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VD har ordet
Hösten 2013 inledde vi den största effektiviseringen och moder
niseringen i Green Cargos historia. Vi skulle vända flera års förlust
siffror och utan att överdramatisera handlade det om att se till att
den största aktören inom klimatsmart logistik skulle finnas kvar
även i framtiden. När jag summerar 2015 så är det med glädje
jag kan konstatera att åtgärderna ger effekt. 2015 var ett år med
positivt rörelseresultat.
Green Cargo vill erbjuda säkra, punktliga och klimatsmarta
transporter i hela landet. Men för att göra det möjligt både idag
och imorgon så var vi tvungna att se över vår egen verksamhet.
Finanskrisen 2008 ledde till stora problem för den svenska
industrin och lägre transportvolymer för Green Cargo. I kombina
tion med en hårdnande konkurrens från lastbilar och på spåren,
ledde det till ett par år med negativa resultat för Green Cargo.
En kraftig kostnadsreduktion medförde att Green Cargo nådde
lönsamhet år 2011 men konjunktur och transportvolymer sjönk

”

För oss finns inget viktigare
än säkerheten, det ska vara
säkert att arbeta på Green
Cargo, bo i närheten av järn
vägen eller att vara kund
hos oss.

ytterligare därefter. Att fortsätta förlora pengar skulle ha även
tyrat vår egen överlevnad. Det krävdes mer omfattande åtgärder
för att komma tillrätta med bolagets lönsamhetsproblem. Hösten
2013 inledde vi därför den största effektiviseringen och moder
niseringen i företagets historia.
Vi tog fram en effektivare produktionsmodell med högre
tågfyllnad och vi lämnade orter med olönsam trafik. Vi samloka
liserade främst administrativa verksamheter som förut utförts på
en mängd orter, nu utförs de i Hallsberg och Solna. Vi minskade
lokalytor och hyreskostnader, vi sålde eller skrotade lok som inte
längre behövdes och vi utvecklade våra processer och arbets

sätt. Vi pratar prestationskultur nu i företaget och har tydliga
värderingar som styr mot kontroll och leverans.
Vi har inte gått i mål med effektiviseringsprogrammet och
vår förändringsresa. Men det viktiga är att vi sedan början av
sommaren 2015 ser att det ger önskad resultatförbättring. Vi
har börjat tjäna pengar igen och levererar nu ett positivt rörelse
resultat för helåret.
Hållbarhetsfrågan har kommit högt upp på dagordningen
och hela världen samlar sig för att möta klimathotet. Politiken
ställer siktet högt, medierna bevakar och inte minst många före
tag kliver fram och blir ledande i hållbarhetsarbetet. Det gäller
klimatpåverkan men även det sociala och ekonomiska i hållbar
hetsarbetet. Till hållbara transporter hör anständiga arbetsvillkor
för den personal som utför transporterna.
Vi ser att regler överträds i den hårda konkurrens som råder
och att många utländska lastbilschaufförer lever under förhållan
den som ingen kan vara stolt över. CSR-policies och hållbarhets
mål måste gälla också i transportledet. I grunden handlar det om
att lagar och regler måste följas och politiken har ett ansvar för att
polisen åter ska leverera en fungerande trafikövervakning.
Att företag kliver fram och tar ansvar är utmärkt, för det är
först när näringslivet kommer med som det verkligen kan bli
momentum i hållbarhetsarbetet. Och här blir Green Cargo en
möjliggörare. Företag som vill växa kommer att transportera mer.
För att samtidigt klara ambitiösa mål om minskade CO2-utsläpp
som många företag satt upp, så borde snudd på fossilfria trans
porter med eldrivna tåg vara en självklar del av lösningen. När
du ska transportera 1 ton gods med maximalt 1 kg CO2-utsläpp,
då kommer du drygt 2 mil med lastbil, 20 mil med lastbåt och
över 900 mil med de eldrivna tåg Green Cargo kör i Sverige.
Efterfrågan på järnvägstransporter kommer att öka och därför är
det extra viktigt att vi nu lyckas med vårt pågående effektivise
ringsprogram, så vi är beredda för en lönsam och pålitlig tillväxt.

Så här långt kommer 1 ton
200 km
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200 km
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Tillväxtsatsningarna har redan börjat. Vi har under 2015 inte
bara fått uppdragen att dra Real Rails och Bring Linehauls
intermodala tågpendlar genom hela Sverige och in i Norge. Vi
har även startat en egen intermodal pendel mellan Skåne och
Stockholm-Årsta. Fem dagar i veckan går dessa tåg med last
bilsgods från hamnarna i Trelleborg och Malmö samt från Malmö
kombiterminal till Stockholm och åter.
När en verksamhet rullar på utan incidenter och i hård
konkurrens med andra, kan det vara lätt att tappa fokus på det
viktigaste. För oss finns inget viktigare än säkerheten, det ska
vara säkert att arbeta på Green Cargo, bo i närheten av järn
vägen eller att vara kund hos oss. Därför är vårt säkerhetsarbete
inte i första hand händelsestyrt, vi har satsat på ett systematiskt
säkerhetsarbete med årliga utbildningar och tester av vår perso
nal i säkerhetstjänst. Vi kontrollerar att våra produktionslösningar
kan genomföras på ett säkert sätt, med tid att syna fordon så
exempelvis bromsar och lastsäkring är utan anmärkning. Vi utreder varje incident och olycka för att dra slutsatser och lära
oss bli ännu bättre.
Det systematiska säkerhetsarbetet ger resultat. Olyckor och
incidenter i vår verksamhet har mer än halverats sedan starten
och under hösten 2015 nådde vi det högsta säkerhetsindexet
någonsin. I en hård konkurrens är det en satsning på ökad
säkerhet som gäller för oss. Sedan många år har vi också varit
Sveriges punktligaste godstågsbolag. I den stora effektivise
ringen såg vi till att ett par svackor i punktligheten blev tidsbe
gränsade. Trots en sliten infrastruktur ska vi fortsätta att vara
det punktliga, pålitliga alternativet för näringslivets transporter.
Vi trycker också på för att järnvägens funktion och robusthet
ska återställas. Inte minst gäller det vårt fokus på godsstråken
och de ofta mindre banor där exporten börjar sin resa. Vår dialog
med Trafikverket och politiken är kontinuerlig och genom att ta
aktivt ansvar även för infrastrukturen och de förutsättningar som

”

Vi har börjat tjäna pengar igen
och levererar nu ett positivt
rörelseresultat för helåret.

ges godstrafik med tåg, gör vi det möjligt för näringslivet att även
i framtiden lägga ökade transporter på järnvägen. Efter sex år
med kraftigt höjda banavgifter och försämrad konkurrenskraft
är det hög tid att den miljökompensation för godstågen som
införts i många länder inom EU, också införs i Sverige.
Det är med lönsamhet vi gör det möjligt att finnas kvar
och utvecklas som det hållbara, rikstäckande alternativet
i transport-Sverige. Tillsammans med företag som vill ha
klimatanpassade transporter med hög kvalitet, bidrar vi till
att göra framtiden möjlig.

Solna i mars 2016

Jan Kilström
VD och koncernchef

gods med 1 kg CO2-utsläpp
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Green Cargo gör det möjligt
Skogens gröna guld ska rulla in till sågverk och pappersbruk, stålet trans
porteras från bruk till verkstäder och kemiprodukterna ska nå industrier
och reningsverk. I livsmedelsbutiker, bilhallar och möbelvaruhus ska du
hitta det du söker, tack vare pålitliga transporter. Vi är nästan 2 000 i hela
landet som har ett gemensamt mål – att erbjuda säkerhet och effektivitet
för kunder som vill ha hållbara transporter.
Klimatfrågan har hamnat i centrum för hela världens ambitioner.
Världens ledare pekar på allvaret men också möjligheten att
möta klimathotet med åtgärder. Näringslivet tar allt mer rollen
som pådrivare och de företag som vill tillhöra framtiden sätter nu
mycket ambitiösa mål för sina CO2-minskningar. De framsynta
ser även affärsmöjligheter i att vara en föregångare. Transport
sektorn är i sig en stor källa till CO2-utsläpp men det betyder
också att företag kan ta viktiga steg i CO2-minskningen genom
att se över sina transporter.

”

Green Cargo är mer än en
A- till B-lösning.

Med snudd på fossilfria transporter möter Green Cargos
lösningar ett ökat intresse på marknaden. Över 90 procent av
våra transporter sker med tåg drivna med förnybar el. Det är den
främsta anledningen till att vi som enda rikstäckande transport
företag kan erbjuda näringslivet godstransporter märkta med
Bra Miljöval.
Green Cargo både samverkar och konkurrerar med andra
transportföretag och transportslag. Det är som det ska vara på
en öppen marknad. På godstågssidan finns flera företag och

Transportarbete
långväga transporter
i Sverige 2015
(nettotonkm,
inklusive malm)

Lastbil
35%

Järnväg
23%

Green Cargos andelar
av godstransporter på
järnväg i Sverige 2015
(nettotonkm,
inklusive malm)

Övriga
tågoperatörer
57%

Green
Cargo
43%

Koldioxid per nettotonkm,
genomsnitt i Sverige
Gram
60

Fördelning mellan
transportslagen,
Green Cargos
transportarbete
Dieseltåg
4,8%

57

Lastbil 3,5%

30
23

0,11
Eltåg

1

Dieseltåg 2

Lastbil

3

12
Intermodal 4

Eltåg
91,7%

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

Båt
42%

Källa: Trafikverket
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därmed en valfrihet för kunderna. Vi kör alla stabila upplägg av
närmast pendelkaraktär för både industrier och speditörer, men
Green Cargo erbjuder mer. Vi gör det möjligt för företag som inte
fyller ett helt tåg att ändå välja godståget och vi gör det i hela
landet. Vi samlar vagnar från olika kunder till hela tåg och på de
stora rangerbangårdarna sorteras vagnarna och nya tåg bildas för
transport till slutmålet. Green Cargo är mer än en A- till B-lösning,
vi gör transporter möjliga till och från 270 platser i Sverige och
Norge och med partners till 1 000-tals platser på kontinenten.
När inte spåren når ända fram så tar vi lastbilen till hjälp.
Som en röd tråd genom vår verksamhet går vårt säker
hetstänkande. Ibland blir säkerhetsbrister i transportvärlden till
nyhetsrubriker och aktiviteter. Men Green Cargos säkerhetsar
bete är inte händelsestyrt i första hand. Det är det vardagliga,
strukturerade säkerhetsarbetet med utbildningar och tester av
vår personal samt analys av tillbud och incidenter som gör att
vi steg för steg utvecklat vår säkerhet och under hösten 2015
nått rekordhöga säkerhetsindex.
Nu tar vi även in extern kunskap från säkerhetsarbetet
inom byggsektorn och processindustrin, för att stärka riktiga
säkerhetsmedvetna beteenden hos vår produktionspersonal. En
hårdnande konkurrens inom transportsektorn leder inte till att
Green Cargo tummar på säkerheten, satsningar på säkerhet blir
i stället vår fördel i konkurrensen. Vi gör det möjligt för näringsli
vet att transportera sina värdefulla varor på ett säkert sätt.
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Sommar i Karbenning.

Sedan många år har Green Cargo varit Sveriges punktligaste
godstågsbolag. En position vi uppnått efter uthålligt arbete och en
beslutsamhet i hela företaget. Trots en sliten infrastruktur ska vi
fortsätta att vara det punktliga, pålitliga alternativet för närings
livets transporter. Och att ta ansvar för punktlighet och pålitlighet
i järnvägstrafiken handlar inte bara om att titta på klockan och
avgå i tid. Det handlar också om att utveckla de egna fordonen
och att arbeta för en robustare infrastruktur i godsstråken.
Kontaktledningshaverier har minskat avsevärt sedan Green
Cargo tillsammans med Trafikverket och tillverkare gick före och
tog fram en helt ny och bättre kolslitsskena till lokens strömav
tagare. Nu följer andra tågoperatörer efter och installerar den
utvecklade kolslitsskenan. När det gäller underhållet av järn
vägen för vi en ständig dialog med Trafikverket men även med
politiken, för att återfå robustheten på sträckor som är viktiga för
godset och ytterst för Sveriges export och vår välfärd. Genom att
ta aktivt ansvar även för infrastrukturen och de förutsättningar
som ges godstrafik med tåg, gör vi det möjligt för näringslivet att
även i framtiden lägga ökade transporter på järnvägen.

Organisation
VD

Försäljning

Finans

Marknad &
Kommunikation

HR

Juridik & Inköp

IT

Corporate
Restructuring

Fordon

De flesta år efter finanskrisen har Green Cargo förlorat pengar.
Därför inleddes 2013 det största effektiviserings- och moderni
seringsprogrammet i Green Cargos historia. Hela verksamheten
analyserades i detalj för att hitta smartare lösningar och ringa in
olönsamheter. Vi samlokaliserade och effektiviserade adminis
trativa verksamheter och lämnade orter med olönsam trafik och
vi ökade fyllnaden i våra tåg genom en effektivare produktion.
Färre kan nu göra mer.

”

När det gäller underhållet av
järnvägen för vi en ständig dia
log med Trafikverket men även
med politiken.

Nu ger effektiviseringarna effekt och med lönsamhet kommer vi
att kunna utveckla det hållbara, rikstäckande transportalterna
tivet. Green Cargo är redo för tillväxt igen och de första stegen
har tagits med starten av ny intermodal pendeltrafik mellan
Skåne och Stockholm. Kemibranschen har också fått en ny möj
lighet att köra sina produkter med Green Cargo både i Sverige
och på kontinenten, med en högkvalitativ järnvägslösning.

Planering

Produktion
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Narvik

Green Cargos nätverk

Kiruna

Green Cargos nätverk erbjuder näringslivet
säkra och punktliga transporter i Sverige
och Norge samt till och från Europa.

Boden
Torneå
Luleå
Piteå

 reen Cargo trafikerar 270 platser i Sverige och Norge och i vårt
G
nätverk kör vi i 4 000 relationer varje år.

Vännäs
Umeå

Med partners når Green Cargo 1 000-tals platser i Europa.
 reen Cargos delägda bolag DB Schenker Rail Scandinavia erbjuder
G
punktliga och effektiva tågtransporter mellan Sverige och Tyskland. Trondheim
 reen Cargo är medlem i Xrail som är ett produktionssamarbete
G
mellan sex europeiska järnvägsföretag, som gör det enklare att
transportera gods i vagnslastsystemet i Europa.
Medlemmar i Xrail är:
CFL Cargo – Luxemburg
Bergen
DB Schenker Rail – Tyskland
Rail Cargo Group – Österrike
SBB Cargo – Schweiz
Stavanger
SNCB Logistics – Belgien

Ånge
Sundsvall

Borlänge

Gävle
Helsingfors

Oslo
Kil

Drammen

Tallinn

Stockholm
Hallsberg
Södertälje
Norrköping

 reen Cargo har ett komplett erbjudande med leverans från
G
dörr till dörr som kan nå de flesta destinationer i Europa.

Göteborg

Nässjö
Riga

Halmstad
Älmhult
Karlshamn
Köpenhamn
Malmö

Vilnius
Minsk

Hamburg

Dublin

Maschen

Amsterdam
Rotterdam
London

Zeebrügge
Bryssel

Berlin

Poznan

Warszawa

Ruhrområdet
Antwerpen

Wroclaw
Köln

Maastricht Frankfurt
Bettembourg
Nürnberg

Kiev

Prag

Mannheim

Paris

Stuttgart München

Linz

Wien

Bratislava

Basel
Bern

Milano Verona Ljubljana

Chisinau

Budapest

Villach
Zagreb

Belgrad
Bukarest
Sarajevo

Andorra
la Vella

Perpignan
Le Bolou

Sofia
Rom

Podgorical
Skopje
Tirana

Madrid
Lissabon

Viktiga järnvägsknutpunkter/större kunddestinationer i Sverige
Europeiska huvudstäder
Större europeiska kunddestinationer/järnvägsknutpunkter
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Kemin på spåret
Green Cargo tar fram utvecklade erbjudanden för tillväxt. Ett exempel
är kemibranschen som nu erbjuds en högkvalitativ produkt, anpassad
för kunderna inom kemi- och energisektorn.
I det nya erbjudandet för kemibranschen, räcker det med en
ingång – så kallad one-stop-shop. Kunden kontaktar Green
Cargo som sedan håller i samarbetet med utvalda logistikpart
ners. Tillsammans kan vi tillgodose kundens behov i en större
del av logistikkedjan.
Erbjudandet handlar inte bara om en sträcka med tåg, vi kan
även sköta omläktring av flytande och fast gods, rengöring av
tankcontainers samt hämtning och distribution av tankcontai
ners. Kort sagt: vi är bra på att hantera produkter klassade som
farligt gods - i hela kedjan. Även internationella destinationer
ingår och som kund bokar du genom vår webb.

Kunden kan med tillval erbjudas ett ”track and trace”-system
under transporten, med eller utan GPS. Vagnövervakning finns
som en funktion och kundens planering och optimering under
lättas med en rapportmodul med möjlighet till statistik på bland
annat vagnars omloppstider.
För att allt ska fungera optimalt har kemikunderna en dedi
kerad kundservice hos Green Cargo, med specialistkunskaper
kring kemi- och energitransporter med tåg.

Moskva

Ankara

Tankvagnar för säker transport av kemiprodukter.

G R E E N C A R G O Å R S R E D OV I S N I N G 2 015
Källor: Svenska Trafikverket, finska Trafikverket, Jernbaneverket, stambanorna övriga Europa från UIC.
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Året i korthet
Effektiv tågplan
Från 2015 började Green Cargo köra godstågen enligt en ny
effektivare tågplan. Efter vissa initiala störningar blev det en stabil
produktion med cirka 10 procent högre fyllnadsgrad i tågen.
Färre lok och lokförare klarar en ökad volym. Förändringen är
en viktig del i Green Cargos pågående effektiviseringsprogram.
Intermodal dragkraft 1
I maj 2015 offentliggjordes att Real Rail tecknat ett avtal som
från årsskiftet gör Green Cargo till tågdragare av Real Rails
intermodala tågpendlar Helsingborg–Nässjö–Umeå–Luleå samt
Göteborg–Umeå–Luleå. Sedan tidigare sköter Green Cargo
lokal växling åt Real Rail i Göteborg, Nässjö och Umeå.
Rätt styrmedel
Politiken pratar järnväg men banavgiftshöjningarna sedan 2009
styr gods från järnväg till väg. Då våra och transportköparnas
krav på frysta banavgifter inte fått gehör, lyfte Green Cargo fram
en annan lösning som skulle stärka godsjärnvägens konkur
renskraft: miljörabatter för godstågen enligt den modell som är
godkänd inom EU och som tillämpas i bland annat Danmark,
Österrike, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike. Det blev
en öppning och Trafikverket utredde och förordade en miljö
kompensation för godstågen. Kompensationen bygger på att
lastbilarna betalar en lägre del av sina externa kostnader jämfört
med godstågen. Vår förväntan är ett införande under 2016.

Rd-lok i Nerike.

