 administreras den av Collectum vilken tidigare administrera
des av Alecta och är gemensam plan för flera arbetsgivare. De som är
födda 1979 och senare omfattas av en avgiftsbestämd ITP-plan. För
närvarande 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 95 (102) och för koncernen till 97 (106).
Dotterföretaget TGOJ Trafik AB har även sk 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 koncernsamman
hang har bedömts som ej väsentliga har de ej redovisats enligt IAS 19.
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koncernen

Avsättningar för pensioner redovisade enligt IAS 19

2008

2007

2006

2005

–4
–2
2
–1
–

–3
–2
1
–0
–

–4
–1
1
–1
–

–3
–1
0
–
2

Summa pensionskostnad för året
–5
–4
–5
				
Pensionsskuld avseende förmånsbestämda planer				
Nuvärdet på balansdagen av förmånsbestämda förpliktelser
–68
–50
–41
35
31
23
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde på balansdagen
34
17
12
Nettot av aktuariella vinster och förluster som inte redovisas i balansräkningen

–2
–39
16
13

Skuld att redovisa i balansräkningen

–10

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

1

–2

–6

Specifikation av förändringen av förpliktelsens nuvärde					
Förpliktelsens nuvärden den 1 januari
–50
–41
–39
–28
–4
–3
–4
–4
Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år
–2
–2
–1
–1
Räntekostnad
2
2
3
2
Utbetalda förmåner
Aktuariell förlust på förpliktelsen
–14
–6
0
–11
–
–
–
3
Reglering
Förpliktelsens nuvärde den 31 december

–68

–50

–41

–39

Specifikation av förändringen av förvaltningstillgångarnas verkliga värde					
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 1 januari
30
23
16
9
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
2
1
1
0
Tillskjutna medel från arbetsgivare
5
6
6
5
Utbetalda medel till arbetsgivare
–0
–0
0
0
Aktuariell vinst/förlust på förvaltningstillgångar
–2
1
0
2
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 31 december

35

31

23

16

Specifikation av förändringarna i den nettoskuld som redovisas i balansräkningen					
Skuld vid årets början
–2
–6
–10
–15
–5
–4
–5
–2
Pensionskostnad
2
2
3
2
Utbetalda förmåner
Tillskjutna medel från arbetsgivare
5
6
6
5
Utbetalda medel till arbetsgivare
–0
–0
–
0
Skuld vid årets slut

0

–2

–6

–10
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not 9 forts.
Aktuariella antaganden, %
Diskonteringsränta
Förväntad avkastning på
förvaltningstillgångar
Förväntad löneökningstakt
Förändring i inkomstbasbelopp
Inflation
Personalomsättning
Utnyttjandegrad antastbara
pensioner

2008

2007

2006

2005

4,20

3,75

3,5

4,5

5,20
3,0
3,0
2,0
3,5

3,75
3,0
3,0
2,0
5,0

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

4,5
3,0
3,0
2,0
5,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Livslängd enligt beräkningar i FFFS 2007:31

Sjukfrånvaro (helår)
Åldersgrupp
–30
31–49
50–

Kvinnor

Män

Totalt

3,12
3,76
6,42

2,54
2,65
6,05

2,68
2,81
6,06

Frånvarotid				
Korttidsfrånvaro (–59 dagar)
2,22
2,00
2,02
2,08
2,46
2,42
Långtidsfrånvaro (60– dagar)
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Moderbolaget
Principer				
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår årsarvode enligt års
stämmans beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller arvode per sam
manträde. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, eventuell rörlig ersättning, övriga
förmåner samt pension.
Ersättningar till styrelsen
Belopp i KSEK		

Grund för antaganden
För diskonteringsräntan har använts den marknadsmässiga avkast
ningen på förstklassiga statsobligationer med 10 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 diskonteringsräntan.
Den förväntade löneökningstakten och förändring i inkomstbasbe
lopp 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,
baseras på historisk erfarenhet.		

Moderbolaget, %

Ersättningar och övriga förmåner
till ledande befattningshavare

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
Lotta Lundén
Lena Olving 2
Björn Mikkelsen
Jan Sjökvist
Tryggve Sthen 2
Anne Gynnerstedt
Håkan Buskhe
Carl-Viggo Östlund 1
Malin Persson 1
Peter Lundmark
Stefan Bieder

256
119
81
119
119
81
119
119
38
38
32
24

Björn T Johansson

4

Anders Gustavsson

0

Ann-Charlotte Juliusson

Avgick ur styrelsen 30/4 2008.
Tillkom i styrelsen 1/5 2008.
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Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare		
Belopp i KSEK		
Lön1

Övriga		
förmåner
Summa

Pensions-	
ålder

Pensionskostnad

Verkställande direktör
Sören Belin
2 918
168
3 086
Ekonomidirektör, vice VD
Gunnar Andersson
2 144
124
2 268
Mats Hanson
1 634
156
1 790
Divisionschef Marketing and Sales
Hans Paridon
2 001
107
2 108
Divisionschef Road
2 179
0
2 179
Bertil Nilsson 3
Divisionschef Operations
Divisionschef Logistics
Atna Nasiopoulos
1 597
186
1 783
Divisionschef Business
Jan Lillieborg
1 599
55
1 654
Divisionschef Customer Service
Anette Löhnn
1 190
48
1 238
Stabschef Human Resource
Kine Jangren
1 298
34
1 332
Stabschef Sustainable Development
Erica Kronhöffer
849
76
925
Stabschef International, vice VD
Olle Wennerstein
1 909
129
2 038
Stabschef Corporate Communication
Mats Hollander
1 062
34
1 096
Stabschef Information,
Communication and Technology
Björn Rosell
1 398
75
1 473
					

62
62
65
65
65
65 2
65
65
65
65
65
65

556
469
773
409
677
753
551
288
338
159
362
202

65

350

Ingen rörlig ersättning har utgått under året.
Genom avstående av lön har erhållits en tilläggsförsäkring som kan
lyftas från 60 år.
3)
Bertil Nilsson tillträde i ledningsgruppen 1/2 2008.
1)

2) 

Övriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån, kostförmån, hushålls
tjänster samt sjukvårdsförsäkring. Ledande befattningshavare som
avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i form av lön.
Beredning- 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 beslutar
om anställningsvillkor för verkställande direktör efter förslag från sty
relsens ersättningsutskott. Utskottet behandlar även strukturen i vill
koren för övriga i ledningsgruppen inklusive verkställande direktörer i
dotterföretag, som t ex pensionsförmåner, villkor vid anställningens
upphörande, förmåner utöver lön. Verkställande direktör beslutar om
lön för ledande befattningshavare i koncernen.
Incitamentsprogram
Något incitamentsprogram har liksom föregående år inte tillämpats år
2008, varför ingen rörlig ersättning under året utbetalats till verkstäl
lande direktören eller andra ledande befattningshavare.

