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VD har ordet
Jag kom till Green Cargo i maj 2013 och har mött ett företag med
medarbetare som kännetecknas av stor lojalitet och gedigen erfaren
het, och som brinner för att leverera bra järnvägslösningar till våra
kunder. Vi vet vår betydelse för näringslivets transporter och vi kan det
här med att köra gods på järnväg på ett säkert och punktligt sätt.
Jag har också sett rejäla utmaningar. Vi förlorar pengar och
under 2013 har vi därför vänt på varje sten och sett över hela
vår verksamhet. Nu samlas vi för att genomföra den största
moderniseringen och effektiviseringen av Green Cargo sedan
företaget bildades.
Alla företag kan förlora pengar vid en snabb konjunktur
nedgång, men Green Cargo har kämpat genom lågkonjunkturen
i flera år, med ekonomiska förluster. Det var helt klart att vi var
tvungna att göra radikala förändringar för att långsiktigt kunna

”

Vår vardagliga verksamhet
har skötts med fullt fokus och
vi befäster vår position som
Sveriges punktligaste godstågsbolag, med ett mycket
högt säkerhetsfokus.

finnas kvar som en trygg leverantör för våra kunder och för
att kunna möta våra ägares krav på avkastning. Att vältra över
utmaningen på våra kunder, med kraftigt höjda priser var inte ett
alternativ. Att konkurrera med lägsta pris och inte investera för
framtiden är inget alternativ för Green Cargo.
Vi har gjort en mycket grundlig analys av hur vi producerar,
var vi finns, var olönsamheter uppstår och hur resursutnyttjandet
kan höjas. Vi har identifierat hur vi med modernare teknik och
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förbättrade processer och samarbeten, kan bli både effektivare
och mer snabbfotade. Vi har, för våra kunder, redovisat de områ
den vi trafikerar med olönsamhet och fört en dialog kring alter
nativ som i en del fall lett till ökade volymer eller andra lösningar.
I många fall har kunddialogen landat i att vi upphör med servicen
till och från orter som visat sig förbli olönsamma.
Det finns en stor förståelse hos våra kunder, alla inser
att fortsatt förlustverksamhet är ett hot mot våra möjligheter
att vara en långsiktigt pålitlig partner. Det finns också en stor
förståelse internt, vi har en bra dialog med våra fackliga organi
sationer och våra medarbetare visar stort engagemang för den
resa vi nu inlett. Vägen till lönsamhet är utstakad och målet är
ett resultatlyft med cirka 400 MSEK till år 2016.
År 2013 har inte bara varit analys av vår verksamhet och
framtagande av åtgärdsprogram. Vår vardagliga verksamhet har
skötts med fullt fokus och vi befäster vår position som Sveriges
punktligaste godstågsbolag, med ett mycket högt säkerhetsfokus.
Vi har vunnit flera stora och viktiga transportupphandlingar i hård
konkurrens med andra tågoperatörer och lastbils- och båtlös
ningar. Det handlar om stora upplägg för basindustrin inom skog
och stål, och nationella och internationella uppdrag för fordonsin
dustrin och rederier. Vi har inte förlorat någon viktig transportupp
handling inom godsjärnvägen till någon konkurrent under 2013.
Priset är alltid viktigt när våra kunder väljer transportlös
ningar men lika viktigt är det värde som vi som logistikpartner
kan erbjuda. Här handlar det bland annat om att ha resurser och
kunna hantera problem som kan uppstå till följd av väder och
vind och tyvärr allt oftare av problem i infrastrukturen. Vid flera
tillfällen 2013 har vi hanterat störningar i infrastrukturen genom
att kunna leda om trafiken, sätta till extra resurser i form av lok
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och personal och efter en störning snabbt kunna komma ifatt
med industrins transporter. Det här är en anledning till att före
tag väljer Green Cargo för stora varuflöden. Vi är inte lågpris
alternativet, vi är den erfarna godstågsoperatören som levererar
värde och trygghet.
År 2013 har också varit ett år då Green Cargo och våra
kunder agerat gemensamt i diskussionen om de allt högre
banavgifterna och dess negativa effekter för järnvägens och
Sveriges konkurrenskraft. Mellan 2009 och 2013 har dessa
fördubblats och Trafikverkets plan är att fortsätta höja dessa
avgifter. De höjda avgifterna och de störningar eftersatt under
håll medför samt bristen på regelefterlevnad inom
lastbilstrafiken utgör sammantaget en stor
utmaning i vår strävan att växa med
lönsamhet.
Green Cargo förbereder sig för
framtiden och 2014 tar vi viktiga steg
för att bli ett än mer hållbart transportföretag. Vi fullföljer vårt investerings
program värt cirka 2 miljarder, för
att få en modern och miljöanpassad
lokflotta. Vi skapar ett effektivare trans
portnätverk med bibehållet
fokus på
säkerhet
och

”

Green Cargo förbereder sig
för framtiden och 2014 tar vi
viktiga steg för att bli ett än
mer hållbart transportföretag.

punktlighet. Vi samlokaliserar många stödjande enheter och tar
fram moderna IT-lösningar, allt för att med bevarad kundnöjdhet
nå en sund lönsamhet. År 2013 var året då vi såg lönsamhets
problemen i vitögat, ifrågasatte varje del i våra arbetssätt och
tog fram en plan för hur vi ska bli ett modernt transportföretag
som tjänar pengar.
Solna i mars 2014
Jan Kilström
VD och koncernchef
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Green Cargo utgör en del av det svenska näringslivets logistiksystem.
Dag som natt rullar råvarorna från skogar och gruvor till processindustrins
stora anläggningar. Där sker förädlingen och strax därefter rullar godstågen
vidare genom landet, till industrier i Sverige och på kontinenten. Här läggs
grunden för Sveriges välstånd och vår konsumtion. Konsumtion av produkter
som i många fall tar tåget innan de möter oss i bilhallar, livsmedelsbutiker,
möbelvaruhus eller kanske som ett paket i brevlådan.
Green Cargo känner ett stort ansvar i dessa livsviktiga trans
portkedjor och med många års arbete för säkerhet och punkt
lighet i ryggen behåller Green Cargo positionen som Sveriges
punktligaste godstågsbolag.
Green Cargos transportarbete sker till över 90 procent med
eltåg, cirka fem procent sker med dieseltåg och ett par procent
sker med lastbil. Det är därför Green Cargo som enda rikstäck
ande godstransportföretag är godkänt som Bra Miljöval – gods
transporter. Green Cargo hjälper företag i hela landet och i olika
branscher att nå sina miljömål genom att göra det vi är bäst på
– Gods på järnväg.
Näringslivets miljöambitioner är stora men när det gäller
transporterna så räcker det självfallet inte med god miljöpre
standa. Transporterna måste vara säkra och levereras i tid.

”

Som grund för all Green
Cargos verksamhet ligger
säkerhetstänkandet.

Green Cargo fortsätter att leverera en punktlighet på 95 pro
cent inom utlovad timme även under 2013. Det innebär att vår
tågpunktlighet är 11 procentenheter bättre än genomsnittet för
övriga godstågsbolag.
Men det som främst skiljer Green Cargo från andra bolag
som kör gods med tåg i Sverige är Green Cargos nätverk. Vi kör
inte pendlar mellan enstaka orter, vi binder samman hundratals
platser i Sverige i ett nätverk där företagens transportbehov
kan variera från några vagnar om dagen till hela tåg. Det gör det
möjligt för företag med olika behov att välja järnvägen. Det ökar
också möjligheterna att öka fyllnadsgraden i tågen och därmed
även skapa ekonomi och resurseffektivitet. Med partners länkar
Green Cargo det svenska nätverket till ytterligare 1 000-tals
orter på den europeiska kontinenten.
Green Cargo kör även lastbilstrailers, containers och växel
flak med tåg. Ofta går så kallad intermodal trafik i egna tåg men
Green Cargo kör intermodal trafik också i tåg med blandat gods
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i nätverket. Detta gör att vi kan köra intermodala transporter
med lastbilsgods till ett 40-tal orter i Sverige samt till ett 10-tal
orter i Norge. Ett av Green Cargos samarbeten med partners till
lands och sjöss har möjliggjort att även Gdynia i Polen ingår i
det intermodala nätverket. Ett enda tåg kan transportera 30-40
lastbilstrailers och stora containers, med ökad säkerhet på väg
arna och en drastiskt minskad miljöpåverkan som följd.
Ibland når inte spåren ända fram eller volymen är sådan att
det inte blir effektivt att köra tåg. Därför nås de bästa resultaten
när transportslagen samverkar. Green Cargo samarbetar med
nästan 200 lastbilsåkerier i hela landet, för att kunna erbjuda
effektiva, flexibla dörr-till-dörr-lösningar. Green Cargos stora
terminal i Göteborg erbjuder dessutom omlastningar mellan tåg
och containers och är ett viktigt gränssnitt mellan Skandinaviens
största hamn och övriga landet.
Som grund för all Green Cargos verksamhet ligger säker
hetstänkandet. Det börjar redan i planeringsfasen då realistiska
upplägg läggs fast. Green Cargos transportflöden ska vara
effektiva och smidiga men det ska finnas tid för säkerhetskon
troller utan stress. Green Cargos personal genomgår årliga
tester och vi planerar in tid för både självstudier och lärarledd
säkerhetsutbildning. Incidenter och olyckor utreds för att dra
slutsatser som leder till säkrare verksamhet. Allt detta ger ett
tydligt resultat. Green Cargo har halverat olyckorna och skapat
en tryggare verksamhet för både kunder och medarbetare.

Transportarbete
i Sverige 2013
(nettotonkm,
inklusive malm)

Båt
37%

Järnväg
26%

Green Cargos andelar
av godstransporter på
järnväg i Sverige 2013
(nettotonkm,
inklusive malm)

Övriga
tågoperatörer
56%

Green
Cargo
44%

Lastbil
37%

Källa: Trafikverket
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”

Samhällets gemensamma mål
om minskad klimatpåverkan
talar för järnvägen.

VD

Green Cargo är en del av framtiden. Samhällets gemensamma
mål om minskad klimatpåverkan och riksdag och regerings
satsningar för att ta igen det eftersatta underhållet av spåren
talar för järnvägen. Green Cargos intensiva och metodiska arbete
för att skapa en lönsam verksamhet och egna investeringar på
1,7 miljarder i framtidens lokflotta möjliggör en framtid för Green
Cargo. Varje dag transporterar Green Cargo upp mot 10 000
järnvägsvagnar. Allt på uppdrag från företag som valt framtidens
transportsätt redan idag.
Fördelning mellan
transportslagen,
Green Cargos
transportarbete
Dieseltåg
4,5%

Ny organisation
Green Cargo har en ny organisation sen den 1 oktober 2013.
Ett chefsled är borttaget och ledningsgruppen är utökad med
IT och Juridik & Inköp som en konsekvens av detta. Följande
funktioner ingår i ledningsgruppen:

Lastbil 2,3%

Finans

Kommunikation

HR

Juridik & Inköp

IT

Försäljning

Marknad

Planering

Fordon

Produktion

Koldioxid per nettotonkm,
genomsnitt i Sverige
57

Gram
50

23
Eltåg
93,2%

25
0,11
Eltåg1

12
Dieseltåg 2

Lastbil3

Intermodal 4

1 Eltåg, förnybar energi, 60 procent fyllnadsgrad
2 D ieseltåg, 60 procent fyllnadsgrad
3 Tung lastbil med släp, 70 procent fyllnadsgrad
4 Antaget 80 procent eltåg enligt 1, 20 procent lastbil enligt 3
Källa: Green Cargo

Källa: www.ecotransit.org
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Narvik

Green Cargos nätverk

Kiruna

Green Cargos nätverk erbjuder det svenska
näringslivet säkra och punktliga transporter
till och från Europa.

Luleå

95 procents punktlighet (inrikes) till kund inom utlovad timme 2013.

Vännäs

Med partners når Green Cargo 1000-tals platser i Europa.
 reen Cargos delägda bolag DB Schenker Rail Scandinavia erbjuder
G
punktliga och effektiva tågtransporter mellan Sverige och Tyskland.

Torneå

Boden

Umeå

Trondheim

 edlem i Xrail som är ett produktionssamarbete mellan sju euro
M
peiska järnvägsföretag, som gör det enklare att transportera gods
ut i Europa. Xrail består av:
CD Cargo – Tjeckien
CFL Cargo – Luxemburg
DB Schenker Rail – Tyskland
Bergen
Green Cargo – Sverige
Rail Cargo Austria – Österrike
SBB Cargo – Schweiz
Stavanger
SNCB Logistics – Belgien

Ånge

Sundsvall

Borlänge

Åbo

Gävle

Helsingfors

Oslo

Tallinn

Kil

Stockholm
Södertälje

Hallsberg

 omplett erbjudande med leverans från dörr till dörr som kan
K
nå de flesta destinationer i Europa.

Norrköping
Göteborg

Nässjö

Halmstad

Riga

Alvesta
Hässleholm

Köpenhamn

Malmö
Vilnius

Hamburg

Dublin

Maschen

Amsterdam
Rotterdam
Zeebrügge

Poznan

Warszawa

Wroclaw
Köln

Kiev

Bryssel Maastricht Frankfurt
Nürnberg
Paris

Berlin

Ruhrområdet
Antwerpen

London

Minsk

Bettembourg

Prag

Mannheim
Linz

Stuttgart München
Basel

Wien

Bratislava
Budapest

Villach

Bern

Chisinau
Zagreb

Milano

Ljubljana

Belgrad

Verona

Bukarest
Sarajevo

Andorra
la Vella

Perpignan
Le Bolou

Sofia

Rom
Podgorical

Tirana

Madrid
Lissabon

Viktiga järnvägsknutpunkter/större kunddestinationer i Sverige
Europeiska huvudstäder
Större europeiska kunddestinationer/järnvägsknutpunkter
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Green Cargos ägare höjer
kraven på hållbarhetsarbetet
Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten via Finans
departementet. Som ägare anser svenska staten att de företag staten
äger ska agera som ett föredöme inom hållbart företagande. Därför
infördes år 2007 ett krav på hållbarhetsredovisning enligt GRI,
Global Reporting Initiative.
Nästa steg i statens arbete för hållbart företagande är att kräva
mål inom hållbarhet. Green Cargos styrelse har fått i uppdrag att
sätta mål inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti
korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald. Målen ska vara
få, långsiktiga och mätbara. Det krävs inte mål inom varje område
utan endast där det bedöms som relevant för verksamheten.
Green Cargo har mål och policys inom de flesta av de
berörda områdena sedan tidigare. Inför ägarens krav så har
målen reviderats och kompletterats. Inom miljö så har befint
liga mål kompletterats med tre nya mål: Alla våra lokförare

ska utbildas i energisnålt körsätt, reglerna för tomgångskör
ning med diesellok ska ses över och alla diesellok ska få en
automatik installerad som stänger av motorn efter en viss tid på
tomgång. Inom säkerhet så är det nya målet att halvera antalet
olyckor från vår redan låga nivå. Målen är att sjukfrånvaron
långsiktigt ska vara under 3,5 procent och att andelen kvinnor
i ledande befattning ska öka med 50 procent. Basår där det
är relevant är 2013 och alla mål ska vara uppfyllda till 2020
förutom nya regler för tomgångskörning som ska vara klart
under 2015.

Moskva

Ankara

G r e e n C a r g o Å r s r e d ov i s n i n g 2 013
Källor: Svenska Trafikverket, finska Trafikverket, Jernbaneverket, stambanorna övriga Europa från UIC.
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Året i korthet
Jan Kilström ny VD
I februari beslutade Green Cargos styrelse att utse Jan Kilström
till ny VD för Green Cargo. Han lämnade sin post som VD för Bring
Frigo och tillträdde tjänsten i mitten av maj 2013. Under våren
fungerade marknadsdirektören Mats Hanson som tillförordnad VD.
Green Cargo till Danmark
I mars blev det klart att Green Cargo startar godstrafik till
Kolding i Danmark. Tågen går fem dagar i veckan och gör att
Bergslagen och Nedre Norrland nu får dygnstrafik med järnväg
till flera orter i Danmark.
Green Cargo till Norge
Samarbetet med ett flertal järnvägs- och terminaloperatörer
i Norge utvecklades och nu går Green Cargos egna tåg 12
gånger i veckan från Sverige och når ett 10-tal orter i Norge.
Krisavtal mot krisen
Green Cargo blev det första företaget inom tjänstesektorn som
kom överens med sina fack om ett krisavtal med sänkt arbetstid
och sänkt lön. Under våren 2013 arbetade de flesta inom före
taget 80 procent med 90 procent av lönen och 100 procents
pensionsavsättningar. Tyvärr vände inte konjunkturen som
många förutspådde ett halvår tidigare, men krisavtalet medförde besparingar på över 65 miljoner kronor.
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Livsviktig ledning
Green Cargo har arbetat hårt med underhåll av strömavtagare,
utbildning av personal och inte minst genom byte till en ny
kolslitsskena – den viktiga kontaktytan mellan kontaktledningen
och strömavtagare. Det har gett resultat. Trafikverkets statistik
placerar Green Cargo i topp som en aktör med få trasiga ström
avtagare och kolslitsskenor och därmed en kraftig minskning
av antalet rivna kontaktledningar. Nu följer andra tågbolag efter
och byter till den nya kolslitsskenan.
Hallsbergsterminalen på egna ben
Green Cargo och Hallsbergs kommun tog tidigt ett gemen
samt initiativ för att skapa en livskraftig kombiterminal och ett
logistikcenter i anslutning till järnvägsknuten. Det blev en lyckad
satsning och efter att ha sålt själva terminalverksamheten blev
det i april möjligt för Green Cargo och Hallsbergs kommun att
sälja logistikfastigheten. Köpare blev Brinova, som bland annat
tog över det 17 000 kvadratmeter stora lagret.
Intermodala lyft
Green Cargos intermodala erbjudande i blandade tåg i nätver
ket har varit en framgång sedan satsningen inleddes i slutet av
2011, i samband med att norska CargoNet la ner 7 av 9 linjer i
Sverige. Våren 2013 kunde Green Cargo summera satsningen
som bland annat lett till en 60-procentig ökning av Green Cargos
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kapacitet till och från Skandiahamnen i Göteborg. Med 22 gods
tåg i veckan till och från hamnen och anslutningen till ett 40-tal
orter i hela landet har Green Cargo ett starkt erbjudande till och
från Skandinaviens största hamn.
Kraftfulla åtgärder mot krisen
Sommaren 2013 inledde Green Cargo en översyn av hela verk
samheten, för att ta fram ett åtgärdsprogram där målet är ett
resultatlyft på cirka 400 miljoner kronor till 2016. Olönsam trafik
identifierades och detta blev underlag för den kunddialog som
genomfördes hösten 2013. I några fall medförde det ökade voly
mer eller effektivare produktionslösningar för olönsamma orter,
för en del orter innebar lönsamhetsarbetet att servicen uteblir
när volymerna är för små. Ett effektivare nätverk, ökad lok- och
vagneffektivitet och en mindre men snabbare organisation är
andra delar i översynen.
Tradition och nytänkande på Hållbar logistik
I september samlades kunder, säljare och Green Cargos ledning
till det årliga seminariet Hållbar logistik. Det var det sjunde
seminariet sedan starten 2007 och nytt för i år var att det
hölls i godstrafikens hjärta: Hallsberg. Förutom studiebesök på
driftledning, kundservice och rangerbangården hade seminariet
lockat rekordmånga mottagare av Green Cargo Klimatintyg.
Hela 35 företag mottog beviset för att deras transporter klarar
mycket höga miljökrav.
Klimatkomet lyste på Örebro slott
Seminariet Hållbar logistik avslutades med middag på Örebro
slott. Landshövdingen Rose-Marie Frebran hälsade välkomna till
sitt residens och delade ut utmärkelsen Årets Klimatkomet till
Stena Recycling AB. Hela vår verksamhet är inriktad på hållbar
het så det känns mycket bra att få denna utmärkelse, sa Staffan
Persson, VD Stena Recycling, när han mottog priset.
Norge närmare kontinenten
I september startade Green Cargo upp intermodal trafik mellan
Skåne och Alnabru utanför Oslo. Tågen går tre gånger i veckan
och de har inlämnings- och utlämningstider anpassade till de
stora transportföretag som efterfrågat denna intermodala för
bindelse. Via Malmö och Trelleborg kopplas nu Norge samman
med intermodala nätverk på kontinenten.
Premiär för Green Cargos kundtidning
För över 10 år sedan la Green Cargo ned sin kundtidning. Men
hösten 2013 var det premiär för den nya kund- och medarbetar
tidningen AXEL. I nytt format och med en effektivare produktion
än tidigare, så får nu alla Green Cargos kunder detta magasin
med fokus på Green Cargo, omvärlden och kunderna. Samma tid
ning men med ett tillägg skickas också hem till alla medarbetare.

Den intermodala trafiken i Sverige (järnväg–lastbil)
(1 000 ton)
12 000
10 000
8 000

6 000
4 000
2 000

Inrikes

Utrikes

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Källa: Trafikverket

John Klint ny CFO
I september utsågs Green Cargos tidigare affärsutvecklingsdirek
tör John Klint till ny CFO. Han tillträdde omedelbart befattningen.
Future Transport Award
På den stora transport- och järnvägsmässan Nordic Rail – Future
Transport i Jönköping i oktober, var det dags för Green Cargo att
kliva fram i strålkastarskenet på galamiddagen. Green Cargos
intermodala satsning och ökning av trafiken till och från Göteborgs
hamn, belönades med utmärkelsen Future Transport Award.
Alternativ till höjda banavgifter
Det var en förväntansfull Alliansgrupp i riksdagens trafikutskott
som den 20 november 2013 tog emot Green Cargo och Närings
livets Transportråd. Då presenterades Green Cargos och Trans
portrådets alternativ till fortsatt höjda banavgifter för godstrafiken.
Med effektivare planering, styrning mot tyngre tåg och banavgifter
med utgångspunkt i hur tågen prioriteras, skulle Sveriges närings
liv och järnvägen kunna behålla sin konkurrenskraft. Samtidigt
skulle Trafikverket få in ungefär samma intäkter utan att avgifterna behöver höjas.
Sveriges punktligaste godstågbolag
När 2013 summerades landade Green Cargo återigen på 95
procents punktlighet till kund inom utlovad timme. Detta trots snö
och kyla i början av året och flera stora urspårningar, i flertalet
fall beroende på infrastrukturen. I tågpunktligheten mellan ban
gårdar var Green Cargo över 10 procentenheter bättre än de sex
största konkurrenterna på spåren, enligt Trafikverkets statistik.
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5-års översikt

5-års översikt
resultatposter

2013

2011

20101

20091

Nettoomsättning

4 149

4 585

5 418

5 260

5 124

Rörelseresultat

–368

–72

32

–198

–232

–8,9%
–26
–394
14
–382

–1,6%
–51
–123
636
519

0,6%
–66
–34
44
10

–3,8%
11
–187
41
–139

–4,5%
–28
–260
27
–174

Rörelsemarginal
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Resultat avvecklade verksamheter
Årets resultat

balansPOSTER

31 dec
2013

31 dec
2012

31 dec
2011

31 dec
2010

31 dec
2009

SUMMA TILLGÅNGAR

4 214

4 850

5 145

4 940

4 977

Eget kapital
Summa externa skulder

1 333
2 881
4 214

1 740
3 110
4 850

1 220
3 925
5 145

1 253
3 687
4 940

1 400
3 577
4 977

2012

2011

20101

20091

140
–565
–172
786
189

198
–813
306
–6
–315

220
–313
67
71
45

8
183
41
25
257

2012

2011

2010

2009

neg
neg
35%
36%
0,6
300
9
2 323
99

3%
3%
1%
24%
1,8
525
15
2 575
230

neg
neg
neg
25%
1,9
427
10
2 689
218

neg
neg
neg
28%
1,4
767
160
2 805
212

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
kassaflöde

2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från avvecklade verksamheter
Årets kassaflöde

13
15
–198
–
–170

Nyckeltal 2

2013

Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på operativ kapital
Avkastning på eget kapital
Soliditet
Nettoskuldsättningsgrad (ggr)
Bruttoinvesteringar – kvarvarande verksamheter
Bruttoinvesteringar – avvecklade verksamheter
Medelantal anställda – kvarvarande verksamheter
Medelantal anställda – avvecklade verksamheter

neg
neg
neg
32%
1,0
343
–
2 123
–

1

För perioden 2009–2010 har resultat för avvecklade verksamheter proformaberäknats med hänsyn till att merparten av den avvecklade Tredjepartslogistiken då utgjorde del av moderbolaget.

2

Nyckeltalen är beräknade för hela koncernen inklusive avvecklade verksamheter där inte annat anges.