8

G R E E N C A R G O Å R S R E D OV I S N I N G 2 015

Finlands sak är vår
Under våren 2015 presenterade Green Cargo och rederiet
Wasaline ett transportkoncept som knyter samman godstågsoch lastbilstransporter med sjöfart mellan Sverige och Finland.
Transportleden går mellan Vasa i Finland och Holmsund utanför
Umeå i Sverige, med koppling till hela Green Cargos nätverk i
Sverige, Norge och på kontinenten.
Intermodal dragkraft 2
1 september 2015 började Green Cargos nya intermodala pendel
rulla mellan Malmö och Stockholm–Årsta. Tågen går fem dagar
i veckan och från oktober kunde även Trelleborg anslutas till
linjen. En optimerad tidtabell och möjlighet till sena bokningar gör
Skåne–Årsta-pendeln till ett starkt erbjudande på marknaden.
Bilden av verkligheten
När järnvägsintresset för många alltmer kom att stavas höghastig
hetståg, så fotograferade Green Cargos lokförare godsbanor med
undermåligt underhåll. Bilderna sammanställdes i häftet Verklig
hetsbilder som under hösten sändes till bland andra alla riksdags
ledamöter i Sveriges Riksdag. Budskapet är att vi måste börja
vårda det vi har och inte glömma mindre banor där Sveriges export
ofta börjar sin resa. Då kan vi även klara framtidssatsningarna.

DETTA ÄR GREEN CARGO

Intermodal dragkraft 3
Bring Linehaul genomförde en av årets största upphandlingar
och tecknade i september 2015 ett avtal som från 2016 gör
Green Cargo till tågdragare för Brings intermodala tåg Älmhult–
Torsvik–Oslo. Tågen går sex gånger i veckan och klimatnyttan är
betydande, CO2-utsläppen minskar med nästan 5 000 ton årligen,
jämfört med om tågets trailers hade dragits med lastbil i stället.
Säkra vanor
Green Cargo har sedan starten haft ett systematiskt och
framgångsrikt säkerhetsarbete, vilket bland annat lett till en
halvering av olyckorna jämför med på SJ Godstiden. För att
ytterligare utveckla säkerhetskulturen inleddes under hösten
2015 satsningen ”Säkra vanor” med externa erfarenheter av
framgångsrikt säkerhetsarbete från bland annat byggsektorn
och processindustrin. Arbetssättet bygger på förstärkning av
goda beteenden. Reglerna finns redan på plats men med ”Säkra
vanor” kan vi nå ännu längre.
Transportvärldens hetaste blogg
Under hösten 2015 startade vi bloggen Hållbar logistik, där
olika experter och ledande representanter från Green Cargo
bloggar om säkerhet, miljö och smarta logistiklösningar. Blog
gen är en faktabas med kommentarer kring dagens transport
frågor och utredningar kring i första hand godsjärnvägens framtid.
Snabbt fick bloggen ett positivt mottagande med över 5 000
läsare. Målgruppen är i första hand beslutsfattare, kunder och
journalister som bevakar transportbranschen.

Spara och sälja
När vi såg att vårt effektiviseringsprogram fått genomföran
dekraft och positiv resultatpåverkan, inledde vi arbetet med
tillväxtprogrammet. Ett resultat av det är ett starkt transporter
bjudande till kemibranschen. Till vår goda säkerhet och vår stora
geografiska täckning adderar vi nu ett vagnövervakningssystem
som ger kunden en direkt överblick över pågående transporter i
Sverige såväl som på kontinenten.
Team Green Cargo
Green Cargo har gått in som huvudsponsor till Svenska Bord
tennisförbundet i och med starten av Team Green Cargo. Två
lovande killar och två lovande tjejer ska ges förutsättningar att
satsa helhjärtat på sin sport, med bidrag till bland annat tävlingar
samt träning och sparring i Sverige och Kina. Bordtennisen
är en sport med goda värderingar där både killar och tjejer får
chansen. Sverige har varit en världsnation i bordtennis och målet
är att spelarna i Team Green Cargo ska inta den platsen igen
i OS 2020. Bordtennisen kan spelas av alla och parallellt med
satsningen på Team Green Cargo, så placerades bordtennisbord
ut på många arbetsplatser och Green Cargos interna turnering
drog igång. Friskvård i vardagen.
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5-års översikt
RESULTATPOSTER

2014

2013

2012

2011

3 907

2015

4 154

4 149

4 585

5 418

15

–121

–368

–72

32

Rörelsemarginal
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Resultat avvecklade verksamheter
Årets resultat

0,4%
–30
–15
–
–27

–2,9%
–50
–171
–
–188

–8,9%
–26
–394
14
–382

–1,6%
–51
–123
636
519

0,6%
–66
–34
44
10

BALANSPOSTER

31 dec
2015

31 dec
2014

31 dec
2013

31 dec
2012

31 dec
2011

SUMMA TILLGÅNGAR

3 413

4 174

4 214

4 850

5 145

Eget kapital
Summa skulder

1 092
2 321
3 413

1 096
3 078
4 174

1 333
2 881
4 214

1 740
3 110
4 850

1 220
3 925
5 145

2014

2013

2012

2011

67
–233
182
–
16

13
15
–198
–
–170

140
–565
–172
786
189

198
–813
306
–6
–315

2014

2013

2012

2011

neg
neg
26%
1,3
163
–
2 002
–

neg
neg
32%
1,0
343
–
2 123
–

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

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

Nettoomsättning
Rörelseresultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
KASSAFLÖDE

2015

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

–43
549
–534
–
–28

NYCKELTAL1

2015

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

0,6%
neg
32%
1,4
179
–
1 861
–

1 Nyckeltalen är beräknade för hela koncernen inklusive avvecklade verksamheter där inte annat anges. Avvecklad verksamhet avser avyttring av Green Cargo Logistics AB 2012.

Kassaflöde från den
löpande verksamheten

Nettoomsättning
och rörelsemarginal
MSEK
6 000
5 500

5 418

5 000
4 500

4 585
0,6

4 000

0,4
4 149 4 154

–1,6

–8,9

3 500
3 000

2011

2012

Nettoomsättning

10

9

MSEK
198
200

6

160

3

120

0

80

–3

40

–6

0

–9

–40

%

2013

3 907

–2,9
2014

2015

Rörelsemarginal

–80
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140
67
13
2011

2012

2013

2014

2015

–43

5-ÅRS ÖVERSIKT

Morgondis på Norra Stambanan.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Green Cargo AB
(organisationsnummer 556119-6436) avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015. Bolaget har sitt
säte i Solna. Samtliga belopp i denna årsredovisning avser miljoner
kronor om inte annat anges.
Om Green Cargo
Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten och för
valtas av Näringsdepartementet. Verksamheten bedrivs enligt
marknadsmässiga villkor och krav. Green Cargos verksamhet
omfattar transportverksamhet med järnvägstransporter som
bas. Den huvudsakliga marknaden är knuten till Sverige och det
svenska näringslivet.
Verksamheten i Green Cargo-koncernen bedrivs utöver
moderbolaget även av dotterföretaget Nordisk Transport Rail AB
(NTR). 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 genom ett nätverk
av underleverantörer. Kombinationen tåg och bil är en viktig del
av erbjudandet. De största kunderna utgörs av svenskt närings
liv och finns inom segmenten stål, kemi, auto, verkstad, skog
samt detaljhandel.
Transportverksamheten i Green Cargo bedrivs främst inom
moderbolaget Green Cargo AB samt i dotterföretaget Nordisk
Transport Rail AB (NTR).

Omvärld och marknad
2015 har präglats av en fortsatt svag konjunktur för Green
Cargos kunder och hård konkurrens. Efterfrågan på järn
vägstransporter är starkt knuten till utvecklingen av svensk bas
industri, vilken i sin tur påverkas av efterfrågan på exportmark
naderna. Transportvolymerna under 2015 var 4 procent lägre än
under 2014. Minskningen har främst skett inom branschen Stål.
Hållbarhetsfrågan har kommit högt upp på dagordningen i
politiken och samhället. Många företag kliver nu fram och siktar
på att bli ledande i hållbarhetsarbetet. Detta är en stor möjlighet
för Green Cargo som den största aktören inom klimatsmart
logistik. Företag som vill växa kommer att transportera mer och

för att samtidigt klara ambitiösa mål om minskade CO2-utsläpp
så är fossilfria transporter med eldrivna tåg en del av lösningen.
Green Cargos omsättning utgörs till cirka 35 procent av
omsättning i utländsk valuta, företrädesvis euro. Den försvagade
svenska kronan relativt euron stärker Green Cargos konkurrens
kraft på den internationella marknaden.
Green Cargo tecknade under året nya transportavtal till ett
totalt kontraktsvärde om 727 MSEK. Bland annat tecknades
nya viktiga transportavtal med IKEA, Volvo, SSAB, Outokumpu
och DB Schenker. Green Cargo är en pålitlig transportör och det
uppskattas på marknaden. Green Cargo arbetar kontinuerligt
och målmedvetet för att anpassa verksamheten till marknads
läget samt förbättra effektiviteten inom alla delar av koncernen
och öka flexibiliteten.
Koncernens intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning 2015 uppgick till 3 907 MSEK
(4 154), vilket är 6 procent lägre än 2014. Transportvolymerna
under perioden var 4 procent lägre än jämförelseperioden.
Minskningen har främst skett inom branschen Stål.
Rörelseresultatet uppgick till 15 MSEK (–121). Det förbätt
rade resultatet är en effekt av effektiviseringsprogrammet och
är till stor del hänförligt till lägre personal- och driftskostnader.
I rörelseresultatet ingår en reavinst om 65 MSEK vid avyttring
av övertaliga lok i samband med effektiviseringsprogrammet.
Jämförelseperioden har påverkats negativt av en nedskrivning av
vagn- och lokparken med 41 MSEK.
Resultatandelar från intresseföretag uppgick till –8 MSEK
(6), vilket är hänförligt det danska produktionsbolaget DB
Schenker Rail Scandinavia A/S.
Finansnettot för perioden uppgick till –30 MSEK (–50).
Räntenettot var –34 MSEK, vilket är bättre än föregående år
(–47), främst till följd av lägre kostnad för upplåning. Marknads
värderingar och omvärderingar av finansiella skulder uppgick till
4 MSEK (–3).
Skatt på periodens resultat uppgick till –12 MSEK (–17) och
avser omvärdering av uppskjuten skattefordran.
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Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar i immateriella tillgångar och
materiella anläggningstillgångar under året uppgick till 178
MSEK (163). Moderbolagets investeringar i immateriella
tillgångar och materiella anläggningstillgångar uppgick under
året till 178 MSEK (163). Årets investeringar avser främst
lokmoderniseringar samt ombyggnad av vagnar.

Händelser efter balansdagen
Green Cargo utökar verksamheten i Norge med start i mars
2016. Verksamheten i Norge omfattar de flesta större järnvägs
sträckorna med daglig trafik.
Inga övriga händelser som fått väsentlig påverkan på
verksamheten eller koncernens finansiella ställning har inträffat
efter balansdagen.

Finansiering
Koncernens räntebärande skulder uppgick på balansdagen till
1 641 MSEK (2 210) varav 787 MSEK (898) avsåg finansiella
leasingkontrakt och 838 MSEK (1 293) lånefinansiering. Lea
singkontrakt och lån förfaller under perioden 2016–2023 och
skuldportföljen har en genomsnittlig löptid på 3,5 år. Skulderna,
inklusive räntederivat, har en genomsnittlig räntebindning på
2,5 år.
Räntebärande skulder har minskat med netto 569 MSEK
inklusive omvärdering av skulder i utländsk valuta. Löpande
amortering av lån och leasingskulder har skett med 150 MSEK.
Skulder har lösts med 534 MSEK. Under fjärde kvartalet har
ett kortfristigt lån om 150 MSEK tagits upp inom ramen för
en revolverande kreditfacilitet.
Räntebärande tillgångar har minskat med totalt 658 MSEK.
Räntebärande nettoskuld uppgick på balansdagen till 1 539
MSEK.
Likvida medel uppgick på balansdagen till 95 MSEK (123).
Därutöver har Green Cargo en outnyttjad kreditfacilitet om totalt
550 MSEK, samt en outnyttjad rörelsekredit på 75 MSEK.
Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2015.

Framtidsutsikter
Uthållig lönsamhet är en förutsättning för Green Cargos verksam
het 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 konjunkturcyklarna som ger ägaren
avkastning på sitt insatta kapital. Green Cargos prioriteringar
under 2016 kommer till stor del att präglas av fortsatt fokus på
uppföljning av effektiviseringsprogrammet och att ta nästa steg i
genomdrivandet av nödvändiga lönsamhetsåtgärder för att möta
ägarens mål och lägga grunden för uthållig lönsamhet. Genomför
andet av bolagets effektiviseringsprogram förväntas bidra till ökad
framtida konkurrenskraft. Green Cargo AB lämnar ingen prognos.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde under perioden uppgick till –28 MSEK
(16). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
–43 MSEK (67). Justeringar för poster som inte ingår i kassa
flödet avser främst av- och nedskrivningar på anläggnings
tillgångar.
Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 549
MSEK (–233). Kassaflödet består i huvudsak av lokmodernise
ring och realisering av korta och långfristiga placeringar under
perioden. Försäljning av lok och vagnar har i perioden påverkat
kassaflödet från investeringsverksamheten positivt med cirka
80 MSEK.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till
–534 MSEK (182) och avser amortering av lån och leasing
skulder, samt ett nytt kortfristigt lån om 150 MSEK.
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Ekonomiska mål
Green Cargos ägares övergripande ekonomiska mål för koncer
nen är att säkerställa långsiktigt värdeskapande, kapitaleffekti
vitet och en rimlig finansiell risknivå. Nettoskuldsättningsgraden
ska uppgå till lägst 0,6 och högst 0,9. Avkastningen 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 2015-12-31 är avkastningen på
operativt kapital 0,6 och nettoskuldsättningsgraden är 1,4.

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 hante
ring av risker (verktyg och policys för att bedöma risker och
motverka dessa inom respektive riskområde) ingår som en
integrerad del i Green Cargos verksamhet.
Green Cargo styr verksamheten utifrån ägarens finansiella
måltal samt ytterligare fem målområden, vilka beskrivs utförli
gare 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.

ÅRSREDOVISNING

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.
Policyn fastslår ramar för ränterisker och valutaexponering samt
anger tillåtna motparter och limiter för att nå en rimlig finansiell
riskexponering. Green Cargo har också säkrat finansieringen
för större beslutade investeringar under de kommande åren.
Investeringar som görs i verksamheten bedöms utifrån sin
förmåga att generera tillräcklig med avkastning. Green Cargos
placerings- och kapitalförsörjningspolicy fastställs årligen av
styrelsen och anger inom vilka ramar likviditet och skulder får
förvaltas. Se not 29.
Green Cargos produktion är personal- och kapitalintensiv
– järnvägstransporter bygger på ett sammanhängande system
(nätverk) där samtliga kunder delar resurserna. Ungefär 70 pro
cent av kostnadsmassan är fast på tolv månaders sikt. Det pågår
ett kontinuerligt arbete med att effektivisera verksamheten
och dra ner enhetskostnaderna, vare sig det avser lok, vagnar,
personal, underhåll etc. För att minska riskerna i volymsväng
ningar strävar Green Cargo efter att dela risken med kunderna
genom kombinationer av rörlig och fast del i prissättningen.
Vidare eftersträvar Green Cargo längre avtalstider för att bättre
kunna dimensionera den egna verksamheten. Ytterligare sätt att
öka flexibiliteten är att komplettera egna resurser med inhyrd
kapacitet samt att öka möjligheterna till samutnyttjande av olika
resurser. Det främsta sättet för Green Cargo att motverka resul
tatriskerna 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 underhållsle
verantörer i syfte att minska risker i verksamheten.

Kund
Green Cargos kunder utgörs främst av den svenska export
industrin med den exponering som detta innebär. Skuldkrisen
inom euro-området och en avmattning i konjunkturen utgör en
osäkerhetsfaktor för Green Cargo. Green Cargo hanterar dessa
risker genom att målmedvetet fortsätta anpassningen av verk
samheten till marknadsläget och genom att förbättra effektivitet
och flexibilitet inom alla delar av koncernen.
Konkurrensen är hård både från andra järnvägsoperatörer
och från andra transportslag. Detta ställer stora krav på krea
tivitet vad gäller att tillgodose kundernas önskemål om trans
porttjänster, till ett rimligt pris. Ett viktigt satsningsområde för
bolaget är kontinuerlig utveckling av erbjudande och prissätt
ning. För att utveckla bolagets internationella affär samarbetar
Green Cargo med andra logistikföretag.
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 transportslag samt
ändrade konsumtionsmönster och detta måste Green Cargo
bevaka och hantera. För att Green Cargo ska kunna erbjuda
konkurrenskraftiga och miljöanpassade logistiklösningar krävs
investeringar i infrastruktur för att säkra tillgängligheten i
befintlig infrastruktur. 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 trans
portmönster utvecklar Green Cargo kontinuerligt sitt kund
erbjudande 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
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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 dieselpriser. 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 ytterli
gare nå en jämnare kostnadsutveckling. Högre bränslepriser är
generellt en fördel för mer energieffektiva 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, svavel
direktiv för sjöfarten och cabotagereglerna för vägtrafiken och
hur de efterlevs. Hantering av Green Cargos exponering mot
utländska valutor och räntor är reglerat i företagets Finans
policy (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 godstågens framfart på spåren. Green Cargo arbetar tillsammans
med Trafikverket och andra aktörer inom järnvägssektorn för
att förbättra beredskapen och förebygga störningar på grund
av storm och regn men även snö och kyla.

Green Cargo AB (Moderbolaget)
Intäkter
Kommentarerna avseende koncernen är i allt väsentligt gång
bara även för moderbolaget. Moderbolagets rörelseintäkter för
2015 uppgick till 3 670 MSEK (3 865).
Kostnader
Kommentarerna avseende koncernen är i allt väsentligt gång
bara även för moderbolaget. Rörelsekostnaderna för 2015
uppgick till 3 725 MSEK (4 001).
Finansnetto
Resultat från finansiella poster i moderbolaget uppgick 2015 till
152 MSEK (-44). Finansnettot har under året påverkats positivt
av utdelning från dotterföretaget Green Cargo fastigheter AB
med 111 MSEK, samt koncernbidrag om 70 MSEK.
Moderbolagets nettoskuld ökade från årets början med 99
MSEK och uppgick på balansdagen till 1 537 MSEK.
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Tillståndspliktig verksamhet
Moderbolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet som
består av en tankanläggning för diesel. Övriga mindre tank
anläggningar omfattas av författningar rörande brandskydd.
Verksamheten i moderbolaget Green Cargo AB omfattar även
en verkstad för lokunderhåll och loktvätt. Verkstaden är anmäl
ningspliktig i enlighet med förordningen för miljöfarlig verksam
het och hälsoskydd. Green Cargo har tillstånd att transportera
avfall, inklusive farligt avfall.
Moderbolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet
i enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).

