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GREEN CARGO ÅRET I KORTHET

Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Året i korthet
Konjunktur: Green Cargo möter lågkonjunkturen med

ett omfattande åtgärdsprogram för att effektivisera
verksamheten. Målet blir att minska kostnadsmassan
med över 600 miljoner och halva nivåeffekten uppnås
redan 2009. Lågkonjunkturen pressar ändå ned
helårsresultatet till ett kraftigt minus: 223 miljoner
kronor. Under andra halvåret redovisas åter vinst.

95 PROCENTS PUNKTLIGHET TILL KUND
Green Cargos leverans inom utlovad timme, mäts
på inrikes godsvagnars ankomst till kund

Nya affärer: Green Cargo sätter 2009 rekord i nya

affärer med nästan 500 nya transportavtal. Av dessa
är 28 med företag som inte tidigare kört gods på
järnväg. Bland förnyade avtal kan nämnas uppdrag
åt Volvo Logistics, Outokumpu Stainless, Svenska
Shell, Trätåg och LKABs transportbolag MTAB.
Ny ordförande: I april utser bolagsstämman Håkan

Buskhe till ny ordförande i Green Cargos styrelse.
Håkan Buskhe är VD och koncernchef för E.ON
Nordic.

ÖKAD SÄKERHET
Green Cargo Rails kostnader för incidenter och
olyckor MSEK

Ny VD: Sista juni 2009 slutar Sören Belin som VD för

Green Cargo och ersätts av t f VD Lennart Pihl. I
november 2009 meddelar Green Cargos styrelse att
Mikael Stöhr blir VD för Green Cargo, med tillträde 19
april 2010. Mikael Stöhr kommer närmast från Axel
Johnsonkoncernen.
COOPtågen: 1 september börjar Cooptågen rulla

mellan Helsingborg och Stockholm. Green Cargos
transportlösning med dagliga tåg med Coops
lastbilstrailers, är ett nytt stort uppdrag i
dagligvaruhandeln och väcker stor uppmärksamhet.
Coop minskar sina koldioxidutsläpp när cirka 18 000
lastbilar tar tåget i stället för E 4:an.
Minister till Green Cargo: I september gästar

infrastrukturminister Åsa Torstensson seminariet
Hållbar logistik och delar ut Green Cargo Klimatintyg
till 25 kunder vars transporter med Green Cargo
klarar mycket högt ställda krav när det gäller
transporternas klimatpåverkan. Coop mottar
utmärkelsen Året Klimatkomet 2009, som ges till ett
företag som utifrån sina förutsättningar gjort
betydande förbättringar av sina transporters
miljöprestanda.
ITS World Congress: Green Cargo är en av

huvudsponsorerna till ITS Världskongress i
Stockholm i september 2009. Tillsammans med två
andra huvudsponsorer – Scania och Volvo – tas en
nästan koldioxidfri transportlösning fram för
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Olyckskostnader i järnvägsverksamheten i MSEK,
inkluderar allt från små incidenter till urspårningar
och eventuella kollisioner.

GREEN CARGO ÅRET I KORTHET

klädföretaget KappAhls transporter mellan Göteborg
och butikerna i Stockholm.
Energi från skogen: I oktober rullar Green Cargos

Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

TRANSPORTARBETE OCH ÅRSMAN
Green Cargo Rails utveckling av bruttotonkilometer
och årsman per kvartal (mot index Q1 07)

transporter av skogsbränsle igång för kunden
Söderenergi. Det nybyggda bioenergieldade
kraftvärmeverket Igelsta i Södertälje får inte bara ett
miljöanpassat bränsle, även transporterna sker
miljöanpassat.
Prisad Logistik: Priset Ecologistic Award delas ut till

Green Cargo, AFAB och Gävle Hamn, för
tåglösningen med flygbränsle till Arlanda. Sedan
starten har lösningen ersatt 50 000
lastbilstransporter med egna tåg Gävle – Brista
utanför Arlanda.
I toppen: Tidningen Veckans affärer

Bruttotonkilometer: Lastens vikt samt vagnvikt
och lokvikt multiplicerad med faktisk
transportsträcka.

uppmärksammade Green Cargo hösten 2009. Vi
nomineras till utmärkelsen Årets gröna kapitalist samt blir enda transportföretag som tar plats på Veckans
affärers 40itopplista över jämställda företag.
Kvinnor kör: Green Cargo examinerar 10 nya lokförare för malmtågstrafiken i norr. Av dessa är sju kvinnor

och i Kiruna är sammanlagt 25 procent av lokförarna kvinnor.
Böcker på lagret: Green Cargo Logistics vinner uppdrag i en ny bransch: böcker och medier. Nya kunder

inom tredjepartslogistiken blir under året Berling Media och Akademibokhandeln. Green Cargo Logistics gör
sitt bästa år sedan starten med en lönsam tillväxt på 15 procent.
Investeringar: Green Cargo investerar under året främst i nya och moderniserade lok samt ytterligare 50 000

kvadratmeter lagerytor för den växande tredjepartslogistiken. Bruttoinvesteringarna summerar till knappt en
miljard kronor 2009.
Kvalitet och säkerhet: Trots vinterproblem mot slutet av året så klarar Green Cargos godståg att leverera 95

procents punktlighet till kund för tredje året i rad. Det mäts på alla vagnar i inrikes trafik och kravet är att
vagnen ska levereras till kunden inom utlovad timme. Trafiksäkerheten når en toppnotering och
godstågsverksamheten har nu nästan halverat olyckskostnaderna sedan 2003.
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Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Grön logistik är åter på spåret
Lågkonjunkturen som påbörjades under 2008
påverkade Green Cargo och dess kunder på ett
dramatiskt sätt under 2009. Volymerna i
järnvägstransporterna minskade med 23 procent
jämfört med 2008 och koncernens resultat efter
finansiella poster för helåret 2009 blev en förlust med
223 miljoner kronor. Omsättningen minskade med 8
procent.
För att möta lågkonjunkturen inleddes i slutet av
2008 ett åtgärdsprogram som under 2009
genomförts med stor kraft i hela företaget.
Sammanlagt minskar Green Cargo kostnaderna med
över 600 miljoner kronor årligen från 2012. Under
2009 genomfördes åtgärder med en nivåeffekt på
cirka 320 miljoner kronor.
Green Cargo har klarat finanskrisen och
lågkonjunkturen på ett tillfredsställande sätt. Vi
tvingades säga upp medarbetare, vi bromsade upp
investeringsprogram och vi minskade antalet tåg för
att upprätthålla fyllnadsgraden och klara oss med
minskade resurser.
Det går dock inte att i en handvändning anpassa
kostnader till intäkter när volymerna rasar med 30
procent på några veckor i ett företag med stora fasta
kostnader. Green Cargo pressades därför av stora
förluster under första halvåret. Först när
transportvolymerna försiktigt började öka efter
sommaren och när vårt åtgärdsprogram började bita
kunde företaget åter börja generera vinster.
Kostnadssänkningar och effektiviseringar fortsätter
nu med oförändrad kraft, samtidigt som det drivs en
aggressiv marknadsförings och försäljningsaktivitet.