Kassaflöde från den
löpande verksamheten

Nettoomsättning
och rörelsemarginal
%

MSEK

9

280

6

240

3

200

4 149

0

160

–8,9

–3

120

3 500

–6

80

3 000 2009 2010 2011 2012 2013

–9

40

MSEK
6 000
5 500 5 124

5 260 5 418
0,6 4 585

5 000
4 500

–3,8

4 000 –4,5
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10

2012

–1,6

Rörelsemarginal

G r e e n C a r g o Å r s r e d ov i s n i n g 2 013

220
198
140

13

8
2009 2010

2011

2012

2013

5-års översikt

G r e e n C a r g o Å r s r e d ov i s n i n g 2 013

11

Årsredovisning

Årsredovisning
innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse inklusive bolagsstyrningsrapport 13

12

Resultaträkning koncernen

20

Balansräkning koncernen

21

Förändringar i eget kapital koncernen

23

Kassaflödesanalys koncernen

24

Resultaträkning moderbolaget

25

Balansräkning moderbolaget

26

Förändringar i eget kapital moderbolaget

28

Kassaflödesanalys moderbolaget

29

Noter

30

Underskrifter

54

Revisionsberättelse

55

G r e e n C a r g o Å r s r e d ov i s n i n g 2 013

årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Green Cargo AB
(organisationsnummer 556119-6436) avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. Bolaget har sitt
säte i Solna. Samtliga belopp i denna årsredovisning avser MSEK
om inte annat anges.
Om Green Cargo – Under 2013

Omvärld och marknad

fokus på att säkerställa lönsamhet
över konjunkturcyklar

Efterfrågan på järnvägstransporter är starkt knuten till utvecklingen av svensk basindustri, vilken i sin tur påverkas av efter
frågan på exportmarknaderna. Utöver detta finns dessutom en
pågående strukturförändring inom den svenska skogs- och stål
industrin där allt fler maskiner och anläggningar stängs ner till
följd av överproduktion. Under fjärde kvartalet 2013 ökade Green
Cargos transportvolymer med 4 procent jämfört med samma
period 2012. Ackumulerat över året ligger dock transport
volymerna 7 procent lägre än 2012. Stålproduktionen i Sverige
ökade med 1,8 procent under 2013 och detta återspeglas även
i våra volymsiffror. Även Auto/verkstad utvecklades positivt
under året. Volymerna från Handel och Skog minskade under året.
Nuvarande bedömning är att den svaga världsekonomin består
även in i 2014, vilket påverkar våra större kunder negativt.
Green Cargos omsättning utgörs till cirka 35 procent av
omsättning i utländsk valuta, företrädesvis Euro.
Trots lågkonjunktur tecknade Green Cargo under året nya
eller förnyade transportavtal till ett värde av 2 000 MSEK. Bland
större transportuppdrag kan nämnas bland andra Ovako, Boliden,
Volvo Cars, Volvo Group, St1 och Stena Recycling. Green Cargo
är en trygg transportör och det uppskattas på marknaden.
Green Cargo arbetar kontinuerligt och målmedvetet för att
anpassa verksamheten till marknadsläget samt förbättra effekti
viteten inom alla delar av koncernen och öka flexibiliteten. I början
av året gjordes en överenskommelse med de fackliga organisatio
nerna om ett åtgärdspaket med bland annat arbetstidsförkortning
under våren. Åtgärden har varit viktig för att begränsa förlusterna
och påverkade resultatet positivt med 65 MSEK. Under somma
ren 2013 gjordes en genomgripande analys av verksamheten.
Under nuvarande konjunktur nås inte en tillfredsställande fyll
nadsgrad i vårt produktionsnätverk och utifrån detta har varje del
av verksamheten gåtts igenom för att ta fram en hållbar lösning.
Under hösten har ett kraftfullt åtgärdsprogram tagits fram för
att nå lönsamhet genom konjunkturcykler. Detta genom att
effektivisera produktionssystemet, samlokalisera egna funktioner
och effektivisera administrationen vilket kommer att resultera i
personalminskningar samt färre lok.

Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten och förval
tas av Finansdepartementet. Verksamheten bedrivs enligt mark
nadsmässiga villkor och krav. Green Cargos verksamhet har de
senaste åren renodlats och omfattar i dagsläget transportverk
samhet med järnvägstransporter som bas. Den huvudsakliga
marknaden är knuten till Sverige och det svenska näringslivet.
Green Cargo-koncernen utgörs utöver moderbolaget även
av dotterföretagen Nordisk Transport Rail (NTR) AB med dotter
företag. I koncernen ingår även intresseföretagen DB Schenker
Rail Scandinavia A/S och SeaRail OY. Samtliga bolag styrs
genom styrelserepresentation och alla transaktioner mellan
koncernbolagen sker på marknadsmässiga villkor.
Transportverksamheten
Järnvägstransporter utgör basen för Green Cargos verksamhet
med lastbilstransporter som ett komplement. Kombinationen
tåg och bil är en viktig del av erbjudandet. De största kunderna
utgörs av svenskt näringsliv och finns främst inom segmenten
stål, kemi, fordon, verkstad, skog samt detaljhandel.
Transportverksamheten i Green Cargo bedrivs främst inom
moderbolaget Green Cargo AB samt i dotterföretaget Nordisk
Transport Rail AB (NTR). Under sista kvartalet 2011 fattades
beslut om att överföra verksamheten i NTR till moderbolagets
division Marknad. Under året har kvarstående integration av
NTR genomförts. En gemensam sälj- och marknadsorganisation
har skapats och därigenom har kunderbjudandet stärkts och en
högre effektivitet kunnat uppnås.
Koncernförändringar
Den 30 augusti avyttrades fastigheter i det gemensamt med
Hallsbergs Kommun ägda bolaget Hallsbergs Terminal AB till
Brinova Logistik AB. Reavinst vid försäljningen (8 MSEK)
påverkade koncernens resultaträkning positivt.
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Koncernens intäkter och resultat
Rörelseintäkter under året uppgick till 4 161 (4 613) vilket var
10 procent lägre än föregående år. Minskningen förklaras främst
av lägre transportvolymer (cirka 7 procent lägre jämfört med
föregående år) till följd av svagare konjunkturläge.
Rörelseresultatet har försämrats jämfört med motsvarande
period föregående år och uppgick till –368 (–72). Försämringen
är en följd av dels lägre volymer och dels det påbörjade föränd
ringsprogrammet som resulterat i reserveringar och nedskriv
ningar som uppgår till 190; lokparken skrivs ned med 112 och
reserveringar görs för förlustkontrakt med 78.
Resultatandelar från intresseföretag förbättrades och blev
13 (11) främst genom förbättrat resultat i det danska produk
tionsbolaget DB Schenker Rail Scandinavia A/S.
Finansnettot för perioden uppgick till –26 (–51). Ränte
nettot, –40 (–59) förbättrades jämfört med föregående år
främst till följd av lägre skuldsättning och lägre marknadsräntor.
Marknadsvärderingar och omvärdering av finansiella skulder
påverkade positivt med 6 (8). Resultat vid försäljning av dotter
bolaget Hallsbergs Terminal AB uppgick till 8.
Skatt på periodens resultat var –2 (6).
Avvecklade verksamheter (tredjepartslogistik)
Den 31 maj 2012 såldes Green Cargo Logistics (namnändrat
till PostNord Logitik TPL AB) samt fastigheter knutna till denna
rörelse till PostNord. Därmed redovisas det tidigare segmentet
tredjepartslogistik som avvecklad verksamhet i jämförelse
perioden.
Resultatet från den avvecklade verksamheten uppgick till
14 (636) och avser återföring av avsättning för garanti- och
riskkostnader.
Koncernens nettoresultat inklusive avvecklade verksam
heter uppgick till –382 (519).
Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar och
materiella anläggningstillgångar under året uppgick totalt till 343
(300) för kvarvarande verksamheter. Årets investeringar avser
främst modernisering av lok. Det är ett omfattande program för
att uppgradera lokflottan och leveranserna sker inom ramen
för en grundbeställning om 62 diesellok och 42 ellok samt en
optionsbeställning om 37 ellok, således totalt 62 diesellok och 79
ellok. Det slutliga värdet av lokmoderniseringsprojektet kommer
att uppgå till 1,7 miljarder kronor. Hittills har knappt 1,4 miljarder
investerats per utgången av 2013. Samtliga lok i grundbeställ
ningen har levererats under 2010–2013. När det gäller options
beställningen är 25 lok levererade under 2013. Slutleverans av
samtliga lok är planerad till kvartal 2 2014.
Investeringar avseende avvecklade verksamheter uppgick till
0 (9).
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Finansiering
Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets utgång till
1 945 (2 242) varav 1 073 (1 174) avsåg finansiella leasingkon
trakt och 872 (1 068) lånefinansiering. Leasingkontrakt och lån
förfaller under perioden 2014–2023, och skuldportföljen har en
genomsnittlig löptid på drygt 4 år. Skulderna, inklusive räntederi
vat, har en genomsnittlig räntebindning på 1,5 år. Under året har
inga nya skulder tagits upp. Räntebärande skulder har från årets
början minskat med netto 314 efter amortering, lösen av skulder
och omvärdering av skulder i utländsk valuta. Leasingskulder
har lösts med 37 och i samband med avyttringen av Hallsbergs
Terminal AB löstes skulder med 120. De lösta skulderna hade
amorterats med 4 under året. En lånefacilitet på 444 tecknades
i slutet av året och Green Cargo AB har därutöver en outnyttjad
rörelsekredit på 75 (75). Avseende Green Cargos finansieringsoch kapitalförvaltning se avsnittet Risker och Riskhantering.
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för kvar
varande verksamheter uppgick till 13 (140). Förändringen mot
föregående år förklaras främst av ett sämre resultat efter finan
siella poster –394 (–123), dock har förändringar i rörelsekapitlet
påverkat positivt 16 (75) genom en ökning av kortfristiga skulder.
Årets investeringar i kvarvarande verksamheter, som huvudsak
ligen utgjordes av lokmoderniseringen, belastade kassaflödet
med –343 (–300). Kassaflödet från investeringsverksamheten
blev 15 (–565) i kvarvarande verksamheter. Förändringen av
lång- och kortfristiga placeringar påverkade kassaflödet positivt
i kvarvarande verksamheter 315 (–303). Föregående års utfall
påverkades främst av placeringar av tillfälligt likviditetsöverskott
som uppstått vid försäljningen av tredjepartslogistiken. Kassa
flödet från finansieringsverksamheten uppgick till –198 (–172)
och avsåg i sin helhet amorteringar av leasingskulder och lån.
Sammantaget uppgick koncernens kassaflöde för kvarvarande
verksamheter till –198 (–172).
Kassaflöde från avvecklade verksamheter uppgick till 0 (786).
Ekonomiska mål
Green Cargos av bolagsstämman fastställda övergripande ekono
miska mål för koncernen är att säkerställa långsiktigt värdeskap
ande, kapitaleffektivitet och en rimlig finansiell risknivå. Green
Cargo har från och med 2013 nya ekonomiska mål. Nettoskuld
sättningsgraden ska uppgå till minst 0,6 och högst 0,9. Avkast
ningen på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent över
en konjunkturcykel. För åren 2013–2015 ska avkastningen på
operativt kapital dock uppgå till minst 4 procent i genomsnitt över
perioden. Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst
efter skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden
efter utdelning hamnar inom målintervallet.
Per 2013-12-31 är avkastningen på operativt kapital negativ
och nettoskuldsättningsgraden är 1,0.

årsredovisning

Risker och riskhantering
Risktagning och hantering av risker är en naturlig del av all
affärsverksamhet. Såväl strategival och daglig verksamhet som
skeenden i omvärlden medför risker. Bedömning och hantering
av risker (verktyg och policys för att bedöma risker och motverka
dessa inom respektive riskområde) ingår som en integrerad del
i Green Cargos verksamhet.
Green Cargo är genom sin verksamhet exponerat för ett
flertal risker; produktionen är till sin karaktär kapitalintensiv,
konkurrensen på marknaden blir starkare och bolagets inter
nationella affär är beroende av ett fungerande samarbete med
andra logistikföretag. Sist men inte minst utgörs Green Cargos
kunder av den svenska exportindustrin med den exponering
som detta innebär.
Skuldkrisen inom Euro-området och en märkbar avmattning
i konjunkturen utgör fortfarande en osäkerhetsfaktor för Green
Cargo. Green Cargo hanterar dessa risker genom att målmedve
tet fortsätta anpassningen av verksamheten till marknadsläget
och genom att förbättra effektivitet och flexibilitet inom alla
delar av koncernen.
Finansoron inom Euro-zonen medför finansiella risker i form
av svängningar på ränte- och valutamarknaderna. Styrelsen har
fastställt en finanspolicy inom vilken Green Cargos finansfunktion
agerar. Policyn fastslår ramar för ränterisker och valutaexponering
samt anger tillåtna motparter och limiter för att nå en rimlig finan
siell riskexponering. Green Cargo har också säkrat finansieringen
för större beslutade investeringar under de kommande åren.
Green Cargo styr verksamheten utifrån ägarens finansiella
måltal samt ytterligare fem målområden, vilka beskrivs utför
ligare i koncernens hållbarhetsredovisning. Nedan följer en
beskrivning av verksamhetens riskexponering inom respektive
målområde, inklusive en beskrivning av hur Green Cargo agerar
för att motverka dessa risker. Green Cargo har ingen separat
funktion för riskhantering eftersom bedömning och hantering av
dessa är en integrerad del av verksamheten och dess styrning.
Finans
Green Cargos verksamhet exponeras mot ett antal finansiella
risker som påverkar koncernens resultatutveckling och kassa
flöden. Green Cargos moderbolag har en finansfunktion vars
huvuduppgifter är att identifiera, bedöma och effektivt hantera
dessa risker. Den fungerar även som internbank och ansvarar
för kapitalförsörjning och cash management. Arbetet bedrivs
i enlighet med den finanspolicy som beslutats av styrelsen.
Finanspolicyn fastställer kraven på en löpande riskuppföljning
för att underlätta god intern riskkontroll. Investeringar som
görs i verksamheten bedöms utifrån sin förmåga att generera
tillräcklig avkastning. Green Cargos placerings- och kapitalför
sörjningspolicy fastställs årligen av styrelsen och anger inom
vilka ramar likviditet och skulder får förvaltas. Se not 31.
Green Cargos produktion är personal- och kapitalintensiv,
våra järnvägstransporter bygger på ett sammanhängande
system (nätverk) där samtliga kunder delar resurserna. Ungefär
70 procent av kostnadsmassan är fast på 12 månaders sikt.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att effektivisera verk
samheten och dra ner enhetskostnaderna, vare sig det avser
lok, vagnar, personal, underhåll etc. För att minska riskerna i
volymsvängningar strävar Green Cargo efter att dela risken med
kunderna genom kombinationer av rörlig och fast del i prissätt
ningen. Vidare eftersträvar Green Cargo längre avtalstider för
att bättre kunna dimensionera den egna verksamheten. Ytterli
gare sätt att öka flexibiliteten är att komplettera egna resurser
med inhyrd kapacitet samt att öka möjligheterna till samutnytt
jande av olika resurser. Det främsta sättet för Green Cargo att
motverka resultatriskerna med fasta kostnader är långsiktigt
starka relationer med kunder och leverantörer.
Säkerhet
Olyckor medför stora kostnader, avbrott i verksamheten och kan
skada Green Cargos medarbetare, utrustning eller tredje part.
Säkerhetsarbetet sker därför på alla nivåer och har högsta prioritet
från företagets ledning. Det huvudsakliga arbetet sker ute i pro
duktionen och inom lok- och vagnteknik, där Green Cargo arbetar
metodiskt med säkerhetsfrågor. Det sker bland annat genom
utbildning samt genom utveckling av teknik och rutiner. Som grund
för ett proaktivt säkerhetsarbete används avvikelserapporter och
analyser av riskkällor. Löpande dialog sker också med Trafikverket,
kommuner och andra lokala aktörer, samt med våra underhålls
leverantörer i syfte att minska risker i verksamheten.
Kund
Konkurrensen är hård både från andra järnvägsoperatörer och
från andra transportslag. Detta ställer stora krav på kreativitet
vad gäller att tillgodose kundernas önskemål om transporttjäns
ter, till ett rimligt pris. Ett viktigt satsningsområde för bolaget är
kontinuerlig utveckling av erbjudande och prissättning.
Medarbetare
Den hårda marknadskonkurrensen, ökade myndighetskrav och
Green Cargos fortsatta utveckling som tjänsteföretag ställer
krav på förändrade och stärkta kompetenser. Otillräcklig eller
felaktig kompetens är en risk som skulle kunna bromsa Green
Cargos utveckling. Åldersstrukturen inom verksamheten innebär
att en betydande del av medarbetarna uppnår pensionsålder
inom de närmaste fem åren samtidigt som tillgången på utbildad
arbetskraft är begränsad. Green Cargo arbetar långsiktigt för
att rekrytera och utbilda rätt medarbetare. Green Cargos goda
renommé på arbetsmarknaden som en attraktiv arbetsgivare,
inte minst utifrån miljöprofilen blir en allt viktigare tillgång i
konkurrensen.
Samhälle
Som en aktör i samhället är Green Cargo utsatt för risker.
Risker kan till exempel följa av makroekonomins utveckling,
förändrade förutsättningar för järnvägen och andra transport
slag samt ändrade konsumtionsmönster och detta måste Green
Cargo bevaka och hantera. För att Green Cargo ska kunna
erbjuda konkurrenskraftiga och miljöanpassade logistiklösningar
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krävs investeringar i infrastruktur för att säkra tillgängligheten
i befintlig infrastruktur och för att utveckla systemet. Green
Cargo har en kontinuerlig kontakt med Trafikverket och andra
parter för att nå beslutsfattarna kring detta och andra frågor.
För att hantera risken i nya transportmönster utvecklar Green
Cargo kontinuerligt sitt kunderbjudande för att säkerställa
värdeskapande för kundernas verksamheter. Green Cargos
exponering för makroekonomiska förändringar handlar framför
allt om konjunkturella förändringar, som påverkar kundernas
efterfrågesituation. En annan faktor som påverkar kundernas
relativa konkurrenskraft är valutan, som har en stark påverkan
såväl direkt (på lån, kundavtal etc.) som indirekt. Ytterligare ett
riskområde som har betydelse för Green Cargo är el- och diesel
priser. För att hantera denna risk upphandlar Green Cargo el
via Trafikverket som genomför inköpen på ett sätt som syftar till
en stabil prisbild. Vidare har Green Cargo drivmedelsklausuler i
kundavtalen för att ytterligare nå en jämnare kostnadsutveck
ling. Högre bränslepriser är generellt en fördel för mer energi
effektiva transportalternativ som till exempel järnväg. Politiska
och andra övergripande beslut om de olika transportslagens
villkor påverkar Green Cargo. Exempel på detta är höjningar av
banavgifter, svaveldirektiv för sjöfarten och cabotagereglerna
för vägtrafiken och hur de efterlevs. Hantering av Green Cargos
exponering mot utländska valutor och räntor är reglerat i företa
gets Finanspolicy. (se under Finans)
Miljö
Extrem väderlek till följd av klimatförändringar är en risk i Green
Cargos verksamhet. Effekterna av klimatförändringar kan vara
ökat antal stormar eller stor nederbörd vilket förhindrar gods
tågens framfart på spåren. Green Cargo arbetar tillsammans med
Trafikverket och andra aktörer inom järnvägssektorn för att för
bättra beredskapen och förebygga störningar på grund av storm
och regn men även snö och kyla.

Green Cargo AB (Moderbolaget)
Intäkter
Efter avyttring av segmentet tredjepartslogistik är kommen
tarerna avseende kvarvarande verksamheter i allt väsentligt
gångbara även för moderbolaget. Moderbolagets rörelseintäkter
för 2013 uppgick till 3 884 (4 308).
Kostnader
Efter avyttring av segmentet tredjepartslogistik är kommen
tarerna avseende kvarvarande verksamheter i allt väsentligt
gångbara även för moderbolaget. Rörelsekostnaderna för 2013
uppgick till 4 268 (4 385).
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Finansnetto
Moderbolagets finansnetto blev –8 (452). Förändringen är huvud
sakligen hänförlig till avyttringen av tredjepartslogistiken. I finans
nettot ingår resultat av försäljning av dotterbolag med 12 MSEK
och återföring av reserv för garanti- och riskkostnader avseende
försäljning av Green Cargo Logistics med 14 (505). Räntenettot
förbättrades jämfört med föregående år främst till följd av lägre
skuldsättning och lägre marknadsräntor. Marknadsvärderingar
och omvärdering av finansiella skulder har påverkat positivt med
5 (8). Finansnettot påverkades positivt genom att erhållet kon
cernbidrag med 3 (4) redovisats som utdelning.
Tillståndspliktig verksamhet
Moderbolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet i enlig
het med förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899), men däremot anmälningspliktig verksamhet i form
av tankanläggningar för diesel. Verksamheten i moderbolaget
Green Cargo AB omfattar även en verkstad för lokunderhåll och
loktvätt. Verkstaden är anmälningspliktig i enlighet med förord
ningen för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Green Cargo
har tillstånd att transportera avfall, inklusive farligt avfall.

Bolagsstyrningsrapport
för verksamhetsåret 2013
Green Cargo AB är ett av svenska staten helägt, privat aktie
bolag med säte i Solna och är moderbolag i Green Cargo-kon
cernen. Green Cargos bolagsstyrning grundar sig på svensk
lagstiftning, i första hand den svenska aktiebolagslagen, Green
Cargos bolagsordning, styrelsens interna regelverk och de
riktlinjer som regeringen beslutat om för sin ägarförvaltning. I
Statens ägarpolicy 2013 redogörs för dessa riktlinjer. De princi
per som regeringen tillämpar i sin ägarpolicy överensstämmer i
stor utsträckning med reglerna i Svensk kod för Bolagsstyrning
(Koden). Eftersom Koden i första hand vänder sig till börsno
terade 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 2013 har Green Cargos styrelse med tillämpning av
Koden upprättat bolagsstyrningsrapport inklusive ett avsnitt om
den interna kontrollen. Green Cargos hemsida har successivt
uppdaterats med finansiell rapportering och rapportering om
styrning. Årsstämma hölls den 26 april 2013 i Solna. Reviso
rerna har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten
för Green Cargo för perioden 1 januari – 30 september 2013.
Bolaget har en formaliserad process för beslut om anställnings
villkor för ledande befattningshavare i enlighet med regering
ens riktlinjer av den 20 april 2009. Green Cargo riktlinjer för
anställningsvillkor för ledande befattningshavare fastställdes vid
årsstämman den 26 april 2013.

årsredovisning

Avvikelse från Koden
Green Cargos styrelse har beslutat att inte tillämpa Kodens
regler om valberedning. Dessa regler ersätts med ägarens nomi
neringsprocess. Detta framgår av Statens ägarpolicy 2013.
Ägarens nomineringsprocess innefattar även tillsättning av
styrelse och revisor. Kodens regler om tillsättning av styrelse
och revisor får anses tillgodosedda genom denna process.
Valberedningen ska bl.a. redogöra för nominerade styrelseleda
möters oberoende i förhållande till både ägare och bolag. Staten
har beslutat att inte följa Koden ifråga om att redovisa ledamö
ters eventuella oberoende till staten som större ägare. Koden
anger att ett revisionsutskott kan inrättas samt anger närmare
riktlinjerna för ett sådant utskott. Regeringen anser att det är
varje styrelses ansvar att bedöma behovet av att inrätta ett
sådant utskott. I de fall utskott inrättas ska Kodens och aktie
bolagslagens principer vara vägledande för dess arbete. Green
Cargos styrelse har hittills ansett att det inte förelegat behov av
att inrätta ett revisionsutskott. I stället har hela styrelsen ansva
rat för redovisnings- och revisionsfrågor. Styrelsen beslutade
dock på styrelsemötet i december 2013 att inrätta ett revisions
utskott under 2014. Styrelsen bedömer att det med hänsyn till
de riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare
som fastställdes den 26 april 2013 inte är ändamålsenligt med
ett särskilt ersättningsutskott.
Årsstämma
Vid årsstämman beslutar Green Cargos ägare i centrala frågor
som fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning,
styrelsens sammanställning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter
och verkställande direktören, ändringar i bolagsordningen, val av
revisorer och ersättning till styrelseledamöter.
Årsstämma 2013
Årsstämma hölls den 26 april 2013 i Solna. Vid stämman var
ägaren företrädd genom ombud.
Vid årsstämman beslutades för tiden intill slutet av nästa ordina
rie årsstämma omval av Lennart Pihl som ordförande, omval av
Margareta Alestig Johnson, Lars Erik Fredriksson, Ann-Christine
Hvittfeldt, Lotta Stalin och Tryggve Sthen som styrelseledamöter.
Stämman beslutade att utdelning inte skulle ske.
Årsstämma 2014
Nästa årsstämma för Green Cargo AB hålls den 29 april 2014
kl. 14.00 i Green Cargos lokaler i Solna.
Styrelsen i Green Cargo
Styrelsen i Green Cargo består av följande stämmovalda leda
möter: Lennart Pihl (ordförande), Margareta Alestig Johnson,
Lars Erik Fredriksson, Ann-Christine Hvittfeldt, Lotta Stalin och
Tryggve Sthen.
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen är ledamot Stefan
Bieder (ST), suppleant Jerker Liljeberg (ST), ledamot Peter
Lundmark (SEKO), suppleant Anders Gustafsson (SEKO) samt
adjungerad ledamot Ann-Charlotte Juliusson (SACO).