Bolagsstyrningsrapport
för verksamhetsåret 2015
Green Cargo AB är ett av svenska staten helägt, privat aktiebolag
med säte i Solna och är moderbolag i Green Cargo-koncernen.
Green Cargos bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstift
ning, i första hand den svenska aktiebolagslagen, Green Cargos
bolagsordning, styrelsens interna regelverk och de riktlinjer som
regeringen beslutat om för sin ägarförvaltning. I Statens ägar
policy redogörs för dessa riktlinjer. De principer 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 börsnoterade bolag har Reger
ingskansliet funnit skäl att i vissa frågor komplettera eller uttolka
Kodens regler.
Tillämpning av Koden
Under 2015 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 27 april 2015 i Solna. Reviso
rerna har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten
för Green Cargo för perioden 1 januari – 30 september 2015.
Bolaget har en formaliserad process för beslut om anställnings
villkor för ledande befattningshavare i enlighet med regering
ens riktlinjer. Green Cargos riktlinjer för anställningsvillkor för
ledande befattningshavare fastställdes vid årsstämman den
27 april 2015. Inför årsstämman 2016 föreslås inga väsentliga
ändringar i riktlinjerna.
Avvikelse från Koden
Green Cargos styrelse har beslutat att inte tillämpa Kodens
regler om valberedning. Dessa regler ersätts med ägarens nomi
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neringsprocess. Detta framgår av Statens ägarpolicy. 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
bland annat redogöra för nominerade styrelseledamöters obero
ende i förhållande till både ägare och bolag. Staten har beslutat
att inte följa Koden ifråga om att redovisa ledamöters eventuella
oberoende till staten som större ägare.
Styrelsen bedömer att det med hänsyn till de riktlinjer för
anställningsvillkor för ledande befattningshavare som revidera
des den 27 april 2015 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 hölls den 27 april 2015 i Solna. Vid stämman var
ägaren företrädd genom ombud. Vid årsstämman beslutades för
tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma omval av Lennart
Pihl som ordförande, omval av Margareta Alestig Johnson,
Ann-Christine Hvittfeldt, Daniel Kristiansson, Lotta Stalin och
Tryggve Sthen som styrelseledamöter, samt nyval av Ingvar Nils
son. Stämman beslutade att utdelning inte skulle ske.
Nästa årsstämma för Green Cargo AB hålls den 25 april
2016 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,
Ann-Christine Hvittfeldt, Daniel Kristiansson, Ingvar Nilsson,
Lotta Stalin och Tryggve Sthen. Arbetstagarrepresentanter i
styrelsen är ledamot Stefan Bieder (ST), suppleant Jerker Lilje
berg (ST), ledamot Peter Lundmark (SEKO), suppleant Anders
Gustafsson (SEKO) samt adjungerad ledamot Ann-Charlotte
Juliusson (SACO).
I årsredovisningen för Green Cargo 2015 återfinns närmare
uppgifter om respektive styrelseledamot. De ärenden som ska
behandlas av styrelsen beskrivs i huvudsak i aktiebolagslagen
och styrelsens arbetsordning som antagits den 27 april 2015.
Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse VD och firma
tecknare, 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 Cargo 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
i enlighet med en i arbetsordningen angiven plan. I planen anges
under vilken period möte ska hållas samt vilket ärende som ska
behandlas vid respektive möte såsom exempelvis
kvartalsbokslut, 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.
Under verksamhetsåret 2015 hade styrelsen åtta protokollförda
möten. Styrelsen har varit närvarande enligt följande:
Lennart Pihl, styrelsens ordförande
8/8
Margareta Alestig Johnson, styrelseledamot
8/8
Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseledamot
8/8
Daniel Kristiansson, styrelseledamot
7/8
5/8
Ingvar Nilsson, styrelseledamot1
Lotta Stalin, styrelseledamot
8/8
Tryggve Sthen, styrelseledamot, styrelsens vice ordförande 8/8
Stefan Bieder, arbetstagarledamot
8/8
Anders Gustavsson, arbetstagarledamot, suppleant
6/8
Jerker Liljeberg, arbetstagarledamot, suppleant
8/8
Peter Lundmark, arbetstagarledamot
7/8
1 Invald vid årsstämman 2015.

Styrelsen i Green Cargo har under året fortsatt att intensifiera
arbetet med de lönsamhetsutmaningar bolaget står inför. Det
pågående omfattande effektiviseringsprogrammet med fokus på
transportnätverket och den egna organisationsens effektivitet
har följts upp löpande under året. Styrelsen har också fokuserat
på strategisk inriktning för ökad tillväxt.
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På årsstämman 2015 beslutades om styrelsens arvoden. Upp
gifter om dessa återfinns i årsredovisningen för 2015.
Utvärdering styrelsen
Utvärdering av Green Cargos styrelse sker genom ordföran
dens försorg årligen i november–december. Utvärderingen sker
vanligen i form av att samtliga ledamöter besvarar en enkät
med ett stort antal frågor där olika perspektiv av styrelsearbetet
bedöms. Enkäten sammanställs och jämförs med tidigare års
resultat och normativa värden för liknande bolag, samt presente
ras och diskuteras vid minst ett styrelsemöte under året. Baserat
på resultatet beslutas om eventuella åtgärder för att utveckla
styrelsens arbete. Resultatet av utvärderingen delges ägaren via
bolagets ordförande.
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 utvärdering.
Det slutliga beslutet fattas av ägaren vid årsstämman. Det
registrerade revisionsbolaget KPMG AB med den auktorise
rade revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig valdes intill
utgången av årsstämman 2016.
Kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen
Styrelsen kvalitetssäkrar den finansiella rapporteringen genom att:
granska och godkänna upprättad finanspolicy,
ta del av kvartalsrapporterna, justera och besluta om dessa när
de presenteras på styrelsemötet samt tillse att Green Cargo
följer statens riktlinjer för extern ekonomisk rapportering,
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.
Vid det styrelsemöte då årsredovisningen för verksamhetsåret
2015 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 för iakttagelser i samband
med bokslutsrevisionen.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet följer en av styrelsen beslutad skriftlig
instruktion och har till uppgift att behandla frågor avseende risk
bedömning, finansiell rapportering och revision. Revisionsutskot
tet förbereder beslutsunderlag till styrelsen. Utskottets arbete
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syftar till att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella
rapporteringen och interna kontrollen efterlevs och att bolaget
har ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer.
Under 2015 har revisionsutskottet bestått av Margareta
Alestig Johnson (ordförande), Lennart Pihl och Daniel Kristians
son. Revisionsutskottet sammanträdde fem gånger under 2015.
Under året behandlades främst frågor kring kvartalsrapportering,
revision, uppföljning av vissa redovisningsrelaterade bedömningar
samt skattefrågor. Revisorerna deltog vid tre möten och har bland
annat rapporterat sina iakttagelser från sin granskning.
Närvaro vid utskottets möten har varit enligt följande:
Margareta Alestig Johnson, ordförande
Lennart Pihl
Daniel Kristiansson

5/5
5/5
5/5

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 som anger ansvarsfördelningen mellan
avdelningar och befattningsbeskrivningar som anger det
individuella ansvaret.
Riskbedömning
Green Cargo har gjort en riskanalys av posterna i balans- och
resultaträkning för Green Cargo-koncernen. I analysen applic
erades en ansats där fokus i första hand låg på poster där det
existerade en risk för felaktiga belopp överstigande 20 MSEK.
För dessa poster identifierades även källan för respektive risk.
Varje post bedömdes utifrån specifika kriterier, såsom exempel
vis volatilitet, subjektivitet och komplexitet. Ingen av de identi
fierade riskerna bedömdes som hög. Utförd riskbedömning
utvärderas löpande.
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Kontrollaktiviteter
Bolaget har ingen egen separat internkontrollfunktion. Riskbe
dömningen är utgångspunkten för att identifiera de kontroller
som företaget måste ha i syfte att förhindra de mest väsentliga
riskerna eller att minimera riskernas konsekvenser. Den riska
nalys 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 kvartalsba
sis genomför kontrollåtgärder, såsom nedslag och kontroll av
åtföljsamheten i centrala processer mot policys och regelverk.
Under 2015 har extra kontroller utförts i löne-, treasury- och
intäktsprocessen.

VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande (kronor):
Balanserade vinstmedel

696 837 424

Fond för verkligt värde

–24 764 706

Årets resultat
Summa

97 252 107
769 324 825

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
I ny räkning överförs1

769 324 825

Summa

769 324 825

1 Varav –24 764 706 överförs till fond för verkligt värde

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.
Uppföljning
Varje år upprättas en affärsplan omfattande tre år. Affärsplanen
innehåller både strategi och budget och är nedbruten på avdel
ningsnivå för uppföljning.
Styrelsen erhåller 10–12 gånger per år en rapport över den
finansiella ställningen i jämförelse med både affärsplan och
föregående år. Uppföljning görs också av de mål som uppsatts
inom områdena Finans, Säkerhet, Kund, Medarbetare och Miljö.
Styrelsen träffar varje år de externa revisorerna för en avrap
portering av den externa revisionen omfattande bland annat
internkontroll. Styrelsen träffar även revisorerna utan företags
ledningen en gång per år.
Styrelsen erhåller kvartalsvis en rapport från extern konsult
avseende uppföljning av bolagets interna kontroll. Rapporte
ringen innehåller både resultat av bolagets självutvärdering av
utförda kontroller, samt konsultens verifiering av utförda kontroller.
Väsentliga brister analyseras och relevanta åtgärder genomförs.
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Resultaträkning koncernen
KONCERNEN
Not

MSEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
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

4
6

4, 7
8
9
15, 16
15, 16
18

12
13

14

2015

2014

3 907
82
3 989

4 154
13
4 167

–2 013
–1 255
–468
–4

–2 216
–1 318
–475
–9

–225
–1
–8
15

–235
–41
6
–121

7
–37
–15

11
–61
–171

–12
–27

–17
–188

Rapport över totalresultatet koncernen
KONCERNEN
Not

MSEK

Årets resultat
Poster som inte kan omföras till årets resultat
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat
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
Summa totalresultat för året
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14

14

2015

2014

–27

–188

3
–1

–9
2

33
7
–10
–9
23

–54
–12
10
14
–49

–4

–237
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Balansräkning koncernen
TILLGÅNGAR
MSEK

KONCERNEN
Not

2015-12-31

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

15

Balanserade utvecklingsutgifter

16

Pågående balanserade utvecklingsutgifter
Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

8

5

24

29

21

25

1

3

1 631

1 461

607

843

16

Mark, markanläggningar och byggnader
Investeringar i hyrda lokaler
Transportmedel
Leasade transportmedel

24

17

Inventarier och andra tekniska anläggningar

29

31

Pågående nyanläggningar

38

17

2 327

2 380

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

18

340

361

Långfristiga placeringar

19

0

50

Uppskjutna skattefordringar

20

128

149

468

560

2 819

2 969

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

21

Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag

4

Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

18

13

397

379

0

18

18

2

5

2

61

80

Kortfristiga placeringar

29

–

588

Kassa och bank

28

95

123

594

1 205

3 413

4 174

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning koncernen
EGET KAPITAL OCH SKULDER

KONCERNEN
Not

MSEK

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Avsättningar pensioner
Övriga avsättningar
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Derivatinstrument
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga leasingskulder
Övriga skulder
Derivatinstrument
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga avsättningar
Summa kortfristiga skulder

26

30
23
17
29
29

17
29
29
24
23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2015-12-31

2014-12-31

200

200

1 047
–33
–95
–27
1 092

1 047
–56
93
–188
1 096

16
19
639
586
39
1 299

20
37
799
654
51
1 561

128
148
245
–
476
25
1 022

232
98
628
9
522
28
1 517

3 413

4 174

KONCERNEN
POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
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Not
25

2015-12-31

–
166

2014-12-31

519
263
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Förändringar i eget kapital koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

Ingående balans per 2014-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

200

1 047

–7

475

–382

1 333

–382

382

0

–188

–188

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

–38

–38

Säkring av nettoinvestering, efter skatt

–12

–12

10

10

Omräkningsdifferens
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner
–

Summa totalresultat
Utgående balans per 2014-12-31

–9

–9

Summa övrigt totalresultat
26

Ingående balans per 2015-01-01

–

–49

–

–

–49

–

–

–49

–

–188

–237

200

1 047

–56

93

–188

1 096

200

1 047

–56

93

–188

1 096

–188

188

0

–27

–27

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

26

26

Säkring av nettoinvestering, efter skatt
Omräkningsdifferens
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

5

5

–10

–10

2

2

Summa övrigt totalresultat

–

–

23

–

–

23

Summa totalresultat

–

–

23

–

–27

–4

200

1 047

–33

–95

–27

1 092

Utgående balans per 2015-12-31

26
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Kassaflödesanalys koncernen
KONCERNEN
Not

MSEK

2015

2014

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

27

–15

–171

139

256

Betalningar avseende avsättningar

–15

0

Betald skatt

–26

–25

83

60

27

63

–153

–56

–43

67

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 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

0

—5

–179

–158

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

87

39

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

2

0

Utdelning från intresseföretag

1

–

588

–154

50

45

549

–233

150

444

Amortering av leasingskulder och lån

–684

–262

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–534

182

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förändringar i kortfristiga placeringar
Förändringar i långfristiga placeringar

19

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

Årets kassaflöde

–28

16

Likvida medel vid årets början

123

107

95

123

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Resultaträkning moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

2015

2014

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

4

Övriga rörelseintäkter

6

Summa rörelsens intäkter

3 670

3 865

14

10

3 684

3 875

Rörelsens kostnader
Driftskostnader

4, 7

–1 779

–1 926

Personalkostnader

8

–1 256

–1 319

Övriga externa kostnader

9

–464

–473

–3

–10

Avskrivningar

15, 16

–222

–232

Nedskrivningar

15, 16

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

–1

–41

–41

–126

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

10

181

3

Resultat från andelar i intresseföretag

11

2

4

Ränteintäkter och liknande resultatposter

12

5

10

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

–36

–61

111

–170

–14

–10

97

–180

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

14

Årets resultat

Rapport över totalresultatet moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

Årets resultat

2015

2014

97

–180

33

–54

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar
Skatt
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat för året

14

–7

12

26

–42

123

–222
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Balansräkning moderbolaget
TILLGÅNGAR

MODERBOLAGET
Not

MSEK

2015-12-31

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

15

Balanserade utvecklingsutgifter

14

21

8

5

22

26

Mark, markanläggningar och byggnader

1

1

Investeringar i hyrda lokaler

1

3

1 631

1 462

607

843

Inventarier och andra tekniska anläggningar

27

29

Pågående nyanläggningar

38

17

2 305

2 355

Pågående balanserade utvecklingsutgifter
Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

16

Transportmedel
Leasade transportmedel

17

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

18

52

52

Andelar i intresseföretag

18

316

316

Långfristiga placeringar

19

–

50

Uppskjutna skattefordringar

20

128

149

496

567

2 823

2 948

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

21

18

13

Kundfordringar

29

355

331

Fordringar hos koncernföretag

4

84

18

Fordringar hos intresseföretag

4

1

18

17

1

4

1

61

81

Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

29

–

588

Kassa och bank

28

95

123

635

1 174

3 458

4 122

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

26

22
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Balansräkning moderbolaget
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

MODERBOLAGET
Not

2015-12-31

2014-12-31

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

26

30
23

17
29
29

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Kortfristiga leasingskulder
Övriga skulder
Derivatinstrument
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

4
17
29
29
24

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Not
25

200
100
300

200
100
300

–24
697
97
770
1 070

–49
876
–180
647
947

12
44
56

12
65
77

639
591
39

799
651
51

1 269

1 501

114
94
148
244
–
463
1 063

219
133
98
627
9
511
1 597

3 458

4 122

2015-12-31

2014-12-31

–
166
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Förändringar i eget kapital moderbolaget
MODERBOLAGET
Not

MSEK

Ingående balans per 2014-01-01

Aktiekapital

Reservfond

Fond för
verkligt värde

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

200

100

–7

1 270

–394

1 169

–394

394

0

–180

–180

–

–

–42

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

Summa totalresultat
Utgående balans per 2014-12-31

–42

–42

Summa övrigt totalresultat
26

Ingående balans per 2015-01-01

–

–42

–

–

–42

–

–180

–222

200

100

–49

876

–180

947

200

100

–49

876

–180

947

–180

180

0

97

97

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

–

–

26

–

–

26

Summa totalresultat

–

–

26

–

97

123

200

100

–24

697

97

1 070

Utgående balans per 2015-12-31

28

26

26

26
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Kassaflödesanalys moderbolaget
MODERBOLAGET
Not

MSEK

2015

2014

111

–170

15

253

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

27

Betalningar avseende avsättningar

–14

0

Betald skatt

–25

–25

87

58

22

74

–194

–71

–85

61

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 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
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

–3

–4

–176

–158

18

26

Utdelning från intresseföretag

112

4

Förändringar i kortfristiga placeringar

588

–154

Förändringar i långfristiga placeringar

19

Kassaflöde från investeringsverksamheten

50

57

589

–229

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av leasingskulder och lån
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

150

444

–684

–262

2

3

–532

185

Årets kassaflöde

–28

17

Likvida medel vid årets början

123

106

95

123

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Samtliga belopp är angivna i MSEK om inget annat anges.
Vid upprättande av årsredovisningen kan avrundningsdifferenser
förekomma då beloppen anges i MSEK.
NOT 1

ALLMÄN INFORMATION

Green Cargo utvecklar och levererar effektiv och hållbar järnvägslogistik
med Sverige som hemmamarknad. Det betyder fullt fokus på gods
transporter med järnvägen som bas. Green Cargos nätverk trafikerar
cirka 40 intermodala platser och täcker cirka 270 platser i Sverige samt
huvudorterna i Norge. Med samarbetspartners kopplar Green Cargo det
svenska näringslivets transporter till marknaderna på kontinenten. Visio
nen om en hållbar utveckling är drivande för bolaget som är det enda riks
täckande transportföretaget godkänt som Bra Miljöval-Godstransporter.
Järnvägstransporter utgör basen i verksamheten, men biltransporter
är ett komplement och kombinationen tåg-lastbil blir allt viktigare i
Green Cargos erbjudande.
Moderbolaget Green Cargo AB direktägs till 100 procent av svenska
staten. Green Cargo AB (priv) 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 30 mars 2016 och de kommer att
föreläggas årsstämman den 25 april 2016 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 tolkningsuttal
anden 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 värderade till
verkligt värde via resultaträkningen, eller i övrigt totalresultat och
ackumuleras i eget kapital i Säkringsreserv.
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).
Skillnader i redovisningsprinciperna mellan koncern- och 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
Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2015 har inte
haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning.