Pensioner
Pensionsåldern för moderbolagets verkställande direktör och ekono
midirektören är 62 år. Övriga ledande befattningshavare har 65 års pen
sionsålder och omfattas normalt av ITP-planen, eller annan lösning på
motsvarande kostnadsnivå, varvid alternativregeln tillämpas. Samtliga
pensionsförmåner 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 ömse
sidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida
erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Nya inkom
ster från annan anställning eller egen verksamhet ska avräknas från
uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid uppsägning från ledande
befattningshavarens sida utbetalas inget avgångsvederlag.
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Not 10 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2008

Koncernen
2007

Moderbolaget
2008
2007

Deloitte
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

2,3
0,6

2,0
0,3

1,7
0,6

1,5
0,2

Riksrevisionen
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

–
–

0,1
–

–
–

0,1
–

Övriga bolag
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

0,2
0,4

0,2
0,2

–
–

–
–

Summa

3,5

2,8

2,3

1,8

2008

Koncernen
2007

Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Utdelningar
Resultatandel i handelsbolag

–
–
–

–0
–
–

–
–
–

0
6
–0

Summa

–

–0

–

6

2008

Koncernen
2007

Resultatandel i handelsbolag

–

–

2

–0

Summa
					
					
Not 13 Ränteintäkter och liknande resultatposter

–

–

2

–0

2008

Koncernen
2007

Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, ränteswap
Ränteintäkter, övriga

–
6
38

–
4
36

1
6
34

1
4
34

Summa

44

40

41

39

Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2008
2007

Not 12 Resultat från andelar i intresseföretag
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Moderbolaget
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007
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not 14 Räntekostnader och liknande resultatposter
2008

Koncernen
2007

Moderbolaget
2008
2007

Räntekostnader, koncernföretag
–
–
–1
Räntekostnader, ränteswap
–
–
0
–81
–87
–61
Räntekostnader, övriga
Verkligt värdevinster för finansiella instrument:				
–42
7
–42
räntederivat: ej säkringsredovisade
–
–1
–
kortfristiga placeringar
valutaderivat: transaktioner som inte uppfyller
–
–1
–
kraven för säkringsredovisning
–37
–7
–37
Finansiella valutakursdifferenser

0
–
–80

Summa

–82

–141

7
–1
–1
–7

–160

–89

2008

Koncernen
2007

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

–1
–19

–2
–70

4
–15

2
–78

Summa
							
Sambandet mellan årets skattekostnad
och redovisat resultat före skatt

–20

–72

–11

–76

2008

Koncernen
2007

27
–8
–8

246
–69
–

11
–3
–7

257
–72
–

1
–2
0
–3

–1
–4
0
2

–
–1
–
–

–
–4
–
–

–20

–72

–11

–76

2008

Koncernen
2007

Aktuell skatt avseende koncernbidrag
Uppskjuten skatt avseende fond för verkligt värde

–
26

–
–

4
26

1
–

Summa

26

–

30

1

Not 15 Sk att på årets resultat
Väsentliga delbelopp i årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (28%)
Skatteeffekt av ändrad skattesats 2009 (26,3%)
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
Summa
							
Aktuell och uppskjuten skatt som
redovisas direkt mot eget kapital

Moderbolaget
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007
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Not 16 Immateriella tillgångar

Koncernen

Balanserade 		
utvecklings-		
utgifter
Goodwill
2008
2007
2008
2007

Pågående
balanserade
utvecklingsutgifter
2008
2007

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

81
–
–
–

82
–
–1
–

34
–
–
–

31
3
–
–

3
22
–
–

–
3
–
–

Vid årets slut

81

81

34

34

25

3

Ackumulerade avskrivningar 							
Vid årets början
–43
–30
–
–
–
–
Avyttringar och utrangeringar
–
0
–
–
–
–
Årets avskrivning
–13
–13
–
–
–
–
Vid årets slut

–56

–43

–

–

–

–

Ackumulerade nedskrivningar							
Vid årets början
–5
–5
–26
–26
–
–
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen
–
–
–
–
–
–
Vid årets slut

–5

–5

–26

–26

–

–

Bokfört restvärde vid årets slut

20

33

8

8

25

3

Moderbolaget

Balanserade 		
utvecklings-		
utgifter
Goodwill
2008
2007
2008
2007

Pågående
balanserade
utvecklingsutgifter
2008
2007

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Utrangerat
Omklassificeringar

81
–
–
–

81
–
–
–

3
–
–
–

–
3
–
–

3
21
–
–

–
3
–
–

Vid årets slut

81

81

3

3

24

3

Ackumulerade avskrivningar 							
Vid årets början
–43
–30
–0
–
–
–
Avyttringar och utrangeringar
–
–
–
–
–
–
Årets avskrivning
–13
–13
–1
–0
–
–
Vid årets slut

–56

–43

–1

–0

–

–

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

–5

–5

–

–

–

–

Bokfört restvärde vid årets slut

20

33

2

3

24

3
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2008

Koncernen
2007

Utgifter för utveckling som kostnadsförts
Avskrivningar

42
13

38
13

42
13

38
13

Summa

55

51

55

51

Total kostnad för utveckling

Moderbolaget
2008
2007

Balanserade utvecklingsutgifter avser till väsentlig del ett projekt avse
ende avtals- och ordersystem. Det redovisade värdet per 2008-12-31 är
20 och genomsnittlig kvarstående avskrivningstid är 2 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. Inget nedskrivningsbehov bedöms
föreligga.
not 17 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Mark, markanläggningar		
och byggnader
Leasade byggnader
2008
2007
2008
2007

Investeringar
i hyrda lokaler
2008
2007

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Ändrad koncernsammansättning
Omklassificeringar

390
0
–16
–
4

71
5
–
19
295

105
–
–
–
–

383
0
–
–
–278

49
11
–
–
0

46
2
–
–
1

Vid årets slut

378

390

105

105

60

49

Ackumulerade avskrivningar 							
Vid årets början
–72
–12
–7
–51
–32
–25
2
–
–
–
–
–
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
–12
–3
–3
–13
–7
–7
–1
–57
–
57
0
0
Omklassificeringar
Vid årets slut
–83
–72
–10
–7
–39
						
Bokfört restvärde vid årets slut

295

318

95

98

21

–32
17
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not 17 forts.
		
Transportmedel
Koncernen
2008
2007

Leasade		
transportmedel
Inventarier
2008
2007
2008
2007

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Pågående
nyanläggningar
2008
2007

995
64
–26
167

937
57
–40
41

2 175
146
–7
–146

2 147
93
–32
–33

197
21
–1
3

183
15
–4
3

59
345
–
–24

24
63
–
–28

Vid årets slut

1 200

995

2 168

2 175

220

197

380

59

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning

–636
–107
19
–80

–567
–18
28
–79

–565
107
6
–91

–497
18
6
–92

–128
–1
1
–17

–115
–0
4
–17

–
–
–
–

–
–
–
–

Vid årets slut

–804

–636

–543

–565

–145

–128

–

–

–10
4

–6
–4

–888
–

–888
–

–3
–0

–3
–0

–
–

–
–

–6

–10

–888

–888

–3

–3

–

–

390

349

737

722

72

66

380

59

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen
Vid årets slut
Bokfört restvärde vid årets slut

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 99 (136). Anskaffningar under året är 34 (32).