VD Lennart Pihl

NY VD I APRIL 2010

Mikael Stöhr
Green Cargos VD från 19 april 2010

Trots den svaga konjunkturen innebar 2009 rekord i antal nya affärer för Green Cargo. Intresset för
järnvägslogistik är stort inom näringslivet och vi välkomnade 28 helt nya järnvägskunder till bolaget under
2009. De nya affärerna förmådde dock inte väga upp stora volymnedgångar för i huvudsak traditionella
branscher som stål, skog och fordon.
Investeringar är en förutsättning för tillväxt och bibehållen kvalitet. Green Cargos bruttoinvesteringar under
2009 uppgick till 927 miljoner kronor. Beställda ej levererade investeringar uppgick till cirka 1 miljard kronor
vid utgången av 2009.
Nya och moderniserade lok rullar nu ut på spåren och vagnar som kan ta emot lastbilsgodset för långväga
tågtransporter har gett oss nya uppdrag. Direkt efter sommaren 2009 började Cooptågen med
lastbilstrailers att rulla genom Sverige och en månad senare var det premiär för tågen med skogsbränsle till
det stora nya bioeldade kraftvärmeverket i Södertälje.
Vår intermodala trafik växer i Sverige och nu är det dags för Green Cargos intermodala pendlar att rulla ut i
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Europa. Med början i april 2010 startar Green Cargo dagliga pendlar mellan Skåne och två stora tyska
industricentra. Med volymer från stora europeiska transportföretag som bas kommer nu lastbilstrailers att gå
på tåg i stället. Vi räknar med att successivt utveckla liknande produkter för kunder som vill ligga i täten när
det gäller effektiva transporter med minskad miljöpåverkan.
Vår lastbilsdivision fortsätter att vara ett föredöme inom branschen och gör det möjligt för fler att välja tåget
för de långa avstånden. Flera av de intermodala transportlösningar som rullade ut 2009, blev möjliga tack
vare vår lastbilsverksamhet.
Vår tredjepartslogistik hade en stark tillväxt 2008 och fortsatte med hela 15 procents lönsam tillväxt även
under 2009. Green Cargo har blivit näst störst i Sverige när det gäller att ta ansvar för kunders intransporter,
lagerhantering och distribution.
Järnvägens förutsättningar att klara industrins och handelns godstransporter på den klimatsmarta järnvägen,
har blivit en ansvarsfråga på högsta politiska nivå. Resurser för underhåll och investeringar avgörs av
riksdagen i Den nationella planen för transportpolitiken 2010 – 2021. Näringslivets Transportråd och
Branschföreningen Tågoperatörerna där Green Cargo finns med, har deklarerat att det är ”för lite och för
sent” för godstrafikens tillväxt och kvalitet.
Infrastrukturhållarens beredskap, metodik och utrustning för snöröjning längs banor och på de strategiska
rangerbangårdarna blev aktuell vintern 2010. Banverkets prioriteringar och allmänna oförmåga att hantera
situationen har lett till förlorade intäkter och ökade kostnader för Green Cargo. Det är nu tid för
ansvarstagande. Green Cargo utvärderar vårt eget agerande och vi hjälper infrastrukturhållaren att dra
rimliga slutsatser om förbättringar inför framtiden. Vi är övertygade om att även den politiska sidan kommer
att medverka till förbättrad trovärdighet för godsjärnvägen som hållbart alternativ.
Under 2009 har Green Cargo, trots det omfattande effektiviseringsprogrammet då över 300 medarbetare
lämnat verksamheten, nått 95 procents punktlighet till kund inom tågtrafiken. En siffra som i en internationell
jämförelse är mycket god.
2009 blev ett mycket besvärligt år för Green Cargo. Men vi har lärt oss mycket om vår egen förmåga och var
vår framtid ligger under denna period. Första halvårets mycket svaga resultat kunde vändas till ett andra
halvår med vinst och den underliggande trenden ser rimligt positiv ut. Våra effektiviseringar, en svag men
begynnande återhämtning i ekonomin och våra utvecklade produkterbjudanden gör att vi förväntar oss en
fortsatt förbättring under 2010.
Solna i mars 2010
Lennart Pihl
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Transportbranschen en del av samhället
Trots lågkonjunktur och sänkta volymer så behåller
järnvägslogistiken sin andel av marknaden. Miljö och
klimatfrågor blir viktigare även vid val av
transportlösningar. Transportslag som lastbil och båt
riskerar att möta stigande bränslepriser när
konjunkturen vänder och koldioxidutsläppen ska
minskas.
Finanskrisen överrumplade de flesta och förstärkte
den lågkonjunktur världsekonomin var på väg in i
hösten 2008. Det drabbade även transportsektorn
och hos Green Cargos kunder noterade vi en snabb
volymminskning det fjärde kvartalet 2008. Volymerna
har sedan hösten 2009 sakta återhämtat sig men var
våren 2010 långt ifrån nivån före krisen. Järnvägens
transportarbete minskade med 21 procent 2009 från
de 23,3 miljarder ton km som producerades år 2008.

LÅNGVÄGA TRANSPORTER
Andelar i procent av långväga transporter, inrikes
och utrikes

Järnvägens marknadsandel är exklusive trafiken
på malmbanan
Källa: Banverket

Banverket som arbetar med prognoser för framtiden
med utgångspunkt i konjunkturbedömningar, räknar
med att den årliga ökningen mellan åren 2009 och 2013 blir cirka 5,6 procent för godstrafiken. Exklusive
malm och olja skulle det innebära att transportarbetet blir lika stor år 2013 som år 2008.
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Trender i omvärlden
Den långsiktiga trenden är tydlig; vi handlar mer och
mer med andra länder vilket gör att internationella
transporter ökar snabbare än inrikes transporter.
Importen från Asien ökar för såväl insatsvaror till
industrin som för konsumtionsvaror. Dessa varor
transporteras ofta med båt till Göteborg eller
kontinentala hamnar och genererar matarflöden som
tåg eller lastbilar transporterar vidare. Göteborgs
Hamns satsning på järnvägspendlar har blivit en
framgång och nu går hälften av containergodset med
tåg till och från hamnen. Vintern 2009  2010 går det
27 sådana pendlar mellan hamnen och orter runtom i
Sverige och Norge. Helsingborg har etablerat sig som
landets näst största containerhamn och har också
satsat på tågpendlar.
De branscher där järnvägstransporter traditionellt
spelat en stor roll, som malm, stål och skog, har
minskat i volym under lågkonjunkturen. En
begynnande återhämtning kunde noteras under
andra halvåret 2009 men sannolikt kommer
utvecklingen vara mer gynnsam för det högförädlade
godset. Den starkaste branschen här är transporter
för handeln, exempelvis livsmedel, möbler, konfektion
och dagligvaror. För Green Cargos del var bransch
handel den som återhämtade sig snabbast och
volymerna överträffade 2008 års nivåer redan andra
halvåret 2009. Vid sidan av stålbranschen är
skogsbranschen järnvägens traditionellt största
bransch. Här förväntas återhämtningen bli relativt
svag under de närmaste åren.
Järnvägens möjligheter att transportera högförädlat
gods kommer att förbättras i den takt terminaler för
omlastning mellan tåg och bil utvecklas och byggs ut.
Flera initiativ har tagits och förverkligas på många
håll i landet nu. Ofta är det en kommun eller region
som driver på den här utvecklingen.

BNP OCH TRANSPORTARBETE 2001 
2009

Källa: Banverket

Det finns ett ökande intresse från konsumenter och näringslivet för miljöfrågor. Tågoperatörernas och Green
Cargos utmaning ligger i att trots en anpassning till lågkonjunkturen ändå ha förmåga att växa med
konjunkturuppgången och det växande intresset för logistiklösningar med tåget som bas.
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Många aktörer på marknaden
Industrin och handeln önskar flexibilitet och är nu i
lågkonjunkturen mindre benägna att binda upp sig för
stora, fasta åtaganden under längre avtalsperioder.
Mindre volymer per sändning stärker kortsiktigt
lastbilens konkurrenskraft. Priskonkurrensen stärks
då åkerier tillämpar en mer flexibel prissättning.
Utländska åkerier som haft last till Sverige sänker ofta
priserna dramatiskt för att få återlaster och
priskonkurrensen är därför hårdast i nordsydlig
riktning genom Sverige och ut i Europa. Om
miljöprestanda har en ökande betydelse i transporter
inom och till Sverige, särskilt för konsumentnära
företag, så har miljöprestanda en mindre betydelse
för transportköpare i motsatt riktning.
Vi ser exempel inom sjöfarten med kraftig sänkning
av fraktpriserna. Det förekommer en kortsiktig
prissättning för att endast täcka rörliga kostnader.
Långsiktigt räknar många med att lastbil och
båtpriserna kommer att öka, till följd av stigande
bränslepriser då konjunkturen vänder och
koldioxidutsläppen ska minskas.

TRANSPORTANDELAR I PROCENT
Green Cargos andel av järnvägstransporterna och
av det totala transportarbetet i Sverige

Källa: Banverket

Flera tågoperatörer och speditörer satsar på internationella intermodala pendeltågsupplägg. Från flera orter
i Sverige och Norge har dessa pendlar startats med destinationer i olika delar av Tyskland och förbindelse
med de intermodala nätverk som finns på kontinenten. Denna utveckling kommer att fortsätta. Det är en
kombination av pris och kundanpassade ledtider som är framgångsfaktorer för denna typ av upplägg.
Stigande färjepriser, trängsel på vägarna på kontinenten och avgifter för lastbilarna driver också
utvecklingen.

HELA VÄRLDEN MÖTS I HALLSBERG
Volvo Logistics har stora krav på geografiskt läge,
helhetslösningar och prisvärda tjänster. De valde
Hallsbergsterminalen som partner när de ska försörja
alla Volvoföretagens enheter i Mellansverige med delar.
Nu kommer gods från hela världen till
Hallsbergsterminalen, bland annat från Japan, Indien,
Tyskland och Kina. Det oceangående godset kommer
med båt till Göteborg för att sedan transporteras med
Green Cargos tåg till Hallsberg. Speditören Hangartner
ordnar transporterna från europeiska kontinenten.
I den nybyggda Hallsbergsterminalen lagras 4 000
artiklar åt de olika Volvoföretagen. Volvo Logistics tar 8
500 kvadratmeter i anspråk för detta. 25 lastbilar lämnar
terminalen varje dag för leverans till underleverantörer
och fabriker. Volvo Logistics har även en emballagedepå
i Hallsbergsterminalen och får hjälp med sortering och
reparation av pallar, pallkragar och lock. Emballagen
levereras sedan till Volvo Logistics underleverantörer i
Finland, Baltikum, Tjeckien, Polen och norra Sverige.
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Lågkonjunkturen driver på tredjepartslogistiken
I tider av lågkonjunktur ser många företag över sin
logistik och lägger över lagerverksamheten på en
tredje part som är specialist på detta. Företagen vill
koncentrera sig på sin kärnverksamhet och minska
sin kapitalbindning.