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”
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018
eller senare och ersätter då IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning
och värdering.
IFRS 9 kräver att finansiella tillgångar ska klassificeras i tre olika
värderingskategorier; upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt
totalresultat eller verkligt värde via resultatet. Klassificering fastställs vid
första redovisningstillfället utifrån tillgångens egenskaper och företagets
affärsmodell. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört
med IAS 39. Den största förändringen avser skulder redovisade till verkligt
värde. För dessa gäller att den del av verkligtvärdeförändringen som är
hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat istäl
let för i resultatet, såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen.
Den andra delen avser säkringsredovisning. IFRS 9 kräver utökade
upplysningar om riskhantering och effekten av säkringsredovisningen.
Slutligen har nya principer introducerats avseende nedskrivningar av
finansiella tillgångar, där modellen baseras på förväntade förluster. Syftet
med den nya modellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster
ska göras i ett tidigare skede.
Utredning pågår men i nuläget bedöms inte redovisningen i Green
Cargo påverkas väsentligt.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds med 1 januari 2018.
Standarden ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar
som hanterar intäkter (IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter, IFRIC 13
Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet,
IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder och SIC 31 Intäkter –
bytestransaktioner som avser reklamtjänster).
IFRS 15 innehåller en samlad modell för intäktsredovisning avse
ende kundkontrakt. Inledningsvis ska ett kundavtal identifieras, vilket
hos säljaren genererar en tillgång (rättigheter, ett löfte om erhållande
av ersättning) och en skuld (åtagande, ett löfte om överföring av varor/
tjänster). Företaget redovisar enligt modellen sedan en intäkt och påvisar
därigenom att företaget uppfyller ett åtagande att leverera utlovade varor
eller tjänster till kunden.
Analys har påbörjats, men i dagsläget går det ej att bedöma eventuella
effekter på redovisningen i Green Cargo.
IFRS 16 ”Leases”
Ny standard avseende redovisning av leasing. För leasetagare försvinner
klassificeringen enligt IAS 17 i operationell och finansiell leasing och
ersätts med en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska
redovisas i balansräkningen. Undantag för redovisning i balansräkningen
finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löp
tid på högst tolv månader. I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas
separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. IFRS 16 ska
tillämpas från och med 1 januari 2019. EU har inte godkänt standarden.
Green Cargo har ett antal operationella leasingkontrakt av bland annat
vagnar och lok, vilket leder till en högre balansomslutning vid tillämp
ning av IAS 17. Konverteringen till IAS 17 ligger långt fram i tiden och
i dagsläget går det ej att göra en relevant bedömning av effekter på
redovisningen i Green Cargo.
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Tillämpning av redovisningsprinciper
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt
eller genom dotterföretag innehar ett bestämmande inflytande. Model
len i IFRS för bedömning av när bestämmande inflytande föreligger
baseras på (i) vilket inflytande som föreligger, (ii) vilken exponering mot
rörlig avkastning för sitt engagemang i investeringen som föreligger
samt (iii) möjligheter att utöva inflytandet över innehavet går att påverka
den egna avkastningen. I ej helägda dotterföretag, redovisas innehav
utan bestämmande inflytande i koncernbalansräkningen som en post
inom eget kapital och utgörs av utomstående aktieägares andel av
dotterföretagets resultat och nettotillgångar. Dotterföretag redovisas
enligt förvärvsmetoden. Förvärvade identifierbara tillgångar, skulder
och eventualförpliktelser värderas till verkligt värde på förvärvsdagen.
Villkorade betalningar efter förvärvsdagen klassificeras som skulder
och omvärderas via resultaträkningen. Det överskott som utgörs av
skillnaden mellan den överförda ersättningen och nettot per förvärvs
tidpunkten, av verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och
skulder, redovisas som goodwill. Denna uppkomna goodwill värderas
och redovisas enligt avsnittet immateriella tillgångar. Om anskaffnings
kostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets
nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Endast resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens
egna kapital. Alla transaktionskostnader avseende förvärv kostnadsförs.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även 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 dess funktionella valuta till
svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. Intäkts- och kost
nadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. De omräkningsdif
ferenser som uppstår redovisas mot övrigt totalresultat och överförs till
koncernens omräkningsreserv. Den ackumulerade omräkningsdifferen
sen omförs och redovisas som en del i rearesultatet i de fall utlandsverk
samheten avyttras. Goodwill och justeringar till verkligt värde som är
hänförliga till förvärv av verksamheter med annan funktionell valuta än
svenska kronor behandlas som tillgångar och skulder i den förvärvade
verksamheten och omräknas till balansdagens valutakurs.
Intresseföretag
Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande, men
inte ett bestämmande, inflytande över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent
av röstetalet. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redo
visade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens
andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på
koncernmässiga över- respektive undervärden. I koncernens resultaträk
ning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel
i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskriv
ningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar investeringens redovi
sade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår
till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget redovisar koncernen
inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser
eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Om intresseföre
taget senare visar vinst återgår koncernen till att redovisa sin andel av
dessa vinster först när dessa uppgår till samma belopp som andelen av
förlusterna vilka inte redovisats av koncernen.
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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 kostnader,
betald semester med mera redovisas som en kostnad i aktuell intjänande
period.
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.
Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbe
stämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förplik
telsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltnings
tillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas
årligen av oberoende aktuarie med tillämpning av den så kallade projected
unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden
med användning av räntesatsen på svenska bostadsobligationer, som är
utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med
löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens.
Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade
justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt
totalresultat under den period då de uppstår.
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas
direkt i resultaträkningen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning redovisas direkt när företaget har en 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.
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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.
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
identifierbara tillgångar och skulder, redovisas som goodwill. Goodwill vid
förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill
vid förvärv av intresseföretag ingår i värdet på innehav i intresseföretag.
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskriv
ningar. Nedskrivningsprövning görs även då indikationer finns på att en
värdenedgång kan ha skett. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet
inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den
avyttrade enheten.
Utgifter för utveckling av programvara för eget bruk redovisas som
tillgång i balansräkningen, under förutsättning att framtida 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 3–10 år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Utgifter för förbättringar
utöver tillgångens ursprungliga nivå ökar tillgångens redovisade värde.
Utgifter för reparation och löpande underhåll redovisas som kostnad.
Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden, beräknad
nyttjandeperiod och förväntade restvärden. Nedskrivning sker i de fall då
det redovisade värdet är högre än det högsta av beräknat nyttjandevärde
och tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader. Nyttjan
devärdet baseras på framtida diskonterade kassaflöden från användande
av tillgången inklusive beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens 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 som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som
skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning då händelser eller
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske
inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med
vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat
med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av ned
skrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar återförs om
det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 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 leasingavgifter redo
visas som lång- och kortfristiga leasingskulder. Leasingperioden är den
period som tillgångarna ska leasas enligt avtal. Tillgångar enligt finansiella
leasingavtal skrivs av över beräknad nyttjandeperiod. Betalning av lea
singavgifterna uppdelas i räntekostnader och amortering av skulderna.
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Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operationellt.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löpti
den 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 hålls till förfall och övriga
skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten
förvärvades. Klassificeringen prövas vid varje rapporteringstillfälle.
Finansiella tillgångar/skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori har två underkategorier: finansiella tillgångar/skulder
som innehas för handel och sådana som från första början hänförs till
kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Derivatin
strument kategoriseras som innehav för handel om de inte är identifie
rade som säkringar. Tillgångar och skulder i denna kategori klassificeras
som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder om de antingen
innehas för handel eller förväntas bli realiserade inom tolv 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 kortfristiga placeringar och ej säkringsredo
visade derivatinstrument.
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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, exempelvis likvida medel
eller kundfordringar. Värdering görs till upplupet anskaffningsvärde.
Med upplupet anskaffningsvärde avses det värde till vilket en finansiell
tillgång eller skuld värderas när den initialt bokas upp i balansräk
ningen, med avdrag för eventuella återbetalningar, och med tillägg
eller avdrag för periodisering av eventuell skillnad mellan det initialt
redovisade beloppet och återbetalningsbeloppet. Kundfordringar tas
efter individuell värdering i balansräkningen upp till det belopp varmed
de beräknas inflyta. Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför
värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning
av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Fordringar i utländsk
valuta omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser på 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 hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är icke-derivata finansiella tillgångar
med fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som
avses att behållas till förfall. De ingår i anläggningstillgångar utom i de
fall då förfallotidpunkten ligger mindre än 12 månader efter balansda
gen, 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.
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.

ÅRSREDOVISNING

Ackumulerade belopp i övrigt totalresultat återförs till resultaträkningen
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.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Avsättningar
Koncernen avsätter för omstruktureringsåtgärder samt gör avsättningar
för förlustkontrakt under rubrikerna långfristiga respektive kortfristiga
skulder i balansräkningen.
Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs då det finns en detalje
rad, beslutad plan för omstrukturering av verksamheten. För personal
kostnader avsätts kostnad för arbetsbefriad tid under uppsägningstiden,
eventuella avgångsvederlag samt avtalspensioner inklusive sociala avgifter.
Green Cargo AB har försäljningsavtal som sträcker sig över flera år.
För de avtal för vilka speciella resurser avsatts görs varje år en prövning
av lönsamheten. Skulle ett avtal vara olönsamt görs en avsättning för
tiden fram till nästa avtalade prisförhandlingstillfälle eller den tidpunkt
då avtalet av andra skäl bedöms ha blivit lönsamt.

Innehav i dotterföretag och intresseföretag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget
enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgif
ter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag och
intresseföretag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter
hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.

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.
Kassaflödesanalys
Green Cargo AB redovisar kassaflödesanalysen enligt den indirekta
metoden. Vid indirekt metod är utgångspunkten årets resultat efter
finansiella poster och justeringar görs för resultatposter som inte är
kassaflödespåverkande och för förändringar i rörelsekapital.
I kassaflöde från den löpande verksamheten redovisas resultat
före skatt, betalda räntor, betalda skatter och ”justeringar för poster
som inte ingår i kassaflödet”. Med detta avses kostnader och intäkter i
resultaträkningen som inte motsvaras av någon in- eller utbetalning, t ex
avskrivningar och realisationsresultat.
I kassaflöde från investeringsverksamheten redovisas in- och utbe
talningar avseende företagets investeringar, häri ingår främst köp och
försäljningar av anläggningstillgångar, men även t ex utdelningar från
dotterföretag. I investeringsverksamhet ingår även sådana placeringar
som inte inryms i begreppet likvida medel, det vill säga placeringar
med en vid investeringstillfället återstående löptid överstigande tre
månader. Anläggningstillgångar som anskaffats genom finansiell leasing
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, det vill säga summan av
försäljningspris 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 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.

Skulder som utgör säkringsinstrument
Moderbolaget tillämpar RFR 2, vilket innebär att bolaget kan tillämpa de
regler om ”Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta”. Enligt
RFR 2 förekommer en effektiv valutasäkring i moderbolaget då aktier
i utländska dotterbolag har finansierats med lån i lokal valuta. För att en
effektiv valutasäkringsåtgärd ska anses föreligga måste denna avsikt ha
förelegat vid transaktionstidpunkten. Det bokförda värdet på sådana lån
påverkas inte av förändringar i växelkurser.
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.
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. 10A, en resulta
träkning 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.
Finansiella garantiavtal
I enlighet med RFR 2, IAS 39 punkt 2, tillämpas inte reglerna i IAS 39
beträffande finansiella garantiavtal i moderbolaget avseende garan
tiavtal 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 förmånsbestämda
planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer tryggandelagens
bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en
förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna
jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att
beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande
lönenivå utan antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella
vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
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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 underskotts
avdrag och koncernens förmåga att utnyttja underskottsavdrag baseras
på ledningens uppskattningar av framtida skattepliktiga inkomster.

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 t ex Trafikverket, tillämpas affärsmäs
siga villkor och marknadsprissättning. Gällande lön och ersättningar till
närstående hänvisas till not 8.

Försäljning av tjänster

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

Dotterföretag

–

–

203

215

Intresseföretag

6

9

6

9

Summa försäljning av
tjänster till närstående

6

9

209

224

–

–

8

9

Intresseföretag

79

98

79

98

Summa inköp av tjänster
från närstående

79

98

87

107

Dotterföretag

–

–

84

18

Intresseföretag

1

18

1

18

Summa utestående
fordringar på närstående

1

18

85

36

Dotterföretag

–

–

94

133

Summa utestående skulder
till närstående

–

–

94

133

Inköp av tjänster
Dotterföretag

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 bl a lastning/lossning, rangering, växling samt
uthyrning av spårfordon.
Inköp och skulder till intresseföretaget DB Schenker Rail Scandinavia
AS avser främst tågdragning.

NOT 5

SEGMENTINFORMATION

Upplysningskraven i IFRS 8 har inte resulterat i separat redovisning
av intäkter per land eller kund då dessa poster enskilt inte uppgår till
väsentliga belopp. Green Cargos bas är Sverige men transporterna
omfattar Norden och europeiska kontinenten. Materiella anlägg
ningstillgångars geografiska placering är i huvudsak Sverige. Externa
rörelseintäkter uppgår till 3 435 (3 727) i Sverige och till 554 (442) i
övriga länder.
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NOT 6

NOT 8

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen
2015
2014
Resultat vid försäljning av
anläggningstillgångar
Valutakursdifferenser som
påverkat rörelseresultatet
Försäkringsersättningar
Summa

NOT 7

Moderbolaget
2015
2014

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2015

Varav
män, %

2014

Varav
män, %

Sverige

1 861

87

2 002

87

Summa moderbolaget

1 861

87

2 002

87

Medelantalet anställda
Moderbolaget

81
0

10
2

13

10

0

0

1

1

1

0

82

13

14

10

Dotterföretagen har inga anställda. I moderbolagets styrelse (exkl
arbetstagarrepresentanter) ingick 4 män och 3 kvinnor. I samtliga
koncernens styrelser ingick 7 män och 3 kvinnor. I moderbolagets led
ningsgrupp (tillika koncernens) ingick 6 män och 4 kvinnor.

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Leasingavgifter
Minimileaseavgifter

Koncernen
2015
2014
199

215

Moderbolaget
2015
2014
202

2015
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader

219
Moderbolaget

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

Koncernen
2015

2014

Moderbolaget
2015

2014

Inom 1 år

129

128

132

131

134

160

134

160

57

55

57

55

320

343

323

346

Summa

Leasingintäkter
Leasingintäkter avseende objekt
som vidareuthyrs externt

Koncernen
2015
2014
62

64

Koncernen
2015
2014
Framtida minimileaseavgifter
avseende objekt som vidare
uthyrs externt

366

(varav pensionskostnad)

Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år

862

Moderbolaget
2015
2014
62

Dotterföretag
Summa koncernen

80

54

80

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.

386
(86)

–

–

–

–

862

366

901

386

(80)

(86)

Av koncernens pensionskostnader avser 1 (1) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0).
Kostnader till följd av ersättningar vid uppsägning uppgår under året
till 8 (11).
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter med flera och övriga anställda
2015
Styrelse
Övriga
och VD anställda
Moderbolaget

2014
Styrelse
Övriga
och VD anställda

5

857

5

896

(–)

(–)

(–)

(–)

Dotterföretag

–

–

–

–

Summa koncernen

5

857

5

896

(varav tantiem o.d)
54

901

(80)

(varav pensionskostnad)

64

Moderbolaget
2015
2014

2014
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader

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.
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Ersättningar till styrelsen 2015
Belopp i KSEK
Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot (statens rep.)
Styrelseledamot
Personalrepresentant
Personalrepresentant
Suppleant (personalrep.)
Suppleant (personalrep.)
Personalrep., adjungerad

Styrelsearvode

Lennart Pihl1
Tryggve Sthen
Margareta Alestig Johnson2
Ann-Christine Hvittfeldt
Lotta Stalin
Daniel Kristiansson
Ingvar Nilsson (tillträdde 2015-04-27)
Peter Lundmark
Stefan Bieder
Anders Gustavsson
Jerker Liljeberg
Ann-Charlotte Juliusson

340
150
205
150
150
–
100
–
–
–
–
–

Ersättningar till styrelsen 2014
Belopp i KSEK
Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot (statens rep.)
Styrelseledamot
Personalrepresentant
Personalrepresentant
Suppleant (personalrep.)
Suppleant (personalrep.)
Personalrep., adjungerad

Styrelsearvode

340
Lennart Pihl1
Tryggve Sthen
150
205
Margareta Alestig Johnson2
Ann-Christine Hvittfeldt
150
Lotta Stalin
150
Lars-Erik Fredriksson (avgick 2014-04-29) –
–
Daniel Kristiansson (tillträdde 2014-04-29)
Peter Lundmark
–
Stefan Bieder
–
Anders Gustavsson
–
Jerker Liljeberg
–
Ann-Charlotte Juliusson
–

1 Varav 40 tkr avser ersättning som ledamot i revisionsutskottet.

1 Varav 40 tkr avser ersättning som ledamot i revisionsutskottet.

2 Varav 55 tkr avser ersättning som ordförande i revisionsuskottet.

2V
 arav 55 tkr avser ersättning som ordförande i revisionsuskottet.

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2015
Belopp i KSEK

Tid i ledningsgrupp

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse

Verkställande direktör

Jan Kilström

2015-01-01–2015-12-31

3 766

270

984

5 020

–

Ekonomidirektör

Henrik Backman

2015-01-09–2015-12-31

1 915

2

490

2 407

–

Divisionschef Marknad

Mats Hanson

2015-01-01–2015-09-14

1 236

51

771

2 058

–

Stabschef Human Resources

Caroline Frumerie

2015-01-01–2015-12-31

1 608

–

754

2 362

–

Stabschef Kommunikation

Mats Hollander

2015-01-01–2015-09-14

916

45

312

1 274

–

Divisionschef Försäljning

Richard Kirchner

2015-01-01–2015-12-31

1 700

51

359

2 110

–

Divisionschef Produktion

Patrik Johansson

2015-01-01–2015-12-31

1 596

109

473

2 178

–

Divisionschef Planering

Patrik Saxvall

2015-01-01–2015-12-31

1 275

91

286

1 652

–

Divisionschef Fordon

Martin Modéer

2015-01-01–2015-02-28

1 298

63

106

1 467

–

Stabschef Marknad & Kommunikation

Sohana Josefsson

2015-09-15–2015-12-31

310

–

57

367

–

Stabschef IT

Ulrika Wiik

2015-01-01–2015-12-31

1 281

–

370

1 651

–

Stabschef Juridik och Inköp

Mikael Wågberg

2015-01-01–2015-12-31

1 301

84

283

1 668

–

Stabschef Projektkontoret

Nicole Tews3

2015-01-01–2015-12-31

1 217

394

443

2 054

–

1 Ingen rörlig ersättning har utgått under året.
2 Ö vriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån, reseförmån och bostadsförmån. Ledande befattningshavare som avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i form av lön.
3 Nicole Tews var även illförordnad divisionschef för Fordon 2015-03-01–2015-12-31.

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2014
Belopp i KSEK

Tid i ledningsgrupp

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse

Verkställande direktör

Jan Kilström

2014-01-01–2014-12-31

3 657

268

975

4 900

–

Divisionschef Marknad

Mats Hanson3

2014-01-01–2014-12-31

1 794

73

1 007

2 874

–

Ekonomidirektör

John Klint

2014-01-01–2014-06-30

988

37

121

1 146

–

2014-01-01–2014-09-30

1 125

–

324

1 449

–

Stabschef Human Resources (tf) Ann-Britt Angerman
Stabschef Human Resources

Caroline Frumerie

2014-10-01–2014-12-31

396

–

12

408

–

Stabschef Kommunikation

Mats Hollander

2014-01-01–2014-12-31

1 231

73

436

1 739

–
–

Divisionschef Försäljning

Richard Kirchner

2014-01-01–2014-12-31

1 647

73

339

2 060

Divisionschef Produktion

Patrik Johansson

2014-01-01–2014-12-31

1 556

111

483

2 150

–

Divisionschef Planering

Patrik Saxvall

2014-01-01–2014-12-31

1 123

92

245

1 459

–

Divisionschef Fordon

Martin Modéer

2014-01-01–2014-12-31

1 058

92

256

1 406

–

Stabschef IT

Ulrika Wiik

2014-01-01–2014-12-31

1 306

–

317

1 624

–

Stabschef Juridik och Inköp

Mikael Wågberg

2014-01-01–2014-12-31

1 269

90

273

1 631

–

Stabschef Projektkontoret

Nicole Tews

2014-04-01–2014-12-31

1 504

–

296

1 799

–

1 Ingen rörlig ersättning har utgått under året.
2 Ö vriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån och reseförmån. Ledande befattningshavare som avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i form av lön.
3 Mats Hanson var tillförordnad Ekonomidirektör under perioden 2014-07-01–2014-12-31.
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Beredning- och beslutsprocess
För 2015 har Green Cargo tillämpat Regeringens riktlinjer för anställ
ningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande,
vilket formellt beslutades vid årsstämman den 27 april 2015. Styrelsen
beslutar om anställningsvillkor för verkställande direktör. Styrelsen
behandlar även strukturen i villkoren för övriga i ledningsgruppen inklusive
verkställande direktörer i dotterföretag, som t ex 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
2015, 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
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
uppsägningstid om 6 månader från bolagets sida och 3–6 månader från
ledande befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida
erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till mellan 6 och 12 månadslöner.
Nya inkomster från annan anställning eller egen verksamhet ska avräknas
från uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid uppsägning från ledande
befattningshavarens sida utbetalas inget avgångsvederlag.