I årsredovisningen för Green Cargo 2013 återfinns närmare
uppgifter om respektive styrelseledamot. De ärenden som ska
behandlas av styrelsen följer i huvudsak aktiebolagslagen och
styrelsens arbetsordning som antagits den 14 augusti 2013.
Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse VD och firmateck
nare, är att:
fastställa de övergripande målen för Green Cargos verksam
het och besluta om Green Cargos strategi för att nå målen,
tillse att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll
av Green Cargos verksamhet och ekonomiska ställning mot de
fastställda målen,
tillse att Green Cargos har en god intern kontroll,
tillse att Green Cargos externa informationsgivning präglas av
öppenhet och saklighet samt relevans,
fortlöpande kontrollera hur VD fullgör sitt ansvar för den
löpande förvaltningen, och
fortlöpande utvärdera Green Cargos operativa ledning.
Dessutom ska styrelsen bland annat godkänna större investe
ringar, förvärv och avyttringar samt avsteg från policys beslu
tade av styrelsen. I övrigt gäller att samtliga styrelseledamöter
svarar för styrelsens arbete i lika omfattning om inte annat
beslutats vid styrelsemöte.
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsord
ningen reglerar, utöver obligatoriska punkter enligt aktiebo
lagslagen, bland annat ordförandens uppgifter, informationen
till styrelsen, formerna för styrelsemöten samt utvärderingen av
styrelsens och VD:s arbete. Ordföranden leder styrelsens arbete
och ansvarar för att ledamöterna får erforderlig information.
Styrelsemöte
Styrelsemöten ska hållas minst sex gånger per verksamhetsår
och i enlighet med en i arbetsordningen angiven plan, i vilken
anges under vilken period möte ska hållas samt vilket ärende
som ska behandlas vid respektive möte såsom exempelvis kvar
talsbokslut, strategidiskussion och affärsplan.
Vid varje ordinarie styrelsemöte ska även följande ärenden
behandlas:
1. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
2. V
 erkställande direktörens rapport avseende:
I. Affärsläget
II. Produktion/personal/organisation
III. Framtidsutsikter
IV. Ekonomisk rapport
V. Finansiell rapport
VI. Investeringar
3. Ö
 vriga förekommande frågor som ska underställas styrelsen
för beslut.
Styrelsens arbete 2013
Under verksamhetsåret 2013 hade styrelsen 10 protokollförda
möten och styrelsen var alltid beslutsför. Sekreterare i styrelsen
var bolagets chefsjurist, som inte är ledamot i styrelsen.
Styrelsen har varit närvarande enligt följande:
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Lennart Pihl, styrelsens ordförande, 10/10
Margareta Alestig Johnson, styrelseledamot, 9/10
Lars Erik Fredriksson, styrelseledamot, 10/10
Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseledamot, 10/10
Lotta Stalin, styrelseledamot, 10/10
Tryggve Sthen, styrelseledamot, styrelsens vice ordförande, 9/10
Stefan Bieder, arbetstagarledamot, 9/10
Anders Gustavsson, arbetstagarledamot, suppleant, 6/10
Jerker Liljeberg, arbetstagarledamot, suppleant, 3/4 1
Peter Lundmark, arbetstagarledamot, 10/10
Björn T Johansson, arbetstagarledamot, suppleant, 4/7 2
Tillträdde sin post som supplearande arbetstagarledamot till styrelsemöte nummer 7, 24 september.

1
2

Kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen
Styrelsen kvalitetssäkrar den finansiella rapporteringen genom att:
styrelsen årligen granskar och godkänner upprättad finans
policy,
ta del av kvartalsrapporterna och justera och besluta om
dessa när de presenteras på styrelsemötet samt tillse att
Green Cargo följer statens riktlinjer för extern ekonomisk
rapportering, och
ta del av den månatliga controllerrapporten som är en detalje
rad analys och kontinuerlig uppföljning av verksamheten mot
mål i affärsplan och mot föregående år, granska och rappor
tera om den interna kontrollen.

Lämnade sin post som supplearande arbetstagarledamot efter styrelsemöte nummer 6, 14 augusti.

Styrelsen i Green Cargo har under året arbetat med att söka
motverka de negativa effekter lågkonjunkturen medfört och de
lönsamhetsutmaningar bolaget står inför. Det har bland annat lett
till att Green Cargo påbörjat en översyn med fokus på transport
nätverket och på den egna organisationens effektivitet med
målet om ett resultatlyft med cirka 400 MSEK till 2016. Styrelsen
behandlade bolagets övergripande strategi ingående vid ett sär
skilt styrelsemöte i juni. Styrelsen har under året även rekryterat
en ny VD som tillträdde i maj.
På årsstämman 26 april 2013 beslutades om styrelsens arvo
den. Uppgifter om dessa återfinns i årsredovisningen för 2013.
Verkställande direktör
Styrelsen utser Green Cargos verkställande direktör, som tillika
är koncernchef. Styrelsen utsåg den 13 februari 2013 Jan Kil
ström till ny VD och koncernchef för Green Cargo. Jan tillträdde
tjänsten den 13 maj 2013.
Val av revisor
Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt ägande
ligger hos ägaren som följer alla steg i upphandlingsprocessen,
det vill säga från upphandlingskriterier till urval och utvärde
ring. Det slutliga beslutet fattas av ägaren vid årsstämman. Det
registrerade revisionsbolaget KPMG AB med den auktoriserade
revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig valdes intill utgången
av årsstämman 2014.

Vid det styrelsemöte då årsredovisningen för verksamhetsåret
2013 presenteras och beslut fattas om godkännande deltar
även revisorerna, som vid mötet redogör för sina iakttagelser i
samband med revision av verksamheten. Revisorerna är också
närvarande vid styrelsemötet i februari då Bokslutskommunikén
godkänns för publicering och redogör här för iakttagelser i
samband med bokslutsrevisonen.
Beskrivning av den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön innefattar ramver
ket med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar
som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument.
Exempel på sådana dokument inom Green Cargo är:
styrelsens arbetsordning med bland annat arbetsfördelningen
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, redovisningshandbok och
riktlinjer för rapportering,
besluts- och attestregler finns dokumenterade med belopps
gränser såväl som delegeringsrätter, och
funktionsbeskrivningar anger ansvarsfördelningen mellan
avdelningar, befattningsbeskrivningar anger det individuella
ansvaret.
Varje år upprättas en affärsplan omfattande tre år. Affärsplanen
innehåller både strategi och budget och är nedbruten på avdel
ningsnivå för optimal uppföljning.
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Riskbedömning
Under 2010 genomfördes en riskanalys av posterna i balans- och
resultaträkning per 2009-12-31 för Green Cargo-koncernen. I
analysen applicerades en ansats där fokus i första hand låg på
poster där det existerade en risk för felaktiga belopp översti
gande 20 MSEK. För dessa poster identifierades även källan för
respektive risk. Varje post bedömdes utifrån specifika kriterier,
såsom exempelvis volatilitet, subjektivitet och komplexitet. Ingen
av de identifierade riskerna bedömdes som hög. Under 2013
genomfördes ingen motsvarande riskinventering utan de risker
som identifierades 2010 anses relevanta även för 2013.
Kontrollaktiviteter
Bolaget hade under 2013 ingen egen separat internkontroll
funktion. Riskbedömningen är utgångspunkten för att identifiera
de kontroller som företaget måste ha i syfte att förhindra de
mest väsentliga riskerna eller att minimera riskernas konsekven
ser. Den riskanalys som gjorts tillsammans med den kontrollmiljö
som redan finns i företaget gör att styrelsen bedömer att det
inte föreligger ett behov av en separat kontrollfunktion, då
denna funktion kan hanteras inom ramen för CFO:s ansvar och
organisation. Som stöd nyttjas löpande extern expertis som på
kvartalsbasis genomför kontrollåtgärder, såsom nedslag och
kontroll av åtföljsamheten i centrala processer mot policys och
regelverk. Under 2013 har extra kontroll och nedslag i HR/
löneprocessen samt IT genomförts.
Information och kommunikation
Den interna kommunikationen sker genom bolagets intranät,
e-post, arbetsplatsträffar och personaltidning. Alla policys och
riktlinjer finns åtkomliga på intranätet. Den externa och interna
kommunikationen regleras av en kommunikationspolicy som kom
pletteras av riktlinjer som reglerar bland annat ansvar, kanaler och
kontakter med massmedia. Den externa finansiella ekonomiska
rapporteringen produceras av ekonomistaben. Styrelsen godkän
ner rapporterna och uppdrar åt VD att publicera dessa.

Framtidsutsikter och vinstdisposition
Händelser efter balansdagen
Inga händelser som fått väsentlig påverkan på verksamheten eller
koncernens finansiella ställning har inträffat efter balansdagen.
Prioriteringar 2014 och framtidsutsikter
Finansiella mål
Uthållig lönsamhet är en förutsättning för Green Cargos verk
samhet som av naturen är kapitalintensiv och beroende av ett
nätverk av resurser för att fungera effektivt. Med en stor del fasta
resurser i form av lok och vagnar samt personal, är det viktigt att
bolaget når en stabil lönsamhet över konjunkturcykler som ger
ägaren avkastning på sitt insatta kapital. Green Cargos priori
teringar under 2014 kommer till stor del att präglas av fokus på
förändringsprogrammet och att ta nästa steg i genomdrivandet
av nödvändiga lönsamhetsåtgärder för att möta ägarens mål och
lägga grunden för uthållig lönsamhet. Genom det största effekti
viseringsarbetet sedan bolaget bildades 2001, vilket kommer
innebära 600 medarbetare och 120 lok färre än i dag, förväntas
rörelseresultatet förbättras med 400 MSEK till år 2016.
VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande (kronor):
Fond för verkligt värde

–1 459 098

Balanserade vinstmedel

1 270 471 880

Årets resultat

–393 768 247

Summa

875 244 535

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

875 244 535

Summa

875 244 535

Uppföljning
Styrelsen erhåller 10–12 gånger per år en rapport över den
finansiella ställningen i jämförelse med både affärsplan och före
gående år. Uppföljning görs också av de mål som uppsatts inom
områdena Finans, Säkerhet, Kund, Medarbetare och Miljö. Styrel
sen träffar varje år de externa revisorerna för en avrapportering
av den externa revisionen omfattande bland annat internkontroll.
Inom bolaget upprättas en internkontrollrapport som innehåller
en uppföljning över de brister som identifierats i föregående års
rapport och hur dessa hanterats under året.
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Resultaträkning koncernen
Koncernen
Not

MSEK

Kvarvarande verksamheter
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Andel i intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat från kvarvarande verksamheter
Avvecklade verksamheter
Årets resultat från avvecklade verksamheter
Årets resultat

4 585
28
4 613

–2 347
–1 352
–468
–10
–365
13
–368

–2 449
–1 462
–533
–
–252
11
–72

32
–58
–394

34
–85
–123

14

–2
–396

6
–117

24

14
–382

636
519

–382
0
–382

520
–1
519

6

4, 7
8
9
15, 16
18

12
13

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Koncernen
Not

Årets resultat

2013

2012

–382

519

5

0

0
–6
7
1
7

8
2
–7
–2
1

Summa totalresultat för året

–375

520

Varav hänförligt till moderföretagets ägare
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa

–375
0
–375

521
–1
520

Poster som inte kan omföras till årets resultat
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Kassaflödessäkringar
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
Omräkningsdifferenser
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt

20

2012

4 149
12
4 161

4

Varav hänförligt till moderföretagets ägare
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Summa

MSEK

2013
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Balansräkning koncernen
TILLGÅNGAR
MSEK

Koncernen
Not

2013-12-31

2012-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

15

Balanserade utvecklingsutgifter
Goodwill

27

34

–

–

Pågående balanserade utvecklingsutgifter

15

8

Summa immateriella tillgångar

42

42

39

41

–

–

Materiella anläggningstillgångar

16

Mark, markanläggningar och byggnader
Leasade byggnader

17

Investeringar i hyrda lokaler
Transportmedel
Leasade transportmedel

5

8

1 390

1 196

921

1 115

Inventarier och andra tekniska anläggningar

26

27

Pågående nyanläggningar

31

70

2 412

2 457

350

330

17

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

18

Långfristiga placeringar

19

Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

20

Summa anläggningstillgångar

95

16

445

346

149

150

3 048

2 995

Omsättningstillgångar
Varulager

21

Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag

4

Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar

13

16

431

411

1

1

3

3

1

3

81

79

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

Derivatinstrument

31

0

0

Kortfristiga placeringar

31

434

830

Kassa och bank

30

107

277

1 071

1 620

95

234

4 214

4 849

Summa omsättningstillgångar
Tillgångar som innehas för försäljning
SUMMA TILLGÅNGAR

23
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Balansräkning koncernen
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

Koncernen
Not

Eget kapital
Aktiekapital

2013-12-31

2012-12-31

200

200

Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

1 047
–7
475
–382

1 047
–14
–45
520

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Totalt eget kapital

1 333
–
1 333

1 708
8
1 716

12
56
997
734
6
1 805

18
–
1 065
784
34
1 901

197
76
–
107
7
605
29
1 021

223
108
–
118
1
568
19
1 037

55

195

4 214

4 849

Skulder
Långfristiga skulder
Avsättningar pensioner
Övriga avsättningar
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Derivatinstrument
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga leasingskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Derivatinstrument
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga avsättningar
Summa kortfristiga skulder
Skulder hänförliga till tillgångar till försäljning

28

32
25
17
31
31

17

31
26
25

23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernen
POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

22
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Not
27

2013-12-31

567
289

2012-12-31

617
291

årsredovisning

Förändringar i eget kapital koncernen
KONCERNEN

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

MSEK
Not

Ingående balans per 2012-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
Reserver vinstmedel

200

1 047

–15

–30

200

1 047

–15

Justering för retroaktiv tillämpning/
ändring av IAS 19

Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt
Eget
kapital

9

1 211

9

1 220

–54

9

1 187

9

1 196

9

–9

–

520

520

Årets
resultat

–24

–24

Justerat eget kapital per 1 jan 2012

2

Disposition av föregående års resultat

–24
–

Totalresultat
Årets resultat

–1

519

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt

6

6

Säkring av nettoinvestering
Omräkningsdifferens

6

2

2

2

–7

–7

–7

Summa övrigt totalresultat

–

–

1

–

–

1

–

1

Summa totalresultat

–

–

1

–

520

521

–1

520

200

1 047

–14

–45

520

1 708

8

1 716

200

1 047

–14

–45

520

1 708

8

1 716

520

–520

–

–

–382

–382

–382

Utgående balans per 2012-12-31

28

Ingående balans per 2013-01-01
Disposition av föregående års resultat
Totalresultat
Årets resultat
Avyttrade dotterföretag

–8

Övrigt totalresultat

–8
0

Kassaflödessäkringar, efter skatt
Säkring av nettoinvestering,
efter skatt

0

0

0

–5

–5

–5

Omräkningsdifferens

7

7

7

Omvärderingar av förmåns
bestämda pensionsplaner

5

5

5

Summa övrigt totalresultat

–

–

7

–

–

7

–

7

Summa totalresultat

–

–

7

–

–382

–375

–

–383

200

1 047

–7

475

–382

1 333

–

1 333

Utgående balans per 2013-12-31

28
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Kassaflödesanalys koncernen
Koncernen
Not

MSEK

2013

2012

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

29

–394

–123

422

228

Betalningar avseende avsättningar

–12

–8

Betald skatt

–19

–32

–3

65

4

163

Ökning/Minskning av kortfristiga skulder

12

–88

Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter

13

140

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital,
kvarvarande verksamheter
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar

–14

–8

–329

–292

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

22

36

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

–

2

Utdelning från intresseföretag

1

–

Förändringar i kortfristiga placeringar

395

–458

Förändringar i långfristiga placeringar

–80

155

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Försäljning av verksamheter

20

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamheter

15

–565

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

–

–

Amortering av leasingskulder och lån

–198

–172

Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamheter

–198

–172

–

786

–170

189

Kassaflöde från avvecklade verksamheter

24

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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277

88

107

277

årsredovisning

Resultaträkning moderbolaget
Moderbolaget
MSEK

Not

2013

2012

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

4

3 873

4 279

Övriga rörelseintäkter

6

11

29

3 884

4 308

4, 7

–2 081

–2 217

Personalkostnader

8

–1 353

–1 407

Övriga externa kostnader

9

–465

–518

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader

Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

–10
15, 16

Rörelseresultat

–359

–243

–384

–77

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

10

25

496

Resultat från andelar i intresseföretag

11

1

–

Ränteintäkter och liknande resultatposter

12

22

34

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

–56

–78

–392

375

–2

3

–394

378

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

14

Årets resultat

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET
MSEK

Moderbolaget
Not

Årets resultat

2013

2012

–394

378

0

8

Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Kassaflödessäkringar
Säkring av nettoinvestering
Skatt
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat för året

14

–6

2

1

–2

–5

8

–399

386
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Balansräkning moderbolaget
TILLGÅNGAR
MSEK

Moderbolaget
Not

2013-12-31

2012-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

15

Balanserade utvecklingsutgifter

23

Pågående balanserade utvecklingsutgifter

15

6

Summa immateriella tillgångar

38

39

Mark, markanläggningar och byggnader

1

1

Investeringar i hyrda lokaler

5

9

1 391

1 198

921

1 115

24

23

Materiella anläggningstillgångar

16

Transportmedel
Leasade transportmedel

33

17

Inventarier och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

30

70

2 372

2 416

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

18

52

66

Andelar i intresseföretag

18

316

316

Långfristiga placeringar

19

95

15

Fordringar hos koncernföretag

4

Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

20

Summa anläggningstillgångar

12

–

475

397

145

146

3 030

2 998

13

16

Omsättningstillgångar
Varulager

21

Kundfordringar

379

361

Fordringar hos koncernföretag

4

27

36

Fordringar hos intresseföretag

4

1

1

Övriga fordringar

3

2

Aktuella skattefordringar

1

3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

92

80

Derivatinstrument

31

0

0

Kortfristiga placeringar

31

434

830

Kassa och bank

30

106

263

1 056

1 592

95

100

4 181

4 690

Summa omsättningstillgångar
Tillgångar som innehas för försäljning
SUMMA TILLGÅNGAR

26
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Balansräkning moderbolaget
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

Moderbolaget
Not

2013-12-31

2012-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Fond för verkligt värde
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Avsättningar pensioner
Övriga avsättningar
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Derivatinstrument

28

32
25
17
31
31

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Kortfristiga leasingskulder
Övriga skulder
Derivatinstrument
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar pensioner
Övriga avsättningar
Summa kortfristiga skulder
Skulder hänförliga till tillgångar till försäljning

4
17
31
31
26
32
25

23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Not
27

200
100
300

200
100
300

–1
1 270
–394
875
1 175

4
892
378
1 274
1 574

12
56
997
734
6

11
–
1 065
784
34

1 805

1 894

180
153
76
107
7
594
–
29
1 146

212
155
108
113
1
545
2
19
1 155

55

67

4 181

4 690

2013-12-31

2012-12-31

567
289
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Förändringar i eget kapital moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

Ingående balans per 2012-01-01

Aktiekapital

Reservfond

Fond för
verkligt värde

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

200

100

–4

898

–6

1 188

–6

6

–

378

378

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

6

6

Säkring av nettoinvestering, efter skatt

2

2

Summa övrigt totalresultat

–

–

8

–

–

8

Summa totalresultat

–

–

8

–

378

386

200

100

4

892

378

1 574

200

100

4

892

378

1 574

378

–378

–

–394

–394

Utgående balans per 2012-12-31

28

Ingående balans per 2013-01-01
Disposition av föregående års resultat
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
Säkring av nettoinvestering, efter skatt

–

Summa totalresultat

28

–5

–5

Summa övrigt totalresultat
Utgående balans per 2013-12-31

0

0

28
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–

–5

–

–

–5

–

–

–5

–

–394

–399

200

100

–1

1 270

–394

1 175
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Kassaflödesanalys moderbolaget
Moderbolaget
Not

MSEK

2013

2012

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

29

–392

375

413

–261

Betalningar avseende avsättningar

–12

–8

Betald skatt

–18

–29

–9

77

–13

182

24

–21

2

238

–13

–8

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

–329

–278

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

22

22

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

–

2

Utdelning från intresseföretag

1

–

Förändringar i kortfristiga placeringar

395

–458

Förändringar i långfristiga placeringar

–80

155

Försäljning av verksamheter

22

610

Kassaflöde från investeringsverksamheten

18

45

–

–

–181

–147

4

48

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–177

–99

Årets kassaflöde

–157

184

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av leasingskulder och lån
Erhållna/lämnade koncernbidrag

Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

29

263

79

106

263
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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 erbjuder effektiv och hållbar järnvägs
logistik för det svenska näringslivet. Green Cargos nätverk med över
300 orter i Sverige och Norge länkas genom samarbeten med partners
till tusentals platser i Europa. Green Cargos erbjudande riktar sig både
till direktkunder och till speditörer. Visionen om en hållbar utveckling är
drivande för bolaget som är det enda rikstäckande transportföretaget som
uppfyller kriterierna för Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-transporter.
Järnvägstransporter utgör basen i verksamheten, men biltranspor
ter är ett komplement och kombinationen tåg–lastbil blir allt viktigare i
Green Cargos erbjudande. För ytterligare information om verksamheten
under 2013 hänvisas till förvaltningsberättelsen.
Moderbolaget Green Cargo AB direktägs till 100 procent av Svenska
staten. Green Cargo AB har sitt säte i Solna i Sverige och adressen till
företagets huvudkontor är: Box 39, 171 11 SOLNA.
De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen
och verkställande direktören den 27 mars 2014 och de kommer att före
läggas årsstämman den 29 april 2014 för fastställande.

NOT 2

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

Allmänt
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända
International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsutta
landen från IFRS Interpretations Committee. Vidare tillämpar koncernen
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Komplette
rande redovisningsregler för koncerner) vilken specificerar de tillägg till
upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen.
Tillgångar och skulder är värderade till anskaffningsvärden, förutom
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.
Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består
av derivatinstrument och finansiella tillgångar/skulder klassificerade
som finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resulta
träkningen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsent
ligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv
månader från balansdagen. Övriga tillgångar och skulder redovisas som
anläggningstillgångar respektive långfristiga skulder.
Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens med undan
tag för de tvingande regler som framgår i Rådet för finansiell rappor
terings rekommendation RFR 2 (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
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
(ändring rörande övrigt totalresultat)
Ändringen avser hur poster inom övrigt totalresultat presenteras. Pos
terna delas upp i två kategorier; dels poster som kommer att omföras
till årets resultat dels poster som inte kommer att omföras. Poster som
kommer att omföras är exempelvis omräkningsdifferenser och vinster/
förluster på kassaflödessäkringar. Poster som inte omförs är exempelvis
omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner. Green Cargo til�
lämpar ändringen från 1 januari 2013 med retroaktiv verkan. Effekten av
ändrade IAS 19 bedöms ej vara väsentlig varför en tredje balansräkning
inte har upprättats (se vidare i nästa stycke).