VÄXANDE TREDJEPARTSLOGISTIK
Tillväxt i Green Cargos tredjepartslogistik 2007
2009

Det är en möjlighet för tredjepartslogistikföretag, men
konkurrensen har också hårdnat i denna bransch.
Både större och mindre aktörer söker sig in på
marknaden för tredjepartslogistik. Krisen på
finansmarknaden påverkar dock
de tredjepartslogistikföretag som behöver investera i
lokaler för lagerverksamhet.
Green Cargo Logistics hade 2009 en
Tillväxt mätt som omsättning i miljoner kronor.
omsättningstillväxt på 15 procent avseende
omsättningen. Marknaden som helhet tappade dock
cirka 23 procent under samma period. Bland större
nya aktörer på marknaden för tredjepartslogistik finns i första hand de nordiska postföretagen: Posten
Logistik (Posten Norden), Bring Logistik (norska Posten) och Itella Logistik (finska Posten). Postföretagen har
genomfört en tydlig satsning inom lagerlogistiken och kan förväntas satsa hårt inom vissa paketintensiva
distributionslösningar.
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Stor andel järnvägsgods
I Sverige har godstrafik på järnväg en marknadsandel
på 25 procent av transportarbetet över 10 mil. Det är
en hög andel i en jämförelse med genomsnittet inom
EU som ligger på cirka 16 procent. I jämförelse med
Nordamerika är Sveriges andel gods på järnväg låg.

RESURSER OCH VOLYMER
Green Cargos utveckling av bruttotonkilometer och
årsman, 20012009

Sverige var tidigt ute med en avreglering av
godstrafik på järnväg och har haft en positiv
utveckling vad gäller kvalitet och sedermera även
lönsamhet för den största aktören – Green Cargo.
Det har medfört att fler tågoperatörer etablerat sig
och kunderna har nu en reell valfrihet mellan olika
tågbolag vilket gynnat den samlade utvecklingen av
järnvägens marknadsandelar.
Andra orsaker som bidragit till järnvägens starka
ställning i Sverige är allt bättre samverkan med sjö
och vägtransporter samt att godstågen är oomtvistat
energieffektiva och klimatanpassade.

9

Bruttotonkilometer: Lastens vikt samt vagnvikt
och lokvikt multiplicerad med faktisk
transportsträcka.

GREEN CARGO OMVÄRLD

Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

En infrastruktur för dagens och morgondagens behov
Den nationella planen för transportsystemet 2010 –
2021 kommer att avgöra många kunders val av
transportlösningar i framtiden. Branschföreningen
Tågoperatörerna och Näringslivets Transportråd som
representerar transportköparna, kritiserade de första
förslagen som offentliggjordes hösten 2009. Det är
för lite och för sent skrev Näringslivets Transportråd i
ett remissvar och krävde en 15procentig
anslagsökning och att investeringar som är vitala för
godstågstrafiken skulle tidigareläggas i planen. Det
handlar exempelvis om godsstråken från Bergslagen
ända ut till Göteborgs hamn och dubbelspår på det
viktiga godsstråket Hallsberg  Mjölby ned mot Skåne
och kontinenten.
Sverige är ett transportberoende land men ligger
mycket långt ner vid en europeisk jämförelse, när det
gäller drift och underhåll i järnvägsnätet. Green
Cargo och Branschföreningen Tågoperatörerna har
återigen fört fram behovet av ökat underhåll och
reinvesteringar. Vintern 20092010 aktualiserade på
ett tydligt sätt behovet av snöröjning längs banorna.
När dessa inte plogas ökas isbildning på lok och
vagnar och driftsäkerheten minskar.
Det är ett samhällsintresse att se över resurser och
metodik för snöröjning på bangårdar som är av vitalt
intresse för näringslivets transporter. Vägar,
järnvägar, hamnar och flygplatser har alla viktiga
roller att spela och måste fungera även snörika
vintrar.

UNDERHÅLL I JÄRNVÄGSNÄTET, 2007
Tusental euro/spårkilometer  europeisk jämförelse

REINVESTERING I JÄRNVÄGSNÄTET,
2007
Tusental euro/spårkilometer – europeisk
jämförelse

*EU15 samt Schweiz
Källa: Community of European Railway, CER,
Bryssel.
Alla siffror köpkraftsjusterade och presenterade för
EUkommissionen 2008

Green Cargo och Branschföreningen
Tågoperatörerna har välkomnat regeringens
utredning om höghastighetsbanor som pekar på
samhällsnyttan med att bygga dessa på sträckorna Stockholm – Jönköping – Göteborg samt Jönköping –
Skåne. Det skulle bland annat frigöra kapacitet för ökat antal godståg och regionaltåg. Något som inte klaras
med enbart en satsning på dagens stambanor. Green Cargo och Branschföreningen Tågoperatörerna har
dock klargjort att en satsning på höghastighetsbanor måste ske med en separat finansiering och inte får ta
medel från nödvändiga investeringar i dagens järnvägar.
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Banavgifter för marknaden
Green Cargo välkomnar en differentiering av banavgifter som föreslås av Banverket. Det är rimligt att
exempelvis godstransporter som går på kvällar och nätter med en lägre prioritet och längre transporttid,
betalar en lägre banavgift. Som ett första steg införs differentierade banavgifter för trånga sektorer som ett
verktyg för att styra trafiken utifrån ett marknadsbehov. Green Cargo anser även att differentiering måste ske
efter servicenivå. Krav på högre kvalitet och snabbare ledtider skall således också avgiftsbeläggas utifrån
järnvägsföretagens servicekrav. Idag är dessa variabler att betrakta som fria nyttigheter för de
järnvägsföretag som genom Banverkets försorg tilldelas en högre servicenivå.
Green Cargo, Branschföreningen Tågoperatörerna och Näringslivets Transportråd har dock avvisat den av
Banverket planerade fördubblingen av banavgifter från år 2010 till år 2013. Det fördyrar transporterna och
försämrar järnvägens konkurrenskraft gentemot lastbilen.
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Logistik med kvalitet och dessutom grönt
Green Cargo erbjuder effektiv grön logistik. Vi har ett
brett utbud av godstågslösningar i Sverige och övriga
Europa. Vi har möjligheter att kombinera det med
lastbilstransporter och tjänster inom tredjepartslogistik.
Vi kan därmed erbjuda kostnadseffektiva och
klimatanpassade transport och logistiklösningar som
möter näringslivets krav, oavsett om det är basindustrin
eller handeln som är vår kund. Vår bas är Sverige men
våra lösningar omfattar Norden och europeiska kontinenten.

PURE PERFORMANCE
Rätt gods på rätt plats vid rätt tillfälle i rätt skick
ökad konkurrenskraft för kunden till minsta möjliga
kostnad för miljön.

Green Cargo erbjuder både kundanpassade och standardiserade lösningar som kan kompletteras med olika
typer av tillval för att möta våra kunders krav. Vi kör transporter från A till B likaväl som kundunika lösningar
där lastbilsforsling, lagerhållning och varuförädling kan ingå. Gemensamt för alla våra erbjudanden är att det
ska vara hållbara logistiklösningar. Det betyder prioritet för säkerhet, goda miljöprestanda och lönsamhet för
både oss och våra kunder.
De flesta av våra uppdrag bygger på långväga tågtransporter. Lastbil använder vi för transporter till och från
järnvägen, i det finmaskiga distributionsnätverket och i de fall där järnvägsalternativ saknas. Vår
tredjepartslogistik har vuxit i flera år och många stora företag har lagt ansvaret för sina intransporter, sin
lagerhantering och sin distribution hos Green Cargo.
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Godstågen - basen i Green Cargos erbjudande
Vi har ett finmaskigt nätverk som täcker Sverige och med hjälp av partners når vi övriga Europa. Våra kunder
finns i de flesta branscher: skog, stål, papper, kemi, verkstad men även den växande handelsbranschen där
vi kör exempelvis möbler, post, konfektion och livsmedel. Kunderna kan transportera allt från en enskild vagn
till hela systemupplägg med avdelade resurser. Vi hittar lösningar som kan kombinera kunders krav på egna
resurser med hög frekvens – även när volymerna inte medger egna tåg. Vår punktlighet till kund i
godstågsverksamheten är 95 procent inom utlovad timme, en punktlighet vi levererat uthålligt i flera år nu. Vi
har fokus på fortsatt kvalitetsutveckling, nu gäller det att bli ett än mer pålitligt alternativ även vid extrema
vädersituationer.
Vår kundservice är din dagliga kontaktyta som kund och den är öppen dygnet runt, året runt. Genom den
görs bokningar, lämnas information om transporter och här hanteras de störningar som kan uppkomma. Att
kunna möta kundernas krav på tillgänglighet, punktlighet, information och en snabb proaktiv återkoppling vid
avvikelser är en del av hållbar logistik för oss.
Green Cargos samlade transportarbete med lastbil och tåg är godkänt som Bra Miljöval enligt Svenska
Naturskyddsföreningens krav, men det är godstågen som är miljöbäst. Vi erbjuder miljökalkyler som visar
kunder hur de minskar sin klimatpåverkan när de anlitar Green Cargo.