NOT 9

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I INTRESSEFÖRETAG

Moderbolaget
2015
2014
Utdelning aktier och andelar i intresseföretag

1

4

Likvidation aktier och andelar i intresseföretag

1

–

Summa

2

4

NOT 12

R ÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen
2015
2014
Ränteintäkter, övriga

4

Verkligt värdevinster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat
Summa
Varav ränteintäkter på finansiella till
gångar ej värderade till verkligt värde

NOT 13

Moderbolaget
2015
2014

11

2

10

3

0

3

0

7

11

5

10

0

1

0

1

R ÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

Verkligt värdevinster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat

0

–1

1

Finansiella valutakursdifferenser

0

–2

0

-2

Räntekostnader, övriga

–37

–58

–37

–58

Summa

–37

–61

–36

–61

Varav räntekostnader på finansiella
skulder ej värderade till verkligt värde

–18

–48

–18

–48

–1

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

KPMG
Revisionsuppdrag

1,4

1,6

1,4

1,6

Övriga tjänster

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

1,4

1,6

1,4

1,6

NOT 10

NOT 11

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
2015
2014
Erhållna koncernbidrag

70

3

Utdelning aktier och andelar i koncernföretag

111

–

Summa

181

3

NOT 14

INKOMSTSK ATT

Väsentliga delbelopp
i årets skattekostnad
Aktuell skatt

Koncernen
2015
2014
–

Moderbolaget
2015
2014

–

–

–

Uppskjuten skatt

–12

–17

–14

–10

Summa

–12

–17

–14

–10

Sambandet mellan årets
skattekostnad och redovisat
resultat före skatt
Redovisat resultat efter finansiella
poster
Skatt enligt gällande skattesats
(22%)

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

–27

–171

111

–170

6

38

–24

37

Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader/ej skattepliktiga intäkter

–1

–10

23

–10

Skatteeffekt av underskott för
vilka ingen uppskjuten skatte
fordran redovisats

–5

–45

1

–37

–12

0

–14

0

0

0

0

0

–12

–17

–14

–10

Nedskrivning uppskjuten
skattefodran
Övrigt
Redovisad skatt

G R E E N C A R G O Å R S R E D OV I S N I N G 2 015

39

ÅRSREDOVISNING

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
Koncernen
2015

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat
Moderbolaget

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

2015

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

Säkring av nettoinveste
ringar i utlandsverksamhet

7

–2

5

Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner

3

–1

2

Kassaflödessäkringar

33

–7

26

Kassaflödessäkringar

–54

12

–42

Summa

43

–10

33

Summa

–54

12

–42

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

2014
Säkring av nettoinveste
ringar i utlandsverksamhet
Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner

–12

2

Kassaflödessäkringar

33

–7

26

Summa

33

–7

26

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

2014

–10

–9

2

–7

Kassaflödessäkringar

–54

12

–42

Summa

–75

16

–59

NOT 15

IMMATERIELL A TILLGÅNGAR

Koncernen

Moderbolaget

Pågående
balanserade
utvecklingsutgifter

Balanserade
utvecklingsutgifter

Balanserade
utvecklingsutgifter

Pågående
balanserade
utvecklingsutgifter

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

146

138

5

15

141

134

5

15

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

–

0

3

5

–

0

3

5

Avyttringar och utrangeringar

0

–

–

–

0

–

–

–

Omklassificeringar

0

8

0

–15

0

7

0

–15

146

146

8

5

141

141

8

5

–116

–104

–

–

–115

–104

–

–

–9

–13

–

–

–7

–12

–

–

–

1

–

–

0

1

–

–

–125

–116

–

–

–122

–115

–

–

–5

–7

–

–

–5

–7

–

–

–

2

–

–

–

2

–

–

Vid årets slut

–5

–5

–

–

–5

–5

–

–

Redovisat restvärde vid årets slut

16

24

8

5

14

21

8

5

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Omklassificeringar
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar

Total kostnad för utveckling

Koncernen

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

Utgifter för utveckling
som kostnadsförts

1

45

1

45

Avskrivningar

9

12

7

10

10

57

8

55

Summa

Balanserade utvecklingsutgifter avser till väsentlig del HR-system,
ett projekt avseende trafikflödesplaneringssystem samt SAP och
mjukvaruutveckling av CRM-system. Den genomsnittliga kvarstående
avskrivningstiden är 3 år.
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MATERIELL A ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Mark, markanläggningar och byggnader
2015
2014

Investeringar i
hyrda lokaler
2015
2014

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

43

55

63

63

–

–

–

–

Avyttringar och utrangeringar

–4

–12

–

–

Vid årets slut

39

43

63

63

–18

–16

–60

–58

2

0

–

–

–2

–2

–2

–2

–

–

–

–

–18

–18

–62

–60

21

25

1

3

Nyanskaffningar

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

Transportmedel
2015
2014

Leasade
transportmedel
2015
2014

Inventarier
2015
2014

Pågående
nyanläggningar
2015
2014

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

3 079

2 923

2 364

2 380

145

134

17

31

139

148

1

3

3

8

32

–1

–170

–134

–

–

–1

–2

–

–

396

142

–391

–19

6

5

–11

–13

3 444

3 079

1 974

2 364

153

145

38

17

–1 503

–1 489

–608

–499

–114

–104

–

–

–109

21

97

–42

–3

–4

–

–

72

109

–

–

1

2

–

–

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

–156

–144

–55

–67

–8

–8

–

–

–1 696

–1 503

–566

–608

–124

–114

–

–

–115

–44

–913

–960

0

–4

–

–

95

11

–

–

–

–

–

–

–96

–82

112

88

–

4

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Nedskrivningar som redovisas
i resultaträkningen
Vid årets slut
Redovisat restvärde vid årets slut

–1

–

0

–41

–

–

–

–

–117

–115

–801

–913

0

0

–

–

1 631

1 461

607

843

29

31

38

17

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 transportmedel är
23 (26). Anskaffningar under året är 1 (3).
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Moderbolaget

Mark, markanläggningar och byggnader
2015
2014

Investeringar i
hyrda lokaler
2015
2014

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

3

3

61

61

Vid årets slut

3

3

61

61

Vid årets början

–1

–1

–58

–56

Årets avskrivning

0

0

–2

–2

–1

–1

–60

–58

Vid årets början

–1

–1

–

–

Vid årets slut

–1

–1

–

–

1

1

1

3

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar

Redovisat restvärde vid årets slut

Transportmedel
2015
2014

Leasade
transportmedel
2015
2014

Inventarier
2015
2014

Pågående
nyanläggningar
2015
2014

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

3 084

2 928

2 364

2 380

137

126

17

30

139

148

1

3

3

8

32

–1

–177

–134

–

–

–1

–2

–

–

396

142

–391

–19

6

5

–11

–12

3 442

3 084

1 974

2 364

145

137

38

17

–1 508

–1 493

–608

–499

–108

–98

–

–

–108

20

97

–42

–3

–4

–

–

74

109

–

–

1

2

–

–

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

–156

–144

–55

–67

–8

–8

–

–

–1 698

–1 508

–566

–608

–118

–108

–

–

–114

–44

–913

–960

0

–4

–

–

98

11

–

–

–

–

–

–

–96

–81

112

88

–

4

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Nedskrivningar som redovisas i resulta
träkningen
Vid årets slut
Redovisat restvärde vid årets slut

–1

–

–

–41

–

–

–

–

–113

–114

–801

–913

0

0

–

–

1 631

1 462

607

843

27

29

38

17

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 transportmedel är
23 (26). Anskaffningar under året är 1 (3).
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NOT 17

UPPGIFTER OM FINANSIELL 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

2015
Amortering

Ränta

2014
Summa
betalning

Amortering

Summa
betalning

Ränta

Inom ett år

148

5

153

98

10

108

Mellan ett och fem år

582

53

635

373

75

448

57

3

60

426

16

442

787

61

848

897

101

998

Senare än fem år
Summa

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

Genomsnittlig ränta under året, %
119

varav med fast ränta

0,52

–

SEK

668

varav med fast ränta

0,82

–

Summa

787

0,83

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

Organisationsnummer

Green Cargo Fastigheter AB, Stockholm

556167-6197

Green Cargo Händelö AB

556888-8696

Antal andelar

Andel i % 1

4 200

100,0

Redovisat värde
0

500

100,0

–

Loco & Wagon Trading AB

556875-8865

50 000

100,0

0

Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg

556336-9270

100 000

100,0

42
–

Nordisk Transport Rail GmbH, Berlin, DE

HRB 89700 B

–

100,0

Nordisk Transport Rail SA, 329880934, St. Malo, FR

329880934

2 993

100,0

–

556157-6587

5 000

100,0

10

TGOJ Trafik AB, Eskilstuna
Summa

52

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

Andelar i intresseföretag,
moderbolaget och koncernen

Organisationsnummer

KapitalAntal andelens värde
andelar i %1
i koncernen

Redovisat
värde hos
moderbolaget

Direkt ägda
DB Schenker Rail Scandinavia A/S

DK CVR 26092485

49

338

301

SeaRail OY, FI

FO 0206390-2

50

2

15

340

316

2015

2014

361

350

Erhållen utdelning

–2

–5

Andel av resultat

–8

6

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

Andelar i intresseföretag, koncernen
Vid årets början

Valutakursdifferenser

–11

10

Vid årets slut

340

361

Investeringen i DB Schenker Rail Scandinavia A/S år 2008 hade som syfte att uppnå ökad effektivitet i transporter till och från kontinenten.
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Finansiell information i sammandrag avseende väsentliga intresseföretag, totala belopp i företagen:
Varav
Varav
Varav
omsättnings- anläggningskortfristiga
Reg. land Tillgångar
tillgångar
tillgångar Skulder
skulder
DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Danmark

SeaRail OY

Finland

8971

2971

13

10

1

6001

4941

4941

3

3

3

1

1

1

Ägarandel %

Intäkter

Resultat

6601

–191

49

41

50

20

1

1

1 Avser dec 2014–nov 2015 pga olika rapporteringstidpunkter.

NOT 19

NOT 21

L ÅNGFRISTIGA PL ACERINGAR

Redovisat värde

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

VARUL AGER

Redovisade värden

Moderbolaget
2015
2014

Vid årets början

50

95

50

95

Diesellager

1

2

1

2

Nyanskaffningar

–

50

–

50

Reservdelslager

17

11

17

11

Summa redovisat värde

18

13

18

13

Avyttringar

–50

–

–50

–

Omklassificering kortfristiga
placeringar

–

–95

–

–95

Vid årets slut

0

50

0

50

NOT 20

NOT 22

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen
2015
2014

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.

Leasing
Underskottsavdrag1
Övrigt
Summa temporära skillnader
Specifikation över uppskjuten
skatt på temporära skillnader
Leasing
Underskottsavdrag1
Övrigt
Summa uppskjuten skattefordran

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

63

123

63

123

486

479

486

488

32

74

32

65

581

676

581

676

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

14

27

14

27

107

106

107

107

7

15

7

14

128

148

128

148

Moderbolaget
2015
2014

Förskottsbetalda hyror och liknande

15

17

15

17

Övriga förutbetalda kostnader

11

17

11

17

Upplupna fraktintäkter

31

35

31

35

Övriga upplupna intäkter
Specifikation över redovisade
temporära skillnader

Summa

NOT 23

4

11

4

12

61

80

61

81

AVSÄTTNINGAR

Koncernen

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

10

55

65

8

0

8

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

–11

–18

–29

Vid årets slut

7

37

44

varav kortfristig del

6

19

25

1 Summa ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 1 197. Redovisad uppskjuten
skattefordran på underskottsavdrag baseras på prognostiserade framtida skattemässiga överskott.

Moderbolaget

Uppskjutna skatter redovisade
i resultaträkningen:

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

Vid årets början

10

55

65

8

0

8

Leasing

Koncernen
2015
2014
–13

Underskottsavdrag
Summa
Uppskjutna skatter redovisade
i övrigt totalresultat:

44

Koncernen
2015
2014

–19

Moderbolaget
2015
2014
–13

–18

1

2

–1

8

–12

–17

–14

–10

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

Övrigt

–8

16

–7

12

Summa

–8

16

–7

12
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Avsättningar som gjorts under året
Avsättningar som tagits i anspråk
under året

–11

–18

–29

Vid årets slut

7

37

44

varav kortfristig del

6

19

25

Övriga avsättningar avser förlustkontrakt.
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Koncernen
2015
2014
Personalrelaterade kostnader
Infraavgifter
Räntekostnader
Fraktkostnader
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalda intäkter
Summa

NOT 25

NOT 26

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

148

Moderbolaget
2015
2014

156

148

156

18

15

18

15

7

16

7

16

86

77

86

77

164

211

177

211

27

47

27

36

476

522

463

511

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

–

–

–

–

Andra ställda säkerheter

–

519

–

519

Summa ställda säkerheter

0

519

0

519

Eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser till
förmån för dotterföretag

11

11

11

11

Övriga eventualförpliktelser till
förmån för intresseföretag

154

180

154

180

1

72

1

72

166

263

166

263

Övriga eventualförpliktelser
Summa eventualförpliktelser

Andra ställda säkerheter avser lok, vilka stälts som säkerhet för upp
tagen finansiering av lokmoderninsering. Eventualförpliktelser avser
främst utställda garantiförbindelser. Ställda säkerheter och eventualför
pliktelser har minskat under året främst till följd av amorteringar.

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. Ägarens finansiella mål för
Green Cargo koncernen utgörs av krav på att nettoskuldsättningsgrad
ska uppgå till minst 0,6 och högst 0,9. Avkastning på operativt kapital
ska uppgå till minst 10 procent över en konjunkturcykel.
KONCERNEN
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

2015
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv

Belopp vid årets början

–49

Omvärderingsreserv

–3

2014
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv

–4

–9

Omvärder
ingsreserv

–3

5

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omklassificering ingående balans

2

–2

Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet

33

–54

Uppskjuten skatt

–7

12

Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet:
Redovisat i rapport över totalresultatet

7

–12

–2

2

–10

10

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

3

Uppskjuten skatt
Belopp vid årets slut

–23

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.
Bundet och fritt eget kapital
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. Det bundna
kapitalet består av aktiekapital 200 och reservfond 100. Fritt eget
kapital utgörs av fond för verkligt värde, balanserade vinstmedel och
årets resultat.
Specifikation fond för verkligt värde
Belopp vid årets början

–8

NOT 27

–2

2
–49

–3

–4

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSER

Betalda och erhållna räntor

Koncernen
2015
2014

Erhållen ränta

Moderbolaget
2015
2014

3

7

3

7

–25

–57

–25

–57

Av- och nedskrivningar av tillgångar

227

276

223

273

–13

–12
–

Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet med mera

2015

2014

–49

–7

Rearesultat vid försäljning av
anläggningstillgångar

–80

–12

–54

Rearesultat vid försäljning av
rörelse/dotterföretag

–

–

–

Erhållna koncernbidrag ej inbetalda

–

–

–70

–

–23

5

–22

–3
–3

Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet

33

Uppskjuten skatt
Belopp vid årets slut

–9

–1

–7

12

–23

–49

Avsättningar
Räntor

11

–4

12

Övrigt

4

–9

–115

–2

139

256

15

253

95

123

95

123

Summa
Följande delkomponenter
ingår i likvida medel:
Kassa och bank

NOT 28

CHECKRÄKNINGSKREDIT

Koncernen

Moderbolaget

2015

2014

2015

2014

Beviljad kreditlimit

75

75

75

75

Outnyttjad del

75

75

75

75

–

–

–

–

Utnyttjat kreditbelopp

Green Cargo har även en outnyttjad revolverande kreditfacilitet om totalt
550 MSEK.
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NOT 29

FINANSIELLA INSTRUMENT OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Finansiell riskhantering
Green Cargo är i sin verksamhet exponerad för olika finansiella risker. De
finansiella risker som är av störst betydelse är likviditets-, refinansierings-,
valuta-, ränte-, motpartsrisk och kundkreditrisker. Hantering av samtliga
risker är reglerade i av styrelsen fastställd finanspolicy, samt i företagets
kreditpolicy. Finanspolicyn slår fast att finansiella risker ska minimeras och
kontrolleras och att tillgången på likviditet ska vara säkerställd. 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
finansiering eller att finansiering endast kan erhållas till avsevärt ökade
kostnader. Löptiderna på koncernens lån ska också fördelas i tiden
så att låneförfallen sprids jämnt eller anpassas till att möta förväntade
inbetalningar. Högst 30 procent av lånen får förfalla inom de närmaste
12 månaderna.

Förfallostruktur på upplåning, koncernen:

Skulder per 2015-12-31
Skulder till kreditinstitut
Varav leasingskulder
Räntederivat

Bokfört
värde

Avtalade
kassaflöden
(varav ränta) 1

6 mån eller
mindre
(varav ränta)

6–12 mån
(varav ränta)

1 586

1 684

233

(98)

(5)

848

37

116

67

568

60

(61)

(2)

(3)

(9)

(44)

(3)

787
39

Mer än 5 år
(varav ränta)

1–2 år
(varav ränta)

2–5 år
(varav ränta)

137

137

1 121

56

(5)

(18)

(67)

(3)

39

5

5

10

18

–

(39)

(5)

(5)

(10)

(18)

(–)

1 297

569

24

73

631

0

(64)

(9)

(5)

(13)

(37)

–

Skulder per 2014-12-31
Skulder till kreditinstitut
Varav leasingskulder
Räntederivat
Valutaderivat

1 232
897

999

68

40

162

287

442

(102)

(5)

(5)

(14)

(62)

(16)

51

6

6

10

24

5

(51)

(6)

(6)

(10)

(24)

(5)

9

9

4

-4

0

0

Bokfört
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)

Mer än 5 år
(varav ränta)

1 590

1 688

233

137

137

1 121

60

(98)

(5)

(5)

(18)

(67)

(3)

848

37

116

67

568

60

(61)

(2)

(3)

(9)

(44)

(3)

51
9

Förfallostruktur på upplåning, moderbolaget:

Skulder per 2015-12-31
Skulder till kreditinstitut
Varav leasingskulder
Skulder till koncernföretag2
Räntederivat

787
93
39

93

93

–

–

–

–

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

39

5

5

10

18

0

(39)

(5)

(5)

(10)

(18)

(0)

1 293

566

24

73

631

0

(64)

(9)

(5)

(13)

(37)

(–)

Skulder per 2014-12-31
Skulder till kreditinstitut
Varav leasingskulder
Skulder till koncernföretag2
Räntederivat
Valutaderivat

1 229
897

999

68

40

162

287

442

(102)

(5)

(5)

(14)

(62)

(16)

133

133

133

–

–

–

–

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

(–)

51
9

51

6

6

10

24

5

(51)

(6)

(6)

(10)

(24)

(5)

9

9

4

–4

0

0

1 Avtalade framtida kassaflöden inkluderar beräknade räntebetalningar och andra avgifter. Ej diskonterade belopp.
2 Inkluderar koncernkonton och låneskulder.
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Valutarisk
Valutarisk är risken att förändringar i valutakurser negativt påverkar kassa
flödet. 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 och omvärdering av skulder och tillgångar
i utländsk valuta (finansiell exponering).
I årets resultat för koncernen ingår valutakursdifferenser med 0 (2)
i rörelseresultatet och med 0 (1) 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 2015 har till 90 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 prognosti
serade flöden uppgick netto till 7 (–13) per den 31 december 2015.
Utav detta är i balansräkningen redovisat som tillgångar 7 (0) och som
skulder 0 (13). Under 2015 överfördes –3 (–16) från säkringsreserven
via övrigt totalresultat till årets resultat som en del av försäljning.
Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till –2 (–16).
Värdet av utestående, ej resultatförda kontrakt, framgår av tabellen nedan.
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Säkring av valutaflöden 31 dec 2015

EUR/SEK
Volym1

Kurs2
9,43

Kvartal 1

2016

12

Kvartal 2

2016

4

9,32

Kvartal 3

2016

6

9,38

Kvartal 4

2016

6

9,35

29

9,38

Totalt
Balansdagskurs

31 dec 2015

9,14

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2015

7,2

Säkring av valutaflöden 31 dec 2014

EUR/SEK
Volym1

Kurs2

Kvartal 1

2015

18

9,12

Kvartal 2

2015

9

9,29

Kvartal 3

2015

9

9,31

Kvartal 4

2015

10

9,33

44

9,24

Totalt
Balansdagskurs

31 dec 2014

9,52

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2014

–13,1

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

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 2015 var 174 MSEK. En valutakursvinst på 7 MSEK
(–12 MSEK) har under perioden redovisats i övrigt totalresultat och
ackumulerats i en särskild komponent av eget kapital (omräknings
reserven) i samband med omräkning av lånet till SEK.