Moderbolaget

Mark, markanläggningar och byggnader
2008
2007

Leasade byggnader
2008
2007

Investeringar i hyrda lokaler
2008
2007

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

3
0
–
–

3
0
–
–

105
–
–
–

383
0
–286
8

48
10
–
1

45
2
–
1

Vid årets slut

3

3

105

105

59

48

Ackumulerade avskrivningar 							
Vid årets början
–1
–1
–7
–51
–30
–24
–
–
–
57
–
–
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
–0
–0
–3
–13
–7
–6
Vid årets slut

–1

–1

–10

–7

–37

–30

Ackumulerade nedskrivningar							
Vid årets början
–1
–1
–
–
–
–
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen
–
–
–
–
–
–
Vid årets slut
Bokfört restvärde vid årets slut

–1

–1

–

–

–

–

1

1

95

98

22

18

I samband med förvärvet av KB Sveterm redovisas fastigheterna som operationellt hyrda istället för finansiellt leasade.
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Transportmedel
Moderbolaget
2008
2007

Leasade		
transportmedel
Inventarier
2008
2007
2008
2007

Pågående
nyanläggningar
2008
2007

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

779
54
–22
166

715
49
–19
34

2 100
147
–7
–146

2 043
93
–2
–34

167
17
–0
2

151
13
–0
3

56
294
–
–23

13
56
–
–13

Vid årets slut

977

779

2 094

2 100

186

167

327

56

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning

–481
–107
18
–67

–409
–18
13
–67

–552
106
7
–88

–484
18
2
–88

–106
–
0
–14

–91
–0
0
–15

–
–
–
–

–
–
–
–

Vid årets slut

–637

–481

–527

–552

–120

–106

–

–

Ackumulerade nedskrivningar									
Vid årets början
–4
–4
–888
–888
–2
–2
–
–
Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen
–
–
–
–
–
–
–
–
Vid årets slut
Bokfört restvärde vid årets slut

–4

–4

–888

–888

–2

–2

–

–

336

294

679

660

64

59

327

56

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 99 (136). Anskaffningar under året är 34 (32).
Byggnader och mark
Bokfört värde byggnader i Sverige
Bokfört värde mark i Sverige
Taxeringsvärde byggnader i Sverige
Taxeringsvärde mark i Sverige

Koncernen
2008
2007
232
31
4
2

253
31
4
2

Moderbolaget
2008
2007
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:
2008
			
Amortering
Ränta
Koncernen
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
Summa

2007
Summa			
betalning
Amortering
Ränta

Summa
betalning

87
328
600

38
132
88

125
460
688

79
300
563

42
138
93

121
438
656

1 015

258

1 273

942

273

1 215

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

275		
37		
740		
550		

5,46
4,62
4,95
3,88

1 015				

2008
			
Amortering
Ränta
Moderbolaget

2007
Summa			
betalning
Amortering
Ränta

Summa
betalning

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

83
277
595

35
126
88

118
404
682

75
281
522

40
129
92

115
410
614

Summa

955

249

1 204

878

261

1 139

		
Skuldens fördelning per valuta (omräknat i MSEK)		

Genomsnittlig ränta under året, %
(Med hänsyn tagen till ränteswapar)

EUR
varav med fast ränta
SEK
varav med fast ränta

275			
37			
680			
550			

Summa

955					

Amorteringsdelen av leasingavgifter som förfaller inom ett år redovisas
som kortfristig skuld.
Moderbolaget träffade december 2000, i samband med övertagandet
av verksamheten i SJ Godstransportdivisionen, ett underuthyrningsavtal
med Statens Järnvägar. Avtalet innebär att Green Cargo hyr lok och gods
vagnar. Inom avtalet ryms ett antal delavtal. Underuthyrningsavtalet inne
bär att Green Cargo övertar samtliga befogenheter och skyldigheter som
ingår i Statens Järnvägars huvudleasar. Koncernen har köpoptioner för
samtliga objekt. Under 2008 har det inom ramen för detta avtal amorte

rats 36 MSEK, varav lösen skett med 1,6 MSEK. Vid årets slut uppgår denna
skuld till 75 MSEK och utgör därmed en liten del av total leasingskuld.
Under perioden 2001–2008 har flera avtal om finansiell leasing träf
fats med ett flertal motparter. De finansierade objekten är lok, gods
vagnar, lastbilar, truckar, logistikfastigheter och inventarier. Avtalen har
en rörlig basränta och ett restvärde som motsvarar det beräknade eko
nomiska restvärdet.
Variabla avgifter bestående av effekter av ränteändringar uppgår till
ett oväsentligt belopp och redovisas därför inte separat.

Finansiella leasingkontrakt
Framtida minimileaseavgifter avseende objekt som vidareuthyrs koncerninternt
Framtida minimileaseavgifter avseende objekt som vidareuthyrs externt

82

5,46		
4,62		
5,06		
3,88

2008

Koncernen
2007

55

61

Moderbolaget
2008
2007

–

–
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Not 19 Andelar i koncernföretag och intresseföretag
Andelar i koncernföretag, moderbolaget

Org.nummer

Green Cargo Fastigheter AB, Stockholm
Green Cargo Road & Logistics A/S, Glostrup DK
Green Cargo Kombiterminal AB
Hallsbergs Terminal AB, Hallsberg
Hallsbergs Kombiterminal AB, Hallsberg 2
J Ringborg AB, Norrköping
KB Sveterm
Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg
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
Züst & Bachmeiser S.A., Chiasso, CH
Sandarne Kombiterminal AB
TGOJ Trafik AB, Eskilstuna

556167-6197
26115396
556736-6223
556317-5966
556643-8023
556161-7191
916631-9492
556336-9270
FN206227a
HRB89700
017430010
329880934
CH-524.3.004.302-7
556587-5878
556157-6587

Antal andelar

Andel i % 	1

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		
60,0		
100,0		

0
1
0
10
–
1
30
74
–
–
–
–
–
0
10

Summa					

126

1)
2)

4 200
–
100 000
30 000
1 200
50 000
–
100 000
–
–
–
2 993
1 000
600
5 000

 garandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.		
Ä
Intresseföretaget CargoNet 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

Förändringar av innehav i dotterföretag
I januari 2008 såldes 40 procent av aktierna i Sandarne Kombiterminal
AB till Josef Lindberg i Sandarne AB. Det delägda dotterföretaget kon
solideras dock fortsatt i Green Cargo koncernen.