GREEN CARGO RAIL
n

Green Cargos nätverk täcker hela Sverige och med partners når vi i stort sett hela Europa.

n

Inrikes punktlighet till kund inom utlovad timme: 95 procent.

n

Lok: 419, varav 230 ellok och 189 diesellok.

n

Vagnar: 6 027, fördelade på 20 standardiserade vagnstyper och lastbärare för olika godsslag.

n

Kapacitet: Våra vanligaste godsvagnar lastar upp till 30 ton och rymmer mer än 100 kubikmeter. Green
Cargo kör tåg med tågvikter upp till 3 000 ton.

NATUREN KAN ANDAS UT – ENERGIN KOMMER FRÅN SKOGEN
Våren 2007 beslutade Söderenergi att de skulle bygga
Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. En
förutsättning var att energiförsörjningen från skogen var
säkrad och det krävde avtal med flera av landets största
leverantörer av biobränsle. Det är stora flöden av
skogsbränsle som krävs för att Igelstaverkets pannor ska
leverera fullt ut till företag och hushåll i Södertälje,
Botkyrka och Huddinge. En del av lösningen blev att
ordna tågtransporter från skogen till en terminal nära
Södertälje. Spåren ledde till Nykvarn där kommunen
redan ordnat ett industrispår. Samtal inleddes också
med Green Cargo.
 Vi sökte en partner med finansiella muskler och som
kunde ta ett helhetsgrepp över transporten och
terminalen. Green Cargo presenterade ett bra förslag
och vi kan bara konstatera att vi är nöjda med att vi
valde Green Cargo som helhetsentreprenör. Vi ser stor
potential till vidare utveckling av samarbetet, säger Jan
Steinle, bränslechef på Söderenergi AB.
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Intermodal - det bästa från två världar
Företag inom allt fler branscher vill köra tåg de långa
sträckorna, men fabriken eller butiken ligger kanske
långt från spåren. För att möta marknadens
efterfrågan på miljöanpassade logistiklösningar har vi
därför utvecklat tjänsten Green Cargo Intermodal.

INTERMODAL TRAFIKÖKNING I SVERIGE
Tusen ton

Vi transporterar trailers eller containers med tåg de
långa sträckorna och med lastbil för att komma ända
fram. Det är ett effektivt alternativ till långväga
lastbilstransporter och med stora fördelar för miljön.
Den intermodala lösningen kan vara dörrtilldörr i vår
regi eller genom att kunder kör till terminaler där lyft
till och från tågen sker. Vi har investerat i både
logistikkunnande och rätt vagnar för att klara den
växande efterfrågan på intermodala lösningar. Nu
startar vi även intermodala pendlar ut i Europa.
Källa: Banverket
Förutom miljövinsterna med intermodala lösningar,
kommer efterfrågan att drivas av stigande
bränslepriser och i den internationella trafiken även
av köbildningar på motorvägarna. Många
lastbilsåkerier har upptäckt möjligheterna med tåg de
långa sträckorna och vi bokar med glädje in fler på tåget som går mot framtiden.

GREEN CARGO INTERMODAL
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n

Transporter av standardiserade lösa lastbärare i kombinationen järnväg och bil.

n

Green Cargo har investerat i järnvägsvagnar för transport av växelflak, lastbilstrailers och containers.

n

Rikstäckande nätverk med 35 orter med terminaler för lyft i Sverige.

n

Årsvolym 177 000 TEU.

GREEN CARGO ERBJUDANDE
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Vi växer med internationella uppdrag
De flesta av våra kunder är internationella och har
sina marknader eller leverantörer utanför Sveriges
gränser. Internationella logistiklösningar är därför en
viktig del av vår verksamhet. För att lösa våra
internationella uppdrag samarbetar vi med
kompetenta partners i Europa.
Nu testar vi prestandan i Xrail för de första kunderna.
Xrail är ett samarbete med sex andra operatörer i
Europa för ökad punktlighet i konventionella
godstågstransporter mellan stora ekonomiska centra
i Sverige och på kontinenten. Xrail står för enklare
offerter och bokningar samt ökad transparens
gentemot kunderna som kan följa sina transporter.

SVERIGES INTERNATIONELLA
GODSTRAFIK PÅ JÄRNVÄG

*exkl. malm
Källa: Banverket

Green Cargo satsar även på intermodala
pendellösningar i den internationella trafiken, i nära samarbete med allt fler kunder som vill flytta
lastbilstrailers och containers till tågen. Dessutom utvecklar vi befintliga och bygger nya internationella
kundlösningar för stål, pappers och fordonsindustrin.

EGGERS HÅLLBARA MÖBLER
Möbler kan vara både lyxiga och hållbara. I alla fall när
materialet kommer från Egger Holzwerkstoffe Brilon. De
har valt godståg den långa sträckan och lastbil för att
komma ända fram, för sina transporter från Tyskland till
Västergötland.
Varje år kommer 520 järnvägsvagnar med spånplattor
och MDFskivor från fabriken i Tyskland till Skövde. Där
lastar Green Cargo om till lastbil och kör ut leveranserna
ända fram till möbelproducenter i Västra Götaland. Både
möblerna och logistiklösningen har lång hållbarhet.
Egger Holzwekrstoffe Brilon har hållit fast vid denna
lösning i över 20 år.
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Green Cargos lastbilar ligger före
Green Cargo Road täcker hela landet, med 14 egna åkerienheter eller med samarbetspartners. Vi har
samarbetsavtal med över 200 åkerier. Våra lastbilar gör det möjligt för alla företag att ta tåget. Intermodala
upplägg där trailers eller containers ankommer till en terminal, körs ofta ut till kundens slutdestination med
hjälp av Green Cargo Road.
Green Cargo var först bland rikstäckande åkerier med att sätta in alkolås i alla lastbilar, våra chaufförer
utbildas på ett återkommande och ambitiöst sätt i ecodriving och trafiksäkerhet och vi tillämpar max 80 km/h
för alla våra lastbilar på vägarna. På det sättet har vi sänkt energiförbrukningen och ökat trafiksäkerheten på
ett mätbart sätt. Green Cargos lastbilsverksamhet är ett föredöme i branschen.

GREEN CARGO ROAD
n

Våra lastbilar gör det möjligt för alla att använda järnvägen. Vi distribuerar lokalt, tar järnvägsgodset
ända fram och kör det tågen inte klarar av.

n

Bilar: 150 egna lastbilar. Lastbilsflottan uppgraderas kontinuerligt, totalt har nu cirka 40 procent av
lastbilsflottan Euro 4 eller Euro 5motorer.

n

Platskontor: 14 i hela landet.

n

Säkerhet: De nya bilarna är utrustade med airbag, opticruise för att optimera bränsleekonomin samt
alkolås. Green Cargo har installerat alkolås i samtliga befintliga lastbilar.

TUNGT STÅL TRANSPORTERAS LÄTT
Green Cargo transporterar nästan 20 000 ton årligen åt
stål och metalldistributören Tibnor AB. Det är olika
stålprodukter och det mesta går med anpassade
lastbilar. För Tibnor är det QIIImodellen som gäller när
de handlar upp transporter. Det betyder kvalitet i tre
avseenden: säkra transporter, god arbetsmiljö och höga
miljökrav.
Tillsammans med Green Cargo kan Tibnor på ett tryggt
sätt garantera materialförsörjning för verkstads och
byggföretag i stora delar av Östergötland. Under 2009
utökades leveranserna till Småland och Öland.
Stålprodukterna tar tåget också, till Tibnors centrallager i
Köping. Smart logistik är rätt transportslag för varje
transportbehov.
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Tredjepartslogistik - på kundens topplista
I tider av lågkonjunktur och kostnadsjakt har många
företag upptäckt att de sparar pengar på att lägga ut
sina transporter, lagerverksamhet och distribution till en
tredje part med specialister. Green Cargos
tredjepartslogistik erbjuder kompletta lösningar med
globala intransporter, tullservice, ankomstkontroller,
lagring, orderadministration, plock och packning,
förädlingstjänster, distribution och returhantering. Vi
täcker den nordiska marknaden.
Green Cargo Logistics har moderna logistikcentra
strategiskt placerade i Stockholm, Norrköping,
Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn. Merparten av
lageranläggningarna är spåranslutna. Vi har vuxit med
våra kunders rekommendationer och är nu landets näst
största tredjepartslogistiker med en sammanlagd
lageryta på 230 000 kvadratmeter.