ÅRSREDOVISNING

Åldersfördelning kundfordringar: 1

Känslighetsanalys förändringar i valutakurser,
koncernen och moderbolaget
2015-12-31
EUR/SEK

2014-12-31
EUR/SEK

Koncernen

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/– 2,5%

+/– 5 MSEK

+/– 6 MSEK

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/– 2,5%

+/– 1 MSEK

+/– 11 MSEK

Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer (till exempel
räntan) förblir oförändrade.
Ränterisk
Risken att förändringar i marknadsräntor negativt påverkar kassaflödet
eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder utgör en
ränterisk. En stor del av Green Cargos räntebärande skulder avser lea
singfinansierade investeringar som löper med rörlig ränta. Räntebärande
tillgångar utgörs i huvudsak av likvida medel. För att hantera ränterisken
i skulder används främst räntederivat i form av ränteswapavtal. Ränte
riskerna mäts varje vecka och skuldernas räntebindningstid får variera
mellan 12 och 36 månader.
Per den 31 december 2015 hade koncernen 10 (12) öppna räntede
rivat där rörlig ränta bytts mot bunden ränta, med en löptid mellan 21 (3)
månader och 9 (10) år. Nominella belopp och räntor för dessa är följande:
SEK

Nominellt belopp (MSEK)

Bunden ränta

Rörlig ränta

2015

710

–2,09

–0,39

2014

805

–2,29

0,33

Räntederivatens verkliga värde uppgick netto per den 31 december
2015 till –39 MSEK (–51 MSEK) bestående av skulder om 39 MSEK
(51 MSEK).
Känslighetsanalys ränterisk, koncernen och moderbolaget
Ränterisken för skuldportföljen är –/+ 7 MSEK (–/+ 11 MSEK), inklu
sive ränteswapavtal, mätt som förändringen av årlig räntekostnad vid en
ränteförändring på +/– 1 procent.
Ränterisken för tillgångsportföljen är +/– 1 MSEK (+/– 6 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.

2015
Brutto Reserverat

2014
Brutto Reserverat

Ej förfallet

320

0

335

2

< 30 dagar

84

0

44

0
0

30–90 dagar

–12

0

9

91–180 dagar

4

0

11

0

> 180 dagar

7

6

24

24

403

6

423

26

Total
Moderbolaget
Ej förfallet

2015
Brutto Reserverat

2014
Brutto Reserverat

285

0

317

2

79

0

36

0

30–90 dagar

–12

0

7

0

91–180 dagar

3

0

9

0

6

6

24

24

361

6

393

26

< 30 dagar

> 180 dagar
Total

Avsättning för osäkra kundfordringar:
Koncernen
2015
2014
Avsättningar vid årets
början
Reservering för befarade
förluster
Återföring av tidigare
reserveringar

Moderbolaget
2015
2014

26

11

26

11

6

19

6

19

–26

–4

–26

–4

Konstaterade förluster

0

0

0

0

Avsättning vid årets
slut

6

26

6

26

Årets kostnad för osäkra
fordringar

3

15

3

15

1 I koncernen ingår kundfordringar på intresseföretag och i moderbolaget ingår kundfordringar på koncernoch intresseföretag.

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

Koncernen, 2015

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

Övriga
skulder
Upplupet
Summa
anskaff redovisat
ningsvärde
värde

Verkligt
värde

397

397

397

0

0

0

8

8

95

95

95

–

500

500

787

787

787

127

127

127

Finansiella tillgångar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Derivatinstrument

1

3

7

Kassa och bank
Summa

1

7

492

–

Finansiella skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder (externa)
Derivatinstrument

39

39

7992

799

799

1 713

1 752

1 752

39

Skulder till kreditinstitut
Summa

–

39

–

–

1 Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser de som klassificeras som att de innehas för handel enligt IAS 39.
2 Av beloppet avser 174 lån i utländska valuta avseende säkring av nettoinvestering i utlandet.
3 Verkligt värde på ränte- och valutaderivat har beräknats som de kostnader/intäkter som uppstått om kontrakten stängts på balansdagen.

Koncernen och moderbolaget

Nivå
22

Summa
Nivå redovisat
33
värde

För information om det belopp som redovisades i eget kapital, se not 26
”Särskilda upplysningar om eget kapital”. Ingen ineffektivitet föreligger
för kassaflödessäkringar. För mer detaljerad information om redovisning
av säkringsinstrument och säkrade poster, se not 2 ”Sammanfattning av
viktiga redovisningsprinciper”.

1

1

7

7

8

8

Vinster/förluster netto på finansiella instrument
redovisade i resultaträkningen
Nedanstående tabell visar följande poster som redovisats i resultaträkningen:

– Säkringsredovisade derivatinstrument

39

39

Summa

39

39

2015

Nivå
11

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

–

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:

Vinster och förluster avseende finansiella valutakursdifferenser.

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

Säkringsredovisning
Vid utgången av 2015 tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IAS 39
enligt nedanstående:
 assaflödessäkring av valutaderivat som används för säkring av framtida
K
betalningar i utländsk valuta.
 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.
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 inster och förluster avseende valutakursdifferenser som påverkat
V
rörelseresultatet, inklusive vinster och förluster hänförliga till säkrings
redovisning av kassaflöden.
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Verkligt värderesultat för finansiella tillgångar/skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen.

Nettovinst/Nettoförlust:

Koncernen
2015
2014

Moderbolaget
2015
2014

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

10

35

10

35

Säkringsredovisning

–3

–16

–3

–16

Lånefordringar och kundfordringar
Övriga skulder

0

6

0

6

–6

–39

–6

–39
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NOT 30

PENSIONER

Allmän beskrivning av pensionsplaner
För tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar, årsskif
tet 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, så kallad
antastbar pension. De anställda har erbjudits möjlighet att ligga kvar i
dessa planer. Då den förmånsbestämda delen av PA 03 bedömts som
mindre väsentliga för koncernen har den i sin helhet klassificerats som
avgiftsbestämd. För alla nyanställda gäller ITP-planen som normalt har
65 år som pensionsålder. Åtaganden för ålderspension och familjepen
sion för tjänstemän inom ramen för ITP tryggas genom en försäkring i
Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR
10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare.
För räkenskapsåret 2015 har bolaget inte haft tillgång till sådan infor
mation som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbe
stämd plan. Pensionsplanen 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 39 Mkr
(39 Mkr). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/
eller de försäkrade. Vid utgången av 2015 uppgick Alectas överskott i
form av den kollektiva konsolideringsnivån preliminärt (2016-01-18) till
153 procent (144 procent). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av
marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagand
ena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantagan
den, 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 så kallade antastbara pensioner vilka övertagits från
dotterföretaget TGOJ Trafik AB per den i 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
Underskott/(Överskott) i fonderade planer
Nuvärdet av ofonderade förpliktelser
Summa underskott i förmånsbestämda pensionsplaner
Skuld i balansräkningen inklusive särskild löneskatt

2015

2014

63

65

–58

–56

Förändringar i den förmånsbestämda
förpliktelsen under året är följande:
Verkligt
värde på
Nuvärdet förvaltav förplik- ningstilltelsen gångar Summa

Koncernen
Vid årets början

76

–56

20

Kostnader för tjänstgöring under inne
varande år

0

–

0

Räntekostnader

2

–1

1

Avkastning på förvaltningstillgångar
exklusive belopp som ingår i räntekost
nader

–

–1

–1

(Vinst)/förlust till följd av förändrade
demografiska antaganden

3

–

3

(Vinst)/förlust till följd av förändrade
finansiella antaganden

–6

–

–6

Erfarenhetsbaserade (vinster)/förluster

2

–

2

Särskild löneskatt relaterad
till omvärderingar

0

–

0

Avgifter från arbetsgivaren

–

–1

–1

Utbetalda ersättningar

–3

1

–2

Vid årets slut

74

–58

16

Förvaltningstillgångarna
består av följande

Noterade

Onoterade Summa

Egetkapitalinstrument/Aktier

14

6

20

Räntebärande värdepapper

21

–

21

6

–

6

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

11

–

11

Summa

52

6

58

Fastigheter

5

9

11

11

Pensionskostnad som redovisas i årets resultat
Koncernen

2015

2014

20

Kostnader för tjänstgöring under innevarande period

0

2

20

Räntekostnader

1

0

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

1

2

16
16

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.

Koncernen uppskattar att 3 MSEK blir betalda under 2016 till fonderade
(och ofonderade) förmånsbestämda planer (som redovisas som förmåns
bestämda) och att 78 MSEK blir betalda under 2016 till de förmånsbe
stämda planer (som redovisas som avgiftsbestämda).
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Förmånsbestämda pensioner redovisade enligt RFR 2

Antagande för förmånsbestämda förpliktelser
De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen.

Nettoskuld i balansräkningen
Koncernen

2015

2014

3,00%

2,40%

Förväntad löneökningstakt

2,5%

2,5%

Förändring i inkomstbasbelopp

2,5%

2,5%

Diskonteringsränta per den 31 december

Moderbolaget

2015

2014

Förpliktelsens nuvärde avseende helt eller delvis
fonderade pensionsplaner (–)

8

7

4

5

12

12

2015

2014

12

12

Inflation

1,5%

1,5%

Förpliktelsernas nuvärde avseende
ofonderade pensionsplaner (–)

Personalomsättning

3,5%

3,5%

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

60,0%

60,0%

Utnyttjandegrad antastbara pensioner
Livslängdsantagande

DUS14 w-c FFFS 2007:31

Grund för antaganden
Diskonteringsräntan är fastställd baserat på marknadsmässig avkastning
på svenska bostadsobligationer på balansdagen. Förpliktelsens duration
är 15 år. Den förväntade löneökningstakten och förändring i inkomstbas
belopp 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.

Förändringar i nettoskulden
Moderbolaget
Nettoskuld vid årets början avseende
pensionsåtaganden
I resultaträkningen redovisad kostnad för
pensionering i egen regi exkl skatter (+)

2

1

Pensionsbetalningar (–)

-2

-1

Nettoskuld vid årets slut

12

12

2015

2014

Oantastbar pensionsskuld

Nettoskuld

8

7

Antastbar pensionsskuld

4

5

Summa

12

12

Varav kreditförsäkras via PRI

12

12

2015

2014

Kostnad för intjänande av pensioner med mera

2

1

Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

2

1

Av nettoskulden omfattas 12 av tryggandelagen.
Kostnader avseende pensioner
Moderbolaget
Pensionering i egen regi

Pensionering genom försäkring
Försäkringspremier eller motsvarande (+)

78

85

Årets pensionskostnad exkl skatter

80

86

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exklusive skatter

80

86

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 80 (86) i rörelsen och 0 (0)
i finansnettot.
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Underskrifter
Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats
i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses
i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings
standarder respektive god redovisningssed och ger en rättvisande

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

Solna den 30 mars 2016

Lennart Pihl
Styrelseordförande

Ann-Christine Hvittfeldt
Ledamot

Tryggve Sthen
Ledamot

Daniel Kristiansson
Ledamot

Margareta Alestig Johnson
Ledamot

Lotta Stalin
Ledamot

Ingvar Nilsson
Ledamot

Stefan Bieder
Personalrepresentant

Peter Lundmark
Personalrepresentant

Jan Kilström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2016
KPMG AB

Hans Åkervall
Auktoriserad revisor
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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 2015. Bolagets årsredo
visning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen
av detta dokument på sidorna 12–52.
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 (IFRS) såsom de antagits av EU, och årsredovis
ningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning och koncernredovisning 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 kon
cernredovisningen 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
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis
ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis
ningen, 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 årsredovis
ningen 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 redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redo
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visningen, liksom en utvärdering av den övergripande presenta
tionen i årsredovisningen 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 avseen
den rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per
den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredo
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt Inter
national Financial Reporting Standards, såsom de antagits av
EU, och enligt årsredovisningslagen. En bolagsstyrningsrapport
har upprättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrnings
rapporten är förenliga med årsredovisningens och koncern
redovisningens 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 koncernredovis
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Green Cargo AB för
år 2015.
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.

ÅRSREDOVISNING

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
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 aktiebolagsla
gen, 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 30 mars 2016
KPMG AB

Hans Åkervall
Auktoriserad revisor

Vagnar från Stora Enso på väg mot Göteborg.
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Re-lok med stålämnen.
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Green Cargos nyckeltal
Arbetet med Green Cargos hållbarhetsredovisning styrs av de
rapporteringskrav som ställs på statligt ägda bolag. Green Cargos
styrelse har också på ägarens uppdrag fastställt ett antal hållbar
hetsmål utöver de befintliga målen kring finans, miljö och samhälle
som följs upp sedan 2014.
Green Cargos nyckeltal
Green Cargo arbetar för ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt
hållbart företagande med målet järnvägslogistik i världsklass.
Arbetet mot hållbarhet mäts genom tydliga mål som följs upp
i verksamheten genom finansiella och icke finansiella nyckeltal.
Inom Finans ingår Avkastning på kapital, Soliditet och Utdelning.
De icke finansiella talet finns inom områdena Säkerhet, Kvalitet,
Medarbetare, Samhälle och Miljö. Redovisningen av alla nyckel
tal avser utfall på koncernnivå.
Alla målområden redovisas månadsvis där Säkerhet mäts
som ett trafiksäkerhetsindex och Kvalitet mäter Green Cargo
som punktlighet till kund. Medarbetare rapporteras som sjuk
frånvaro och Miljönyckeltalet mäts som liter diesel per 1 000
nettotonkilometer. Samhälle redovisas som antal arbetade
volontärtimmar. Under respektive rubrik i Hållbarhetsredovis
ningen så beskrivs varje målområde mer ingående.
Ansvaret för styrning och ledning av Green Cargos verksam
het ligger i första hand hos VD. Styrande dokument, affärsplan
och verksamhetsplaner beskriver ansvarsområden och hur
arbetet ska ledas och bedrivas. Ledningsgruppen ansvarar
genom sina respektive avdelningar och organisationer för att
leda och styra avdelningarna Produktion, Planering, Försäljning
och Fordon samt staberna Marknad & Kommunikation, Finans,
HR, IT, Juridik och Inköp samt Corporate Restructuring.

Uppföljningen av de icke-finansiella nyckeltalen är ett verktyg
för ständiga förbättringar och kontinuerlig uppföljning som ger
möjligheter att arbeta förebyggande och minska bolagets risker
innan negativa avvikelser hinner få stora konsekvenser. Resul
taten kommuniceras löpande genom flera kanaler för att ge
medarbetarna möjlighet att följa och engagera sig i företagets
övergripande resultat. Kanalerna är:
 onitorer/anslagstavlor – aktuell information om utfallet av
M
Green Cargos nyckeltal.
Arbetsplatsträffar – resultat från hela Green Cargo rapporteras.
 edarbetarsamtal – de lokala målen kommuniceras i relation
M
till den enskilde medarbetarens perspektiv och mål.
Intranätet Cargonet – huvudkälla för rapporteringen av utfallet
för hela Green Cargo.
 ersonaltidningen Axel – centrala utfall rapporteras och
P
kommenteras i varje nummer.