		
Andelar i intresseföretag, moderbolaget och koncernen
Org.nr.
Direkt ägda
CargoNet AS, Oslo, NO
983606598
Hansa Rail GmbH, Frankfurt am Main, DE
HRB 37130
OY Railtrans Ltd, Helsingfors, FI
173611
SeaRail OY, FI		
SeaRail EEIG, Helsingfors, FI
1491987-8
DB Schenker Rail Scandinavia A/S, DK		

Antal		
andelar i % 1
45
50
50
50
50
49

Kapitalandelens
värde i koncernen

Bokfört värde hos
moderbolaget

210
2
14
0
–
334

236
0
–
0
–
301

Summa			
560
537
				
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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not 19 forts.
Andelar i intresseföretag, koncernen			

2008

2007

Ingående balans			
Förvärv av andelar i intresseföretag			
Utdelning som påverkat kapitalandelen			
Andel av resultat 1			
Valutakursdifferenser			
Andra förändringar i eget kapital			

265
301
–
–12
6
–

249
–
–5
8
14
–1

Utgående balans			

560

265

Vinst/
(förlust)

Ägarandel, %

2008						
CargoNet
Norge
1 023
547
1 922
–45
Oy Railtrans Ltd
Finland
46
10
90
1
DB Schenker Rail Scandinavia A/S
Danmark
1 308
921
660
12
SeaRail EEIG
Finland
91
83
159
5

45
50
49
50

Förvärv av intresseföretag
Avtal tecknades i december 2007 med Railion AG om köp av 49% av
aktierna i Railion Danmark A/S. Efter omstrukturering har bolaget bytt
firmanamn till DB Schenker Rail Scandinavia A/S. Förvärvet avslutades
den 19 mars 2008 och bolaget redovisas i koncernen från och med detta
datum. Bolaget klassificeras som intresseföretag och redovisas i moder
bolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. I koncernen sker redovis
ningen enligt kapitalandelsmetoden och i enlighet med IAS 28 ingår
goodwill i andelarnas redovisade värde. Syftet med affären är att genom
bildandet av ett gemensamt ägt produktionsbolag effektivisera trans
porterna och öka punktligheten i trafiken mellan Sverige och Europa.

Erlagd köpeskilling inkl kostnader för förvärvet
Värde av tillskjuten egendom vid apportemission

195
106

Årets anskaffningskostnad

301

1)

 ndel av resultat inkluderar ej SeaRail EEIG eftersom andel i bolaget redovisas under Fordringar hos intresseföretag.
A
Resultandelen för 2008 uppgick till 2.			

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

Förvärvsanalys – DB Schenker Rail Scandinavia A/S
Förvärvade nettotillgångar
Belopp i MSEK
Anläggningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Skulder

Redovisade Värden enligt
värden förvärvskalkyl
219
79
16
–262

219
79
16
–262

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

51
144
195

Goodwill har uppstått som ett resultat av synergieffekter i form av för
bättrade produktionsprocesser, en bättre internationell produkt och
förväntade ökade marknadsandelar.
Händelser efter förvärvet
Efter förvärvet har Green Cargo lämnat garantier avseende finansiering
av nya lok till DB Schenker Rail Scandinavia A/S. Garantierna redovisas
i balansräkningen under Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

84

värderade till balansdagens kurs. Värdet vid periodens utgång var 378.
I samband med förvärvet beslutade ägarna att tillskjuta kapital genom
apport av nya flersystemslok som möjliggör en effektiv produktion av
järnvägstransporter mellan Skandinavien och kontinenten. Green Cargo
och DB Schenker Rail Deutschland AG tillskjuter sammanlagt 6 lok var
under 2008 och 2009. En första apportemission genomfördes i decem
ber 2008 och avsåg 3 lok från respektive ägare. Återstående del är pla
nerad till första halvåret 2009.

Åtaganden som kommer att påverka vår finansiella ställning
Apportemission genom leverans av tre lok
122
				
Ovanstående belopp är preliminärt eftersom värdet av förbindelsen kan
påverkas av bl.a valutafluktuationer.
Förvärv och omstrukturering av SeaRail OY och Railtrans OY
I december 2008 bildades SeaRail OY som ägs till lika delar av Green
Cargo och VR Cargo, tillika delägare i SeaRail EEIG. Värdet av förvär
vet uppgår till ett icke väsentligt belopp. Det nya aktiebolaget övertar
all verksamhet från SeaRail EEIG per den 1 januari 2009.
Green Cargo förvärvade per den 1 januari 2009 50 procent av ande
larna i Railtrans OY från NTR AB. Bolaget är därmed även i fortsätt
ningen ett intresseföretag i Green Cargo koncernen. Bolagets andra
delägare är den finska järnvägens bolag för godstrafik, VR Cargo.
Under 2009 är avsikten att omstrukturera verksamheten genom en
fusion mellan SeaRail OY och Railtrans OY. Syftet med transaktionen är
att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och effektiva lösningar för järnvägs
logistik mellan Skandinavien samt främst Finland, Ryssland och österut.
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not 20 Uppsk juten inkomstsk att
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när
uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Beloppen är som följer:
2008

Koncernen
2007

Uppskjutna skattefordringar

153

144

141

132

Summa uppskjutna skattefordringar

153

144

141

132

2008

Koncernen
2007

Specifikation över temporära skillnader

Moderbolaget
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Temporära skillnader avseende leasing
Underskottsavdrag
Övriga temporära skillnader

4			
295
306
295
146
165
144
138
44
99

306
161
5

Summa temporära skillnader
Uppskjutna skattefordringar på detta belopp

583
153

515
144

472
132

2008

Koncernen
2007

–5
–9

–4
–9

–
–

–
–

–14

–13

–

–

2008

Koncernen
2007

Uppskjuten skattefordran avseende finansiella instrument

26

1

26

1

Summa

26

1

26

1

2008

Koncernen
2007

Diesellager, anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde
Reservdelslager, anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde

2
11

2
9

2
–

2
–

Summa bokfört värde

13

11

2

2

Uppskjutna skatteskulder avsättningar för pensioner
Uppskjutna skatteskulder avskrivningar över plan
Summa uppskjutna skatteskulder

538
141

Moderbolaget
2008
2007

Uppskjutna skatter redovisade i eget kapital under året framgår nedan:
Moderbolaget
2008
2007

Not 21 Varulager					
						
Redovisade värden

Not 22 Fordringar hos koncernföretag					
						
		
			

Moderbolaget
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007

Räntebärande			
Ej räntebärande			

38
27

8
26

Summa			

65

34

85
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Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Redovisade värden
Förskottsbetalda hyror och liknande
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna fraktintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

2008

Koncernen
2007

Moderbolaget
2008
2007

19
119
66
26

12
27
94
13

17
116
62
25

12
23
89
14

230

146

220

138

Not 24	Övriga långfristiga skulder					
						
Koncernen
2008
2007
Räntebärande

Moderbolaget
2008
2007

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

122
562

32
259

83
317

–
–

Summa

684

291

400

–

2008

Koncernen
2007

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

12
–

12
–

12
–

12
–

Summa

12

12

12

12

Ej räntebärande

Moderbolaget
2008
2007

Not 25 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
varav långfristig del