IAS 19 Ersättningar till anställda (ändring)
Från och med 1 januari 2013 trädde den ändrade IAS 19, Ersättningar till
anställda, i kraft. Tillämpning sker retroaktivt och de ingående balan
serna för räkenskapsåret 2012 har därmed räknats om för att möjliggöra
jämförelse. I den ändrade standarden IAS 19 tas möjligheten att använda
korridormetoden bort, denna metod har tillämpats av Green Cargo. Omvär
deringar av förmånsbestämda pensionsplaner redovisas i övrigt total
resultat. Avkastning som beräknas på förvaltningstillgångar baseras på
diskonteringsräntan som används vid beräkning av pensionsförpliktelsen.
Skillnad mellan verklig och beräknad avkastning avseende förvaltningstill
gångar redovisas i övrigt totalresultat.
I enlighet med reviderade IAS 19 ökar den ingående balansen för 2012
avseende pensionsskulden med 27 MSEK, varav 1 MSEK avser särskild
löneskatt, på grund av att den oredovisade delen av pensionsskulden inte
längre kan redovisas utanför balansräkningen. Eget kapital minskar med
24 MSEK, beaktat särskild löneskatt och uppskjuten skatt. Resultaträk
ningen för jämförelseperioden har ej omräknats då den ändrade redovis
ningsprincipen endast påverkat marginellt. För ytterligare information om
avsättningar för pensioner, se not 32 Pensioner.
IFRS 13 Värdering till verklig värde
IFRS 13 Värdering till verkligt värde syftar till att värderingar till verkligt
värde ska bli mer konsekventa och mindre komplexa genom att standar
den tillhandahåller en exakt definition och en gemensam källa i IFRS till
verkligt värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Kraven utökar inte
tillämpningsområdet för när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller
vägledning där andra IFRS redan kräver eller tillåter värdering till verkligt
värde. Tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2013. IFRS 13 har inte gett
någon effekt på redovisningen i Green Cargo utan har endast påverkat
upplysningskraven.
Standarder som har publicerats
men ännu ej tillämpas av bolaget
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande
räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa
finansiella rapporter. Beskrivningen avser endast de standarder och
tolkningar som bedöms bli relevanta för Green Cargo.
IFRS 9 ”Financial instruments”
IFRS 9 Financial Instruments är den första utgivna standarden i det större
projektet att ersätta IAS 39. IFRS 9 bibehåller men förenklar modellen
med flera värderingsgrunder baserat på två primära värderingskategorier:
upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde. Klassificering sker utifrån
företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga
kassaflödena. Vägledningen i IAS 39 avseende nedskrivningstest på
finansiella tillgångar och säkringsredovisning fortsätter att gälla. IASB
har i samband med publiceringen av regelverket för säkringsredovisning
beslutat att lämna tidpunkten för obligatorisk tillämpning av IFRS 9 öppen
till dess att samtliga tre delar (Klassificering och värdering, Nedskrivningar
och Säkringsredovisning) färdigställts. Eftersom standarden ännu inte är
antagen av EU – och inte väntas bli antagen inom den närmaste tiden – är
det inte möjligt för svenska företag att välja förtida tillämpning 2013.
Utredning pågår men i nuläget bedöms inte redovisningen i Green
Cargo påverkas väsentligt.
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IFRS 10 Koncernredovisning
Syftet med IFRS 10 är att fastställa principer för upprättande och presen
tation av koncernredovisningen då ett företag kontrollerar ett eller flera
andra företag. Standarden definierar begreppet kontroll och fastställer
kontroll som grund för konsolidering. Standarden ger vägledning för att
fastställa om ett företag kontrollerar ett annat och därmed ska konsoli
dera in detta företag i koncernredovisningen. Standarden anger också hur
koncernredovisningen ska upprättas. IFRS 10 ska enligt EU tillämpas på
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2014. Det nya sättet att definiera
kontroll bedöms inte ha någon effekt på redovisningen i Green Cargo.
IFRS 11 Samarbetsarrangemang
Den nya standarden om samarbetsarrangemang kommer i huvudsak att
medföra två förändringar jämfört med IAS 31 Andelar i joint ventures.
En förändring är att en investering ska bedömas utgöra en gemensam
verksamhet eller joint venture. Beroende på vilken typ av investering som
föreligger finns det olika redovisningsregler. Den andra förändringen är att
joint venture ska redovisas enligt kapitalandelsmetoden och klyvnings
metoden kommer inte att vara tillåten för joint venture. Det nya sättet att
definiera samarbetsarrangemang bedöms ej påverka redovisningen i
Green Cargo väsentligt.
IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag
IFRS 12 omfattar upplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrang
emang, intresseföretag och icke konsoliderade strukturerade företag.
Standarden ska enligt EU tillämpas på räkenskapsår som inleds den
1 januari 2014. IFRS 12 har ingen väsentlig effekt på upplysningskraven
i Green Cargo.
Tillämpning av redovisningsprinciper
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt
eller genom dotterföretag innehar ett bestämmande inflytande. I ej
helägda dotterföretag, redovisas innehav utan bestämmande inflytande
i koncernbalansräkningen som en post inom eget kapital och utgörs av
utomstående aktieägares andel av dotterföretagets resultat och net
totillgångar. Årets resultat som redovisas i resultaträkningen inkluderar
innehav utan bestämmande inflytande och visar således det samman
lagda resultatet hänförligt till såväl moderbolagets ägare som innehavare
utan bestämmande inflytande. Fördelningen av årets resultat mellan
moderbolagets ägare och innehavare utan bestämmande inflytande
specificeras separat.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvade identi
fierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser värderas till verkligt
värde på förvärvsdagen. Villkorade betalningar efter förvärvsdagen
klassificeras som skulder och omvärderas via resultaträkningen. Det
överskott som utgörs av skillnaden mellan den överförda ersättningen
och nettot per förvärvstidpunkten, av verkliga värden på förvärvade
identifierbara tillgångar och skulder, redovisas som goodwill. Denna
uppkomna goodwill värderas och redovisas enligt avsnittet immateriella
tillgångar. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det
förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden
direkt i resultaträkningen. Endast resultat uppkomna efter förvärvstid
punkten ingår i koncernens egna kapital. Alla transaktionskostnader
avseende förvärv kostnadsförs.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även oreali
serade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att
ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Omräkning av utlandsverksamheter
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens
utlandsverksamheters balansräkningar från dessas funktionella valuta
till svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. Intäkts- och
kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. De omräknings
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differenser som uppstår redovisas mot övrigt totalresultat och överförs
till koncernens omräkningsreserv. Den ackumulerade omräkningsdiffe
rensen omförs och redovisas som en del i reavinst eller – förlust i de fall
utlandsverksamheten avyttras. Goodwill och justeringar till verkligt värde
som är hänförliga till förvärv av verksamheter med annan funktionell valuta
än svenska kronor behandlas som tillgångar och skulder i den förvärvade
verksamheten och omräknas till balansdagens valutakurs.
Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 procent och
högst 50 procent av rösterna, redovisas enligt kapitalandelsmetoden.
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på
aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresse
företagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga
över- respektive undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som
”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens
resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplös
ningar av förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar
från intresseföretag minskar investeringens redovisade värde. När koncer
nens andel i ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess
innehav i intresseföretaget redovisar koncernen inte ytterligare förluster,
om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för
intresseföretagets räkning. Om intresseföretaget senare visar vinst återgår
koncernen till att redovisa sin andel av dessa vinster först när dessa
uppgår till samma belopp som andelen av förlusterna vilka inte redo
visats av koncernen.
Intäkter
Intäkter redovisas när transporterna har genomförts. Intäkter från trans
porter till och från utlandet redovisas brutto. Hela faktureringen, även
den del som avser utländsk sträcka, redovisas som intäkt. Ersättning till
utländska järnvägsförvaltningar redovisas som kostnad. Skälet till denna
redovisningsprincip är totalåtagandet gentemot kunden.
Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas i balans- och resultaträkningarna när det före
ligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor som är
förknippade med bidraget och att bidraget kommer att erhållas.
Statliga bidrag redovisas över resultaträkningen som intäkt. Bidra
gen periodiseras på samma sätt och över samma tidsperiod som de
kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Om företaget redan
haft kostnaden som bidraget avser redovisas bidraget som intäkt så
snart fordran uppkommer.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner och sociala kost
nader, betald semester med mera redovisas som en kostnad i aktuell
intjänandeperiod.
Avgiftsbestämda pensioner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagits
sig att betala. Storleken på den anställdes pension beror på de avgifter
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den
kapitalavkastning som avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets
resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt
företaget under en period.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Utmärkande för förmånsbestämda pensionsplaner är att de anger ett
belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering,
vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid
och lön.
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Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda
pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rap
portperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den
förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas årligen av oberoende
aktuarier med tillämpning av den s.k. projected unit credit method. Nuvär
det av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering
av uppskattade framtida kassaflöden med användning av räntesatsen för
förstklassiga företagsobligationer, inklusive bostadsobligationer, som är
utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med
löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens.
Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade
justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt
totalresultat under den period då de uppstår.
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas
direkt i resultaträkningen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning redovisas direkt när företaget har en fast
ställd kommunicerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk
möjlighet att annullera planen. Vid arbetsbefrielse under uppsägnings
tiden görs en avsättning för uppsägningslönen direkt, vid arbetsplikt
kostnadsförs uppsägningslönen under uppsägningstiden.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel,
utdelningsintäkter och vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet.
Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektiv
räntemetoden (se nedan). Resultatet från avyttring av ett finansiellt
instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med
ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre
har kontroll över instrumentet.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, förlust vid
värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet och nedskrivning av finansiella tillgångar. Låneutgifter redovisas
i resultatet med tillämpning av effektivräntemetoden utom till den del de
är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar
som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning
eller försäljning, i vilket fall de ingår i tillgångarnas anskaffningsvärde.
Finansiella valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida
in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade
löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade netto
värde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av
avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader
och alla andra över- och underkurser.
Skatter
Redovisad skatt utgörs av aktuell samt uppskjuten skatt. Skatter redovi
sas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovisas i
övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. Den aktuella skatten baseras
på periodens resultat och beräknas på balansdagens skattesats. Aktuell
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Skattelag
stiftningen innehåller andra regler än vad som följer av god redovisnings
sed vad gäller tidpunkt för beskattning av vissa affärshändelser. Upp
skjuten skatt redovisas på skillnader vilka härigenom uppstår mellan det
skattemässiga värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skulder,
så kallade temporära skillnader, samt även på underskottsavdrag.
Vad beträffar värderingen av uppskjutna skattefordringar, det vill säga
värdet av framtida skattereduktioner, gäller att uppskjutna skatteford
ringar 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.

Immateriella tillgångar
Det överskott som utgörs av skillnaden mellan den överförda ersättningen
och nettot per förvärvstidpunkten, av verkliga värden på förvärvade identi
fierbara tillgångar och skulder, redovisas som goodwill. Goodwill vid förvärv
av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill vid förvärv
av intresseföretag ingår i värdet på innehav i intresseföretag. Goodwill tes
tas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskriv
ningsprövning görs även då indikationer finns på att en värdenedgång kan
ha skett. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande
redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten.
Utgifter för utveckling av programvara för eget bruk redovisas som
tillgång i balansräkningen, under förutsättning att framtida effektivi
tetsvinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter. Utgifter för
anställd personal, utbildning och löpande underhåll kostnadsförs löpande.
Balanserade utvecklingsutgifter består främst av utgifter för utveckling
av IT-system och skrivs av linjärt under den beräknade nyttjandeperioden.
Avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter är 3–5 år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter för förbättringar
utöver tillgångens ursprungliga nivå ökar tillgångens redovisade värde.
Utgifter för reparation och löpande underhåll redovisas som kostnad.
Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden, beräknad
nyttjandeperiod och förväntade restvärden. Nedskrivning sker i de fall
då det redovisade värdet är högre än det högsta av beräknat nyttjande
värde och tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader.
Nyttjandevärdet baseras på framtida diskonterade kassaflöden från
användande av tillgången inklusive beräknat restvärde vid nyttjande
periodens slut.
Linjär avskrivningsmetod tillämpas och följande avskrivningstider gäller:
Tillgångsslag

Avskrivning i %

Byggnader

2–4

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

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
regelbundet vid periodiska underhåll (så kallade revisioner). Dessa kom
ponenter särskiljs och skrivs av som separata enheter över denna kortare
nyttjandeperiod (komponentavskrivningsmetoden). Även för byggnader
särskiljs komponenter, vilka skrivs av över olika nyttjandeperioder.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag
och justeras vid behov.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan
försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen.
Nedskrivningar
Goodwill och andra immateriella tillgångar som har en obestämd nyttjan
deperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värde
minskning då händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs
med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess
återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga
värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedöm
ning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där
det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
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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 överstiger
det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskriv
ning 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 hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som
tillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgif
ter redovisas som lång- och kortfristiga leasingskulder. Leasingperioden
är den period som tillgångarna ska leasas enligt avtal. Tillgångar enligt
finansiella leasingavtal skrivs av över beräknad nyttjandeperiod. Betal
ning av leasingavgifterna uppdelas i räntekostnader och amortering 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 genomsnittliga
omsättningshastighet. Det inköpspris som förelåg vid denna anskaff
ningstidpunkt ligger till grund för värderingen av dieseln. Vid bedömning
av inkurans tas hänsyn till lagrets ålder och omsättningshastighet.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och
obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder återfinns leverantörs
skulder, låneskulder samt derivat.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde mot
svarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskost
nader förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång/skuld
som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker
därefter beroende av hur de klassificerats enligt nedan. En finansiell
tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir
part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i
balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten
har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om
faktura inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på likviddagen.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts. Finansiella
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs
eller på annat sätt upphör.
Verkligt värde för noterade placeringar baseras på aktuella köpkur
ser. För onoterade värdepapper fastställs verkligt värde till emittentens
eller banks värdering.
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande
kategorier: finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via
resultaträkningen, derivat som används i säkringsredovisning, låneford
ringar och kundfordringar, investeringar som hålles till förfall och övriga
skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten
förvärvades. Klassificeringen prövas vid varje rapporteringstillfälle.
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Finansiella tillgångar/skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori har två underkategorier: finansiella tillgångar/skulder
som innehas för handel och sådana som från första början hänförs till
kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Derivatin
strument kategoriseras som innehav för handel om de inte är identifie
rade som säkringar. Tillgångar och skulder i denna kategori klassifi
ceras som omsättningstillgångar 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. Värdeförändringar till följd av förändringar i verkligt
värde ingår i resultaträkningen i den period de uppstår.
I denna kategori ingår kassa, bank och liknande tillgångar, samt ome
delbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut,
kortfristiga placeringar och ej säkringsredovisade derivatinstrument.
Derivat som används i säkringsredovisning
Derivat som används i säkringsredovisning är kassaflödessäkringar i
form av valutaterminskontrakt, valutaoptionskontrakt och ränteswapav
tal. Förändringar i verkligt värde på derivat som identifieras som
kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning
redovisas i övrigt totalresultat. Ackumulerade belopp i övrigt totalresul
tat återförs till resultaträkningen i de perioder då den säkrade posten
påverkar resultatet.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar
med fastställda eller fastställbara betalningar. Värdering görs till upplu
pet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde avses det värde
till vilket en finansiell tillgång eller skuld värderas när den initialt bokas
upp i balansräkningen, med avdrag för eventuella återbetalningar, och
med tillägg eller avdrag för periodisering av eventuell skillnad mellan det
initialt redovisade beloppet och återbetalningsbeloppet. Kundfordringar
tas efter individuell värdering i balansräkningen upp till det belopp var
med de beräknas inflyta. Kundfordringars förväntade löptid är kort, var
för värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning
av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Fordringar i utländsk
valuta omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelseford
ringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser
på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.
Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren
för säkringsredovisning av kassaflöden, då vinster/förluster redovisas i
övrigt totalresultat.
Investeringar som hålles till förfall
Investeringar som hålles till förfall är finansiella tillgångar med fast
ställda 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 samt leverantörsskulder
kategoriseras som ”Andra skulder” och värderas till upplupet anskaff
ningsvärde. Leverantörsskulders förväntade löptid är kort, varför skulden
redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Långfristiga skulder
har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid
kortare än ett år.
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Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas till verkligt värde i balansräkningen och
värdeförändringen redovisas antingen i resultaträkningen eller i övrigt
totalresultat beroende på om säkringsredovisning tillämpas eller ej.
Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid
omvärdering beror på om derivatet identifieras som ett säkringsin
strument, och, om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats.
Koncernen använder sig av kassaflödessäkringar i form av valutatermin
skontrakt, valutaoptionskontrakt och ränteswapavtal för att minska sin
exponering för valutakursförändringar och ränterisker. Då transaktionen
ingås dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den
säkrade posten (posterna). Bedömning görs, 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 derivatin
strument som identifieras som kassaflödessäkring och som uppfyller
villkoren för säkringsredovisning, redovisas i övrigt totalresultat. Den
vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas
omedelbart i resultaträkningen.
Ackumulerade belopp i övrigt totalresultat återförs till resultaträk
ningen i de perioder då den säkrade posten påverkar resultatet.
Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter redovisas på
liknande sätt som kassaflödessäkringar. Den andel av vinst eller förlust
på ett säkringsinstrument som bedöms som en effektiv säkring redo
visas i övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust som hänför sig till den
ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade vinster
och förluster i eget kapital redovisas i resultaträkningen när utlandsverk
samheten avyttras helt eller delvis.
Avsättningar
Koncernen avsätter för omstruktureringsåtgärder samt gör avsättningar
för förlustkontrakt under rubrikerna långfristiga respektive kortfristiga
skulder i balansräkningen.
Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs då det finns en detal
jerad, beslutad plan för omstrukturering av verksamheten. För personal
kostnader avsätts kostnad för arbetsbefriad tid under uppsägningstiden,
eventuella avgångsvederlag samt avtalspensioner inklusive sociala avgifter.
Green Cargo har försäljningsavtal som sträcker sig över flera år. För
de avtal för vilka speciella resurser avsatts görs varje år en prövning av
lönsamheten. Skulle ett avtal vara olönsamt görs en avsättning för tiden
fram till nästa avtalade prisförhandlingstillfälle eller den tidpunkt då
avtalet av andra skäl bedöms ha blivit lönsamt.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av
en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte
är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
Tillgångar som innehas för försäljning
Tillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning värderas
till högst det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för
försäljningsomkostnader.
Avvecklade verksamheter
En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som repre
senterar en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom
ett geografiskt område eller är ett dotterföretag som förvärvats uteslu
tande i syfte att vidaresäljas. Klassificering som en avvecklad verksamhet
sker vid avyttring eller vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller
kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning.
Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på en
egen rad i resultaträkningen. När en verksamhet klassificeras som
avvecklad ändras utformningen av jämförelseårets resultaträkning så att
den redovisas som om den avvecklade verksamheten hade avvecklats
vid ingången av jämförelseåret. Utformningen av balansräkningen för
innevarande och föregående år ändras inte på motsvarande sätt.

Kassaflödesanalys
Green Cargo redovisar kassaflödesanalysen enligt den indirekta meto
den. Vid indirekt metod är utgångspunkten årets resultat efter finansiella
poster och justeringar görs för resultatposter som inte är kassaflödespå
verkande 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 resultat
räkningen som inte motsvaras av någon in- eller utbetalning, till exempel
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 till exempel utdelningar
från dotterföretag. I investeringsverksamhet ingår även sådana place
ringar som inte inryms i begreppet likvida medel, det vill säga placeringar
med en vid investeringstillfället återstående löptid överstigande tre
månader. Anläggningstillgångar som anskaffats genom finansiell leasing
redovisas inte som ett inköp i kassaflödet. Eftersom det upptagna lånet
och investeringen sker som en transaktion, kvittas dessa mot varandra.
Vid förvärv eller försäljning av dotterföretag redovisas endast kassaför
ändringen till följd av förvärvet/försäljningen, dvs summan av försälj
ningspris och dotterföretagets likvida medel.
I kassaflöde från finansieringsverksamheten redovisas kassatrans
aktioner till följd av företagets finansiering. Här redovisas således upp
tagna lån förutom leasingskulder, amortering av lån (även amortering av
leasingskulder), nyemissioner, aktieägartillskott och utbetald utdelning.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovis
ningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
RFR 2. Enligt RFR 2 ska moderbolaget som huvudregel tillämpa de IFRS/
IAS som tillämpas i koncernredovisningen. Från denna regel görs i rekom
mendationen vissa undantag och tillägg beroende på lagbestämmelser,
främst i ÅRL, samt på sambandet mellan redovisning och beskattning.
Koncernens redovisningsprinciper tillämpas även i moderbolaget om
inte annat anges. Alla avvikelser från koncernens principer framgår nedan.
Innehav i dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget
enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter
inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag och intresse
företag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga
till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Green Cargo tillämpar huvudregeln för redovisning av koncernbidrag.
Enligt huvudregeln ska erhållna koncernbidrag från dotterföretag redovi
sas som finansiell intäkt. Lämnade koncernbidrag från moderföretag
till dotterföretag redovisas som ökning av andelar i koncernföretag.
Koncernbidrag som dotterföretag erhåller från/lämnar till moderföretag
redovisas i eget kapital.
Utformning av finansiella rapporter
IAS 1 som behandlar de finansiella rapporternas struktur och innehåll
ska inte tillämpas vad avser moderbolagets balans- och resultaträkning.
I stället ska balans- och resultaträkningen ställas upp i enlighet med
vad som anges i Årsredovisningslagen. I koncernredovisningen görs i
balansräkningen ingen uppdelning i fritt och bundet eget kapital vilken
däremot görs i moderbolaget i enlighet med ÅRL.
Green Cargo AB upprättar, i enlighet med IAS 1 p. 12, en resultat
räkning med ett tillägg i vilket totalresultatet presenteras.
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.
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Finansiella garantiavtal
I enlighet med RFR 2, IAS 39 punkt 2, tillämpas inte reglerna i IAS 39
beträffande finansiella garantiavtal i moderbolaget avseende garanti
avtal till förmån för dotter- och intresseföretag. När detta undantag
tillämpas följs istället reglerna för redovisning och värdering i IAS 37
Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Anledningen
till detta undantag från redovisning av finansiella garantier avseende
garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag är sambandet
mellan redovisning och beskattning.
Ersättningar till anställda
Förmånsbestämda planer
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbe
stämda planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer tryggan
delagens bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom
detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste
skillnaderna jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan
fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker
utifrån nuvarande lönenivå utan antagande om framtida löneökningar,
och att alla aktuariella vinster och förluster redovisas i resultaträkningen
då de uppstår.

NOT 4

Tr ansaktioner med närstående

Svenska staten äger 100 procent av aktierna i Green Cargo AB. Dotteroch intresseföretag framgår av not 18.
Vid leverans av tjänster mellan koncernen och andra statligt ägda
företag eller verksamheter såsom till exempel Trafikverket tillämpas
affärsmässiga villkor och marknadsprissättning.
Gällande löner och ersättningar till närstående hänvisas till not 8.
Annika Blondeau tillträdde som tillförordnad ekonomidirektör på
konsultbasis den 1 juni 2013. Konsultarvode har utgått med 0,8 MSEK
under 2013 (1 juni–30 september).

Försäljning av tjänster

Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

Dotterföretag

–

–

187

216

Intresseföretag

8

8

8

8

Summa försäljning av
tjänster till närstående

8

8

195

224

Inköp av tjänster
Dotterföretag
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
respektive intäkts- och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt,
bland annat om eventualförpliktelser. Uppskattningar och bedömningar
utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
under rådande förhållanden. Härigenom dragna slutsatser utgör grun
den för avgöranden rörande redovisade värden på tillgångar och skulder,
i de fall dessa inte utan vidare kan fastställas genom information från
andra källor. Verkligt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om
andra antaganden görs eller andra förutsättningar gäller. De uppskatt
ningar och bedömningar som innebär en betydande risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkom
mande räkenskapsår diskuteras nedan.
Tvister med leverantörer kan få ett annat utfall än det som uppskattats.
Avsättningen avseende olyckskostnader bedöms vara osäker till
belopp. Ansvarsfrågan samt uppkomna kostnader kan vara svåra att
bedöma och utredningarna kan ta tid. Reserven grundas på bolagets
bästa uppskattning om bedömt utfall.
Avsättningar för förlustkontrakt kan vara osäkra till belopp då de
inrymmer antaganden om framtida händelser, såsom transportvolymer,
effektiviseringsmöjligheter med mera.
Värderingen av uppskjuten skattefordran relaterat till underskottsav
drag och koncernens förmåga att utnyttja underskottsavdrag baseras på
ledningens uppskattningar av framtida skattepliktiga inkomster.
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–

–

9

63

Intresseföretag

89

94

89

94

Summa inköp av tjänster från
närstående

89

94

98

157

Dotterföretag

–

–

39

36

Intresseföretag

1

1

1

1

Summa utestående fordringar på närstående

1

1

40

37

Dotterföretag

–

–

153

155

Summa utestående skulder
till närstående

–

–

153

155

Utestående fordringar på
närstående

Utestående skulder till närstående

Försäljning och fordringar på närstående företag enligt ovanstående
tabeller består främst av transporttjänster och andra transportnära
tjänster som omfattar bland annat lastning/lossning, rangering, växling
samt uthyrning av spårfordon.
Inköp från och skulder till intresseföretaget DB Schenker Rail Scandi
navia AS avser främst tågdragning.