GREEN CARGO LOGISTICS
n

Sveriges näst största företag inom
tredjepartslogistik med en levererad
plockkvalitet på 99,93 procent.

n

Kompletta logistiklösningar till företag
inom hela Norden.

n

Logistikenheter: 11 stycken fördelade
på Stockholm, Norrköping,Göteborg,
Helsingborg och Köpenhamn.

n

Yta: Sammanlagt 230 000
kvadratmeter.

Green Cargo Logistics har levererat en plockkvalitet på i genomsnitt 99,93 procent under senare år. Vi har
kunder inom så skilda segment som böcker, byggvaror, alkoholdrycker, livsmedel och konfektion. I de årliga
kvalitetsundersökningar som Systembolaget genomför kring sina leverantörer fortsätter Green Cargo att
toppa listan.

LOGISTIK FÖR ÖKAT LÄSANDE
Med en effektivare hantering av böcker, ska
Akademibokhandeln och Bokus öka
bokförsäljningen. Beställningar från förlagen,
prismärkning och distribution görs nu på ett smartare
sätt . Både bestsellers och smalare sortiment har sin
plats när Akademibokhandeln och Green Cargo
utvecklat logistiken för böcker och kontorsmaterial. Stora
beställningar från varje förlag går till Green Cargos stora
boklager i Norrköping. Där prismärks och packas varje
butiks leverans tillsammans med böcker från andra
förlag. När leveranserna når butikerna är de direkt
färdiga att plockas upp på hyllorna, klara för försäljning.
Inte bara lagerhanteringen har effektiviserats. Lastbilar
går i slingor i Mälardalen och Östergötland och hämtar in
från förlagen och kör ut de plockade och prismärkta
leveranserna till butikerna. Till sommaren så kommer
även Coopbutiker och OK/Q8stationer att hanteras i
samma flöde, vilket innebär att 20 procent av alla böcker
som säljs i Sverige går via Green Cargo i Norrköping.
Goda författare och smarta logistiker ökar läsandet.
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Vårt erbjudande - miljöprestanda
92 procent av våra transporter går med eltåg och vi
köper enbart förnybar el. Vi inför steg för steg ett
energisparande körsätt för lokförarna och investerar i
nya motorer för våra stora diesellok, som sänker
koldioxidutsläppen med cirka 20 procent enligt
leverantörens mätningar.

KOLDIOXID PER NETTOTONKILOMETER
Kg koldioxid för transport av 100 ton gods i 100 mil
inom Sverige

Våra lastbilschaufförer har utbildats i miljöanpassad
körning och sparar diesel genom att köra max 80
km/h. Våra lager har under flera år minskat sin
elförbrukning genom en rad åtgärder och
engagemang från personalen.
Genom att välja Green Cargos tjänster minskar
näringslivet sin belastning på miljön. Green Cargos
totala transportarbete är godkänt som Bra Miljöval 
Godstransporter av Svenska Naturskyddsföreningen.
*Tung lastbil med släp, 70% fyllnadsgrad.
** 80% eltåg, 20% lastbil
Källa: NTM, www.ntm.a.se

18

GREEN CARGO HÅLLBARHETSREDOVISNING

Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Hållbarhetsredovisning
Green Cargo redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet
med den internationella rapporteringsstandarden GRI
(Global Reporting Initiative). Hållbarhetsredovisningen
omfattar hållbarhetsinformation i avsnittet
Förvaltningsberättelse samt definitioner av mätmetoder
och GRI korsreferenser som återfinns på Green Cargos
hemsida www.greencargo.com.
Hållbarhetsredovisningen omfattar Green Cargo AB.
Moderbolaget står för omkring 88 procent av Green
Cargokoncernens omsättning, och har därmed den
största påverkan på hållbar utveckling. Redovisningen
av våra mest betydande hållbarhetsaspekter återfinns i
den så kallade Måltavlan. Dessa ekonomiska,
miljömässiga och sociala frågor är de som vi och våra
främsta intressenter anser har störst påverkan för
Green Cargos framgång. Vi introducerade Måltavlan
som styrverktyg år 2002 med utgångspunkt i interna
och externa krav och förväntningar på vår verksamhet.

GRINIVÅ

Enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsrapportering ska
bolag ange till vilken nivå organisationen följer
riktlinjerna. Green Cargo har valt att för 2009
applicera nivå B+. Hållbarhetsredovisningen är
separat bestyrkt av bolagets revisorer, deras
bestyrkanderapport återfinns på Green Cargos
hemsida www.greencargo.com .

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta oss per epost,
info@greencargo.com

C
Obligatoriskt

Egen bedömning

Frivilligt

Uttalande från tredje part

Granskat av GRI
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Vår verksamhet 2009
Uppgifterna avser 2009. Samtliga belopp är angivna i
miljoner kronor om inget annat anges.

KONCERNEN
Moderbolaget Green Cargo AB är ett godstransport och logistikföretag med sin huvudsakliga verksamhet i
Sverige. Visionen är att vara det ledande logistikföretaget som bygger på och medverkar till en hållbar
utveckling, nationellt och internationellt. Järnvägstransporter utgör basen för vår verksamhet. Biltransporter
är ett komplement och kombinationen tåg och bil blir en allt vanligare del av vårt erbjudande. För att erbjuda
heltäckande logistiklösningar bedriver Green Cargo också tredjepartslogistik, som innefattar lagring,
hantering och distribution. De största kunderna finns inom industrierna stål, kemi, fordon, verkstad, skog och
handel.
Green Cargo AB är organiserat i de tre verksamhetsområdena Rail, Road och Logistics. Verksamheten
bedrivs i fem divisioner: Marketing & Sales, Customer Service, Operations, Road och Logistics. Samtliga
verksamheter drivs med resultatansvar. Därtill finns sju stabsfunktioner. Green Cargo ägs till 100 procent av
den svenska staten, förvaltas av Näringsdepartementet och ingår i gruppen ”Företag med marknadsmässiga
krav”.
Utöver moderbolaget omfattar Green Cargokoncernen de fyra dotterföretagen Nordisk Transport Rail (NTR)
AB, TGOJ Trafik AB, Hallsbergs Terminal AB och Green Cargo Road & Logistics A/S samt intresseföretagen
CargoNet AS, DB Schenker Rail Scandinavia A/S och SeaRail OY. Bolagen styrs i huvudsak genom
styrelserepresentation. Alla transaktioner mellan koncernbolagen sker på marknadsmässiga villkor. Läs mer
om Green Cargos dotter och intresseföretag under målområde Finans .

KONCERNFÖRÄNDRINGAR UNDER 2009
Under året har verksamheterna i de finska intresseföretagen SeaRail EEIG och Railtrans OY slagits samman
i det fusionerade bolaget SeaRail OY. Efter omstruktureringen erbjuder bolaget effektiva logistiklösningar för
transporter mellan främst Skandinavien och Ryssland samt vidare österut. Bolaget ägs till hälften var av
Green Cargo och det finska järnvägsföretaget VR Cargo och redovisas även i fortsättningen som
intresseföretag.
Dotterföretaget Hallsbergs Terminal AB förvärvade under tredje kvartalet ytterligare 20 procent av
minoriteten i dotterföretaget Hallsbergs Kombiterminal AB. Efter förvärvet ägs bolaget till 80 procent av
Hallsbergs Terminal AB och den återstående delen av CargoNet.