86

Omstrukturerings-		
åtgärder
Pensioner

Övriga
avsättningar

Totalt

1
1
–1

2
–1
–1

8
1
–4

11
1
–6

1
1
0

0
0
0

5
0
5

6
1
5

Omstrukturerings-		
åtgärder
Pensioner

Övriga
avsättningar

Totalt

1
1
–1

0
–
–0

4
–
–4

5
1
–5

1
1
–

0
–
–0

0
–
–

1
1
0
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Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
						
Koncernen
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007

Personalrelaterade kostnader
Infraavgifter
Räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalda intäkter

223
25
6
205
14

207
16
6
231
14

201
19
6
173
12

186
13
6
197
14

Summa

473

474

411

416

2008

Koncernen
2007

162
921

92
904

159
786

90
797

1 083

996

945

887

Not 27 Kortfristiga skulder				
						

Räntebärande
Ej räntebärande
Summa

Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser				
						
Koncernen
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Andra ställda panter

3
100
158

3
103
164

–
–
30

–
–
30

Summa ställda säkerheter

261

270

30

30

Eventualförpliktelser					
Övriga eventualförpliktelser till förmån för koncernföretag
401
–
690
316
231
28
225
10
Övriga eventualförpliktelser
Summa eventualförpliktelser
Förändringen av eventualförpliktelser till förmån för koncernföretag
avser keditgarantier till förmån för DB Schenker Rail Scandinavia A/S
i samband med finansiering av investeringar i nya lok. I moderbolagets
eventualförpliktelser ingår även ett delägaransvar i KB Sveterm. I kon
cernen redovisas motsvarande skuld till sin helhet i balansräkningen.

632

28

915

326

Övriga eventualförpliktelser har ökat på grund av ett garantiåtagande
mot CargoNet AS avseende beställda godsvagnar. Utöver detta ingår
förpliktelser avseende pensioner, motförbindelser för bankgarantier
samt garantier mot tullverk och utländska järnvägsförvaltningar. Dessa
förväntas inte generera något utflöde av resurser.
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Not 29 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.

Förvaltning av kapital
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. Kapi
talstrukturen anpassas om så är nödvändigt till förändrade ekonomiska
förutsättningar och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och
anpassa kapitalstrukturen kan koncernen dela ut medel, öka det egna
kapitalet genom utgivande av nya aktier eller kapitaltillskott alternativt
minska eller öka skulderna. Av balansräkningen framgår koncernens
skulder och eget kapital. Av rapporten Förändringar i eget kapital 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%. Målet för
avkastning på eget kapital är 10%.

Reserver				
Säkringsreserv				
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumule
rade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsin
strument hänförbart till transaktioner som ännu inte har inträffat.
Omräkningsreserv				
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår
vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som
har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i
vilken koncernens finansiella rapporter presenteras. Moderbolaget och
koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

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.

2008
Säkringsreserv

Omräkningsreserv

2007
Säkringsreserv
Omräkningsreserv

Belopp vid årets början
–4
13
7
–2
Kassaflödessäkringar valutaterminer:					
Redovisat direkt mot eget kapital
–95		
–8
Upplöst mot övriga rörelseintäkter i resultaträkningen
0		
–4		
Uppskjuten skatt
26		
1		
Valutakursdifferenser:
Dotterföretag		
0		
1
Intresseföretag		
6		
14
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.

–73

19

–4

13

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		

2008		
Säkringsreserv		

2007
Säkringsreserv

Belopp vid årets början		
–4		
7
Kassaflödessäkringar valutaterminer:					
Redovisat direkt mot eget kapital		
–95		
–8
Upplöst mot övriga rörelseintäkter i resultaträkningen		
0		
–4
Uppskjuten skatt		
26		
1
Belopp vid årets slut		

88
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Not 30 Tilläggsupplysningar till k assaflödesanalyser
						
Koncernen
Betalda och erhållna räntor
2008
2007

Moderbolaget
2008
2007

Erhållen ränta
Erlagd ränta

39
–71

36
–74

37
–52

35
–67

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Rearesultat vid försäljning av rörelse/dotterföretag
Förändringar av avsättningar
Orealiserat resultat vid värdering till verkligt värde
Räntor
Övrigt

224
–12
–
4
41
1
47

228
–28
–
3
–5
–6
1

194
–11
0
1
41
2
34

202
–51
0
4
–5
3
2

Summa

305

193

261

155

Transaktioner som inte medför betalningar					
Förvärv av tillgångar genom finansiell lease
121
67
121
67
Summa

121

67

121

67

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:					
Kassa och bank
101
205
36
168
0
50
0
50
Kortfristiga placeringar med löptid < 3 månader
Summa

101

255

36

218

2008

Koncernen
2007

60
59

28
27

50
50

15
15

1

1

–

–

Not 31 Checkräkningskredit
						
Betalda och erhållna räntor
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Moderbolaget
2008
2007
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Not 32 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-, refi
nansierings-, motpartsrisk och kundkreditrisker. Hantering av samtliga
risker är reglerade i av styrelsen fastställd finanspolicy, samt i företa
gets kreditpolicy. Finanspolicyn slår fast att finansiella risker ska mini
meras och att tillgången på likviditet ska vara säkerställd. Treasuryen
heten ansvarar för hanteringen av finansiella risker.
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 ter
min, och till en mindre del genom valutaoptioner.

Säkring av valutaflöden
31 dec. 2008,
koncernen och moderbolaget		
Kv 1
Kv 2
Kv 3
Kv 4
Kv 1–2
Kv 2–4

15
5
10
5
4
4

9,52
9,58
10,40
9,65
9,40
9,48

Totalt		
43
			
Balansdagskurs
31 dec. 2008		
Orealiserat resultat (MSEK)
31 dec. 2008		
redovisat i säkringsreserven 3

9,73

1)
2)
3)

2009
2009
2009
2009
2010
2010

EUR/SEK
Volym1
Kurs2

10,94
–49,8

Känslighetsanalys förändringar i valutakurser,
valutasäkringar, koncernen och moderbolaget
		
Förändring

Resultat-	
påverkan

Eget kapital
påverkan

+/– 0,5 MSEK

+/– 11,3 MSEK

2007-12-31			
EUR/SEK
+/– 2,5% +/– 3,0 MSEK

+/– 11,8 MSEK

2008-12-31
EUR/SEK

Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till MSEK –10
(5). Värdet av utestående, ej resultatförda kontrakt, framgår av tabel
len 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
Volym1
Kurs2
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
Orealiserat resultat (MSEK)
31 dec. 2007		
–5,4
redovisat i säkringsreserven 3

Volymen är uttryckt i miljoner i lokal valuta.
Genomsnittlig terminskurs samt lägsta lösenkurs för valutaoptioner.
Verkligt värde, exkl uppskjuten skatt, redovisat under reserver inom eget kapital
på kassaflödessäkringar där säkringsredovisning tillämpas.
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Ränterisk
Risken att förändringar i marknadsräntor negativt påverkar kassaflödet
eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder utgör en
ränterisk. En stor del av Green Cargos räntebärande skulder avser lea
singfinansierade 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 ränteswapavtal. Ränte
risken för skuldportföljen är +/– 7,6 MSEK (+/– 5,2 MSEK), inklusive
ränteswapavtal, mätt som förändringen av årlig räntekostnad vid en ränte
förändring på +/– 1 %. Ränterisken för tillgångsportföljen är +/– 3,9
MSEK (+/– 5,7 MSEK), mätt som förändringen av årlig ränteintäkt vid en
ränteförändring på +/– 1 procent. Ränteriskerna mäts varje vecka.