Så definieras mål och nyckeltal
Mål och nyckeltal för hela koncernen, både finansiella och icke-
finansiella, beslutas årligen i en treårig affärsplan. Planen tas fram
i ledningsgruppen och beslutas sen av styrelsen. Green Cargo
inkluderar konkreta aktiviteter i affärsplanen för att kunna vara
ett hållbart företag och för att på ett mätbart sätt kunna leverera
enligt mål.
Så kommuniceras nyckeltal och
uppföljningen till medarbetarna
Green Cargo har rutiner, processer och riktlinjer som stöttning
till chefer för att nå en bred kommunikation av mål och vision.
Resultat i förhållande till mål kommuniceras genom arbetsplats
möten och/eller månatliga rapporter.
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Ägarens krav på hållbarhetsmål
Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten via Finans
departementet. Svenska staten arbetar aktivt för att de företag
som staten äger ska vara föredömen inom hållbarhetsarbete och
ställer därför krav på mål inom hållbarhet.
Redan 2007 infördes krav på redovisning enligt GRI för statliga
bolag. Nästa steg var att införa krav på mål inom hållbart före
tagande. Green Cargo styrelse har satt mål inom områdena miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik,
jämställdhet och mångfald. Tanken är att målen ska vara få, lång
siktiga och mätbara. Det behöver inte vara mål inom varje område
utan Green Cargo ska ha relevanta mål för verksamheten.
Green Cargo har redan sen tidigare mål och policys inom
de flesta områdena som staten pekar ut. Inför styrelsens arbete
med nya mål så reviderades målen och några nya mål har till
kommit. Basår är där det är relevant 2013 och tidshorisonten för
alla mål är att de ska vara klara 2020 om inget annat anges.
Inom miljö har tre mål skapats: alla diesellok ska få en auto
matisk start-stoppfunktion installerad, reglerna för tomgångs
körning ska ses över och lokförarna ska utbildas i energisnålt
körsätt. Under 2015 har en pilottest av start-stoppfunktionen
genomförts vilket beskrivs närmare i miljökapitlet. Reglerna för
tomgångskörning har betraktats och i ljuset av den stora effekt
start-stoppsystemet har på tomgångstiden har revidering av
tomgångsreglerna inte genomförts utan fokus läggs på den
nya automatiken. För Ecodriving finns det en utbildning som
skapats internt för en äldre loktyp. Planen är att anpassa

58

G R E E N C A R G O Å R S R E D OV I S N I N G 2 015

utbildningen till företagets moderna diesellok och att göra den
interaktiv för att effektivt kunna nå ut till alla lokförare.
Inom säkerhet är målet att antalet olyckor ska halveras.
Green Cargo arbetar alltid långsiktigt och systematiskt med led
arskap och säkerhetsstyrning. Säkerhetsavdelningen är ansvarig
för målet och under 2015 startade bland annat ett arbete med
beteendebaserat säkerhetsarbete.
Green Cargos två sista mål är att sjukfrånvaron långsiktigt
ska vara under 4,0 procent och att andelen kvinnor i ledande
befattning ska öka med 50 procent. Green Cargo har ett väl
utvecklat arbete för att hantera långtidssjukskrivningar och
HR-funktionen arbetar kontinuerligt för att på sikt nå målet 4,0
procent. Målet är utmanande och årets resultat är 5,6 procent.
När chefer tillsätts i organisationen så beaktar Green Cargo
målet kring kvinnor i ledande befattningar. Se medarbetar
sidorna för utfall.
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Finans
Green Cargos effektiviseringsprogram ”Vägen till lönsamhet” har gett
effekt. 2015 förbättrades rörelseresultatet med 136 MSEK och uppgick
till 15 MSEK (–121). Huvudfokus framåt är att nå uthållig lönsamhet.
För Green Cargo handlar hållbarhet bland annat om att företa
gets miljöanpassade verksamhet måste vara ekonomiskt hållbar.
Företaget måste drivas med vinst, då det är en förutsättning för
att klara framtidsinvesteringar och utveckling. Om inte godsjärn
vägen finns kvar och kan konkurrera med de andra transport
slagen så blir miljön lidande.
Ägarens finansiella mål för Green Cargo-koncernen utgörs
av krav på att nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till minst
0,6 och högst 0,9. Avkastning på operativt kapital ska uppgå till
minst 10 procent över en konjunkturcykel. Ordinarie utdelning
ska uppgå till hälften av årets vinst efter skatt under förutsätt
ning att nettoskuldsättningsgraden efter utdelningar hamnar
inom målintervallet.
VD och ledning har ansvar för att styra och följa upp verk
samheten så att ägarens övergripande ekonomiska mål nås.
Detta innebär säkerställande av resultatfokus tvärs organisatio
nen, ett effektivt utnyttjande av resurser samt styrning av kapital
tillsammans med en rimlig finansiell risknivå.
Hänt under 2015
Effektiviseringsprogrammet ”Vägen till lönsamhet 2016” som
initierades hösten 2013 har gett effekt. Vi har inte gått i mål med

effektiviseringsprogrammet och vår förändringsresa, men vi ser
sedan början av sommaren att den ger önskad resultatförbättring.
Under året som gått har vi tagit fram en effektivare produk
tionsmodell med högre tågfyllnad och lämnat orter med olönsam
trafik. Effektiviseringen har möjliggjort avyttring och utrangering
av lok som inte längre behövs i trafik. Administrativa verksam
heter, som förut utförts på en mängd orter, har samlokaliserats
till Hallsberg och Solna. Besparingar har också uppnåtts genom
minskade lokalytor och hyreskostnader.
Volymerna minskade 4 procent jämfört med föregående år.
Minskningen har främst skett inom branschen Stål. Samman
taget under året har nya och förnyade transportavtal tecknats
för motsvarande cirka 727 MSEK med bland annat SSAB, DB
Schenker, SCA, Outokumpu, IKEA, Volvo, och Bring. Goda utfall
inom framförallt målområdet Säkerhet påverkar lönsamheten
positivt eftersom olyckskostnaderna hållits låga under året.
Sammantaget förbättrades rörelseresultatet med 136 MSEK
och uppgick till 15 MSEK (–121) för 2015.
Arbetet med att förbättra verksamheten så att de fastställda
finansiella ägarkraven kan nås pågår fortsatt under 2016. För
ytterligare information om de finansiella målen och utfall avse
ende koncernens lönsamhet och finansiella ställning hänvisas
till förvaltningsberättelsen och efterföljande räkenskaper.
Utfall
2014

Mål
2015

Utfall
2015

Avkastning på operativt kapital, %

neg

10

0,6

Nettoskuldsättningsgrad, %

1,3 0,6–0,9

1,4

Utdelning av årets vinst, %

–

50

Trend

–
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Green Cargomöte mitt i Sverige.
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Säkerhet
Green Cargo förstärker satsningarna på säkerhet under 2015
och uppnår det bästa säkerhetsresultatet på 10 år.
Hänt under året
Green Cargos ständiga fokus på att sätta säkerheten i första
hand ger löpande resultat och arbetsplatsolyckor med person
skador har hållits på en låg nivå trots att arbetet många gånger
bedrivs under besvärliga förhållanden.
Under 2015 förekom 17 fall av arbetsskador eller arbets
sjukdom inom Green Cargo. Det är en minskning med tre fall i
förhållande till året innan. Årets allvarligaste olycka inträffade
den 21 januari i Sällinge då en av Green Cargos medarbetare
omkom i samband med ett tågmöte.
Förutom denna händelse fick nio medarbetare besöka en
vårdinrättning för lindriga personskador och utöver det förekom
sex fall av första-hjälpenskador som inte krävde läkarvård. Ett
fall av arbetssjukdom inträffade också under året.
Totalt sett har antalet allvarliga olyckor minskat under 2015.
Ett framgångsrikt samarbete med Trafikverket har lett fram till
att urspårningar på grund av spårlägesfel och solkurvor varit få
under året. Trots detta har några större urspårningar inträffat
under året, framförallt under det första halvåret. Orsaker till
olyckorna har varit förknippade med tekniska fel på spår och lok,
handhavande och lastning. Händelserna har utretts och åtgärder
genomförs för att motverka att händelserna upprepas.
Även antalet mindre allvarliga olyckor i samband med växling
av vagnar på terminaler och bangårdar har minskat under året
vilket tyder på att medarbetarnas säkerhetsbeteenden har
förbättrats.
I september 2015 uppnåddes det bästa resultatet för trafik
säkerhetsindex sedan Green Cargo bildades.
Viktiga säkerhetssatsningar under året
Green Cargo har inlett ett arbete med att påverka chefers och
medarbetares direkta säkerhetsbeteenden. Kortfattat kan det
beskrivas som en metod som stärker och motiverar personalen
att välja säkra beteenden och motverka riskbeteenden. Metoden
är hämtad från beteendeforskning och tillämpas inom annan
tung industri i hela världen. Framgångsrika nordamerikanska
järnvägsföretag har reducerat sina olyckor väsentligt genom
detta angreppssätt. Vi kallar konceptet Säkra vanor och först
ut med start i november var bangården i Gävle. Fortsatt imple
mentering i hela verksamheten kommer att ske under det första
halvåret 2016.
Vi har genomfört en processgenomgång av hur vi i produk
tionsplanen säkerställer rätt förutsättningar för en säker verk
samhet. Arbetet omfattar hela flödet från att kundavtal tecknas
till att tåguppdrag och terminalväxling utförs.

Green Cargo fortsatte under året att förstärka kompetens och
säkerhetsbeteenden hos all personal genom e-kurser, självstu
diematerial och lärarledda lektioner. En utvärdering av resultatet
görs årligen genom ett certifieringsprov.
Green Cargo engagerade sig under året också i bransch
överskridande säkerhetssamarbeten, genom Branschföreningen
Tågoperatörerna och i direkt samarbete med Trafikverket.
Viktiga samarbetsforum under året var Gruppen för Nationell
Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet (GNS järnväg), Forum
för gemensam riskhantering (FRI), samt ett fortsatt engage
mang kring säkra transporter av rundvirke i samarbete med
Skogsindustrierna och Åkeribranschen.
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 inte under 2015. En
medarbetare omkom i samband med ett tågmöte vid Sällinge
i januari. Inget tyder dock på att några bristande rutiner eller
förhållanden legat bakom olyckan.
Trafiksäkerhetsindex är ett övergripande mått på trafiksäker
hetsnivån inom företaget. Det bygger på en värdering av alla
inträffade olyckor i järnvägsproduktionen under en viss tid, base
rat på de olycksdefinitioner som Transportstyrelsen fastställt.
Varje olycka tilldelas ett riskvärde, beroende på allvarlighets
grad, som påverkar indexnivån nedåt. Vid index 100 har inga
olyckor inträffat. Indexet är justerat för volymförändringar för
att vara jämförbart över tid. Målet för 2015 var satt till 95,1 och
resultatet för trafiksäkerhetsindex uppnådde 94,9. Resultatet
för 2015 var det bästa under de senaste 10 åren.

Trafiksäkerhetsindex för järnväg

Utfall
2014

Mål
2015

Utfall
2015

94,6

95,1

94,9
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Kvalitet
91 procents punktlighet till kund inom utlovad timme.
Hänt under 2015
Året fick en tuff början med hårt vinterväder, några veckor så
extremt att bandelar fick stängas för tågtrafik eftersom de inte
hann röjas. En större omläggning av tågflödet, där Hallsberg
rangerbangård fick en väsentligt viktigare roll som nav för hela
landet, tog också tid att köra in.
Ett prov med ändrade operativa prioriteringsregler genom
fördes ensidigt av Trafikverket i slutet av 2014 vilket även påver
kat godstrafiken negativt under 2015. Trafikverket förbjöd tidiga
godståg från Malmö. Effekten för resandetåg var oförändrad,
medan godstågen drabbades väldigt negativt.
Två urspårningar som skedde på Sävenäs och Hallsberg
rangerbangårdar strax före midsommar innebar stora trafikstör
ningar under två veckors tid och i början av december skedde
en tågurspårning i Frövi med mycket stora skador på infrastruk
turen och ett flera veckor långt trafikavbrott på ett mycket viktigt
godstrafikstråk som följd.
Viktiga kvalitetssatsningar under året
Under 2015 har Green Cargo fortsatt arbetet med att sam
lokalisera stödjande funktioner för att uppnå synergier och
lägre kostnader. Det arbetet innebär på sikt en kvalitetshöjning
eftersom det ger ett mer enhetligt arbete med minskad risk för fel.
Den systematiska uppföljningen av färdigställande, avgång- och
ankomstpunktlighet har fortsatt under 2015. Här har rangerban
gårdarna i Hallsberg och Malmö en avgörande betydelse för
hela systemets punktlighet.
Därför har speciellt fokus under året ägnats Hallsbergs
rangerbangård, vilket bidragit till att avgångspunktligheten från
Hallsberg förbättrats avsevärt under året. Ett motsvarande
arbete har startats för Malmö godsbangård under hösten. I båda
satsningarna är samarbetet med Trafikverket avgörande för att
nå ett positivt resultat.
Green Cargo har sedan 2007 arbetat för att reducera
antalet störningar på grund av felaktiga strömavtagare. Detta
har resulterat i att antalet nedrivna kontaktledningar på grund
av felaktiga strömavtagare minskat under 2015 till en tiondel
i jämförelse med 2007.
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Det sedan tidigare inledda samarbetet med Trafikverket med
ett målstyrt förbättringsarbete för att minska antalet olyckor
och förbättra godstågens avgångs- och ankomstpunktlighet har
fortsatt och förstärkts under 2015. Vi medverkar också i TTT
(Tillsammans för Tåg i Tid), som är ett initiativ från Trafikverket
till ett branschövergripande forum, där Green Cargo prioriterar
en analysgrupp för punktlighet, och en arbetsgrupp för operativ
trafikledning.
Årets resultat – Inrikes kvalitet/punktlighet
Sedan 2007 har Green Cargo redovisat punktlighet till kund
genom manuell kvalitetsgranskning av punktlighetsutfallet. Under
året ändrade vi rutinerna för hur punktlighetsutfallet kvalitets
granskas. Ett mer proaktivt arbetssätt med analys av rotorsaker
skulle göra grunddatat bättre. Utfallet gav inte önskat resultat,
varför det tidigare arbetssättet åter började tillämpas från och
med september månad. Det redovisade resultatet för 2015 är till
viss del baserat på uppskattade siffror och inte jämförbart med
det faktiska utfallet från tidigare år.

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

Utfall
2014

Mål
2015

Utfall
2015

95

95

91

Trend
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Medarbetare
Programmet Vägen Till Lönsamhet 2016 präglade året med avgångar,
samlokalisering och upplärning i nya arbetssätt. Programmet har kommit
ungefär halvvägs – 50 procent av effektiviseringarna och förbättringarna
återstår och de kommer vi arbeta vidare med under 2016. Arbetet med
införandet av prestationskultur fortsatte. Året var intensivt och målet för
sjukfrånvaro nåddes inte.
Viktiga aktiviteter under året
Organisationen
Inom Produktion skapades de stödjande enheterna Driftcenter
och Kundservice som placerades i Hallsberg. Året har präglats
av att lära upp både nyrekryterade och nuvarande medarbetare
i centraliserade processer. Vissa förändringar inom organisationen
på huvudkontoret har också skett, både vad gäller neddragning
av yta samt vissa personalförändringar.
Eftersom förändringsarbetet var mycket omfattande under
2014 var den Centrala Förhandlingsgruppen aktiv under hela
2014. Under början av 2015 enades parterna om ett nytt Sam
verkansavtal anpassat till den nya strukturen.
Prestationskultur
Under 2015 fortsatte arbetet med införandet av Prestationskul
tur. Arbetet med Prestationskultur är uppbyggt utifrån fyra delar:
 eteenden, det vill säga att vi agerar i linje med våra värde
B
ringar, ledarprinciper och etiska riktlinjer. Beteenden kopplade
till värderingar och ledarprinciper togs fram under 2015.

 ompetens, det vill säga att vi har den kompetens vi behöver
K
för att nå uppsatta mål. Workshops har genomförts i organi
sationen. Syftet har varit att öka kunskapen om Green Cargos
värderingar med konkreta beteenden kopplade till dem. Delta
garna har diskuterat vad det innebär för dem i deras roller.
 edarskap, det vill säga att vi har ledare som kan och vill bidra
L
till att Green Cargo når våra mål och att de förmår engagera
medarbetare. Ett omfattande ledarskapsprogram genomfördes
2014 och under 2015 genomfördes därför endast punktinsatser
vid behov.
 erktyg & Processer, det vill säga hjälpmedel för att stötta
V
passande beteenden, att utveckla den kompetens och det
ledarskap vi behöver. Processen och utformningen av Pre
stations- och Utvecklingssamtalen utvecklades för att stötta
Prestationskulturen. Till 2016 kommer samtalen att kopplas
till styrmodellen.
Under november genomfördes en medarbetarundersökning
där vi bland annat mätte engagemangs- och ledarskapsindex.

Dragkraftsprov i Södermanland.
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Jämfört med ett snitt från drygt 150 internationella organi
sationer så ligger engagemangs- och ledarskapsindex något
under. Det är många medarbetare som är motiverade att bidra
till Green Cargos framgång. En stor andel upplever tydlighet i
mål och affärsidé samt att man kan identifiera sig med våra vär
deringar. Att man har ett bra stöd och tydliga förväntningar från
närmaste chef är också något som dyker upp på plussidan.
När vi bryter ner vårt resultat än mer ser vi att det är
skillnader i engagemang mellan direkt och indirekt personal och
mellan chefer och icke chefer. (Direkt personal är lokförare och
bangårdspersonal. Indirekt är administrativ personal) Vår indirekta
personal är generellt mer engagerad än vår direkta personal och
chefer som personalkategori är de som känner sig mest enga
gerade på Green Cargo. Vi kan utläsa av detta att vihar utma
ningar i att nå ut till vår direkta personal i landet. Därför måste vi
förstärka den delen i första hand och många av våra planerade
åtgärder kommer inrikta sig på just det. Även på gruppnivå tas
det fram riktade handlingsplaner.
Sponsring
I oktober meddelades att Green Cargo går in som huvudsponsor
för Svenska Bordtennisförbundet med satsning på unga lovande
talanger – Team Green Cargo. Två spelare är redan uttagna.
Syftet med satsningen är ett led i varumärkesbyggandet. Bord
tennis är både roligt och hälsosamt och dessutom delar parterna
grundläggande värderingar vad gäller hållbarhet och långsiktig
het. Det ger även goda möjligheter till interna aktiviteter genom
att pingisbord placeras ut på alla orter som vill ha ett bord. Det
ger möjlighet till en stunds avkoppling med spel eller att delta
i Green Cargo Open Championship, en intern turnering som
startade under slutet av 2015 och avgörs under våren 2016.
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Medarbetare: könsfördelning, ålder, anställningstid
Av Green Cargos medarbetare är cirka 13 procent kvinnor, det vill
säga samma nivå som 2014. Motsvarande siffra för chefspositio
ner är cirka 17 procent vilket är 1 procentenhet högre än 2014.
Åldersfördelningen 2015 ser ut ungefär som 2014 och andelen
medarbetare över 50 år är på samma nivå. Företagets ålders
struktur är alltjämt en stor utmaning gällande generationsväxling.
Sjukfrånvaro
Under de första månaderna 2015 var sjukfrånvaron mycket hög.
Arbetet med att få ner sjukfrånvaron har varit intensivt under
hela året. Uppföljning per avdelning sker månadsvis och bland
operativ personal även veckovis. Orsakssamband har analyse
rats och åtgärder satts in. Sjukskrivningsprocessen med hälso
samtal har förbättrats och chefer har utbildats. Även proaktiva
insatser har gjorts såsom uppmuntran till deltagande i motions
lopp tillsammans och en specifik hälsosatsning i Hallsberg som
pilotprojekt. Hälsosituationen tas även upp i Prestations- och
Utvecklingssamtalet.
Årets resultat för den samlade sjukfrånvaron blev 5,6 pro
cent. Målet för 2015 reviderades med avseende på januari- och
februariutfallet från 4,0 procent till 5,6 procent.

Åldersfördelning, %

Sjukfrånvaro i %

<30 år

30–50 år

>50 år

8

33
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Utfall 2014

Mål 2015

Utfall 2015

4,9

5,6

5,6
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Samhälle
Green Cargo är en viktig kugge i samhället och samtidigt beroende av
många aktörer. Spåravgifter, banunderhåll och påverkansarbete kring
säkerhet och klimat har varit viktiga frågor under året.
Hänt under 2015
Verksamheten i Green Cargo påverkas av politiska beslut och
av Trafikverkets agerande. Därför arbetar Green Cargo aktivt
för rättvisa förutsättningar för verksamheten med fokus på en
väl fungerande infrastruktur till rätt pris, en sund konkurrens i
branschen där alla följer lagar och regler samt ett fungerande
arbetssätt mellan Trafikverket och operatörerna.
Arbetet drivs i samarbete med Branschföreningen Tågope
ratörerna och för klimatfrågorna inom nätverket Hagainitiativet.
Under året har tyngdpunkten fortsatt legat på infrastrukturen
som är underinvesterad och i dåligt skick, samtidigt som staten
fortsätter en successiv och kraftig höjning av banavgifterna.
Politiken har här svikit ett tidigare löfte om att stoppa höjning
arna. Green Cargo har arbetat för en miljörabatt på banavgiften
som framgångsrikt har använts i Danmark. De här frågorna och
andra viktiga frågor för branschen har också drivits i Almedalen
där Green Cargo har varit närvarande för att delta i seminarier
och träffa beslutsfattare.
Regeringen har tidigare tillsatt en särskild utredare för att
göra en rapport med titeln ”Utredningen om järnvägens organi
sation” och Green Cargo har deltagit i ett flertal referensgrupper
i den utredningen. Rapporten färdigställdes och publicerades
i slutet av 2015 och Green Cargo har kommenterat rapporten
i ett antal inlägg på bloggen ”Hållbar logistik”.
Bloggen ”Hållbar logistik” lanserades under september
2015 med syftet att skriva om miljö, teknik, logistik och politik.
Bloggen har cirka 1 400 prenumeranter och under året publicer
ades 21 inlägg. Inläggen har beskrivit hur vår produktion fungerar
och har också kommenterat aktuella händelser.
För att förbättra samarbetet med Trafikverket så har Green
Cargo tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna
arbetat fram en modell för ökad samverkan i branschen. Arbetet
är förankrat hos infrastrukturministern och det syftar till sam
verkan i planeringsprocesserna, från inriktningsplanering till
verksamhetsplanering och kapacitetstilldelning.
Green Cargo har under året inlett en långsiktig sponsrings
satsning tillsammans med Svenska Bordtennisförbundet. Avtalet
löper på fem år och siktet är inställt på framgångar i OS 2020
i Tokyo. Två unga spelare, Stina Källberg och Truls Möregård, är
hittills uttagna till Team Green Cargo och avsikten är att utöka
teamet med fler medlemmar.