VIKTIGA HÄNDELSER 2009
Lågkonjunkturen innebar fortsatt minskade transportvolymer som under första halvåret föll nästan 30 procent
jämfört med föregående år. För att möta nedgången fattades beslut om ytterligare kostnadsrationaliseringar
och åtgärder för att anpassa produktionen samt öka effektiviteten i verksamheten. Dessa aktiviteter har
berört samtliga divisioner och staber i moderbolaget samt våra dotterbolag. Inom Rail har marknads och
försäljningssidan arbetat parallellt med produktionen för att uppnå ett mer effektivt utnyttjande av våra
resurser. Tillsammans med tidigare beslutade åtgärder har koncernens kostnader reducerats med drygt 300
miljoner kronor vilket är den viktigaste förklaringen till att resultatet för andra halvåret var positivt.
Trots lågkonjunkturen har intresset för vårt erbjudande varit stort vilket också resulterat i att vi har tecknat
fler nya avtal än något tidigare år. För att vi ska kunna tillgodose marknadens behov ännu bättre har vi
under 2009 fortsatt att utveckla våra produkter, bland annat inom Intermodal och internationella transporter.
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Under året har Green Cargo

22

n

Genomfört omfattande åtgärdsprogram för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna med
600 miljoner kronor årligen från 2012.

n

Utnämnt Mikael Stöhr till ny verkställande direktör och koncernchef. Han tillträder sin tjänst i april 2010.

n

Tagit de första moderniserade dieselloken av typ Td i drift. Leverans av de första serieombyggda loken
skedde i slutet av året och moderniseringen av el och diesellok fortsätter nu under 2010.

n

Delat ut 25 Green Cargo Klimatintyg till kunder vars transportlösningar uppfyller högt ställda krav vad
gäller miljöpåverkan. Samtidigt utsågs Coop till årets Klimatkomet då man beslutat flytta en stor del av
sina långa godstransporter från lastbil till järnväg för att minska påverkan på miljön.

n

Slutit fler nya kundavtal än något tidigare år, trots lågkonjunkturen. För verksamheten Rail har nya eller
förlängda avtal tecknats med bland andra Outokumpu Stainless, Volvo Logistics, Trätåg och Svenska
Shell.

n

Varit en av huvudsponsorerna till den globala transportmässan ITS – Intelligent Transportation Systems
som genomfördes på Älvsjömässan i september. För första gången fick godstransporter och logistik en
plats i denna världskongress som alternerar mellan världsdelarna.

n

Fortsatt att växa inom tredjepartslogistiken. Omsättningen för Logistics ökade med 15 procent och nya
avtal har tecknats med flera kunder inom bland annat segmenten Böcker & media, Sprit & vin samt
Dagligvaror. Kapaciteten i våra logistikterminaler har byggts ut med ytterligare 50 000 kvadratmeter
under 2009.

n

Uppnått det högsta utfallet någonsin för trafiksäkerheten och för tredje året i rad klarat 95 procents
punktlighet till kund för vagnslasttransporter på järnväg.

n

Anslutit sig till initiativet ”Future Rail Sweden” för att stödja dess arbete med att verka för satsningar på
den svenska järnvägen.

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

Styrelse

Staber

Corporate Communications
Finance
Human Resources
ICT
International Business
Sustainable Development

VD

Intresseföretag

CargoNet AS
SeaRail EEIG
DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Rail
Marketing
and Sales

Operations

Customer
Service

Green Cargo ägs till 100 procent av den svenska staten som företräds av Näringsdepartementet. Styrelsen har 7 ledamöter samt
4 personalrepresentanter (2 ordinarie och 2 suppleanter). Verksamheten drivs främst i moderbolaget, Green Cargo AB. Därutöver drivs

Road

Logistics

Road

Logistics

kompletterande verksamhet i 4 dotterföretag och 3 intresseföretag.
Dessa styrs genom styrelserepresentation. VD har stöd av en koniii
cernledning med 12 medlemmar, representanter för staberna samt
de 5 divisionerna.
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En aktör bland andra
Vi är övertygade om att ett ansvarsfullt agerande och långsiktighet i våra interna och externa relationer avgör
vår framgång. Likväl som vi på Green Cargo ställer krav på aktörer i vår omvärld, så ställer de krav på oss i
frågor som är viktiga för dem. Det handlar såväl om ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter.
I den kontinuerliga interaktionen med våra intressenter har vi tydliga prioriteringar och mål som vi följer upp.
Utöver vår strävan att nå visionen ska vår styrning säkerställa att de dagliga aktiviteterna är i linje med våra
intressenters förväntningar på oss.
På följande sidor ges en översiktlig presentation av Green Cargos intressenter, av vilka kunder, medarbetare
och ägaren är särskilt styrande för vårt arbete. Läs mer om ”Nyckeltal för uppföljning” under målområdena
Säkerhet, Medarbetare, Samhälle, Miljö, Kund och Finans.

Kunder
Övergripande prioriteringar: Våra kunder ställer höga krav på bransch och logistikkompetens som bidrar till

att effektivisera deras processer. Den kompetensen ska vara ledande när det gäller punktlighet,
kostnadseffektivitet och miljöprestanda.
Uppföljning: Vid sidan av den dagliga kundkontakten håller fokusgrupper och undersökningen Kunddialogen

oss uppdaterade om våra kunders prioriteringar, hur vi lever upp till deras förväntningar och hur vi ska
förbättra oss. Därtill gör vi löpande mätningar av punktlighet och tillgänglighet. Vi har också
affärsutvecklingsavtal med ett antal av våra kunder samt ett kundserviceråd med representanter från varje
division som följer upp hur kunderna upplever Green Cargo.
Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet, punktlighet (inrikes järnväg), plockkvalitet (logistik),

faktureringskvalitet (bil), miljövärde från kunddialog.

Medarbetare
Övergripande prioriteringar: Medarbetarna vill ha säkra och meningsfulla arbeten, kunna vara stolta och

känna att företaget arbetar för en bättre miljö. Vi lägger kraft på ledarskap, internkommunikation och
friskvård. På så sätt vill vi samtidigt att medarbetarna ska känna att de kan bidra till att påverka Green
Cargos utveckling.
Uppföljning: Återkommande arbetsplatsträffar, möten för samverkan, medarbetarplaner och

medarbetarsamtal samt ledarskap i vardagen bidrar till utveckling av våra medarbetare och en god
arbetsmiljö. Medarbetardialogen, som genomförs med jämna mellanrum, visar också vad medarbetarna
anser vara viktiga förutsättningar för trivsel och goda arbetsprestationer.
Nyckeltal för uppföljning: Andel medarbetare som deltagit i minst en arbetsplatsträff under innevarande

kvartal, andel medarbetare med aktuell medarbetarplan, medarbetardialogen, miljöimage, sjukfrånvaro.
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Ägare
Övergripande prioriteringar: Vår ägare har angett krav på marknadsmässig avkastning med relevanta och

tydliga mål för vår verksamhet. Regeringen har dessutom identifierat särskilda frågor där statligt ägda
företag ska agera föredömligt. Det gäller bland annat jämställdhet, miljö, mångfald, en frisk arbetsplats och
företagets roll i samhället.
Uppföljning: Näringsdepartementets verktyg för styrning av verksamheten är styrelsesammansättning,

revisorer och årlig genomlysning. Green Cargos styrelse är utsedd av Näringsdepartementet. Kraven på
Green Cargos rapportering är desamma som för börsnoterade bolag. De statliga bolagen ska även redovisa
sitt hållbarhetsarbete utifrån redovisningsstandarden Global Reporting Initiative (GRI).
Nyckeltal för uppföljning: Rörelsemarginal, avkastning på eget kapital, soliditet, trafiksäkerhetsindex,

miljöprestanda, sjukfrånvaro.

Leverantörer och andra samarbetspartners
Övergripande prioriteringar: Vi har ett antal samarbeten – såväl nationella som internationella – som syftar

till att säkerställa kvaliteten på vårt arbete. Varje samarbetsrelation är viktig för att höja kvaliteten i vårt
erbjudande och bygger på ömsesidigt kravställande.
Uppföljning: Vi har regelbundna avstämningsmöten med våra större leverantörer. Vi ställer också krav på

och granskar aspekter som teknik, säkerhet och miljö. Nära och konkreta projekt för att öka kundnyttan
resulterar i vinster för båda parter. Till exempel samarbetar vi med DB Schenker Rail och andra europeiska
tågbolag i en rad strategiska projekt såsom ITlösningar, produktutveckling samt lok och
vagnutnyttjande. Sedan 2008 äger vi tillsammans med DB Schenker Rail ett gemensamt produktionsbolag för
effektiva och punktliga tågtransporter mellan Sverige och kontinenten.

Myndigheter och organisationer
Övergripande prioriteringar: Myndigheter och organisationer ställer olika krav på oss. Kvalitet, infrastruktur,

regler och säkerhet är vanliga frågeställningar i våra kontakter med myndigheter och organisationer. För att
driva transportbranschens frågor samarbetar vi till exempel med Transportstyrelsen, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Banverket, Transportindustriförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna
och Future Rail Sweden.
Uppföljning: Vi har kontinuerliga avstämningsmöten med de myndigheter och organisationer som har

intresse av oss och kan ställa krav på vår verksamhet. Vi vänder oss också till dem för att driva på
förändringar inom logistikbranschen.
Nyckeltal för uppföljning: Antal genomförda direkta aktiviteter, trafiksäkerhet, miljöprestanda.