Per den 31 december 2008 hade koncernen 8 (10) öppna räntederivat där
rörlig ränta bytts mot bunden ränta, med en löptid mellan 10 (4) månader
och 9 (6,5) år. Nominella belopp och räntor för dessa är följande:
Nominellt
belopp, MSEK

2008
Bunden
ränta

Rörlig
ränta

Nominellt
belopp, MSEK

2007
Bunden
ränta

Rörlig
ränta

–
450

–
3,43

–
4,05

95
550

4,62
3,84

4,62
4,70

EUR
SEK

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

Åldersfördelning kundfordringar:1

2008
Brutto

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

Koncernen
2008
2007
Reserverat
Brutto

Moderbolaget
2008
2008
2007
Brutto Reserverat
Brutto

2007
Reserverat

2007
Reserverat

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

474		
101		
52		
0		
30
35

520		
125		
22		
–1		
34
34

421		
53		
32		
–3		
25
32

444
95
22
–2
29

32

Total

657

700

528

588

32

Avsättning för osäkra kundfordringar:

35

34

Koncernen
2008
2007

32

Moderbolaget
2008
2007

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

34
5
–4
0

38
8
–12
0

32
4
–4
0

36
8
–12
0

Avsättning vid årets slut
Årets kostnad för osäkra fordringar

35
1

34
–3

32
0

32
–3

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

Koncernen
2008
2007
686
–18
3
1
423
101
568

666
16
–
1
653
205
28

Moderbolaget
2008
2007
568
–18
3
–
423
36
568

556
16
2
–
653
168
326

I koncernen ingår kundfordringar på intresseföretag och i moderbolaget ingår kundfordringar på koncern- och intresseföretag.
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Not 32 Forts.
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.

Förfallostruktur		
Avtalade
på upplåning		 kassaflöden
(varav ränta) 1
Bokfört värde
Koncernen
Skulder per 2008-12-31
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
banktillgodohavanden, marknadsnoterade placeringar som kan omsät
tas inom 3 bankdagar samt outnyttjade, bekräftade, krediter. Löptider
na 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)

711

936

15

36

52

152

653

		

(225)

(12)

(12)

(25)

(63)

(110)

Leverantörsskulder (externa)
Leasingskulder

343
1 015

343
1 273

343				
63
65
133
327

684

		

(258)

Skulder till intresseföretag 2
Checkräkning, utnyttjat belopp
Skulder per 2007-12-31
Skulder till kreditinstitut

7
1

7
1

(18)

(19)

(36)

(97)

(88)

7				
1

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)

Skulder till intresseföretag 2
Checkräkning, utnyttjat belopp

(23)

(37)

(101)

10
1

10
1

422

544

8

29

36

105

365

		

(121)

(8)

(8)

(15)

(41)

(50)

269				
60
62
126
278

678

Moderbolaget
Skulder per 2008-12-31
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder (externa)
Leasingskulder

269
955

269
1 204
(249)

10				
1				

(17)

(18)

(34)

(93)

(88)

Skulder till koncernföretag 2
26
26
26				
Skulder till intresseföretag 2
7
7
7				
			
Skulder per 2007-12-31				
Leverantörsskulder (externa)
262
262
262				
Leasingskulder
878
1 139
55
60
120
290

614

(261)

(92)

(18)

(22)

(34)

(95)

Skulder till koncernföretag 2
28
28
28				
Skulder till intresseföretag 2
10
10
10				
			
1)
Avtalade framtida kassaflöden inkluderar beräknade räntebetalningar och andra avgifter. Ej diskonterade belopp.			
2)
Inkluderar leverantörsskulder, koncernkonton och låneskulder.					

92

noter

Årsredovisning 2008 – Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436 

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, 2008
Finansiella tillgångar
					
Andra långfristiga värdepappersinnehav
–11
–16		
1		
Derivatinstrument						
Kundfordringar (externa)			
640			
Fordringar hos intresseföretag			
40			
Kortfristiga placeringar
423					
Kassa och bank
101					

Summa
bokfört värde

–26
0
640
40
423
101

513
–16
680
1
0
						
Finansiella skulder						
Leasingskulder
–44				
1 015
343
Leverantörsskulder (externa)					
7
Skulder till intresseföretag					
Derivatinstrument
–21
–50				
1
–33			
712
Skulder till kreditinstitut

1 178

Summa

2 077

1 930

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

1
16
620
46
653
205

–64

–83

–

–

971
343
7
–71
680

874
–
666
1
–
						
Finansiella skulder						
Leasingskulder					
942
313
Leverantörsskulder (externa)					
10
Skulder till intresseföretag					
1
6				
Derivatinstrument
Skulder till kreditinstitut
1				
297

1 541

Summa

1 570

2

6

–

–

1 562

942
313
10
7
298

Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser de som klassificeras som att de innehas för handel enligt IAS 39.

1) 

För mer utförlig information om de olika kategorierna se not 2 ”Sam
manfattning av viktiga redovisningsprinciper”.
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 redo
visas till ett värde som väsentligt avviker från verkligt värde.
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Not 32 Forts.
Säkringsredovisning
Vid utgången av 2008 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 29
”Särskilda upplysningar om eget kapital”. Ingen ineffektivitet förelig
ger för kassaflödessäkringar.
– Säkringsredovisning till verkligt värde och säkringsredovisning av
utländska nettoinvesteringar förelåg inte vid utgången av 2007, men
under 2008 har valutalån om MEUR 24 tagits upp vid förvärvet av DB
Schenker Rail Scandinavia A/S för att möta värdeändringar i eget
kapital i DB Schenker Rail Scandinavia A/S.
– Obligationsinnehav med nominellt värde MSEK 120 har omklassifice
rats från att ”Innehas för handel” till kategorin Investeringar som hål
les till förfall. Omklassificering har skett med anledning av ändrad
avsikt med innehaven till följd av den globala finanskris som påverkat

likviditet och prissättning på olika instrument. Värdet på omklassifice
rade innehav är MSEK –24, och uppgick vid tidpunkten för omklassifi
cering till MSEK –8. Värden som förväntas återvinnas fram till förfall.
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 säk
ringsredovisning av kassaflöden
– Vinster och förluster avseende finansiella valutakursdifferenser
– Verkligt värderesultat för finansiella tillgångar/skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen.

Nettovinst /Nettoförlust:

2008

Koncernen
2007

Moderbolaget
2008
2007

Varav finansiella instrument kategoriserade som:					
Tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
9
10
9
10
Säkringsredovisning
–5
4
–5
4
Lånefordringar och kundfordringar
23
6
23
6
Andra långfristiga värdepappersinnehav
–
–
–
–
Övriga skulder
–98
–10
–98
–10
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
Varav räntekostnader på finansiella skulder ej värderade till verkligt värde
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2008

Koncernen
2007

44
3
82
72

40
3
87
85

Moderbolaget
2008
2007
41
3
63
54

39
3
80
78

underskrifter
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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 kon
cernens står inför.