NOT 5

Segmentinformation

Verksamheten i Green Cargo är efter avyttringen av rörelsesegmentet
Tredjepartslogistik enbart transportverksamhet. För mer information om
avvecklade verksamheter se not 24.
Upplysningskraven i IFRS 8 har inte resulterat i separat redovisning av
intäkter per land eller kund då dessa poster enskilt inte uppgår till väsent
liga belopp. Green Cargos bas är Sverige men transporterna omfattar
Norden och europeiska kontinenten. Materiella anläggningstillgångars
geografiska placering är i huvudsak Sverige. Externa rörelseintäkter
uppgår till 3 577 (3 974) i Sverige och till 584 (639) i övriga länder.
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NOT 6

NOT 8

Övriga rörelseintäkter

Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

0

Valutakursdifferenser som
påverkat rörelseresultatet

1

9
1

0
0

11
1

Försäkringsersättningar

11

18

11

17

Summa

12

28

11

29

Leasingavgifter avseende operationell leasing

Leasingavgifter avseende operationella
leasingavtal uppgår under året till:
Leasingavgifter
Minimileaseavgifter
Avtalade framtida minimi
leaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Koncernen
2013
2012
211

214

Koncernen

Moderbolaget
2013
2012
216

216

Moderbolaget

2013

2012

2013

Inom 1 år

133

158

136

155

Mellan 1 och 5 år

108

203

108

198

76

85

76

85

317

446

320

438

Senare än 5 år
Summa

2012

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

2013

Varav
män, %

2012

Varav
män, %

Sverige

2 122

88

2 242

88

Summa moderbolaget

2 122

88

2 242

88

Sverige

–

–

167

75

Danmark

–

–

5

80
67

Medelantalet anställda
Moderbolaget

Resultat vid försäljning av
anläggningstillgångar

NOT 7

Anställda och personalkostnader

Dotterföretag

Frankrike

1

0

3

Polen

–

–

2

0

Tyskland

–

–

2

50

Summa dotterföretag

1

0

179

2 123

88

2 421

–

98

Summa koncernen
Varav avvecklade verksamheter

I moderbolagets styrelse (exklusive arbetstagarrepresentanter) ingick
3 män och 3 kvinnor. I samtliga koncernens styrelser ingick 12 män och 3
kvinnor. I moderbolagets ledningsgrupp (tillika koncernens) ingick 9 män
och 2 kvinnor.
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader
Moderbolaget

Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

918

404

(varav pensionskostnad)

964

420

(95)

Dotterföretag

–

(99)

–

79

32

26

27

26

Summa koncernen

(8)
918

404

(varav pensionskostnad)
Koncernen
2013
2012
Framtida minimileaseavgifter
avseende objekt som vidare
uthyrs externt

2012
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader

(varav pensionskostnad)
27

Moderbolaget
2013
2012

87

1 043

452

(95)

Varav avvecklade
verksamheter

(107)

–

–

17

42

(4)
59

28

59

28

I sammanställningen över framtida minimileaseavgifter har endast
väsentliga kontrakt inräknats. Betydande operationella leasingavtal som
bolaget ingått är leasing av vagnar och hyra av lokaler. Vissa leasingav
tal innehåller villkor som ger möjlighet till förlängning. Variabla avgifter
bestående av effekter av ränteändringar uppgår till ett oväsentligt
belopp och redovisas därför inte separat.

Av koncernens pensionskostnader avser 1 (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 9 (15).
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter med flera och övriga anställda
2013
Styrelse
Övriga
och VD anställda
Moderbolaget

4

(varav tantiem o.d)
Dotterföretag

914

2012
Styrelse
Övriga
och VD anställda
5

(–)

(–)

–

–

4

75

4

914

9

1 034

(varav tantiem o.d)
Summa koncernen

(–)

(varav tantiem o.d)
Varav avvecklade verksamheter

959

(–)
–

–

(–)
1
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Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare
Moderbolaget
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår årsarvode enligt års
stämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören, andra ledande
befattningshavare och arbetstagarrepresentanter utgörs av grundlön,
övriga förmåner samt pension.

Ersättningar till styrelsen, räkenskapsåret

Styrelsearvode

Belopp i KSEK
Styrelsens ordförande

Lennart Pihl

300

Styrelseledamot

Tryggve Sthen

150

Styrelseledamot

Margareta Alestig

150

Styrelseledamot

Ann-Christine Hvittfeldt

150

Styrelseledamot

Lars Erik Fredriksson

Styrelseledamot

Lotta Stalin

Personalrepresentant

Peter Lundmark

0

Personalrepresentant

Stefan Bieder

0

Suppleant (personalrep.) Björn T Johansson (avgick 14 aug 2013)

0

Suppleant (personalrep.) Anders Gustavsson

0

Suppleant (personalrep.) Jerker Liljeberg (tillträdde 24 sept 2013)

0

Personalrep., adjungerad Ann-Charlotte Juliusson

0

0
150

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare
Belopp i KSEK

Tid i ledningsgrupp

Verkställande direktör

Mikael Stöhr

2013-01-01–2013-02-13

571

13

220

804

Verkställande direktör

Jan Kilström

2013-05-13–2013-12-31

2 288

167

738

3 192

Divisionschef Marknad

Mats Hanson3

2013-01-01–2013-12-31

2 111

100

1 118

3 329

0

Ekonomidirektör

Mariann Östansjö

2013-01-01–2013-05-31

966

25

176

1 167

0

Ekonomidirektör (tf)

Annika Blondeau, konsult4

2013-06-01–2013-09-30

0

Ekonomidirektör

John Klint

2013-10-01–2013-12-31

537

22

48

608

0

Stabschef Human Resources

Karin Lagerstedt Woolford

2013-01-01–2013-11-22

1 585

101

382

2 068

0

Stabschef Human Resources (tf) Ann-Britt Angerman

2013-11-23–2013-12-31

155

0

71

226

0

Divisionschef Produktion

2013-01-01–2013-09-30

1 876

55

641

2 572

0

Bertil Nilsson

Stabschef Kommunikation

Mats Hollander

2013-01-01–2013-12-31

1 147

73

370

1 590

0

Divisionschef Försäljning

Richard Kirchner

2013-10-01–2013-12-31

397

17

71

485

0

Divisionschef Produktion

Patrik Johansson

2013-10-01–2013-12-31

381

0

104

485

0

Divisionschef Planering

Patrik Saxvall

2013-10-01–2013-12-31

275

0

47

321

0

Divisionschef Fordon

Martin Modéer

2013-10-01–2013-12-31

259

0

54

314

0

Stabschef IT

Ulrika Wiik

2013-10-01–2013-12-31

293

0

72

365

0

Stabschef Juridik och Inköp

Mikael Wågberg

2013-10-01–2013-12-31

311

9

64

384

0

1

Ingen rörlig ersättning har utgått under året.

2

 vriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån, reseförmån och sjukvårdsförsäkring. Ledande befattningshavare som avstår från tjänstebil erhåller
Ö
istället kontant ersättning i form av lön.

3

Mats Hanson var tillförordnad Verkställande direktör under perioden 2013-02-14–2013-05-12. Lönetillägg för denna period ingår i Lönesumman.

4

Annika Blondeau var tillförordnad ekonomidirektör på konsultbasis under perioden 2013-06-01–2013-09-30. För information om ersättningar, se not 4.

Beredning- och beslutsprocess
För 2013 har Green Cargo tillämpat statens riktlinjer rörande anställnings
villkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, vilket
formellt beslutades vid årsstämman den 26 april 2013. Styrelsen beslutar
om anställningsvillkor för verkställande direktör. Styrelsen behandlar även
strukturen i villkoren för övriga i ledningsgruppen inklusive verkställande
direktörer i dotterföretag, som till exempel pensionsförmåner, villkor vid
anställningens upphörande och förmåner utöver lön. Verkställande
direktör beslutar om lön för ledande befattningshavare i koncernen.
Incitamentsprogram
Något incitamentsprogram har liksom föregående år inte förekommit år
2013, varför ingen rörlig ersättning under året utbetalats till verkställande
direktören eller andra ledande befattningshavare.
Pensioner
Moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
har 65 års pensionsålder och omfattas normalt av ITP-planen, eller annan
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Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse
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lösning på motsvarande kostnadsnivå, varvid alternativregeln tillämpas,
varför fortsatta pensionsförpliktelser inte föreligger. Samtliga pensionsför
måner följer Statens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid
om 6 månader från bolagets sida och 6 månader från verkställande
direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångs
vederlag som uppgår till 8 månadslöner. Nya inkomster från annan
anställning eller egen verksamhet kan avräknas från uppsägningslön
och avgångsvederlag. Vid uppsägning från verkställande direktörens
sida utbetalas inget avgångsvederlag.
Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en ömse
sidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida
erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till mellan 6 och 12 månads
löner. Nya inkomster från annan anställning eller egen verksamhet ska
avräknas från uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid uppsägning från
ledande befattningshavarens sida utbetalas inget avgångsvederlag.

årsredovisning

NOT 9

NOT 13

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

KPMG
Revisionsuppdrag

1,4

2,2

1,4

2,0

Övriga tjänster

0,0

4,7

0,0

4,7

Summa

1,4

6,9

1,4

6,7

Koncernen
2013
2012
Räntekostnader, koncernföretag

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredo
visningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med
överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bola
gets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds
av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana
övriga arbetsuppgifter.

NOT 10

R äntekostnader och liknande resultatposter

Resultat fr ån andel ar i koncernföretag

Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

–

–

–1

–2

Räntekostnader, övriga

–58

–85

–55

–76

Summa

–58

–85

–56

–78

Varav räntekostnader på finansiella
skulder ej värderade till verkligt värde

–50

–79

–48

–72

NOT 14

Inkomstsk att

Koncernen
2013
2012

Väsentliga delbelopp
i årets skattekostnad
Aktuell skatt

30

–

30

Uppskjuten skatt

–2

–24

–2

–27

Summa

–2

6

–2

3

Sambandet mellan årets
skattekostnad och redovisat
resultat före skatt

Koncernen
2013
2012

–

–

3

4

Realisationsresultat försäljning
aktier i dotterföretag

–

–

12

505

Resultatandel i kommanditbolag

–

–

–

1

Återföring reserv avseende för
säljning aktier i dotterföretag

Skatt enligt gällande skattesats
(22%)

–

–

14

–

Skatteeffekt av ändrad skattesats

Nedskrivningar

–

–

–4

–14

Summa

–

–

25

496

Resultat fr ån andel ar i intresseföretag

Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

Utdelningar

–

–

1

–

Summa

–

–

1

–

Redovisat resultat efter finan
siella poster

Koncernen
2013
2012
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga

–

–

0

0

18

22

17

22

Verkligt värdevinster för finansiella instrument: ej säkringsredovisade derivat

5

1

5

1

Resultat vid försäljning av finansiella
tillgångar

9

2

–

2

Finansiella valutakursdifferenser

0

9

0

9

32

34

22

34

1

1

1

1

Summa
Varav ränteintäkter på finansiella till
gångar ej värderade till verkligt värde

–123

–392

375

87

32

86

–99

–

–29

–

–29

8

–4

131

Skatteeffekt av underskott för
vilka ingen uppskjuten skatte
fordran redovisats

–84

–

–84

–

3

–5

0

0

–2

6

–2

3

Övrigt
Summa

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
Före skatt Skatteeffekt Efter skatt
0

0

0

–6

1

–5

–6

1

–5

Kassaflödessäkringar

8

–2

6

Säkring av nettoinvestering

2

0

2

10

–2

8

Säkring av nettoinvestering

Moderbolaget
2013
2012

–394

–8

Kassaflödessäkringar

R änteintäkter och liknande resultatposter

Moderbolaget
2013
2012

Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader /ej skattepliktiga
intäkter

2013
NOT 12

Moderbolaget
2013
2012

–

Erhållna koncernbidrag

NOT 11

Moderbolaget
2013
2012

2012
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NOT 15

Immateriell a tillgångar

Koncernen

Balanserade
utvecklingsutgifter
2013

2012

134
–

Pågående balanserade
utvecklingsutgifter

Goodwill
2013

2012

2013

2012

130

–

31

8

4

2

–

–

14

8

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

–3

–

–

–

–

–

Ändrad koncernsammansättning

Avyttringar och utrangeringar

–

–3

–

–31

–

–

Omklassificeringar

7

5

–

–

–7

–4

138

134

–

–

15

8

Vid årets början

–93

–85

–

–

–

–

Årets avskrivning

–11

–10

–

–

–

–

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar

Ändrad koncernsammansättning

–

2

–

–

–

–

–104

–93

–

–

–

–

–7

–7

–

–26

–

–

–

–

–

26

–

–

Vid årets slut

–7

–7

–

–

–

–

Redovisat restvärde vid årets slut

27

34

–

–

15

8

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Ändrad koncernsammansättning

Moderbolaget

Balanserade
utvecklingsutgifter

Pågående
balanserade
utvecklingsutgifter

2013

2013

2012

2012

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

134

128

6

3

0

2

12

6

–3

–

–

–

3

4

–3

–3

134

134

15

6

Vid årets början

–94

–84

–

–

Årets avskrivning

–10

–10

–

–

–104

–94

–

–

Vid årets början

–7

–7

–

–

Vid årets slut

–7

–7

–

–

Redovisat restvärde vid årets slut

23

33

15

6

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar

40
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Total kostnad för utveckling

Koncernen

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Utgifter för utveckling
som kostnadsförts

21

29

21

28

Avskrivningar

11

10

10

10

Summa

32

39

31

38

Balanserade utvecklingsutgifter avser till väsentlig del ett projekt
avseende budget-, prognos- och säljsystem, HR-system samt ett projekt
avseende trafikflödesplaneringssystem. Det redovisade värdet per
2013-12-31 är i koncernen 27 och genomsnittlig kvarstående avskriv
ningstid är 4 år.
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Materiell a anl äggningstillgångar

Koncernen

Mark, markanläggningar och byggnader
2013
2012

Investeringar i
hyrda lokaler
2013
2012

Leasade byggnader
2013
2012

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

55

527

–

233

63

67

Nyanskaffningar

0

13

–

–

–

0

Avyttringar och utrangeringar

–

–16

–

–3

–

0

Ändrad koncernsammansättning

–

–312

–

–230

–

–4
0

Omklassificeringar

–

–

–

–

–

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning

–

–157

–

–

–

–

55

55

–

–

63

63

–14

–129

–

–30

–55

–53

–

1

–

–

–

0

–6

–11

–

–3

–3

–4

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Ändrad koncernsammansättning

4

97

–

33

–

2

Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning

–

28

–

–

–

–

–16

–14

–

–

–58

–55

39

41

–

–

5

8

Vid årets slut
Redovisat restvärde vid årets slut

Transportmedel
2013
2012

Leasade
transportmedel
2013
2012

Inventarier
2013
2012

Pågående
nyanläggningar
2013
2012

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

2 372

2 011

2 680

2 671

128

256

70

255

Nyanskaffningar

290

227

3

14

5

6

30

38

Avyttringar och utrangeringar

–95

–46

–13

–7

–2

–15

–

–

–

–15

–

–

–

–137

–

–6

Ändrad koncernsammansättning
Omklassificeringar
Vid årets slut

356

195

–290

2

3

18

–69

–217

2 923

2 372

2 380

2 680

134

128

31

70

–1 169

–1 087

–677

–603

–97

–167

–

–

–253

–2

253

9

0

–7

–

–

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar
Ändrad koncernsammansättning
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

–

10

–

–

–

77

–

–

68

33

11

6

1

13

–

–

–135

–123

–86

–89

–8

–13

–

–

–1 489

–1 169

–499

–677

–104

–97

–

–

–7

–4

–888

–888

–4

–8

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Ändrad koncernsammansättning
Avyttringar och utrangeringar

3

–

–

–

–

–

–

–

Nedskrivningar som redovisas
i resultaträkningen

–40

–3

–72

–

–

0

–

–

Vid årets slut

–44

–7

–960

–888

–4

–4

–

–

1 390

1 196

921

1 115

26

27

31

70

Redovisat restvärde vid årets slut

I leasade transportmedel ingår investeringar som finansierats med egna
medel. Dessa investeringar går inte att fysiskt skilja från transportmedlen
och klassificeras därför som leasade transportmedel. Totalt redovisat
värde av egenfinansierade anläggningar som ingår i leasade transport
medel är 54 (67). Anskaffningar under året är 3 (14). Till följd av ett stort
förändringsprogram inom företaget som innebär ett mer effektivt produk

tionsupplägg och kostnadsminskningar kommer lokflottan att reduceras.
Som ett led i detta skrivs lokparken ned med engångsbelopp på –40
MSEK för lok och med –72 MSEK för leasade transportmedel. Nedskriv
ning har gjorts till återvinningsvärdet vilket motsvarar avtalat skrotvärde.
Nedskrivning är gjord avseende lok som ej kommer operera i trafik på
grund av beslutat förändringsprogram.
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Moderbolaget

Mark, markanläggningar och byggnader
2013
2012

Leasade
byggnader
2013
2012

Investeringar i
hyrda lokaler
2013
2012

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

3

3

–

233

61

Nyanskaffningar

–

–

–

–

–

59
1

Avyttringar och utrangeringar

–

–

–

–3

–

–

Lösen av finansiell lease

–

–

–

–230

–

–

Omklassificeringar

–

–

–

–

–

1

Vid årets slut

3

3

–

–

61

61

–1

0

–

–30

–52

–48

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Lösen av finansiell lease

–

–

–

33

–

–

Årets avskrivning

0

–1

–

–3

–4

–4

–1

–1

–

–

–56

–52

Vid årets början

–1

–1

–

–

0

0

Vid årets slut

–1

–1

–

–

–

–

1

1

–

–

5

9

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar

Redovisat restvärde vid årets slut

Transportmedel
2013
2012

Leasade
transportmedel
2013
2012

Inventarier
2013
2012

Pågående
nyanläggningar
2013
2012

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

2 377

2 003

2 680

2 658

119

110

70

254

Nyanskaffningar

290

228

3

14

5

3

30

33

Avyttringar och utrangeringar

–95

–46

–13

–7

–1

–3

–

–

Omklassificeringar

356

192

–290

15

3

9

–70

–217

2 928

2 377

2 380

2 680

126

119

30

70

–1 172

–1 082

–677

–594

–92

–88

–

–

–253

–

253

–

–

–

–

–

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

67

33

11

6

1

3

–

–

–135

–123

–86

–89

–7

–7

–

–

–1 493

–1 172

–499

–677

–98

–92

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
–7

–4

–888

–888

–4

–4

–

–

Avyttringar och utrangeringar

Vid årets början

3

–

–

–

–

–

–

–

Nedskrivningar som redovisas
i resultaträkningen

–40

–3

–72

–

–

–

–

–

Vid årets slut

–44

–7

–960

–888

–4

–4

–

–

1 391

1 198

921

1 115

24

23

30

70

Redovisat 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 redovisat
värde av egenfinansierade anläggningar som ingår i leasade transport
medel är 54 (67). Anskaffningar under året är 3 (14).
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Till följd av ett stort förändringsprogram inom företaget som innebär ett
mer effektivt produktionsupplägg och kostnadsminskningar kommer
lokflottan att reduceras. Som ett led i detta skrivs lokparken ned med
engångsbelopp på –40 MSEK för lok och med –72 MSEK för leasade
transportmedel.
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NOT 17

Uppgifter om le asing

Skulder avseende finansiella leasingavtal avser framtida leasingavgifter hänförliga till avtal under finansiell leasing. Förpliktelser avseende finansiell
leasing förfaller till betalning enligt nedan:
Koncernen och moderbolaget

2013
Amortering

Inom ett år

Ränta

2012
Summa
betalning

Amortering

Summa
betalning

Ränta

75

19

108

22

130

Mellan ett och fem år

511

101

426

199

625

Senare än fem år

487

36

639

87

726

1 073

156

1 173

308

1 481

Summa

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

Genomsnittlig ränta under året, %
281

varav med fast ränta

0,79

–

SEK

792

2,12

varav med fast ränta

496

3,01

Summa

1 073

Amorteringsdelen av leasingavgifter som förfaller inom ett år redovisas som kortfristig skuld.
De finansierade objekten är lok, godsvagnar och truckar. Avtalen har en rörlig basränta och ett restvärde som motsvarar det beräknade ekonomiska
restvärdet. Variabla avgifter bestående av effekter av ränteändringar uppgår till ett oväsentligt belopp och redovisas därför inte separat.

NOT 18

Andel ar i koncernföretag och intresseföretag

Andelar i koncernföretag, moderbolaget
Green Cargo Fastigheter AB, Stockholm

Organisationsnummer

Andel i % 1

Redovisat värde

4 200

100,0

0

Green Cargo Händelö AB

556888-8696

500

100,0

–

Norrköping Pingvinen 1 AB

556875-8865

50 000

100,0

–

556336-9270

100 000

100,0

42
–

Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg

556167-6197

Antal andelar

Nordisk Transport Rail GmbH, Berlin, DE
Nordisk Transport Rail SA, 329880934, St. Malo, FR
TGOJ Trafik AB, Eskilstuna

–

100,0

329880934

2 993

100,0

–

556157-6587

5 000

100,0

10

Summa
1

52

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

Redovisat värde avseende andelar i koncernföretag har minskat från 66 till 52. Minskningen förklaras av försäljningen av Hallsbergs Terminal AB (–10)
och en nedskrivning av andelar i Nordisk Transport Rail AB (–4).
Förändringar av innehav i dotterföretag
Den 30 augusti 2013 avyttrades Hallsbergs Terminal AB. För vidare information om påverkan på koncernens resultat se not 23 Tillgångar som innehas
för försäljning.
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Andelar i
intresseföretag,
moderbolaget
och koncernen

Kapital Redovisat
Antal andelens värde hos
Organisations- andelar
värde i
moder
nummer
i %1 koncernen
bolaget

Direkt ägda
DB Schenker Rail
Scandinavia A/S DK CVR 26092485

49

346

301

Hansa Rail GmbH,
Frankfurt am
Main, DE

HRB 37130

50

1

0

FO 0206390-2

50

SeaRail OY, FI
Summa
1

3

15

350

316

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

Andelar i intresseföretag, koncernen
Ingående balans

2013

2012

330

326

Erhållen utdelning

0

–

Andel av resultat

13

11

7

–7

350

330

Valutakursdifferenser
Utgående balans

NOT 19

l ångfristiga pl aceringar

Redovisat värde
Vid årets början

16

Nyanskaffningar

Reg.
TillResland gångar Skulder Intäkter ultat

DB Schenker Rail
Scandinavia A/S Danmark
SeaRail OY
1

Ägar
andel
%

15

170

–

80

–

–

–10

–

–10

Omklassificering kortfristiga
placeringar

–

–144

–

–145

95

16

95

15

Vid årets slut

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:
Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

Uppskjutna skattefordringar

149

142

145

146

Summa uppskjutna
skattefordringar

149

142

145

146

Koncernen
Specifikation över
temporära skillnader
Temporära skillnader avseende
leasing

5841

6311

331

49

Underskottsavdrag

10

3

20

4

50

Övriga temporära skillnader

Avser januari–november 2013.

170

79

9961

Finland

Moderbolaget
2013
2012

Avyttringar

Finansiell information i sammandrag avseende väsentliga intresseföretag,
totala belopp i företagen:
2013

Koncernen
2013
2012

2013

Moderbolaget

2012

2013

2012

207

215

207

215

464

464

452

452

6

–34

2

–5

Summa temporära skillnader

677

645

661

662

Uppskjutna skattefordringar
på detta belopp

149

142

145

146

Uppskjutna skatter redovisade
i övrigt totalresultat under året
framgår nedan:

Koncernen

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Uppskjuten skattefordran/skuld
avseende finansiella instrument

0

–1

0

–1

Summa

0

–1

0

–1

Ackumulerat skattemässigt underskott som det ej redovisas uppskjuten
skatt för uppgår till 373.

NOT 21

Varul ager

Redovisade värden
Diesellager
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Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

2

3

2

3

Reservdelslager

11

13

11

13

Summa redovisat värde

13

16

13

16
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NOT 22

NOT 24

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
2013
2012
Förskottsbetalda hyror och liknande

15

Moderbolaget
2013
2012

16

15

16

Övriga förutbetalda kostnader

19

13

19

13

Upplupna fraktintäkter

45

37

45

37

Övriga upplupna intäkter
Summa

2

13

13

14

81

79

92

80

Avveckl ade verksamheter

Green Cargo Logistics
(namnändrat till PostNord Logistik TPL AB)
Den 31 maj 2012 avyttrades verksamheten inom tredjepartslogistik som
bedrivits i en underkoncern där Green Cargo Logistics AB är moderbolag.
I den avvecklade verksamheten ingick i jämförelseperioden Green
Cargo Logistics AB, Green Cargo Logistics A/S (Dk), KB Sveterm,
Kardinalmärket 1 samt fastigheter och logistikterminaler som var redo
visade i moderbolaget.
Resultat från avvecklade verksamheter

NOT 23

Tillgångar som innehas för försäljning

Tillgång/
Avyttringsgrupp

2013-12-31
Tillgångar Skulder

TRAXX-lok
Hallsbergs terminal

2012-12-31
Tillgångar Skulder

95

55

100

67

–

–

134

128

95

55

234

195

TRAXX-lok
Under hösten 2009 förvärvade Green Cargo AB 3 nya flersystemslok
med kapacitet att trafikera sträckor både i Sverige och på kontinenten.
Loken skulle överlåtas till intresseföretaget DB Schenker Rail Scandina
via A/S och var ej avsedda för användning i moderbolagets verksamhet.
Tillgångarnas redovisade värde uppgår till 95. Skulderna avser finansie
ring kopplat till inköp av TRAXX-loken.
Vid förvärvet av DB Schenker Rail Scandinavia A/S beslutade
ägarna att tillskjuta kapital genom apport av nya flersystemslok som
möjliggör effektiv produktion av järnvägstransporter mellan Skandi
navien och kontinenten. Green Cargo och Railion AG skulle tillskjuta
sammanlagt 6 lok var. Första delen av apportemissionen genomfördes
i december 2008 och avsåg 3 lok från respektive ägare. Avsikten var
att genomföra återstående del under 2010, men beslut har under 2012
fattats om att inte genomföra apportemissionen varför loken är till salu.
Hallsbergs terminal
Den 30 augusti avyttrades det gemensamt med Hallsbergs Kommun
ägda bolaget Hallsbergs Terminal AB till Brinova Logistik AB. Reavinst
vid försäljningen uppgick till 8 MSEK.
Huvudsakliga slag av tillgångar och skulder för avyttringsgruppen
Tillgångar

2013-12-31

2012-12-31

Materiella anläggningstillgångar,
byggnader och mark

–

129

Övriga fordringar

–

5

–

134

Skulder

2013-12-31

2012-12-31

Skulder till kreditinstitut

–

122

Övriga skulder

–

6

–

128

2013

2012

Rörelseintäkter

–

427

Rörelsekostnader

–

–398

14

626

Realisationsresultat vid avyttring av den
avvecklade verksamheten
Finansiella poster

–

–2

14

653

–

–17

Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter

14

636

Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter

2013

2012

Resultat före skatt
Skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–

72

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–

731

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–

–17

Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter

–

786

Effekten på enskilda tillgångar och skulder
i koncernen av avyttringen

2013

2012

Immateriella tillgångar/Materiella anläggningstillgångar

–

–498

Omsättningstillgångar

–

–172

Kortfristiga skulder

–

569

Avyttrade tillgångar och skulder, netto

–

–101

Erhållen köpeskilling netto

–

660

Lösen koncernintern skuld

–

118

Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten

–

–40

Påverkan på likvida medel

–

738
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NOT 25

Avsättningar

Koncernen

NOT 27

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

7

12

19

12

78

90

Vid årets början
Avsättningar som gjorts under året
Avsättningar som tagits
i anspråk under året

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen
2013
2012
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

–

3

–

–

Andra ställda säkerheter

567

614

567

614

Summa ställda säkerheter

567

617

567

614

11

7

11

108

207

216

207

216

71

68

71

68

289

291

289

392

–12

–12

–24

Vid årets slut

7

78

85

Eventualförpliktelser

varav kortfristig del

7

22

29

Externa eventualförpliktelser till
förmån för dotterföretag

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

7

12

19

12

78

90

Moderbolaget

Vid årets början
Avsättningar som gjorts under året
Avsättningar som tagits
i anspråk under året

Övriga eventualförpliktelser till
förmån för intresseföretag

–12

–12

–24

Vid årets slut

7

78

85

varav kortfristig del

7

22

29

Övriga avsättningar avser förlustkontrakt.