Kommuner och närboende
Övergripande prioriteringar: Vi verkar i hela Sverige och vill ha en positiv inverkan i vår närmiljö. På varje ort

krävs en lokal dialog i egenskap av arbetsgivare och aktör i det lokala samhället. Samarbeten med skolor
och hänsyn till närboende som kan beröras av buller och ljud från växlingsarbete och trafik är en del av vår
vardag.
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Uppföljning: Vi samråder med kommuner om vår verksamhet och lyssnar på synpunkter och krav från den

lokala omgivningen. Vi har också kontakt med skolor och högskolor för att ge elever och studenter insyn i
logistikbranschen och Green Cargo.
Nyckeltal för uppföljning: Antal genomförda direkta aktiviteter, Green Cargo Volontär, miljöprestanda,

trafiksäkerhet.

Medier
Övergripande prioriteringar: Det är genom media vi kan nå ut med vårt budskap och stärka bilden av Green

Cargo som ett hållbart företag samt verka för insikt och medvetenhet om transportsektorns betydelse och
miljöpåverkan.
Uppföljning: Green Cargos exponering i medierna följs upp varje dag och alla medarbetare har tillgång till allt

som skrivs om Green Cargo på nyhetssajter. Medierna är inte bara förmedlare av fakta och budskap från
oss, utan bevakar också vår verksamhet. Därför vill vi vara öppna och ärliga för att bidra till en korrekt bild av
Green Cargo och för att underlätta för dem att göra sin samhällsuppgift.
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Så styr vi Green Cargo
STYRNING GENOM SEX MÅLOMRÅDEN
Green Cargo styrs för att utvecklas i enlighet med
ägarens mål för verksamheten och företagets vision.
Under verksamhetsåret 2009 har Green Cargo AB letts
av en styrelse bestående av sju ledamöter. I styrelsen
ingår också två arbetstagarrepresentanter och två
suppleanter till dessa. Styrelsen består av tre kvinnor
och sex män. Under året har styrelsen sammanträtt vid
elva tillfällen, varav ett av dessa möten har haft närvaro
av företagets revisor. Green Cargos verkställande
direktör är styrelsens främsta kontaktyta gentemot
organisationen och medarbetarna. För att driva och
övervaka bolaget i enlighet med Green Cargos vision
och de villkor som stipuleras i statens ägarpolitik, har de
strategiska frågorna under 2009 året varit:

MÅLTAVLAN
n

Är ett stöd i vår verksamhetsstyrning
och hjälper oss att nå verksamhetsmål.

n

Ökar transparensen av viktiga mål i
organisationen.

n

Uppföljning ger ökad möjlighet att
arbeta mer förebyggande och minska
bolagets risker.

n

Stärker bolaget genom att den
genomsyrar hela organisationen,
skapar känsla av delaktighet och
förståelse för hur medarbetaren kan
bidra till utvecklingen.

SÅ NÅR MÅLTAVLAN MEDARBETARNA
n

Implementering av åtgärdsprogram.

n

Fokusering på kassaflöde och likviditet.

n

Trafiksäkerhet.

n

Kvalitet.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING GENOM VÅR
STYRMODELL ”MÅLTAVLAN”
Green Cargos verksamhet styrs via rullande treåriga
affärsplaner, som är framtagna av koncernledningen
och beslutade i styrelsen. Affärsplanerna slår fast
strategier och mål för hela koncernen och dess samtliga
delar tre kalenderår framåt i tiden. I affärsplanen har
konkreta aktiviteter tagits fram för att säkerställa att de
uppsatta målen nås. Målen är av social, miljömässig och
ekonomisk karaktär och följs upp på alla relevanta
nivåer i organisationen – från styrelsen till lokföraren – i
den så kallade Måltavlan. Det betyder att såväl
styrelsen och ledningen som medarbetaren på den
lokala arbetsplatsen löpande tar del av relevant
information inom Måltavlans respektive målområde.

n

Monitorer/anslagstavlor – varje enhet
får aktuell information om sina lokala
utfall.

n

Arbetsplatsträffar – hela Green Cargo
rapporteras, men fokus ligger på de
lokala utfallen och aktiviteterna.

n

Medarbetarsamtal – de lokala målen
bryts ned till enskild medarbetares
perspektiv.

n

Intranätet Cargonet – huvudkälla för
rapporteringen av utfallet för hela
Green Cargo.

n

Medarbetartidningen Axel – centrala
utfall rapporteras i de fem nummer som
kommer ut varje år. Varje nummer
fördjupar sig i ett av målområdena.

Måltavlan består av de sex målområdena säkerhet, medarbetare, samhälle, miljö, kund och finans, som alla
är kopplade till visionen och kärnvärdet hållbar utveckling. Måltavlan är vårt stöd att styra verksamheten i
enlighet med de krav som våra intressenter ställer på oss. Inom varje målområde finns ett antal vägledande
policyer, såsom miljö, arbetsmiljö och säkerhetspolicy. Därtill hjälper rutiner och riktlinjer medarbetarna i det
dagliga arbetet. Frekvensen på måluppföljningen är till största del månadsvis och i vissa fall veckovis eller
dagligen. Ett fåtal måltal följs upp på årsbasis. Det gör Måltavlan till ett viktigt verktyg för ständiga
förbättringar, och ökar samtidigt möjligheten att motverka negativa avvikelser innan de hinner ge några
större konsekvenser.
Green Cargos arbete och de resultat vi har uppnått under 2009 presenteras inom de sex målområdena.
Redovisningen av målområdena avser moderbolaget Green Cargo AB, med undantag av målområde finans
som redovisar utfall på koncernnivå. De händelser och aktiviteter som i varje målområdesavsnitt redovisas
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under rubriken ”Hänt under 2009” är ett urval och således inte en heltäckande presentation av alla
händelser under året. På samma sätt innefattar ”Prioriteringar 2010” exempel på kommande satsningar.
Green Cargo har ett gemensamt certifikat för ISO 9001: 2008 (kvalitet), 14001:2004 (miljö) samt OHSAS
18001:2007 (arbetsmiljö). På www.greencargo.com finns definitioner av de mätetal som ingår i varje
målområde.
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Måltavlan
Socialt hållbart
INNEBÖRD

MÅL

STYRNING

n

En säker verksamhet för
medarbetare och
allmänhet.

n

En attraktiv arbetsplats
och en bra framtid för
våra medarbetare.

n

En öppen och ärlig
dialog med våra
intressenter.

n

Att alltid agera med
hänsyn till vår omvärld.

n

Att vår verksamhet inte
påverkar negativt i
något sammanhang.

n

Säkerhet 
Trafiksäkerhetspolicy
och mål för
säkerhetsarbetet.

n

Medarbetare 
Arbetsmiljö och
kompetens
försörjningspolicy och
mål kopplade till
medarbetare.

n

29

Samhälle  Etikpolicy,
etiska riktlinjer och mål
kopplade till samhälle.

Miljömässigt hållbart

Ekonomiskt hållbart

n

Minimal egen
miljöpåverkan.

n

Uthålligt finansiellt
resultat.

n

Marknadsföring av
klimatsmarta
logistiklösningar och
förståelse för
koppling mellan
transporter och
miljöpåverkan.

n

Erbjudanden som
ger långsiktiga och
förtroendefulla
relationer med våra
kunder.

n

Att ständigt
minimera
miljöpåverkan från
vår verksamhet.

n

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

n

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

n

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

n

Finans 
Ekonomistyrning
och finansiella mål.
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Prioriterat säkerhetsarbete gav framgång under 2009
Under ett år präglat av lågkonjunktur och besparingar
har säkerhetsarbetet varit fortsatt högst prioriterat
inom Green Cargo. Det har givit ett positivt resultat för
trafiksäkerhetsindex. Det är de långsiktiga
satsningarna på attityder till säkerhetsarbetet, tydligt
ledarskap och utveckling av säkra fordon som ligger
bakom framgången.
Året inleddes och avslutades med svåra
vinterförhållanden vilket bidrog till några urspårningar i
samband med växling. Under våren uppstod
rökutveckling i ett antal lok vilket föranledde en del
brandförebyggande åtgärder genomfördes.
Under maj och juni inträffade tre tågurspårningar på
grund av så kallade solkurvor i spåren, föranledda av
höga temperaturer och spänningar i rälsen.
De allvarligaste olyckorna inträffade i november då dels
en medarbetare skadades allvarligt av ett backande
växlingssätt på Hallsbergs rangerbangård dels ett tåg
som passerade en stoppsignal vid Haparanda och
körde in i en stoppbock. Sammantaget har antalet
olyckor och kostnader för växlingsolyckor varit de lägsta
sedan företaget bildades.
Inom Roadverksamheten har säkerhetsarbetet varit
framgångsrikt med få olyckor. Den allvarligaste
händelsen var en avåkning i Skövde i augusti då bil och
släp välte.