Solna den 30 mars 2009

Karl-Gunnar Holmqvist
Styrelseordförande

Björn Mikkelsen
Ledamot

Håkan Buskhe
Ledamot

Anne Gynnerstedt
Ledamot

		
		

Lotta Lundén
Ledamot

Lena Olving
Ledamot

Tryggve Sthen
Ledamot

Peter Lundmark
Personalrepresentant

Jan Sjöqvist
Ledamot

Stefan Bieder
Personalrepresentant

Sören Belin
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 30 mars 2009
Deloitte AB

Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor
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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
2008. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 25–95. 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
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i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo
visningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med inter
nationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits
av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild
av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättel
sen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis
ningens 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 30 mars 2009
Deloitte AB

Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor
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bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2008
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 2007 redogörs för dessa riktlinjer. De
principer som regeringen tillämpar i sin ägarpolicy överens
stämmer i stor utsträckning med reglerna i Koden. För att
ytterligare stärka ambitionsnivån för ett trovärdig och förut
sägbart agerande i ägarförvaltningen anser regeringen att
Koden skall vara en del av regeringens ramverk för ägar
förvaltningen. Eftersom Koden i första hand vänder sig till
börsnoterade bolag har regeringskansliet 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 2008 har Green Cargos styrelse med tillämpning av
Koden upprättat bolagsstyrningsrapport inklusive ett av
snitt om den interna kontrollen. Ersättningskommittén har
haft ett möte under 2008, varvid rapport kring ersättningar
till ledningsgruppen i Green Cargo AB behandlats. Green
Cargos hemsida har successivt uppdaterats med finansiell
rapportering och rapportering om styrning. Årsstämma
hölls den 23 april 2008 i Solna. Revisorerna har utfört en
översiktlig granskning av delårsrapporten för Green Cargo
för perioden 1 januari – 30 september 2008.
Avvikelse från Koden

Green Cargos styrelse har beslutat att inte tillämpa Kodens
regler om valberedning, punkterna 2.1–2.2, och om valbe
redningens sammansättning, punkterna 2.3–2.4. Dessa
regler ersätts med ägarens nomineringsprocess. Skälet till
detta är att Green Cargo endast har en ägare, medan reg
lerna om valberedning enligt Koden är anpassade till bo
lag med spritt ägande.
Ägarens nomineringsprocess innefattar även tillsättning
av styrelse och revisor. Kodens regler om tillsättning av sty
relse och revisor under punkt 2.1 får anses tillgodosedda
genom denna process.
I punkt 2.6 i Koden skall valberedningen bl. a redogöra
för nominerade styrelseledamöters oberoende i förhållande
till både ägare och bolag. Staten har beslutat att inte följa

Koden i fråga om att redovisa ledamöters eventuella obero
ende till staten som större ägare. Skälen till detta är följande.
Statens ägarpolitik klargör att nomineringar till styrelsen
offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undantag för
redovisning av oberoende i förhållande till större ägare.
Skälet till att bolag skall ha minst två styrelseledamöter
som är oberoende i förhållande till större aktieägare och
att samtliga styrelseledamöters oberoende i förhållande till
större ägare skall redovisas enligt Koden, syftar i all huvud
sak 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 be
slut enligt ovan.
Koden anger i punkt 10.1 att ett revisionsutskott skall
inrättas. 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 styrel
sen med redovisnings- och revisionsfrågor. I detta arbete
skall punkt 10.2 i Koden tjäna som underlag och vägled
ning.
Kvalitetssäkring av den
finansiella rapporteringen

Styrelsen kvalitetssäkrar den finansiella rapporteringen
genom att:
en finanspolicy, är framtagen som styrelsen granskat och
godkänt. Vid styrelsemöte 16 december 2008 presentera
des ett förslag till reviderad finanspolicy som styrelsen
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 de
taljerad 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 2008 sker den 30
mars 2009. Vid styrelsemötet redogör revisorerna för sina
iakttagelser i samband med revision av verksamhetsåret.
Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av revisor.
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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 mellan
avdelningar, befattningsbeskrivningar anger det individu
ella 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
identifierat de resultaträknings- respektive balansräknings
poster där risken för väsentliga fel är förhöjd samt till vilka
processer dessa poster relaterar. De risker som identifie
rats beror huvudsakligen på högt balansvärde, antal trans
aktioner samt komplexitet i beräkningar. Riskbedömningen
har resulterat i en beskrivning av aktuella processer och de
kontroller som är inbyggda i dessa. I bolagets redovisnings
handbok finns värderingsregler för alla väsentliga resultatoch 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.
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Bolaget har ingen formell internrevision skiljd från den övri
ga organisationen. Styrelsens bedömning är att ytterligare
en kontrollinstans utöver de nuvarande kontrollfunktioner
na 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 rap
porteringen produceras av ekonomistaben. Styrelsen god
känner rapporterna och uppdrar åt VD att publicera dessa.
Uppföljning

Styrelsen erhåller 10 gånger per år en rapport över den fi
nansiella ställningen i jämförelse med både affärsplan och
föregående år. Uppföljning görs också av de mål som upp
satts inom områdena Säkerhet, Miljö, Kund, Medarbetare,
Samhälle och Finans. I det nuvarande ekonomiska läget föl
jer styrelsen verksamheten i bolaget noggrant och erhåller
månatligen en utökad rapportering.
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 10 februari 2009

Karl-Gunnar Holmqvist

Håkan Buskhe

Anne Gynnerstedt

Lotta Lundén

Björn Mikkelsen

Lena Olving

Jan Sjöqvist

Tryggve Sthen

Stefan Bieder

Peter Lundmark
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AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Årets
r esultat dividerat med genomsnittligt eget
kapital.

LÖS LASTBÄRARE Anordning som kan

lyftas lastad mellan olika transportslag som
lastbil, tåg eller båt. Exempel på lösa last
bärare är växelflak och container.

BRA MILJÖVAL Bra Miljöval är Svenska

 aturskyddsföreningens miljömärkning. Pro
N
ducenter får ansöka om och – vid uppnådda
kriterier – betala för en tidsbegränsad licens.

MEDARBETARDIALOGEN Återkommande

webb-baserad undersökning där Green
 argo undersöker medarbetarnas nöjdhet
C
och prioriteringar.

BRUTTOTONKILOMETER Lastens vikt

samt vagnvikt och lokvikt multiplicerad med
faktisk transportsträcka.

MEDELANTAL ÅRSMAN Medelantal årsan
ställda räknat i heltidstjänster.

EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

MILJÖPRESTANDA Mätbar miljöpåverkan

En internationell standard för att över dato
rer utbyta meddelanden som order, orderoch leveranserkännande samt fakturor.

från verksamheten.