Agerande i samhället
Green Cargos har en etikpolicy och etiska riktlinjer som styr hur
alla anställda ska agera i sitt arbete. I riktlinjerna klargörs att det
är en skyldighet att känna till alla våra policys och riktlinjer som
bland annat styr arbete för jämställdhet och mot diskriminering,
säkerhetsarbete och miljöarbete. Alla dessa policys ingår i en
E-utbildning till alla anställda.
Årets resultat – Samhällsengagemang
Inom målområdet Samhälle har Green Cargo länge arbetat med
programmet ”Green Cargo Volontär”. Programmet innebär att
samtliga medarbetare ges möjligheten att arbeta ideellt åtta
timmar per år. För den insatsen kompenseras man med motsva
rande tid i ledighet. För att utveckla samhällsengagemanget så
har Green Cargo under året sökt efter en ideell partner i arbetet.
Det har resulterat i kontakt med en möjlig partner som har ett
rikstäckande arbete och som kan erbjuda samarbetsformer
både för företaget Green Cargo och enskilda anställda.
Målet för volontärprogrammet är 1 500 arbetade volontärtim
mar på ett år. Det uppnåddes inte under gångna året. Resultatet
har dock förbättrats för varje år sedan Volontärprogrammet inför
des 2007 förutom 2013 då Green Cargo sålde en verksamhet
med medföljande personalminskning.
Förutom arbetet med volontärtimmarna så prioriterar Green
Cargo att ta emot studiebesök, svara på frågor från studenter
samt att hålla föreläsningar om transporter och miljö i de fall det
efterfrågas och är relevant.

Green Cargo volontär, antal timmar

Utfall
2014

Mål
2015

Utfall
2015

850

1 500

696
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Miljö – Hållbar logistik
Green Cargo är en del av lösningen på klimatfrågan.
Vi hjälper svenskt näringsliv att nå miljömålen genom
att leverera hållbar logistik.
Tågtransporter ger en unik kombination av låg energiförbruk
ning och möjlighet att använda förnybar energi. Stålhjul mot räls
och vattenkraft ger tillsammans en miljöpåverkan som är lägst i
branschen och Green Cargo är ensamma om att kunna erbjuda
rikstäckande transporter märkta med Bra Miljöval. Green Cargo
har ett systematiskt förbättringsarbete där miljö, kvalitet och
arbetsmiljö hanteras i samma verksamhetsledningssystem och
arbetet är certifierat med ett gemensamt certifikat. Aktivite
terna i miljöledningssystemet är främst riktade mot den delen av
transporterna där diesellok används eftersom den övervägande
delen av miljöpåverkan sker där. Diesellok används i mindre än 10
procent av transporterna och till en del i rangering och sista delen
av transporten ut till kund. Målet inom miljö är minskad dieselför
brukning mätt som liter diesel per 1 000 nettotonkilometer. För
2015 var målet att understiga 0,79 liter vilket inte uppnåddes.
Helårsresultatet blev 0,94 liter per 1 000 nettotonkilometer. Att
målet inte nåddes har flera skäl, ett är att volymerna i systemet
minskat på grund av ett nytt sätt att producera i färre och mer
koncentrerade stråk vilket leder till högre fyllnadsgrad i våra
tåg men en viss minskning av volymen totalt.

Green Cargo höll inte seminariet Hållbar logistik under 2015.
Fokus har istället varit på de stora förändringar som skett i
Green Cargo. Dock har ett arbete gjorts för att utveckla de
Klimatintyg som tidigare delats ut så att intygen från och med
2016 är kopplade till Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, sam
tidigt har ett Klimatkvitto utvecklats som kan ges till alla kunder.
Kvittot visar på ett enkelt sätt skillnaden mellan Green Cargos
logistiklösning och ett tänkt alternativ med lastbilstrafik.
I Göteborg har ett arbete fortsatt där Green Cargo sam
arbetar med ett antal aktörer för att undersöka och eventuellt
åtgärda förorenad mark vid Sävenäs rangerbangård. Arbetet
med undersökningar fortgår och under året har markunder
sökningar genomförts. I det fortsatta arbetet ska behovet av
eventuell sanering utredas.
Green Cargo tillhandahåller ett av de ledande verktygen för
att beräkna utsläpp, www.ecotransit.org. Kalkylatorn utvecklas
Miljöpåverkan från Green Cargo AB
Emissioner totalt

2015

2014

2013

32 062

32 768

32 234

209,2

209,2

242,7

Kolväten, transporter, ton

19,7

20,4

21,1

Partiklar transporter, ton

4,0

3,9

4,5

Koldioxid, transporter, ton

Hänt under 2015
Den viktigaste aktiviteten under året har varit att genomföra tester
av en automatisk start-stoppfunktion på våra diesellok. Funktio
nen hjälper produktionen att kraftigt minska tomgångskörningen
utan att påverka driftsäkerheten eller effektiviteten. Ett pilottest i
Borlänge har fallit väl ut och målet är att utrusta alla Green Cargos
62 Td-lok med funktionen. Förutom att minska dieselförbrukning
och klimatutsläpp så leder automatiken till en bättre arbetsmiljö
med minskat buller och minskade dieselavgaser.
Green Cargo har tidigare bytt till nya och effektiva motorer
i 62 av våra största diesellok och lokplaneringen arbetar för att
öka användningen av loken med motor och samtidigt minska
användningen av de diesellok som inte är moderniserade.
Green Cargo deltar i företagsnätverket Hagainitiativet.
Hagainitiativet har som mål att visa att näringslivet kan vara
lönsamt även med minskade klimatutsläpp. Under året har Green
Cargo deltagit i seminarier och skrivit inlägg på nätverkets blogg.
Haganätverket svarar också på remisser kring miljöarbete och
i det arbetet är Green Cargo delaktigt. Green Cargo har också
klimatrapporterat enligt Hagainitiativets metod och redovisningen
finns på Hagainitiativets hemsida.
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Kväveoxider, transporter, ton

Fossil energi transporter GWh

113,2

121,7

119,5

Förnybar energi transporter GWh

392,7

412,9

414,0

Emissioner per nettotonkilometer

2015

2014

2013

Koldioxid transporter gram/ntkm

3,52

2,86

2,87

0,023

0,018

0,022

0,0022

0,0018

0,0019

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

0,00044 0,00034 0,00040

Fossil energi transporter kWh/ntkm

0,012

0,01

0,011

Förnybar energi transporter kWh/ntkm

0,043

0,036

0,037

Antal sålda Bra Miljöval-intyg
Liter diesel per 1 000 nettotonkm1
1 Endast järnvägstransporter

Utfall
2014

Mål
2015

Utfall
2015

n/a

7

10

0,79

0,79

0,94

Trend

HÅLLBARHETSREDOVISNING

kontinuerligt i ett europeiskt samarbete med målet att sprida
kunskap om olika transportlösningars miljöpåverkan. Under året
har fokus legat på att få in nya medlemmar i samarbetet som
driver arbetet vilket har varit framgångsrikt. Företagen bakom
kalkylatorn representerar nu alla delar av transportsektorn. Kalky
latorn hanterar beräkningar för järnväg, väg, sjöfart och flygtrafik.
Under året har Gren Cargo haft 13 incidenter med risk för
miljökonsekvens, vid sju av dessa har gas läckts ut till omgivningen
och vid ett tillfälle har väteperoxid läckts ut.
Resultat
Det nyckeltal Green Cargo följer inom området Miljö är antalet
liter diesel per 1 000 nettotonkilometer.
Green Cargo GRI-redovisning
Green Cargos hållbarhetsredovisning sker enligt riktlinjerna för
Global Reporting Initiative (GRI) version GRI-G4. Rapporteringen
sker en gång per år som en del av årsredovisningen. Redovisningen
gäller kalenderåret 2015 och den omfattar Green Cargo AB
inklusive dotterbolag. Senaste rapporten publicerades i mars
2015. En hållbarhetsredovisning har publicerats årligen sen 2002.
Hållbarhetsredovisningen omfattar sidorna 57–69 i Års- och

hållbarhetsredovisningen samt definitioner av mätmetoder och
GRI korsreferenslista som återfinns på www.greencargo.com
Redovisade hållbarhetsaspekter och indikatorer utgår från
en intressentdialog och en väsentlighetsanalys som genomförts
i slutet av 2015 och början av 2016 som beskrivs närmare på
sidan 68. Redovisningen av de icke-finansiella nyckeltalen avser
moderbolaget Green Cargo AB medan nyckeltalen för finans
redovisar utfallen på koncernnivå.
Förändringen jämfört med föregående års redovisning är
övergången från GRI-G3 till GRI-G4 och den innebär att endast
indikatorer för bolagets mest väsentliga områden redovisas och
att antalet indikatorer är färre än föregående år.
Det är Green Cargos egna bedömning att hållbarhetsredo
visningen uppfyller kraven enligt Global Reporting Initiative G4,
tillämpningsnivå Core. KPMG AB har översiktligt granskat Green
Cargos hållbarhetsredovisning 2015. Vid ytterligare frågor vän
ligen kontakta Green Cargo via e-post miljo@greencargo.com

Vagnslasttåg på väg mot Ånge.
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Green Cargos intressenter
Green Cargo har en rikstäckande verksamhet som påverkar många på
många olika sätt. Kunder, medarbetare och ägare är centrala intressenter
men många fler aktörer är en del av Green Cargos vardag.
Green Cargo arbetar för ett ansvarsfullt och långsiktigt age
rande i interna och externa relationer för att nå en hållbar fram
gång över tiden. Green Cargo ställer ekonomiska, miljömässiga

och sociala krav på aktörer och på samma sätt har Green Cargo
krav på sig från olika aktörer. Nedan följer en presentation av
Green Cargos intressentkarta.

Lok- och vagnleverantörer
Xrail, DB Schenker, produk
tionssamarbetspartners

Internationella
kunder

Verkstäder
(underhåll, ombyggnad)

Skolor och
högskolor

Leverantörer/
samarbets
partners

Kommuner
Närboende
Samhälle

Medarbetare

Medier

Organisationer

Rikstäckande
medier

Ägare

Regeringen
(kravställare)

Anställda

Bransch
föreningen
Tågopera
törerna

Näringslivets
Transportråd

Almega
(arbetsgivar
organisation)

Trafikverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Transportstyrelsen

Regionala
godstrans
portråd

Trafikutskottet

Intressentdialog 2015
De viktigaste intressenterna är de som har en väsentlig påverkan på
Green Cargos verksamhet och de som Green Cargos verksamhet har stor
påverkan på. Dialogen sker via ett flertal kanaler. Nytt för 2015 är att en
workshop genomförts, inom ramen för en väsentlighetsanalys, i samband
med övergången till GRI-G4. Detta för att få en samlad bild av ett antal
nyckelintressenters förväntningar på Green Cargos hållbarhetsredovisning.
Vid workshopen har en bruttolista med för Green Cargo viktiga håll
barhetsaspekter diskuterats, värderats och prioriterats av intressenterna.
Resultatet från intressentworkshopen har sedan varit underlag för en
intern prioritering på Green Cargo, där våra mest väsentliga hållbarhets
aspekter att redovisa valts ut utifrån vår faktiska påverkan, intressenter
nas förväntningar och Green Cargos affärsstrategi. Resultatet av denna
väsentlighetsanalys har sedan verifierats av Green Cargos högsta ledning
och varit grund i arbetet med redovisning enligt GRI-G4. Resultatet åter
finns på www.greencargo.com
Intressenterna som deltog i intressentworkshopen inför representerade
kund, medarbetare, fack, högskola, myndighet och ideell organisation.
Förutom den dialog som genomförts inför hållbarhetsredovisningen
så har Green Cargo andra kanaler för dialog med olika intressenter. Våra
säljare och andra delar av organisationen har löpande kontakt med våra
kunder, direkt och via till exempel enkäter. Green Cargo har kontakt med
ägaren Svenska staten via ett antal kanaler, till exempel nätverksmöten
inom hållbarhetsområdet och via den styrning av verksamheten som sker
genom krav på hållbarhetsarbete. Green Cargo har kontakt med allmän
heten bland annat genom processer där kringboende till våra kunder har
synpunkter på verksamheten och den kontakten sker både direkt och via
våra kunder. Medarbetarna är en viktig grupp och hur den kontakten sker
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Myndigheter

Svenska staten genom
Näringsdepartementet

Riksdagen

Fackförbund

Kunder
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redovisas under avsnittet Green Cargos nyckeltal. Trafikverket är också
en viktig intressent och den kontakten sker på många nivåer inom före
taget, det finns också en person inom Trafikverket med uppgift att
vara Green Cargos kontaktperson. Bland intresseorganisationer så har
Green Cargo huvudsakligen kontakt med branschorganisationen
Tågoperatörerna och Naturskyddsföreningen.
Väsentliga områden 2015

Hög
Relevans för
externa intressenter

Lokala
medier,
fackpress

Kunder i Sverige

Låg

Energianvändning

Krav på leverantörer
Korruption
Buller
Spill

Ekonomiskt resultat
Miljösmarta produkter och tjänster
Kundnöjdhet
Utsläpp av växthusgaser

Hälsa och säkerhet
CSR-arbete
Mångfald, jämställdhet

Påverkan för Green Cargo

Hög

Väsentlighetsanalysen följer metodiken enligt GRI G4 vilket innebär
genomgång och bedömning av en bruttolista med aspekter och andra
väsentliga hållbarhetsfrågor varav åtta har bedömts väsentliga för Green
Cargo. GRI-aspekterna kopplas därefter till aktuella hållbarhetsområden.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Revisors rapport över översiktlig granskning
av Green Cargo AB:s hållbarhetsredovisning
Till Green Cargo AB
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Green Cargo att översiktligt
granska Green Cargos hållbarhetsredovisning i Green Cargos
årsredovisning för 2015. Green Cargo har definierat hållbarhets
redovisningens omfattning på sidan 67.
Styrelsens och företagsledningens
ansvar för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att
upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kri
terier, vilka framgår på sidan 67 i årsredovisningen, och utgörs
av de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av
The Global Reporting Initiative (GRI)) som är tillämpliga för
hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna
redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar
även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upp
rätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga
fel, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning.
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 hållbar
hetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig gransk
ning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
IAASBs standarder för revision och god revisionssed i övrigt har.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on
Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvali
tetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner
avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkes
utövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 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 en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet
som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsled
ningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa
kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt
uttalande nedan.
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen
angivna kriterierna.

Stockholm den 30 mars 2016
KPMG AB
Hans Åkervall		
Auktoriserad revisor		

Torbjörn Westman
Specialistmedlem i FAR
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ORGANISATION OCH LEDNING

Styrelse

Lennart Pihl

Margareta Alestig Johnson

Ordförande. Född 1950. Civilekonom. Ledamot
i styrelsen sedan 2010. Hemort Helsingborg.
Ordförande i Nordic Room Improvement AB,
Bertex AB och Olivetree AB. Vice ordförande
Heatex AB. Ledamot i Poolia AB och Avega AB.

Daniel Kristiansson
Född 1974. Civilekonom. Ledamot
i styrelsen sedan 2014. Hemort
Stockholm. Ledamot Vasallen AB.

Stefan Bieder
Född 1958. Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan 2001.
Hemort Landskrona. Arbetstagar
representant utsedd av Fackförbundet ST. Anställd sedan 1981.
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Född 1961. Civilekonom. Ledamot i styrelsen
sedan 2010. Hemort Göteborg. Vice VD för Sjätte
AP-fonden. Styrelseledamot i OX2 Group AB.

Lotta Stalin
Född 1954. Civilingenjör Lunds Tek
niska Högskola. Ledamot i styrelsen
sedan 2011. Ordförande Bele verksam
hetsutveckling. Ledamot Partnertech.

Anders Gustafsson
Född 1961. Facklig företrädare.
Suppleant i styrelsen sedan 2004.
Hemort Göteborg. Arbetstagar
representant utsedd av SEKO.
Anställd sedan 1981.
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Ann-Christine Hvittfeldt
Född 1966. Ekonom. Ledamot i styrelsen sedan
2011. Hemort Göteborg. Ordförande i Integra AB,
Adwise AB, VFG Utbildning AB, Mymo AB, Largo AB
och Hvittfeldt Invest AB. Ledamot i Cline Scientific AB,
Modern Ekonomi AB, Alfred Andersson Bolagen AB,
Separett AB, Art Clinic AB och Eliq AB.

Tryggve Sthen
Vice ordförande. Född 1952. Civil
ingenjör. Ledamot i styrelsen sedan
2008. Hemort Göteborg. Ordförande
i TitanX. Ledamot i Boston Power Inc.

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

Ingvar Nilsson
Född 1949. Civilekonom. Hemort
Mölndal. Styrelseuppdrag i West
Atlantic AB och LGT AB.

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

ORGANISATION OCH LEDNING

Ledningsgrupp

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

Henrik Backman

Patrik Johansson
Produktionsdirektör. Född 1963.
I verksamheten sedan 2001.

Patrik Saxvall
Planeringsdirektör. Född 1976.
I verksamheten sedan 2001.

Caroline Frumerie

CFO. Född 1971.
I verksamheten sedan 2015.

HR-direktör. Född 1968.
I verksamheten sedan 2014.

Richard Kirchner

Sohana Josefsson

Försäljningsdirektör. Född 1971.
I verksamheten sedan 2008.

Nicole Tews
Direktör Corporate Restructuring och tf
Fordonsdirektör. Född 1977. I verksam
heten sedan 2014.

Marknad- och Kommunikationsdirektör. Född 1973.
I verksamheten sedan 2008.

Ulrika Wiik

Mikael Wågberg

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

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

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 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.

Bruttoinvesteringar Värdet av gjorda investeringar.

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.

Operativt Kapital Räntebärande skulder med avdrag för kassa samt
kort och långfristiga placeringar plus eget kapital.

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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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.

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.

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.

Alla tågbilder i årsredovisningen har tagits av PJ Wedell. PJ har
många strängar på sin lyra, han är loktekniker och lokförare på
Green Cargo, gitarrist, hängiven golfare och en driven fotograf.
Lokillustrationerna används med tillåtelse av Svenska-lok.se
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