Koncernen
2013
2012
Personalrelaterade kostnader
Infraavgifter

Moderbolaget
2013
2012

172

183

172

179

14

13

14

13

Räntekostnader

14

13

14

13

Fraktkostnader

132

109

132

94

Övriga upplupna kostnader

191

169

182

165

1

–

1

–

Förutbet hyror
Övriga förutbetalda intäkter
Summa

Övriga eventualförpliktelser
Summa eventualförpliktelser

Andra ställda säkerheter avser lok, vilka ställts som säkerhet för upptagen
finansiering av lokmodernisering.
Övriga eventualförpliktelser till förmån för dotterföretag minskade
när Hallsbergs Terminal såldes.
Förändringen av eventualförpliktelser till förmån för intresseföretag
avser delvis omräkning av kreditgarantier som ställts ut i utländsk valuta
till förmån för DB Schenker Rail Scandinavia A/S.

NOT 28

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

NOT 26

81

81

79

81

605

568

594

545

Moderbolaget
2013
2012

Särskilda upplysningar om eget k apital

Förvaltning av kapital
Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål för förvalt
ning av kapitalet är att trygga koncernens fortlevnad och handlingsfrihet
samt tillse att ägaren även fortsättningsvis erhåller avkastning på sina
placerade medel. Fördelningen mellan eget och lånat kapital ska vara
sådan att en god balans erhålls mellan risk och avkastning. Kapitalstruk
turen anpassas om så är nödvändigt till förändrade ekonomiska förut
sättningar och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och anpassa
kapitalstrukturen kan koncernen dela ut medel, öka det egna kapitalet
genom utgivande av nya aktier eller kapitaltillskott alternativt minska
eller öka skulderna. Av balansräkningen framgår koncernens skulder och
eget kapital. Av rapporten Förändringar i eget kapital framgår de olika
komponenterna i eget kapital och i denna not finns en specifikation av
de olika komponenterna som ingår i reserver. Nettoskuldsättningsgraden
ska uppgå till minst 0,6 och högst 0,9. Målet för avkastning på operativt
kapital är 10 procent över en konjunkturcykel.
KONCERNEN
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägaren. Här ingår överkurs vid
nyemission 100 och erhållet aktieägartillskott 947. Av aktieägartillskott
är 347 villkorat.
Reserver
Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade
nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument
hänförbart till transaktioner som ännu inte har inträffat.
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår
vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som
har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i
vilken koncernens finansiella rapporter presenteras. Moderbolaget och
koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.
Balanserade vinstmedel och årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel
i moderbolaget och dess dotter- och intresseföretag.
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Specifikation reserver

2013
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv

Belopp vid årets början

–9

Omvärderingsreserv

–5

2012
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv

0

–15

Omvärder
ingsreserv

0

0

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet

0

8

Uppskjuten skatt

0

–2

Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet:
Redovisat i rapport över totalresultatet
Uppskjuten skatt

–6

2

1

0

7

–7

Valutakursdifferenser:
Intresseföretag
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av nettopensionsförpliktelsen

5

Belopp vid årets slut

–9

MODERBOL AGET
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.

Belopp vid årets början

2013
4

Erlagd ränta

2012
–4

0

8

Uppskjuten skatt

0

–2

Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet:

Belopp vid årets slut

–5

0

Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

18

21

18

23

–53

–80

–54

–75

Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet m m

Redovisat i rapport över totalresultatet

Uppskjuten skatt

–9

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalyser

Erhållen ränta

Kassaflödessäkringar valutaterminer:

Redovisat i rapport över totalresultatet

NOT 29

5

Betalda och erhållna räntor

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
fond för verkligt värde, balanserade vinstmedel och årets resultat.
Specifikation fond för verkligt värde

–3

–6

2

1

0

–1

4

Av- och nedskrivningar av tillgångar

364

245

363

257

Rearesultat vid försäljning av
anläggningstillgångar

10

–10

10

–11

Rearesultat vid försäljning av
rörelse/dotterföretag

–8

–

–26

–505

Erhållna koncernbidrag ej inbe
talda

–

–

–3

–4

77

10

77

8

Räntor

4

2

4

1

Övrigt

–25

–19

–12

–7

Summa

422

228

413

–261

107

277

106

263

Förändringar av avsättningar

Följande delkomponenter
ingår i likvida medel:
Kassa och bank

För kassaflöde avseende avvecklade verksamheter se not 24 Avvecklade
verksamheter.

NOT 30

Checkräkningskredit

Koncernen

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

Beviljad kreditlimit

75

75

75

75

Outnyttjad del

75

75

75

75

–

–

–

–

Utnyttjat kreditbelopp

En lånefacilitet på 444 har tecknats under år 2013 för att nyttjas för
lokmodernisering.
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NOT 31

Finansiella instrument och finansiell riskhantering

Finansiell riskhantering
Green Cargo är i sin verksamhet exponerad för olika finansiella risker. De
finansiella risker som är av störst betydelse är likviditets-, refinansierings-,
valuta-, ränte-, motpartsrisk och kundkreditrisker. Hantering av samtliga
risker är reglerade i av styrelsen fastställd finanspolicy, samt i företagets
kreditpolicy. Finanspolicyn slår fast att finansiella risker ska minimeras och
kontrolleras och att tillgången på likviditet ska vara säkerställd. Treasury
enheten ansvarar för hanteringen av finansiella risker.
Likviditets- och refinansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken att inte kunna fullgöra betalningsåtaganden till
följd av att tillräckliga likvida medel inte är tillgängliga, att finansiella

innehav inte kan realiseras till beräknat värde. Green Cargo upprätthåller
därför en minimilikviditet, motsvarande minst 4 procent av koncernens
årsomsättning, som består av banktillgodohavanden, marknadsnoterade
placeringar som kan omsättas inom tre bankdagar samt outnyttjade,
bekräftade, krediter.
Refinansieringsrisk är risken att Green Cargo inte kan erhålla finansie
ring eller att finansiering endast kan erhållas till avsevärt ökade kostnader.
Löptiderna på koncernens lån ska också fördelas i tiden så att låneför
fallen sprids jämnt eller anpassas till att möta förväntade inbetalningar.
Högst 30 procent av lånen får förfalla inom de närmaste 12 månaderna.

Förfallostruktur på upplåning, koncernen:

Skulder per 2013-12-31
Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder

Redovisat
värde

Avtalade
kassaflöden
(varav ränta) 1

793
1 073

6 mån eller
mindre
(varav ränta)

6–12 mån
(varav ränta)

1–2 år
(varav ränta)

2–5 år
(varav ränta)

Mer än 5 år
(varav ränta)
–

845

45

33

546

221

(52)

(10)

(9)

(15)

(18)

–

1 228

46

48

225

386

523

(77)

(36)

(155)

(9)

(9)

(24)

Räntederivat

4

4

1

1

2

Valutaderivat

9

9

5

0

2

2

Redovisat
värde

Avtalade
kassaflöden
(varav ränta) 1

6 mån eller
mindre
(varav ränta)

6–12 mån
(varav ränta)

1–2 år
(varav ränta)

2–5 år
(varav ränta)

844

1 097

47

35

86

438

491

(253)

(12)

(11)

(28)

(158)

(44)

Skulder per 2012-12-31
Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder

1 173

Mer än 5 år
(varav ränta)

1 481

48

82

253

372

726

(308)

(11)

(11)

(73)

(126)

(87)

Räntederivat

22

22

4

3

5

8

2

Valutaderivat

13

13

0

0

0

13

0

Avtalade
kassaflöden
(varav ränta) 1

6 mån eller
mindre
(varav ränta)

6–12 mån
(varav ränta)

1–2 år
(varav ränta)

2–5 år
(varav ränta)

Mer än 5 år
(varav ränta)
–

Förfallostruktur på upplåning, moderbolaget:

Skulder per 2013-12-31
Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder

793
1 073

845

45

33

546

221

(52)

(10)

(9)

(15)

(18)

–

1 228

46

48

225

386

523

(9)

(24)

(77)

(36)

(155)

(9)

153

153

153

Räntederivat

4

4

1

1

2

Valutaderivat

9

9

5

0

2

2

Redovisat
värde

Avtalade
kassaflöden
(varav ränta) 1

6 mån eller
mindre
(varav ränta)

6–12 mån
(varav ränta)

1–2 år
(varav ränta)

2–5 år
(varav ränta)

844

1 097

47

35

86

438

491

(253)

(12)

(11)

(28)

(158)

(44)

Skulder till koncernföretag2

Skulder per 2012-12-31
Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder
Skulder till koncernföretag2

1 173

Mer än 5 år
(varav ränta)

1 481

48

82

253

372

726

(308)

(11)

(11)

(73)

(126)

(87)

155

155

155

Räntederivat

22

22

4

3

5

8

2

Valutaderivat

13

13

0

0

0

13

0

1
2

48

Redovisat
värde

Avtalade framtida kassaflöden inkluderar beräknade räntebetalningar och andra avgifter. Ej diskonterade belopp.
Inkluderar leverantörsskulder, koncernkonton och låneskulder.
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Valutarisk
Valutarisk är risken att förändringar i valutakurser negativt påverkar kassaflödet. Valutakursförändringar påverkar dessutom resultat- och balans
räkning när intäkter och kostnader, samt tillgångar och skulder, räknas
om från utländsk valuta till svenska kronor.
Green Cargo är exponerad för olika typer av valutarisker. Den främsta
exponeringen härrör från koncernens försäljning och inköp i utländska
valutor. Dessa valutarisker består dels av risk för fluktuationer i värdet på
finansiella instrument, kund- eller leverantörsskulder, dels av valutarisken
i förväntade och kontrakterade betalningsflöden. Dessa risker benämns
transaktionsexponering. Koncernen är också utsatt för valutarisker med
avseende på betalningsflöden för lån och placeringar i utländsk valuta
(finansiell exponering).
I årets resultat för koncernen ingår valutakursdifferenser med 1 (1)
i rörelseresultatet och med 0 (9) i finansnettot.
Risken att förändringar i valutakurser påverkar resultatet och lön
samheten hanteras genom att prognostiserade intäkter och kostnader
i utländsk valuta valutasäkras främst genom försäljning av valuta på
termin, och till en mindre del genom valutaoptioner. Målet för säkringen
är att minst 60 procent av nettoexponeringen ska vara valutasäkrad.
Transaktionsexponeringen för 2013 har till 85 procent säkrats genom
valutaderivat. I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när kraven
för säkringsredovisning är uppfyllda, se vidare not 2 ”Sammanfattning
av viktiga redovisningsprinciper”.
Green Cargo klassificerar sina terminskontrakt som används för
säkring av prognostiserade transaktioner som kassaflödessäkringar.
Green Cargos avtal i utländsk valuta avser huvudsakligen EUR. Det
verkliga värdet på terminskontrakt använda för att säkra prognostiserade
flöden uppgick netto till –6 (1) per den 31 december 2013. Utav detta är
i balansräkningen redovisat som tillgångar 0 (1) och som skulder 6 (0).
Under 2013 överfördes –7 (8) från säkringsreserven via övrigt total
resultat till årets resultat som en del av försäljning.
Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till –7 (7).
Värdet av utestående, ej resultatförda kontrakt, framgår av tabellen nedan.
Säkring av valutaflöden 31 dec 2013

EUR/SEK
Volym1

Kurs2

Kvartal 1

2014

15,0

8,69

Kvartal 2

2014

9,0

8,85

Kvartal 3

2014

7,0

9,01

Kvartal 4

2014

7,0

9,01

36,0

8,84

Totalt
Balansdagskurs

31 dec 2013

8,94

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2013

–5,5

Säkring av valutaflöden 31 dec 2012

EUR/SEK
Volym1

Kurs2

Kvartal 1

2013

7,0

8,73

Kvartal 2

2013

–

–

Kvartal 3

2013

–

–

Kvartal 4

2013

–

–

7,0

8,73

Totalt
Balansdagskurs

31 dec 2012

8,62

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2012

0,8

Volymen är uttryckt i miljoner i lokal valuta.
Valutakurs utgörs av spotkurs.
3
Verkligt värde, exkl uppskjuten skatt, redovisat under reserver inom eget
kapital på kassaflödessäkringar där säkringsredovisning tillämpas.
1
2

För att hantera omräkningsrisker avseende nettoinvesteringar i utlandet
har Green Cargo upptagit lån i utländsk valuta på 19 MEUR för säkring
av intressebolaget DB Schenker Rail Scandinavia A/S. Effektiviteten för
denna valutasäkring mäts löpande. Det redovisade värdet på lånet den
31 december 2013 var 170 MSEK. En valutakursförlust på –6 MSEK (2
MSEK) har under perioden redovisats i övrigt totalresultat och ackumu
lerats i en särskild komponent av eget kapital (omräkningsreserven) i
samband med omräkning av lånet till SEK.
Känslighetsanalys förändringar i valutakurser,
koncernen och moderbolaget
2013-12-31
EUR/SEK

2012-12-31
EUR/SEK

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/– 2,5%

–/+ 4 MSEK

+/– 8 MSEK

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/– 2,5%

–/+ 14 MSEK

+/– 2 MSEK

Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer (till exempel
räntan) förblir oförändrade samt avtalade säkringar.
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 likvida medel samt lång- och kortfristiga
placeringar. För att hantera ränterisken i skulder används främst ränte
derivat i form av ränteswapavtal. Ränteriskerna mäts varje vecka och
skuldernas räntebindningstid får variera mellan 12 och 36 månader, vilket
är ändrat från att tidigare ha varit 6 till 24 månader.
Per den 31 december 2013 hade koncernen 10 (9) öppna räntede
rivat där rörlig ränta bytts mot bunden ränta, med en löptid mellan 5 (8)
månader och 6 (7) år. Nominella belopp och räntor för dessa är följande:
2013
SEK

Nominellt belopp (MSEK)

Bunden ränta

Rörlig ränta

605

2,52

1,10

Nominellt belopp (MSEK)

Bunden ränta

Rörlig ränta

505

2,87

1,50

2012
SEK

Räntederivatens verkliga värde uppgick netto per den 31 december 2013
till –4 MSEK (–22 MSEK) bestående av skulder om 4 MSEK (22 MSEK).
Känslighetsanalys ränterisk, koncernen och moderbolaget
Ränterisken för skuldportföljen är –/+ 10 MSEK (–/+ 13 MSEK), inklu
sive ränteswapavtal, mätt som förändringen av årlig räntekostnad vid en
ränteförändring på +/– 1 procent.
Ränterisken för tillgångsportföljen är +/– 4 MSEK (+/– 8 MSEK),
mätt som förändringen av årlig ränteintäkt vid en ränteförändring på +/–
1 procent.
Kreditrisk
Kreditrisk, bestående av kundkreditrisk samt motpartsrisk, är risken för att
motparten i en transaktion inte kommer att fullgöra sina finansiella avtals
förpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker bolagets fordran.
Kundkreditrisk
Krediter i samband med nya avtal och avtalsförlängningar kan beslutas
av avtalsadministrationen inom fastställda ramar. Övriga kreditbeslut tas
centralt inom treasuryenheten.
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Åldersfördelning kundfordringar: 1
Koncernen
2013
2012
Brutto Reserverat
Brutto Reserverat

Moderbolaget
2013
2012
Brutto Reserverat
Brutto Reserverat

Ej förfallet

331

316

301

291
79

< 30 dagar

72

91

67

30–90 dagar

16

2

19

1

91–180 dagar

8

2

2

8

2

2

> 180 dagar
Total

16

11

1

1

16

11

2

2

443

11

412

3

411

11

375

4

Avsättning för osäkra kundfordringar:

Koncernen
2013

Avsättningar vid årets början

Moderbolaget
2013

2012

3

7

2012

4

7

Reservering för befarade förluster

9

2

8

3

Återföring av tidigare reserveringar

–1

–4

–1

–4

Konstaterade förluster
Avsättning vid årets slut
Årets kostnad för osäkra fordringar
1

0

–2

0

–2

11

3

11

4

8

2

8

2

I koncernen ingår kundfordringar på intresseföretag och i moderbolaget ingår kundfordringar på koncern- och intresseföretag.

Motpartsrisk
Vid förvaltning av likviditet uppkommer kreditrisker relaterade till finansiella motparter. Dessa motpartsrisker är reglerade i finanspolicyn och placeringar
tillåts endast i instrument emitterade av motparter med hög kreditvärdighet, med givna limiter per motpart och för den riskklass som motparterna tillhör.
Enskilt största motpart svarar för 23 procent av utestående placeringar och finns inom motpartskategorin bank.
Redovisat och verkligt värde på finansiella instrument

Koncernen, 2013

Lånefordringar
Investeringar
Tillgångar/skul- Derivat som
används i
och kund
som hålles
der värderade till
säkringsfordringar
till förfall
verkligt värde via
1
redovisning Upplupet anskaff Upplupet anskaff
resultaträkningen
Verkligt värde Verkligt värde
ningsvärde
ningsvärde

Övriga
skulder
Upplupet
Summa
anskaff redovisat
ningsvärde
värde

Verkligt
värde

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga placeringar

95

Kundfordringar (externa)

431

Fordringar hos intresseföretag

1

Derivatinstrument
Kortfristiga placeringar

0
351

83

Kassa och bank
0

539

178

95
431

1

1

0

0

434

434

107

107

–

1 068

1 068

1 073

1 073

1 073

197

197

197

13

13

107
351

95
431

Finansiella skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder (externa)
Derivatinstrument

4

9

Skulder till kreditinstitut
Summa

50

2

793

793

2 063

2 076

2 076

793
4
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Koncernen, 2012

Tillgångar/skul- Derivat som
Lånefordringar
Investeringar
der värderade till
används i
och kund
som hålles
verkligt värde via
säkringsfordringar
till förfall
resultaträkningen1 redovisning Upplupet anskaff
Upplupet
Verkligt värde Verkligt värde
ningsvärde anskaffningsvärde

Övriga
skulder
Upplupet
Summa
anskaff redovisat
ningsvärde
värde

Verkligt
värde

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga placeringar

16

Kundfordringar (externa)

411

Fordringar hos intresseföretag

1

Kortfristiga placeringar

272

Kassa och bank

277

558

549

–

412

16

16

411

411

1

1

830

830

277

277

–

1 535

1 535

1 173

1 173

1 173

223

223

223

574

Finansiella skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder (externa)
Derivatinstrument

25

35

35

8442

844

844

2 240

2 275

2 275

10

Skulder till kreditinstitut
Summa
1
2

25

10

–

–

Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser de som klassificeras som att de innehas för handel enligt IAS 39.
Av beloppet avser 170 (164) lån i utländska valuta avseende säkring av nettoinvestering i utlandet.

För mer utförlig information om de olika kategorierna se not 2 ”Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper”.
Koncernen och moderbolaget
2013

Nivå
11

Nivå
22

Summa
Nivå redovisat
33
värde

Finansiella tillgångar

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

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:
– Kortfristiga placeringar

351

351

Summa

351

351

– Derivatinstrument

4

4

Säkringsredovisade derivatinstrument

9

9

13

19

Nivå
22

Summa
Nivå redovisat
3
3
värde

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:

Summa
Koncernen och moderbolaget
2012

Nivå
11

Finansiella tillgångar

 assaflödessäkring av räntederivat som används för säkring av framtida
K
räntebetalningar av skulder med rörlig ränta.
 äkringsredovisning av utländska nettoinvesteringar. Green Cargo har
S
valutalån om 19 MEUR som togs upp vid förvärvet av intresseföretaget
DB Schenker Rail Scandinavia A/S för att möta värdeförändringar i
eget kapital i DB Schenker Rail Scandinavia A/S.
För information om det belopp som redovisades i eget kapital samt
det belopp som togs bort från eget kapital och redovisades i resulta
träkningen, se not 28 ”Särskilda upplysningar om eget kapital”. Ingen
ineffektivitet föreligger för kassaflödessäkringar. För mer detaljerad
information om redovisning av säkringsinstrument och säkrade poster,
se not 2 ”Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper”.
Vinster/förluster netto på finansiella instrument
redovisade i resultaträkningen
Nedanstående tabell visar följande poster som redovisats i resultaträkningen:

Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:
– Kortfristiga placeringar

272

272

Summa

272

272

Finansiella skulder

 inster och förluster avseende valutakursdifferenser som påverkat
V
rörelseresultatet, inklusive vinster och förluster hänförliga till säkrings
redovisning av kassaflöden.
Vinster och förluster avseende finansiella valutakursdifferenser.

Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:
– Derivatinstrument

Säkringsredovisning
Vid utgången av 2013 tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IAS 39
enligt nedanstående:

25

25

Säkringsredovisade derivatinstrument

10

10

Summa

35

35

1

Enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.

2

 tifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inklu
U
deras i nivå 1.

3

Utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

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

V
 erkligt värderesultat för finansiella tillgångar/skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen.
Nettovinst/Nettoförlust:

Koncernen
2013
2012

Moderbolaget
2013
2012

Varav finansiella instrument
kategoriserade som:
Tillgångar/skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

17

–10

16

Säkringsredovisning

–7

8

–7

8

6

–4

6

–4

–10

16

–10

16

Lånefordringar och kundfordringar
Övriga skulder
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NOT 32

Pensioner

Allmän beskrivning av pensionsplaner
För tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar, årsskiftet
2000/2001, ansvarar Svenska staten för intjänade och ej betalda
pensionsutfästelser till de anställda i moderbolaget som var anställda
i affärsverket Statens Järnvägar före bolagiseringen. För dessa anställda
gäller de statliga pensionsplanerna PA 91 eller PA 03 som administreras
av Statens Pensionsverk (SPV). PA 91 är en förmånsbestämd plan 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 pen
sion. De anställda har erbjudits möjlighet att ligga kvar i dessa planer. Då
PA 91 och den förmånsbestämda delen av PA 03 bedömts som mindre
planer (ej väsentliga för koncernen) har de i sin helhet klassificerats som
avgiftsbestämda. För alla nyanställda gäller ITP-planen som normalt har
65 år som pensionsålder. Åtaganden för ålderspension och familjepension
för tjänstemän inom ramen för ITP tryggas genom en försäkring i Alecta.
Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta
en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskaps
året 2013 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det
möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensions
planen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas
därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar
som är tecknade i Alecta uppgår till 42 Mkr (45 Mkr). Alectas överskott
kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången
av 2013 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsoliderings
nivån preliminärt till 148 procent (129 procent). Den kollektiva konsoli
deringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent
av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska
beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. De som är
födda 1979 och senare omfattas av en avgiftsbestämd ITP-plan. I Green
Cargo AB förekommer även sk antastbara pensioner vilka övertagits från
dotterföretaget TGOJ Trafik AB per den 1 januari 2011. Förpliktelse och
kostnader för dessa pensioner redovisas i koncernen enligt IAS 19.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernen
Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser
Verkligt värde på förvaltningstillgångar

2012
2013 (omräknat)
55

59

–55

–54

Underskott/(Överskott) i fonderade planer

(0)

5

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

12

13

Summa underskott i förmånsbestämda pensionsplaner

12

18

Skuld i balansräkningen inklusive särskild löneskatt

12

18

Översikt förmånsbestämda planer
De förmånsbestämda pensioner vars tryggande redovisas i balans
räkningen utgörs av ITP-S planen samt PA 91 och antastbara förtida
pensioner. ITP-S planen är snarlik ITP-planen och är för Green Cargo
AB tryggad genom försäkring hos ett försäkringsbolag. Planen PA 91
omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension samt efterlevandepen
sion. Tryggande av ålderspension inom PA91 sker genom avsättning i
balansräkningen.
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Förändringar i den förmånsbestämda
förpliktelsen under året är följande:

Koncernen
Per 1 januari 2012 (omräknat)

Verkligt
värde på
Nuvärdet förvaltav förplik- ningstilltelsen gångar Summa
73

–55

18

Kostnader för tjänstgöring under inne
varande år

1

–

1

Räntekostnader

2

–2

0

–

3

Avkastning på förvaltningstillgångar
exklusive belopp som ingår i ränte
kostnader
Erfarenhetsbaserade (vinster)/förluster
Avgifter från arbetsgivaren

–1
–

3
–1

–1

–1

Utbetalda ersättningar

–3

1

–2

Per 31 december 2012 (omräknat)

72

–54

18

Per 1 januari 2013

72

–54

18

Kostnader för tjänstgöring under
innevarande år

1

–

1

Räntekostnader

2

–2

0

Avkastning på förvaltningstillgångar
exklusive belopp som ingår i ränte
kostnader

–

1

1

(Vinst)/förlust till följd av förändrade
finansiella antaganden

–3

–

–3

Erfarenhetsbaserade (vinster)/förluster

–2

–

–2

Särskild löneskatt relaterad till
omvärderingar

–1

–

–1

–

–1

–1

Utbetalda ersättningar

–2

1

–1

Per 31 december 2013

67

–55

12

Avgifter från arbetsgivaren

Förvaltningstillgångarna
består av följande

Noterade

Onoterade Summa

Egetkapitalinstrument/Aktier

17

4

21

Räntebärande värdepapper

21

–

21

5

–

5

8

–

8

51

4

55

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

årsredovisning

Förmånsbestämda pensioner redovisade enligt RFR 2

Pensionskostnad som redovisas i årets resultat
2012
2013 (omräknat)

Koncernen

Nettoskuld i balansräkningen

Kostnader för tjänstgöring under innevarande period

1

1

Moderbolaget

Räntekostnader

0

0

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

1

1

Koncernen uppskattar att 2 MSEK blir betalda under 2014 till fonderade
(och ofonderade) förmånsbestämda planer (som redovisas som förmåns
bestämda) och att 89 MSEK blir betalda under 2014 till de förmånsbe
stämda planer (som redovisas som avgiftsbestämda).