EURO5 Europeisk avgasnorm för tunga for

don, lagkrav från 1 oktober 2009.
HÅLLBAR UTVECKLING Begreppet hållbar
utveckling myntades av Brundtlandkommis
sionen (Världskommissionen för miljö och ut
veckling) och definieras som ”en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjlighet
att tillfredsställa sina behov.”
INTERMODALA TRANSPORTLÖSNINGAR

Öppen transportlösning för dörr-till-dörrtransporter baserat på lösa lastbärare, tåg
och bil i kombination.
gränssnitt där kunden kan få tillgång till order
information/orderstatus, exempelvis möjlighet
att följa godsets väg genom logistikkedjan.
I kontrolltornet får kunden även tillgång till
statistik och ska kunna skicka beställningar
på transporter eller varuleveranser.

KUNDDIALOGEN Återkommande webb-

baserad kundundersökning där Green Cargo
undersöker kundernas nöjdhet och priorite
ringar.
LOGISTIK Strategisk ledning av inköp, för

flyttning, lagring av material, artiklar och fär
digvaror samt av tillhörande informationsflö
de. Logistikerns uppgift är att medelst god
organisation och smart utnyttjande av mark
nadskanaler maximera nuvarande och fram
tida lönsamhet genom att så kostnadseffek
tivt som möjligt tillgodose order.

RÖRELSEMARGINAL Rörelseresultat divi

derat med nettoomsättning.
SOLIDITET Eget kapital inklusive minoritets
andel dividerat med balansomslutningen vid
periodens utgång.
SPEDITIONSVERKSAMHET Verksamhet

som innebär att för annans räkning men i eget
namn ombesörja mottagning, transport, lagring,
omlastning, tullbehandling med mera av gods.
TDS (TULLDATASYSTEM) Det datasystem

som tullen använder för klarering av importoch exportärenden och för att debitera tull
och mervärdesskatt.

MILJÖPÅVERKAN Varje förändring i miljön,

antingen negativ eller positiv, som helt eller
delvis är ett resultat av organisationens akti
viteter/verksamhet, produkter eller tjänster.
MÅLTAVLAN Green Cargos affärsplanepro
cess som bryter ned Affärsplanens mål och
aktiviteter på divisionsnivå och vidare ut på
lokal nivå, med koppling ända till individuella
medarbetarplaner. Med månatlig rapportering
av utfall på de olika nivåerna i hela organisa
tionen, är Måltavlan ett verktyg i syfte att
åstadkomma ständig förbättring inom Affärs
planens prioriterade områden. Måltavlans
fokusområden är Säkerhet, Medarbetare,
Samhälle, Miljö, Kund och Finans.
NETTOINVESTERINGAR Gjorda investe

KONTROLLTORN För Green Cargo är det ett

definitioner

ringar minskat med avyttrade anläggningar
inklusive återlagda avskrivningar för dessa.
NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD Ränte
bärande skulder minus räntebärande till
gångar dividerat med eget kapital inklusive
minoritetsandel.

TRAFIKSÄKERHETSINDEX, JÄRNVÄG
OCH VÄGTRAFIK Ett index som bygger på

en värdering av alla inträffade olyckor under
viss tid. Olyckor ges ett i förväg bestämt vär
de beroende på allvarlighetsgrad. Alla olycks
värden sätts samman i en formel där resulta
tet blir ett indexvärde i en skala från 0 till 100.
Index 100 indikerar att inga olyckor har inträf
fat. Indexvärdet sänks av olycksantal och all
varlighetsgrad.
TRACK & TRACE Ett elektroniskt system

som tillåter kunden att spåra och följa sitt
transportgods.
TREDJEPARTSLOGISTIK Delar av logisti

ken, till exempel transporttjänster, lagerhan
tering eller förädling, sammansättning, juste
ring eller funktionskontroll av varor inne på
lagret, läggs ut på en tredjepart utanför det
egna företaget.
VAGNSLAST Transporter som går med järn

väg i ett fast nätverk enligt en fast tidtabell.
Tåget innehåller vagnar från flera olika kunder.

NETTOTONKILOMETER Lastens vikt mul
tiplicerad med debiterad transportsträcka.
OLYCKSKOSTNADER, JÄRNVÄG Varje

olycka i kategorierna kollision, påkörning,
urspårning och plankorsningsolycka ges ett
schablonbelopp som jämförs per region med
uppställda mål. Schablonkostnaden baseras
på ett genomsnitt av direkta kostnader för
återställning av spår, fordon, last etc. Enbart
olyckor där Green Cargo eller personalen har
kunnat påverka händelsen och endast plan
korsningsolyckor som inträffat utanför Ban
verkets infrastruktur noteras för kostnad.
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Huvudkontor

Dotterföretag

Intresseföretag

Green Cargo AB
Box 39
SE-171 11 Solna

Nordisk Transport Rail AB
Telefon: +46 410 540 00
www.ntr.se

DB Schenker Rail
Scandinavia A/S
Telefon: +45 88 300 900

Besöksadress:
Svetsarvägen 10
Telefon: +46 10 455 40 00

TGOJ Trafik AB
Telefon: +46 16 17 26 66
www.tgojtrafik.se

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

E-post:
info@greencargo.com

Hallsbergs Terminal AB
Telefon: +46 70 209 38 76
www.hallsbergsterminalen.se

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

Hemsida:
www.greencargo.com

Text och produktion: Green Cargo och Intellecta Corporate.
Fotografer: Lars Wikström, Peter Lydén, Pär-Johan Wedell och Martin Sundström.
Papper: Munken Lynx 240 g (omslag). Munken Lynx 130 g och 80 g (inlaga).
Repro och tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009.
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Green Cargo redovisar sitt hållbarhetsarbete
i enlighet med den internationella rapporte
ringsstandarden GRI (Global Reporting Initiative). Hållbarhetsredovisningen omfattar hållbarhetsinformation i Green Cargos Års- och
hållbarhetsredovisning 2008, sidorna 25–99
samt definitioner av mätmetoder och GRI
korsreferenser som återfinns på Green Cargos
hemsida www.greencargo.com. Hållbarhetsredovisningen omfattar Green Cargo AB.
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Moderbolaget står för omkring 87 procent av
Green Cargo-koncernens omsättning, och
har därmed den största påverkan på hållbar
utveckling. Redovisningen av våra mest
betydande hållbarhetsaspekter återfinns på
sidorna 34–51, som utgör den så kallade Måltavlan. Dessa ekonomiska, miljömässiga och
sociala frågor är de som vi och våra främsta
intressenter anser har störst påverkan för
Green Cargos framgång. Vi introducerade
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Måltavlan som styrverktyg år 2002 med utgångspunkt i interna och externa krav och
förväntningar på vår verksamhet.
Hållbarhetsredovisningen är separat
bestyrkt av bolagets revisorer, deras bestyrkanderapport återfinns på Green Cargos
hemsida (www.greencargo.com).
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Erica
Kronhöffer, erica.kronhoffer@greencargo.com.