2013

2012

Förpliktelsens nuvärde avseende helt eller
delvis fonderade pensionsplaner (–)

6

8

Förpliktelsernas nuvärde avseende
ofonderade pensionsplaner (–)

6

5

12

13

2013

2012

13

15

Netto redovisat avseende pensions
förpliktelser
Förändringar i nettoskulden

Antagande för förmånsbestämda förpliktelser
De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen.

Moderbolaget
Nettoskuld vid årets början avseende
pensionsåtaganden

Koncernen

2013

2012

Diskonteringsränta per den 31 december, %

3,80

3,50

Förväntad löneökningstakt, %

3,0

3,0

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

0

0

Förändring i inkomstbasbelopp, %

3,0

3,0

Pensionsbetalningar (–)

–1

–2

Nettoskuld vid årets slut

12

13

Inflation, %

2,0

2,0

Personalomsättning, %

3,5

3,5

Utnyttjandegrad antastbara pensioner, %
Livslängdsantagande

50,0

50,0

FFFS
2007:31

FFFS
2007:31

Grund för antaganden
Diskonteringsräntan ska enligt IAS 19 fastställas baserat på marknads
mässig avkastning på företagsobligationer på balansdagen. Vid avsaknad
av en fungerande marknad för företagsobligationer ska statsobligationer
istället användas. I Sverige tillåter praxis att bostadsobligationer istället
används som bas för diskonteringsräntan då en fungerande marknad för
företagsobligationer inte anses finnas. Green Cargo har valt att basera
diskonteringsräntan utifrån svenska bostadsobligationer. Förpliktelsens
duration är 14 år. Den förväntade löneökningstakten och förändring
i inkomstbasbelopp väntas följa varandra. Antagandet baserar sig på
den ökningstakt som är rimlig i förhållande till andra parametrar, främst
inflation och förväntad utveckling på arbetsmarknaden. För antagande om
inflation har använts Riksbankens långsiktiga mål. Personalomsättning och
utnyttjandegrad avseende antastbara pensioner, har fastställts baserat på
historisk erfarenhet.

Nettoskuld

2013-12-31 2012-12-31

Oantastbar pensionsskuld

6

8

Antastbar pensionsskuld

6

5

12

13

12

13

2013

2012

Kostnad för intjänande av pensioner m.m.

1

0

Kostnad för pensionering i egen regi
exkl skatter

1

0

Försäkringspremier eller motsvarande (+)

94

97

Årets pensionskostnad exkl skatter

95

97

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exkl skatter

95

97

Härav kreditförsäkras via PRI
Av nettoskulden omfattas 12 av tryggandelagen.
Kostnader avseende pensioner
Moderbolaget
Pensionering i egen regi

Pensionering genom försäkring

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 95 (97) i rörelsen och
0 (0) i finansnettot.
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Årsredovisning

Underskrifter
Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upp
rättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder respektive god redovisningssed och ger

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

Solna den 27 mars 2014

Lennart Pihl
Styrelseordförande

Ann-Christine Hvittfeldt
Ledamot

Margareta Alestig Johnson
Ledamot

Lars Erik Fredriksson
Ledamot

Tryggve Sthen
Ledamot

Lotta Stalin
Ledamot

Stefan Bieder
Personalrepresentant

Peter Lundmark
Personalrepresentant

Jan Kilström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2014
KPMG AB
Hans Åkervall
Auktoriserad revisor
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årsredovisning

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Green Cargo AB, organisationsnummer 556119-6436
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för Green Cargo AB för år 2013. Bolagets årsredo
visning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av
detta dokument på sidorna 12–54.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger en
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Standards,
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedö
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsent
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovis
ningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31
december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden för året enligt International Financial
Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovis
ningslagen. En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvalt
ningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträff
ande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Green Cargo AB för år 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi gran
skat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 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 aktiebolags
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 27 mars 2014
KPMG AB
Hans Åkervall
Auktoriserad revisor
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Hållbarhetsredovisning

Green Cargos nyckeltal
Green Cargos verksamhet styrs bland annat av de krav och direktiv som
ägaren har på oss i form av avkastning på operativt kapital och netto
skuldsättningsgrad. För att Green Cargo ska kunna uppfylla kraven
behöver vi vara uthålligt lönsamma och ha en hållbar verksamhet. Därför
har Green Cargo ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet i fokus.
För att kunna mäta resultaten sätts tydliga mål som följs upp i verksam
heten genom finansiella och icke-finansiella nyckeltal.
I arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning för Green
Cargo AB, är särskild hänsyn tagen till de rapporteringskrav som
ställs på statligt ägda bolag. Det som för staten är väsentligt att
rapportera om blir därför viktigt för Green Cargo som företag.
Styrelsen har under 2013 tagit fram nya hållbarhetsmål på upp
drag av staten. Dessa är beslutade och kommer att följas upp
med start 2014. Mer om detta finns på sidan 7.
Green Cargos nyckeltal — finansiella och icke finansiella
I avsnittet redovisas Green Cargos finansiella nyckeltal under
Finans (Avkastning på kapital, Soliditet och Utdelning), samt
de fem icke finansiella nyckeltalsområdena: Säkerhet, Kvalitet,
Medarbetare, Samhälle och Miljö. Redovisningen av de ickefinansiella nyckeltalen och nyckeltalen för finans avser utfallet
på koncernnivå.
Devisen ”Med säkerhet och kvalitet ska Green Cargo bli ett
lönsamt företag” kopplas tydligt till medarbetarnas vardag genom
de övergripande målsättningarna och sättet dessa mäts på.
Säkerhet mäts genom ett trafiksäkerhetsindex och Kvalitet
mäts som punktlighet till kund. Medarbetare följs upp genom
mätning av sjukfrånvaro, Miljö mäts som liter diesel per 1000
nettotonkilometer och Samhälle mäts på antal volontärtimmar
som personalen tar ut. En mer utförlig beskrivning av dessa
nyckeltal finns under respektive rubrik längre fram.
Ansvaret för ledning och styrning av Green Cargos verksam
het ligger i första hand hos VD. Styrande dokument, affärsplan
och verksamhetsplaner beskriver tydligt ansvarsområden och
hur arbetet i vardagen ska ledas och bedrivas. Ledningsgruppen
ansvarar genom sina respektive divisionsgrupper och organisa
tioner för att leda och styra divisionerna Marknad, Försäljning,
Produktion, Planering, Fordon samt staberna Finans, HR, IT,
Kommunikation, Programkontor och Juridik & Inköp.
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Så definieras mål och nyckeltal
Mål och nyckeltal, finansiella såväl som icke-finansiella, för hela
koncernen beslutas i en affärsplan som är rullande på tre år.
Affärsplanen tas fram av ledningsgruppen och beslutas i styrelsen.
För att kunna vara ett hållbart företag som kontinuerligt levererar i
enlighet med målen inkluderas konkreta aktiviteter i affärsplanen.
Så kommuniceras nyckeltal och
uppföljningen till medarbetarna
Green Cargos chefer och medarbetare har i det dagliga arbetet
hjälp av rutiner, processer och riktlinjer för att kommunicera mål
och vision. Leverans i förhållande till målsättningarna kommunice
ras ofta genom arbetsplatsträffar och/eller månatliga rapporter.
Uppföljningen av de icke-finansiella nyckeltalen ser Green
Cargo som ett verktyg för ständiga förbättringar och kontinuer
lig uppföljning ger möjligheter till att arbeta mer förebyggande
och minska bolagets risker innan negativa avvikelser hinner få
större konsekvenser. Resultaten kommuniceras kontinuerligt via
flera kanaler för att säkerställa att alla medarbetare kan följa
och engagera sig i företagets övergripande resultat:
Monitorer/anslagstavlor ger uppdatering till medarbetare om
aktuella nyckeltal.
 rbetsplatsträffar – med fokus på de lokala utfallen och akti
A
viteterna, och resultat från hela koncernen rapporteras.
 edarbetarsamtal – medarbetarens perspektiv och målsätt
M
ning förenas med företagets övergripande mål
Intranätet Cargonet – huvudsaklig kanal för rapportering av
utfallet för hela Green Cargo.

Hållbarhetsredovisning

Finans
Under året har en fortsatt lågkonjunktur och omstruktureringar hos
Green Cargos kunder påverkat resultatet negativt. För att möta detta
så fokuserar Green Cargo på kärnverksamheten och ser samtidigt
över transportnätverkets omfattning.
Green Cargo har från 2013 nya ekonomiska mål. Nettoskuldsätt
ningsgraden ska uppgå till minst 0,6 och högst 0,9. Avkastning på
operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent över en konjunk
turcykel. Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst
efter skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden
efter utdelning hamnar inom målintervallet. VD och ledning har
ansvar för att styra och följa upp verksamheten så att ägarens
övergripande ekonomiska mål nås. Detta innebär säkerställande
av resultatfokus tvärs organisationen, ett effektivt utnyttjande och
styrning av kapital tillsammans med en rimlig finansiell risknivå.
Hänt under 2013
Konjunkturnedgången som starkt präglade andra halvåret av
2012 har fortsatt under 2013 och framförallt under årets första
kvartal. Inom våra största branscher, Skog och Stål, har det under
året skett en strukturförändring där anläggningar och maskiner
stängts ner till följd av överkapacitet. Både volymer och omsätt
ning har totalt sett påverkats negativt och nått en betydligt
lägre nivå jämfört med föregående år. Under kvartal två och tre
sågs dock tydliga förbättringar av omsättning och genomförda
åtgärder, bland annat i form av krisavtal med reducerad arbetstid
och lön, som hade en positiv effekt på kostnaderna och därmed
resultatet. Förbättrat utfall inom andra målområden, framförallt
Säkerhet och Kvalitet (punktlighet) hade också en positiv påver
kan på lönsamheten. Några större enskilda olyckor under året
gav dock höga kostnader och olyckskostnaderna ökade därför
2013 trots ett i övrigt gott säkerhetsresultat.
För Green Cargo handlar hållbarhet bland annat om att
företagets miljöanpassade verksamhet måste vara ekonomiskt
hållbar. Företaget måste drivas med vinst, eftersom förluster i
sig är ett miljöhot, då det krävs en uthållig ekonomi för att klara
framtidsinvesteringar och utveckling. Finns inte godsjärnvägen
kvar och kan konkurrera med de andra transportslagen blir
miljön lidande.
Effekten av lågkonjunkturen och strukturella problem för
flera av Green Cargos kunder, medför att nätverket inte fylls och
det leder i sin tur till ett negativt resultat. Med detta som bak
grund har en omfattande översyn av det framtida transportnät
verket samt organisation inletts under 2013. För att säkerställa
en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling har möjligheter till
omfattande effektiviseringar identifierats och mål för dessa är
satta till en resultatförbättring på cirka 400 MSEK till år 2016.

Viktiga satsningar under året
Under året slutfördes den beslutade strategin med att fokusera
på kärnverksamheten – järnvägstransporter. Detta resulterade
bland annat i försäljning av fastigheter.
Projekt för att identifiera effektiviseringar och genomföra en
omorganisation för att säkra ett effektivt resursutnyttjande har
påbörjats och i stora delar avslutats under 2013.
Årets resultat – Finansiellt
Trots en avsevärd resultatförbättring under kvartal två och tre
uppvisar Green Cargo ett sämre resultat jämfört med föregående
år. Arbetet med att förbättra verksamheten så att de fastställda
finansiella ägarkraven kan nås pågår fortsatt under 2014. För
ytterligare information om de finansiella målen och utfall avse
ende koncernens lönsamhet och finansiella ställning hänvisas till
förvaltningsberättelsen och efterföljande räkenskaper.
Utfall
2012

Mål
2013

Utfall
2013

Avkastning på operativt kapital, %

neg

0,8

neg

Nettoskuldsättningsgrad, %

0,6

0,7

1,0

–

50

–

Utdelning av årets vinst, %
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Säkerhet
Green Cargos interna säkerhetsarbete har utvecklats bra under året.
Helhetsresultatet dras dock ner av ett antal större urspårningar där
brister i infrastrukturen har varit orsaken i de flesta fallen.
Hänt under 2013
Under 2013 har antalet olyckor fortsatt att minska, framförallt
mindre olyckor som uppstår i samband med växling av vagnar.
Trots att året inleddes med en lång sträng vinter som orsakade
en ökning av antalet urspårningar som berodde på snö, is och
kyla så minskade antalet olyckor under helåret med 6 procent.
2013 har säkerhetsmässigt präglats av ett antal stora
tågurspårningar där den övervägande delen av dessa berott
på bristande underhåll av spåranläggningen på hårt trafikerade
järnvägslinjer. Framförallt drabbades Norra stambanan och
Malmbanan av flera långa trafikavbrott under sommaren efter
att godståg spårat ur. Flera allvarliga säkerhetsbrister på spår
anläggningen har upptäckts i de olycksutredningar som Green
Cargo och Trafikverket genomfört.
Viktiga säkerhetssatsningar under året
Det långsiktiga arbetet med att motivera medarbetarna till säkra
beteenden i det dagliga arbetet har fortsatt och uppmaningen
att alltid sätta säkerheten främst har resulterat i att antalet
olyckor reducerats. Green Cargo stärkte under 2013 säker
hetskulturen på alla nivåer i organisationen ytterligare genom
fortbildning av all personal, bland annat genom återkommande
trafiksäkerhetsseminarier och utbildningar. Green Cargo har
engagerat sig i branschöverskridande säkerhetssamarbeten,
genom Branschföreningen Tågoperatörerna och i direkt sam
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arbete med Trafikverket. Andra samarbeten berör bland annat
Gruppen för Nationell Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet
(GNS) och Forum för gemensam riskhantering (FRI).
Årets resultat – Säkerhet
Det viktigaste och överordnade säkerhetsmålet, att ingen med
arbetare inom Green Cargo ska ha mist livet eller skadats svårt
på grund av trafikproduktionen, uppnåddes.
Trafiksäkerhetsindex är ett övergripande mått på trafik
säkerhetsnivån inom företaget. Indexet bygger på en värdering
av alla inträffade olyckor i järnvägsproduktionen under en viss
tid, baserat på de olycksdefinitioner som Transportstyrelsen
fastställt. Varje olycka tilldelas ett riskvärde, beroende på allvar
lighetsgrad, som påverkar indexnivån nedåt. Vid index 100 har
inga olyckor inträffat. Indexet är justerat för volymförändringar
för att vara jämförbart över tid. Målet för 2013 var satt till 95,0
och resultatet för trafiksäkerhetsindex uppnådde 94,7. Bidrag
ande till att målet inte nåddes var de stora tågurspårningarna
som har stor negativ inverkan på resultatet.

Trafiksäkerhetsindex för järnväg

Utfall
2012

Mål
2013

Utfall
2013

94,7

95,0

94,7

Trend

Hållbarhetsredovisning
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Källor: Svenska Trafikverket, finska Trafikverket, Jernbaneverket, stambanorna övriga Europa från UIC.
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Kvalitet
2013 bjöd på både hård vinter och höststormar. Trots det så leve
rerade Green Cargo 95 procents punktlighet inom utlovad timme.
En punktlighet som är branschledande.
Hänt under 2013
Trots besvärliga väderförhållanden med mycket snö och kyla
inledningsvis och en avslutning på året med återkommande stor
mar i kombination med det bristande underhållet av infrastruk
turen, levererar vi 2013 för andra året i rad en punktlighet på
95 procent. Green Cargo arbetar proaktivt och långsiktigt med
att förbereda lok, vagnar och personal för att minska störningar
orsakade av väderförhållanden, men det eftersatta underhållet
av infrastrukturen påverkar kvaliteten och våra kunder negativt.
Leveranspunktlighet till kund är avgörande för att behålla
och attrahera nya kunder. Därför är vi stolta över det struktur
erade förbättringsarbetet som inleddes 2011 för att förbättra
Green Cargos förmåga att leverera i tid till kund. Inom Green
Cargo arbetar vi dessutom aktivt för att öka kvalitetsmedvet
andet hos vår personal och leverantörer för att nå en uthållig
kvalitetsnivå och leverera en kvalitet till kunderna som gör valet
av transportör enkelt.
Trafikverkets punktlighetsstatistik
Trafikverkets statistik för 2013 visar att Green Cargos tåg
punktlighet sammantaget är drygt 11 procentenheter högre än
genomsnittet för våra sex största konkurrenter på godstågs
sidan i Sverige. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godståg
redovisar punktligheten mellan bangårdar och mäter ankomst
med max 5 minuters avvikelse. Den avgörande kvaliteten för
näringslivets godstransporter är dock leverans till mottagaren.
Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn eller en
lageranläggning. Green Cargo mäter därför punktlighet genom
leverans till kund inom utlovad timme.
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Det är glädjande att våra konkurrenter minskar gapet och förbätt
rar sin ankomstpunktlighet, eftersom det indirekt leder till mindre
störningar för Green Cargo på spåren. Tyvärr räcker inte detta,
dagens låga punktlighetsnivå gör att det finns stora kvalitets
brister i hela järnvägssystemet. Green Cargo har varit drivande
i frågan för ett branschövergripande förbättringsarbete för att
ytterligare förbättra kvaliteten mellan bangårdar, och därigenom
öka Green Cargos förutsättningar att bli ännu bättre på att leve
rera vagnar i tid till kunderna.
Viktiga kvalitetssatsningar under året
Vi har fortsatt vårt arbete med att öka transparensen vilket i sin
tur gör det möjligt att identifiera systematiska kvalitetsbrister
och förebygga samt minska de orsaker som leder till kvalitets
störningar i verksamheten. Satsningar på ökad kommunika
tion och visualisering av kvalitetsutfallet har gjorts för att öka
medvetenheten hos medarbetarna om vikten av att kontinuerligt
leverera hög kvalitet. Under 2013 implementerades också hand
datorer för att rapportera tåg och vagnar, vilket innebär ökad
rapporteringskvalitet och kontroll på vagnarna.
Årets resultat – Inrikes kvalitet/punktlighet
Green Cargo mäter punktligheten till kund inom utlovad timme
på 40 000–50 000 vagnar varje månad. För helåret 2013 ingår
cirka 525 000 vagnar i punktlighetsmätningen.

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

Utfall
2012

Mål
2013

Utfall
2013

95

95

95

Trend
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Medarbetare
Besparingar, omorganisation och utbildningssatsningar har präglat
2013. Det gångna året har varit intensivt men arbetsplatsolyckorna
har ändå minskat men målet för sjukfrånvaro nås inte.
Hänt under året
På medarbetarsidan präglas 2013 av besparingar och effektivi
seringsarbete för att nå lönsamhet i företaget.
Personalbehov och efterfrågan av våra transporttjänster
Under året har efterfrågan på marknaden varit låg. Det första
halvåret genomfördes en arbetstidsförkortning för de flesta
anställda inom Green Cargo för att spara pengar och undvika
uppsägningar. Rekryteringsbehovet är dock fortsatt stort i
Driftområde Nord.

tionsutvecklingen som är en del av förändringsarbetet. Green
Cargo har under året fortsatt driva arbetet med att bibehålla ett
aktivt och öppet samtalsklimat sinsemellan medarbetare samt
mellan chefer och medarbetare.

Strukturförändringar
Jan Kilström tillträdde som VD i maj 2013 och den 1 oktober
2013 presenterade han Green Cargos nya organisation. Lednings
gruppen har förändrats och ett chefsled är borttaget. Befattningen
Produktionsdirektör har tagits bort och tidigare Marknad har
delats upp i en traditionell marknadsenhet och en renodlad försälj
ningsenhet. Kundservice har placerats under driftenheten. Produk
tion har delats upp i delarna; Produktion, Planering och Fordon.
Avdelningarna IT samt Juridik & Inköp ingår också de i lednings
gruppen som en konsekvens av reduceringen av ett chefsled. HR,
Finans och Kommunikation rapporterar precis som tidigare direkt
till VD. Den helt nya enheten Programkontor kommer att ha som
främsta arbetsuppgift att driva förändringarna i den nya organisa
tionen. Samtliga är direktrapporterande till VD.

Samverkan/arbetstidsförkortning
I januari 2013 tecknade Green Cargo tillsammans med facken
tjänstesektorns första avtal om arbetstidförkortning. En volym
minskning gav ett överskott av medarbetare. Överskottet skulle
kunna komma att balanseras av stora pensionsavgångar kombine
rat med en konjunkturuppgång, men först efter sommaren, så detta
föranledde initiativet om arbetstidsförkortningen. Denna genomför
des under februari–maj för alla medarbetare exklusive säljare och
enstaka nyckelfunktioner. Villkoren löd 80 procent arbete med 90
procent av lönen samt oreducerad pensionsinbetalning från före
taget, vilket motsvarar villkoren för tidigare arbetstidsförkortningar i
näringslivet. Engagerade medarbetare, gott samarbete med facken
tillsammans med planeringssystemstöd utgjorde grunden för ett
genomförande med kort implementeringstid. Åtgärden genom
fördes för att minska kostnader i hopp om konjunkturuppgång till
hösten, uppgången uteblev dock. Under hösten har därför andra
aktiviteter i syfte att skapa ett långsiktigt lönsamt Green Cargo
inletts under namnet ”vägen till lönsamhet 2016”.
Totalt kom 172 medarbetare att lämna Produktionen under
2013 i pension/annan rörlighet.

Viktiga aktiviteter under året
Dialog
Förutom de sedvanliga informationskanalerna har också infor
mations- och dialogmöten hållits på ett 30-tal orter i landet.
Detta har skett för att informera om den pågående organisa

Hälsa
Under året har återkopplingar skett till respektive organisations
del över det hälsoresultat som uppnåddes vid hälsoscreeningen
i oktober 2012. 1703 medarbetare deltog och resultatet på hel
hetsnivå visade på friska medarbetare, dock är fysisk aktivitet,
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kostvanor kopplat till nattarbete samt tobaksförbrukning områ
den Green Cargo kan påverka. Varje del i organisationen driver
därför, för dem relevanta, hälsoaktiviteter med målsättningen
att inför hälsoscreeningen 2014 öka andelen medarbetare i
friskgruppen med 8 procent.
Prestations- och Utvecklingssamtal
Under 2013 har en ny process för medarbetarsamtal införts
med syfte att stärka och utveckla både medarbetarna och före
taget. Samtliga chefer och de flesta medarbetare har genomfört
sitt personliga samtal under detta implementeringsår, med
undantag för lokförare och bangårdspersonal vilka kommer att
genomgå detta under 2014. Prestations- och utvecklingssam
talet ska genomföras två gånger per år och kompletteras med
kontinuerliga uppföljningssamtal i vardagen. Det första samta
let, med fokus på planer och mål för det kommande året samt
utvecklingsbehov, genomfördes under den första halvan av året.
Det andra samtalet, med fokus på uppföljning, genomfördes
under den andra halvan av året. Dessa samtal lägger också en
stadig grund för kommande lönesamtal.
Ledarutveckling
För att utveckla och stärka ledarskapet har ett företagsgemen
samt ledarutvecklingsprogram genomförts. Programmet syftar
till att utveckla chefernas förmåga att skapa förutsättningar för
goda prestationer både hos medarbetarna och i verksamheten,
nå kortsiktiga och långsiktiga mål, samt att bygga vår gemen
samma kultur och harmonisera ledarrollen över hela företaget.
Utgångspunkten är de verksamhetsutmaningar företaget står
inför och de fem ledarkompetenserna; samarbete, affärsmässig
het, resultatfokus, utveckling och kommunikation.
Programmet består av fyra moduler; leda medarbetare, leda
grupper, leda på Green Cargo och leda mig själv. Under dessa
moduler har olika perspektiv på ledarskap och chefskap belysts.
Efter genomfört program ska deltagarna ha fått med sig; kun
skap och förståelse för det sammanhang där ledarskap utövas,
förtydligande av de krav som ställs på ledare, många praktiska
verktyg för att få trygghet i att kunna agera fullt ut i rollen som
ledare samt stor personlig utveckling.
Deltagarna på varje program har representerat hela företa
get, vilket har skapat ett stort ledarnätverk tvärs organisationen.
Satsningen kommer att fortsätta under 2014 för de chefer som
ännu inte hunnit delta under 2013.

Utbildning och utveckling
Utöver ordinarie fort- och utbildning under året har ett flertal
utbildningar genomförts så att lokförare har rätt behörighet
och kompetens att framföra fordon i Norge. Ett nytt koncept
för grundutbildning i arbetsmiljö har utvecklats och genomförts
i samarbete med Feelgood. Både chefer och medarbetare har
utbildats i att genomföra medarbetarsamtal. Stor vikt har även
lagts vid att skapa struktur kring utbildning och kompetens. Ett
IT-baserat utbildningsregister har införts för samtliga utbild
ningar som genomförs inom företaget.
Förarbevis och kompletterande intyg
Samtliga förare av fordon behöver, utifrån det nya lokförardirekti
vet som infördes 29 oktober 2011, inneha förarbevis och komplet
terande intyg för att vara behörig att framföra järnvägsfordon. För
arbeviset styrker att man uppfyller vissa krav avseende medicinsk
och psykologisk lämplighet, utbildning och allmänna yrkeskvalifi
kationer. Det kompletterande intyget anger vilken järnvägsinfra
struktur man har rätt att köra på och vilken typ av järnvägsfordon
man är behörig att framföra. Dessa ska alltid medföras när man är
i tjänst. Nya rutiner, arbetssätt och en teknisk lösning för regis
ter av kompletterande intyg har därför införts. Samtliga chefer
har utbildats i det nya arbetssättet och regelverket. Vi är stolta
att meddela att Green Cargo i december 2013 var först ut bland
järnvägsföretagen att tillämpa den nya lagstiftningen fullt ut.
Rapporterade arbetsplatsskador
24 fall av arbetsskador eller arbetssjukdom förekom inom Green
Cargo koncernen under 2013. Det är en minskning med ett fall i
förhållande till året innan. Vårt ständiga fokus på att sätta säker
heten i första hand betalar sig väl och gör att vår olycksstatistik
med personskador hålls på en låg nivå. I 13 fall fick vårdinrätt
ning uppsökas och 3 av dessa fall innebar sjukhusvistelse i mer
än ett dygn. Årsresultatet är med tanke på den hårda vintern
som rådde över hela landet i början av året klart glädjande, då
halkolyckor annars är vanliga under dessa omständigheter.
Medarbetare; könsfördelning, ålder, anställningstid
Av Green Cargos medarbetare är cirka 12 procent kvinnor,
motsvarande siffra på chefsposition är cirka 18 procent. Ande
len medarbetare över 50 år har ökat med en procentenhet.
Företagets åldersstruktur är alltjämt en stor utmaning gällande
generationsväxling och kompetensöverföring. Årets resultat för
den samlade sjukfrånvaron blev 3,7 procent vilket är samma
notering som under 2012. Det innebär att Green Cargo inte
når målet för sjukfrånvaro 2013.

Åldersfördelning, %

Sjukfrånvaro i %
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<30 år

30–50 år

>50 år

8

34

58

Utfall 2012

Mål 2013

Utfall 2013

3,7

3,5

3,7

Trend

Hållbarhetsredovisning

Samhälle
Green Cargo är beroende av många andra aktörer i samhället.
Påverkansarbetet har fokuserat på planerade höjningar av ban
avgifterna som inte har motsvarighet i förbättrad infrastruktur.
Hänt under 2013
En fungerande infrastruktur är a och o
Green Cargo arbetar själva och i nära samarbete med andra
intressenter för en rimlig nivå på drift, underhåll och reinveste
ringar i järnvägssystemet. Politiska beslut och Trafikverkets age
rande påverkar Green Cargo och för att kunna fortsätta tillhanda
hålla hållbara godstransporter så måste Green Cargo vara med
i beslutsprocesserna. Ett exempel på beslut som Green Cargo
försöker att påverka är när regeringen och Trafikverket väljer att
fortsätta med höjningar av banavgifterna trots att Riksdagen har
beslutat att stoppa dessa. Green Cargos ståndpunkt är att en
bättre fungerande infrastruktur först måste på plats, sedan kan
höjningar av banavgiften diskuteras. Därför har Green Cargo leve
rerat ett förslag på hur höjningarna kan genomföras i samarbete
med Näringslivets transportgrupp, Alliansens järnvägsgrupp och
Skogsindustriförbundet. Förslaget innehåller också värderingar
av driftstörningar och kvalitetsbrister i systemet.
Nya hållbarhetsmål
Green Cargo ägs av svenska staten. De statligt ägda företagen
ska vara föredömen inom hållbart företagande och därför har
Green Cargos styrelse fått i uppdrag av ägaren att arbeta fram
långsiktiga hållbarhetsmål. Målen har tagits fram under 2013
och kommer att börja följas upp under 2014. Inom Samhälle så
rör de nya målen minskad sjukfrånvaro och ökad andel kvinnor
i ledande befattning.
Successiv tilldelning av tåglägen
Green Cargo initierade ett pilotprojekt kring successiv tilldelning
av tåglägen under 2012. Det innebär att de tåglägen som finns
att tillgå inte ska behöva ansökas om långt innan tågoperatören
själv vet om det finns det finns ett transportbehov. Effekten blir
en ständig optimering och under 2013 har Green Cargo gått
vidare och implementerat detta på bred front i tågplaneringen. De
oanvända tåglägena blir då lediga för andra operatörer eftersom
tågläget ej är uppbokat i förväg. Processen blir också mindre
resurskrävande eftersom Green Cargo står för planeringen av
sina egna tåglägen och Trafikverket endast godkänner resultatet.

Tillsammans för tåg i tid
Under året har ett projekt för ökad punktlighet i järnvägssys
temet initierats. I projektet deltar representanter från tågtill
verkare, kollektivtrafik, långväga persontrafik, Trafikverket och
Jernhusen. Green Cargo deltar genom Branschföreningen
Tågoperatörerna. Ett första projekt för att förbättra avgångs
punktligheten från Malmö godsbangård är i gång.
Årets resultat – Samhällsengagemang
BRIS – God grund för goda förutsättningar
Green Cargo står för sunda värderingar och värnar extra mycket
om de ungas förutsättningar, därför skänker Green Cargo varje
år 50 000 kronor till BRIS, Barnens Rätt I Samhället, istället för
julklappar till de anställda.
Green Cargo Volontär
”Green Cargo Volontär” är ett program där alla medarbetare
har möjlighet att använda en arbetsdag (8 timmar) per år för
att arbeta ideellt med någonting de själva väljer. Resultatet
för volontärprogrammet har tidigare ökat kontinuerligt sedan
det infördes. I år har resultatet dock minskat i samband med
personalminskningar och försäljning av viss verksamhet. Målet
för antal arbetade volontärtimmar per år och medarbetare har
därför inte uppnåtts.
Utfall
2012

Mål
2013

Utfall
2013

Green Cargo volontär, antal timmar 1 085

1 500

655

Trend

EU-bidrag för installation som stöder ERTMS
I Europa pågår en förnyelse och homogenisering av tågstyrnings
systemet. Sverige har ett system som kallas ATC och nu pågår
en successiv övergång till ERTMS. Syftet är höjd säkerhet och
kapacitet i järnvägssystemet samtidigt som gränsöverskridande
transporter förenklas. Green Cargo har under året fått bidrag
beviljat från EU för del av kostnaden för installation av ERTMS.
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Miljö
Green Cargo hjälper svensk industri att nå hållbarhetsmålen. För att
kunna göra det så arbetar Green Cargo hela tiden för att minska för
brukningen av både diesel och el. Att kunna mäta är en förutsättning
för förbättring så installation av elmätare har varit prioriterat under året.
Green Cargo levererar transportlösningar med låg energiför
brukning drivna med fossilfri energi. Vattenkraft och lättrullande
stålhjul gör att Green Cargo är ensamma om rikstäckande
transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
Green Cargo har också ett integrerat och certifierat verksam
hetsledningssystem som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Aktiviteterna inom miljöledningssystemet är huvudsakligen
inriktade mot det arbete som utförs med diesellok eftersom det
är där den största miljöpåverkan uppkommer. Nyckeltalet som
följs inom miljö är dieselförbrukning mätt som liter diesel per
1 000 nettotonkilometer. Målet för 2013 var att understiga 0,8
liter. Helårsresultatet stannade dock på 0,83 liter. Detta beror
troligen på att transportvolymerna i systemet gått ner men die
selförbrukningen följer inte med ner fullt ut, eftersom diesello
kens arbete på till exempel bangårdar och på rälssträckor utan
el inte sjunker lika mycket som de totala volymerna.

Green Cargo arrangerade traditionsenligt utdelningen av Green
Cargo Klimatintyg och i år fick 35 kundföretag Green Cargo
Klimatintyg. Intygen delades ut i samband med en visning av
verksamheten i Hallsberg och de visar att kundernas trans
porter med Green Cargo orsakar mindre än 10 gram fossil
koldioxid per nettotonkilometer. Stena Recycling fick utmär
kelsen Årets Klimatkomet för största genomförda förändring
och miljömässiga förbättring i sitt transportupplägg. Stena
Recycling har under lång tid arbetat för att öka andelen järnväg
i sina transporter och flera nya upplägg har skapats med Green
Cargo som leverantör.
Miljöpåverkan från Green Cargo AB
Emissioner totalt

2013

2012

2011

32 234

36 614

50 260

242,7

289,6

405,8

Kolväten, transporter, ton

21,1

24,7

41,8

Partiklar transporter ton

4,5

5,6

7,3

Fossil energi transporter GWh

119,5

135,9

187,4

Förnybar energi transporter GWh

414,0

444,3

503,5

27 380

14 885

59 540

Emissioner per nettotonkilometer

2013

2012

2011

Koldioxid transporter gram/ntkm

2,87

3

3,60

Koldioxid, transporter, ton
Kväveoxider, transporter, ton

Hänt under 2013
Green Cargos miljöarbete handlar huvudsakligen om att reducera
energiåtgången i transportapparaten. Under 2013 har Green
Cargo installerat ETCS-utrustning på 12 ellok och 19 diesellok.
ETCS är en utrustning som ingår i det europeiska tågstyrnings
systemet ERTMS. ETCS ger föraren information i förväg om vad
som händer på den aktuella körsträckan, vilket ökar möjligheten
för föraren att planera sin körning och köra energisnålt.
Green Cargo har också arbetat vidare för att fullt ut kunna
implementera installationen av elmätare i våra ellok som påbörja
des under 2012. Elmätarna är nödvändiga för att kunna se resultat
av energibesparande åtgärder. I TRAXX-loken, som används för
att dra tunga systemtåg med stål, har en GPS-baserad antispinn
teknik installerats. Det gör att loken kan dra tyngre lass som i sin
tur ökar energieffektiviteten för transporten.
I Smedjebacken har Green Cargo genomfört en sanering med
hjälp av en teknik som på kemiskt vis renar den ytligt förorenade
marken. Det innebar att stora mängder material slapp transporteras
bort för behandling. Under året har Green Cargo haft 4 incidenter
där det förekommit spill till mark av olja eller farligt gods. Mängderna
är små och vid de flesta tillfällen är det hydraulolja som spillts. Allt
togs om hand på relevant sätt och är anmält till Räddningstjänsten.
Viktiga miljösatsningar under året
Green Cargo fortsätter att tillhandahålla den världsledande
miljökalkylatorn på nätet: www.ecotransit.org. Ecotransit är
utvecklad i ett europeiskt samarbete och kalkylatorn har global
täckning och följer standarden SS-EN 16258.
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Påfylld köldmedia, järnvägsverksamheten, kg CO2-ekvivalenter

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

0,022

0,024

0,029

0,0019

0,0020

0,0030

0,00040 0,00046

0,00052

Fossil energi transporter kWh/ntkm

0,011

0,011

0,013

Förnybar energi transporter kWh/ntkm

0,037

0,036

0,036

Resultat
Det nyckeltal Green Cargo följer inom området Miljö är antalet
liter diesel per 1 000 nettotonkilometer.

Miljöprestanda gram CO2/tonkm
el- och dieseltåg
Antal utfärdade Green Cargo
Klimatintyg
Liter diesel per 1 000 nettotonkm

Utfall
2012

Mål
2013

Utfall
2013

2,2

2,1

2,2

26

35

35

0,83

0,80

0,83

Trend

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning
Green Cargo redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med den
internationella rapporteringsstandarden GRI (Global Reporting
Initiative). Hållbarhetsredovisningen omfattar hållbarhetsinforma
tion samt definitioner av mätmetoder och GRI korsreferenslista
som återfinns på Green Cargos hemsida www.greencargo.com.
Hållbarhetsredovisningen omfattar Green Cargo AB inklusive
dotterbolag. Redovisningen av våra mest betydande hållbar
hetsaspekter återfinns i avsnittet Green Cargos nyckeltal. Det
är Green Cargos egna bedömning att hållbarhetsredovisningen
2013 uppfyller de krav som ställs på en hållbarhetsredovis
ning på tillämplighetsnivå B+ i enlighet med Global Reporting
Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines version 3.0.

KPMG AB har bestyrkt Green Cargos hållbarhetsredovisning
2013 och bekräftar att den uppfyller tillämplighetsnivå B+.
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Green Cargo via
e-post: miljo@greencargo.com
GRI-nivå
Green Cargo har valt att för 2013 applicera nivå B+.
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Green Cargos intressenter
Green Cargo har en verksamhet som påverkar många på många
olika sätt. Därför är det naturligt att Green Cargo har en stor palett
av intressenter. Green Cargos kunder, medarbetare och ägare är
uppenbara intressenter men i verkligheten finns det långt fler aktörer
som i olika sammanhang är en del av företagets vardag.
Green Cargo arbetar med ansvarsfullt agerande och långsiktig
het i interna och externa relationer för att nå framgång. Green
Cargo ställer krav på aktörer i företagets omvärld och omvänt så

Riksdagen

ställs det krav på Green Cargo. De ömsesidiga kraven handlar
såväl om ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter.
Nedan följer en presentation av Green Cargos intressentkarta.

Trafikutskottet
Regeringen
(kravställare)

X-rail och
DB Schenker
produktions
samarbets Lok och vagnleverantörer
partner

Internationella kunder

Svenska staten genom
Finansdepartementet

Fackförbund
Verkstäder
(underhåll)

Ägare
Leverantörer/
samarbets
partners

Lokala
medier

Ekonomi
redaktioner

Anställda

Organisationer
Samhälle

Närboende
Kommuner

Skolor och högskolor
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Kunder
Medarbetare

Medier

 Fackpress –
logistik samt
kundsegment

Kunder i Sverige
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Myndigheter

Bransch
föreningen
Tågopera
törerna

Näringslivets
Transportråd

Almega
(arbetsgivar
organisation)

Trafikverket
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Transportstyrelsen

Regionala
godstrans
portråd
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Revisors rapport över översiktlig granskning
av Green Cargos hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Green Cargos hållbarhetsredovisning
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Green Cargo att översiktligt
granska Green Cargos hållbarhetsredovisning för år 2013.
Green Cargo har definierat hållbarhetsredovisningens omfatt
ning på sidan 65.
Styrelsens och företagsledningens
ansvar för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för det
löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar
och hållbar utveckling samt för att upprätta och presentera
hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier,
vilka framgår på sidan 65 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs
av de delar av Sustainability Reporting Guidelines G3 (utgivna
av The Global Reporting Initiative (GRI)) som är tillämpliga för
hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna
redovisnings- och beräkningsprinciper.
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Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med
RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i
första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av
hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och
att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en
revision enligt IAASBs standarder för revision och kvalitetskon
troll och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder
som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för
oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på

Hållbarhetsredovisning

en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en
uttalad slutsats grundad på en revision har.
De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av
Sustainability Reporting Guidelines G3, utgiven av The Global
Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredo
visningen, samt de redovisnings- och beräkningsprinciper som
företaget särskilt tagit fram och angivit. Dessa framgår av sidan
65. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av
hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt
uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram
några omständigheter som ger oss anledning att anse att håll
barhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med de ovan angivna kriterierna.
Stockholm den 27 mars 2014
KPMG AB
Hans Åkervall		Torbjörn Westman
Auktoriserad revisor		
Specialistmedlem i FAR
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Lennart Pihl

Ann-Christine Hvittfeldt

Margareta Alestig Johnson

Ordförande. Född 1950. Civilekonom. Ledamot
i styrelsen sedan 2010. Hemort Helsingborg. Ord
förande Kinnarps AB, Ordförande Nordic Room
Improvement AB, Ordförande Bertex AB, vice
ordförande Readsoft AB, vice ordförande Heatex
AB. Ledamot Poolia AB.

Född 1966. Ekonom. Ledamot i styrelsen sedan
2011. Hemort Göteborg. Styrelseordförande
Alfakonsult AB. Ledamot Exibea AB. Ledamot
Integra AB. Ledamot AA Bolagen AB. Styrelse
ordförande VFG Utbildning AB.

Född 1961. Civilekonom. Ledamot i styrelsen
sedan 2010. Hemort Göteborg. Vice VD
för Sjätte AP-fonden. Styrelseledamot i
O2 Vind AB.

Lars Erik Fredriksson

Tryggve Sthen

Lotta Stalin

Född 1964. Fil kand. i företagsekonomi och mate
matik. Ledamot i styrelsen sedan 2011. Hemort
Knivsta. Bolagsförvaltare Finansdepartementet.
Ordförande SCIOR Geomanagement AB. Ledamot Apoteksgruppen i Sverige Holding AB.
Ledamot SOS Alarm Sverige AB.

Född 1952. Civilingenjör. Ledamot i styrelsen
sedan 2008. Hemort Göteborg. Ledamot i
Boston Powers styrelse. President, AB SKF
Automotive Division.

Född 1954. Civilingenjör Lunds Tekniska
Högskola. Ledamot i styrelsen sedan 2012.
Ordförande Bele verksamhetsutveckling,
Ledamot Partnertech.

Stefan Bieder

Peter Lundmark

Jerker Liljeberg

Anders Gustafsson

Född 1958. Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan 2001.
Hemort Landskrona. Arbetstagarre
presentant utsedd av Fackförbundet
ST. Anställd sedan 1981.

Född 1958. Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan 2001.
Hemort Umeå. Arbetstagarrepre
sentant utsedd av Fackförbundet
SEKO. Anställd sedan 1976.

Född 1974. Facklig företrädare.
Suppleant i styrelsen sedan 2013.
Hemort Lanna. Arbetstagarrepre
sentant utsedd av Fackförbundet ST.
Anställd sedan 2000.

Född 1961. Facklig företrädare.
Suppleant i styrelsen sedan 2004.
Hemort Göteborg. Arbetstagar
representant utsedd av SEKO.
Anställd sedan 1981.
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Ledningsgrupp

Jan Kilström

John Klint

Mats Hanson

VD och Koncernchef. Född 1966.
I verksamheten sedan 2013.

CFO. Född 1974.
I verksamheten sedan 2010.

Marknadsdirektör. Född 1954.
I verksamheten sedan 2001.

Ann-Britt Angerman

Mats Hollander

Martin Modéer

Patrik Saxvall

HR-direktör. Född 1951.
I verksamheten sedan 2011.

Kommunikationsdirektör. Född 1954.
I verksamheten sedan 2001.

Fordonsdirektör. Född 1974.
I verksamheten sedan 2011.

Planeringsdirektör. Född 1976.
I verksamheten sedan 2001.

Mikael Wågberg

Richard Kirchner

Patrik Johansson

Ulrika Wiik

Direktör juridik och inköp. Född 1973.
I verksamheten sedan 2010.

Försäljningsdirektör. Född 1971.
I verksamheten sedan 2008.

Produktionsdirektör. Född 1963.
I verksamheten sedan 2001.

IT-direktör. Född 1973.
I verksamheten sedan 2012.
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Ordlista
Verksamhetsbegrepp

FInansiella begrepp

Banavgifter Banavgifter eller infrastrukturavgifter, är de avgifter
tågoperatörer betalar till Trafikverket för den trafik som körs.

Avkastning på eget kapital Årets resultat dividerat med genom
snittligt eget kapital.

Bruttotonkilometer Lastens vikt samt vagnvikt och lokvikt multi
plicerad med faktisk transportsträcka.

Avkastning på operativt kapital Årets rörelseresultat plus finan
siella intäkter dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

ERTMS European Rail Traffic Management System, ett gemensamt
signal- och säkerhetssystem som har börjat införas inom hela EUområdet. Införandet drivs på av EU och grundtanken med ERTMS är att
underlätta gränsöverskridande tågtrafik i Europa. Green Cargo har dock
redan löst detta genom produktionssamarbete med DB Schenker Rail
och investeringar i lok med tvåströmssystem och utrustning som klarar
signalsystemen i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Signalsystem
har traditionellt betraktats som en del av infrastrukturen och Green
Cargo har kritiserat att införandet av ERTMS belastar tågoperatörerna
med tunga investeringskostnader.

Avkastning på sysselsatt kapital Årets rörelseresultat plus finan
siella intäkter dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling myntades av Brundt
landkommissionen (Världskommissionen för miljö och utveckling) och
definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina
behov.” Hållbar utveckling beskrivs ofta som att en verksamhet ska vara
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.
Intermodala transporter Transporter med lösa lastbärare där flera
transportsätt kan ingå, exempelvis tåg och lastbil.
Logistik Strategisk ledning av inköp, förflyttning, lagring av material,
artiklar och färdigvaror samt av tillhörande informationsflöde.
Lös lastbärare Anordning som kan lyftas lastad mellan olika transport
slag som lastbil, tåg eller båt. Exempel på lösa lastbärare är växelflak
och container.
Miljöprestanda Mätbar miljöpåverkan från verksamheten.
Nettotonkilometer Lastens vikt multiplicerad med debiterad transport
sträcka. I avsnittet miljö avses verklig transportsträcka, inte debiterad.
Rangera Arrangera om vagnar i tåg, alternativt att ordna i led.
Trafiksäkerhetstjänst Att utföra arbetsuppgifter som omfattas av
krav enligt Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning för personal
med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
Tillbud En händelse som under några andra betingelser kunde ha lett
till en olycka.
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Bruttoinvesteringar Värdet av gjorda investeringar.
Medelantal årsman Medelantal årsanställda beräknat som heltids
tjänster.
Nettoinvesteringar Värdet av gjorda investeringar minskat med
avy ttrade anläggningar inklusive återlagda avskrivningar för dessa.
Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder minskat med ränte
bärande tillgångar dividerat med eget kapital inklusive innehav utan
bestämmande inflytande.
Operativt Kapital Räntebärande skulder med avdrag för kassa samt
kort och långfristiga placeringar plus eget kapital.
Räntederivat Ränteinstrument, som exempelvis köpta ränteswapar
där man betalar en fast ränta och erhåller en rörlig ränta, för att skydda
skuldavtal med rörlig ränta mot högre framtida marknadsräntor.
Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med totala rörelseintäkter.
Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande
dividerat med balansomslutningen vid periodens utgång.
Sysselsatt kapital Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande
inflytande plus räntebärande skulder alternativt totala tillgångar minskat
med icke räntebärande skulder.

TELEFON och E-POST
Växel: 010-455 40 00
E-post: info@greencargo.com

Huvudkontor
Postadress: Box 39, 171 11 Solna
Besökadress: Svetsarvägen 10
Reception:
Tel: 010-455 71 11
Fax: 010-455 71 13

HEMSIDA
www.greencargo.com

Tack för visat intresse för Green Cargos årsredovisning.
För mer information se: www.greencargo.com, vid frågor
kontakta: info@greencargo.com.
Text: Green Cargo. Produktion: Green Cargo och Sjö&Berg. Tryck: Elanders.
Fotografer: Pär-Johan Wedell och Peter Lydén.

Lokillustrationerna används med tillåtelse av Svenska-lok.se
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