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY
n

Green Cargo ska vara Sveriges
säkraste transport och logistikföretag.

n

Detta uppnår vi genom att konsekvent
arbeta med:
n Bra planering
n

Rätt kompetens

n

Tydligt ledarskap

n

Professionellt utförande

n

Alla medarbetares öppna och ärliga
rapportering av avvikelser är
nödvändiga underlag för våra ständiga
säkerhetsförbättringar.

n

Vi prioriterar alltid trafiksäkerheten
först.

HÄNT UNDER 2009
Personlig kvittering av säkerhetskontroller

För att öka det personliga ansvarstagandet för säkerhetskontroller av tåg före avgång har system och rutiner
för personlig kvittering av dessa säkerhetskontroller införts.
Nya trafiksäkerhetsregler för den svenska järnvägen

En omfattande utbildningssatsning för all personal i den operativa järnvägsverksamheten genomfördes
under våren med anledning av att nya trafiksäkerhetsföreskrifter gavs ut av Transportstyrelsen med giltighet
fr.o.m. 31 maj. Införandet av de nya reglerna har varit framgångsrikt och inneburit en nytändning för
trafiksäkerhetsmedvetandet bland medarbetarna.
Branschsamverkan för säkra transporter av rundvirke

Ett samarbete för ökad säkerhet vid virkestransporter har resulterat i ett gemensamt policydokument som
tecknats av Branschföreningen Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Sveriges Åkeriföretag. Samarbetet
omfattar utbildningar, tydlig ansvarsfördelning och gemensamma uppföljningar av lastning, lossning och
transporter av virke på järnväg.

PRIORITERINGAR 2010
Fortsatt modernisering av säkerhetsutbildningar
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De årliga säkerhetsfortbildningarna kommer att genomföras i en årscykel där traditionell lektionsutbildning
varvas med självstudier i interaktiv datamiljö och verksamhetsknuten utbildning ute i fält samt
kunskapskontroller. Inriktningen är att införa metoder för beteendebaserad säkerhetscoachning med
inspiration från flera stora industriföretag där förstärkning av goda beteenden är nyckeln till framgång.
Ett föredöme i åkeribranschen

Green Cargo Road fortsätter att stärka sin position som föredöme i åkeribranschen inom trafiksäkerheten.
En broschyr för alla anställda tar upp företagets värderingar kring säkerhet samt genomförda och planerade
åtgärder. Interna work shops som genomförts är ytterligare ett steg för att stärka säkerhetsmedvetandet hos
medarbetarna.
För definition av mätmetoder, se www.greencargo.com

MÅLOMRÅDE SÄKERHET
(Moderbolaget)
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Utfall 2008

Mål 2009

Utfall 2009

Mål 2010

Trafiksäkerhetsindex, järnväg

92.7

94.5

94.5

94.6

Trafiksäkerhetsindex, vägtrafik

95.3

94.5

95

94.6

Olyckskostnader järnväg, msek

13.17

9.65

10.88

9.5
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Medarbetaren i centrum i lågkonjunkturen
Året har präglats av konjunkturnedgången och
åtgärdsprogram för att klara denna. Det har medfört
övertalighet inom produktion och administration.
Under våren lade vi ett varsel om 400 tjänster. För att
bättre klara generationsväxlingen erbjöds cirka 200
medarbetare en pensionslösning varav 127
medarbetare accepterade denna lösning. Vi har
reserverat MSEK 84 för omstruktureringen. Hösten
2009 har ytterligare varsel om 25 tjänster lagts inom
projektet ”Rätt stöd” som främst gällt huvudkontoret.
Verksamhetsövergång för 25 personer förbereddes
med en outsourcad ITverksamhet.
Strukturförändringar inom organisationen har
påbörjats för att öka konkurrenskraften. Divisionerna
Business och Marketing & Sales har samordnats
under namnet Marketing & Sales.
I samband med tillsättning av chefer inom den
divisionen har en omfattande genomlysning av
chefsprofiler genomförts.
Årets medarbetardialog visar en svag positiv trend
trots varsel och uppsägningar jämfört med
föregående års mätning. Våra styrkor är fortfarande
tydliga beslutsvägar, rutiner och ansvarsfördelning.
Utvecklingsområdena är liksom tidigare ledarskap
och arbetsklimat vilka vi också kommer att arbeta
med under 2010.
Sjukfrånvaron är lägre än uppsatta mål, vilket
inneburit friskare medarbetare och därmed
kostnadsbesparingar. I vår strävan att få ner
sjukfrånvaron har vi inom divisionen Customer
Services i Hallsberg infört ett sjukanmälnings och
sjukvårdsupplysningssystem via Previa, vilket har
uppskattats av både chefer och medarbetare.

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

SJUKFRÅNVARO
Anställda moderbolaget, 20022009, procent

HÄNT UNDER 2009
Ledarutveckling

För att säkerställa en effektiv uppsägningsprocess
har samtliga chefer deltagit i en tvådagarsutbildning
med temat arbetsrätt och ledarskap i förändring,
vilken har genomförts lokalt ute i verksamheten.
Under året startades ett mentorskapsprogram för 12
chefer med både externa och interna mentorer, som kommer att utvärderas i början av 2010.
För att klara sitt arbetsmiljöansvar har cirka 100 chefer deltagit i en beprövad chefsfortbildning inom
arbetsmiljö kallad ”Spelet om arbetsmiljön”.
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Jämställdhetsarbetet inom 112 företag undersöktes i en jämställdhetsstudie av Veckans Affärer. Green
Cargo var enda transportföretag att hamna bland de 40 bästa presenterade företagen. Vi får bland annat
poäng för att vi har högre andel kvinnliga chefer än andel kvinnor i företaget.
Arbetsmiljö och hälsa

Under året blev vi certifierade enligt den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001:2007, vilket är
ytterligare en milstolpe i vårt ständiga förbättringsarbete inom arbetsmiljö och hälsa.
I vårt förebyggande arbete med slumpvisa drogtester har vi nu bytt testmetod från urinprov till salivprov och
utbildat arbetsledare och skyddsombud kring detta. Vi har även utökat testunderlaget med Roads chaufförer
och platschefer, utöver den stora målgruppen som är järnvägssidans trafiksäkerhetsklassade personal.
Vi har infört en ny checklista för egenuppföljning av våra arbetsplatser. Checklistan omfattar områdena
arbetsmiljö, trafiksäkerhet, miljö samt skydd mot brand och brottslig verksamhet.
Vi har förberett oss för en pandemisituation till följd av influensa A (H1N1), bland annat genom riskanalyser,
beredskapsplaner och erbjudande om vaccination till alla våra medarbetare.
För att främja medarbetarnas hälsa har vi även i år genomfört en friskvårdsvecka.
Kompetensförsörjning

Elearning har under året blivit en etablerad utbildningsform inom flera områden, bland annat miljö, LABC,
brandskydd, trafiksäkerhet. Dessutom har våra dotterföretag börjat använda dessa utbildningar och vi ser på
sikt minskade kostnader för utbildningar samt en kvalitetshöjning.
För att säkerställa ett tryggt genomförande av SAP HR har både chefer och medarbetare utbildats med hjälp
av elearning.
Lönebildning

Under året har det genomförts stora ansträngningar för att minska semesterskulden i syfte att minska
likviditetsrisken vid exempelvis avgångar. Dessutom har tid lagts ner på implementation av det nya SAP HR
systemet.

PRIORITERINGAR 2010
Ny organisationsstruktur

Bemanningen ska anpassas efter den framtida strategin och organisationsstrukturen i företaget. Vi ska
coacha cheferna i den nya organisationsstrukturen och öka förståelsen för den och de nya krav som ställs
på den enskilde medarbetaren. Arbetet med att förändra företagskulturen internt men också gentemot våra
kunder ska påbörjas.

MÅLOMRÅDE MEDARBETARE
Utfall

Mål

Utfall

Mål

(Moderbolaget)

2008

2009

2009

2010

Medelantal årsman

2 859

2 761

2 719

2 559

81

85

57

85

67

90

59

95

 Ledarskapsindex

75

80

77

82

 Medarbetarindex

77

80

79

80

4

4.5

3.3

4

Andel medarbetare som deltagit i minst en arbetsplatsträff under innevarande kvartal
i procent.
Andel medarbetare med aktuell medarbetarplan i procent
Medarbetardialogen

Sjukfrånvaro, %
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Ansvarstagande i samhället
Green Cargo verkar för en hållbar utveckling ur ett
socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. För att
uppnå detta samverkar vi med en rad aktörer som
kunder, medarbetare och ägare. Vi har mål inom
respektive område som mäts och resultaten
presenteras varje månad i vår måltavla. Målområde
Samhälle delas in i direkta och indirekta aktiviteter, det
vill säga med eller utan direkt koppling till
verksamheten.
Direkta aktiviteter inom målområde samhälle är
aktiviteter som berör transporter och logistik men utan
att det handlar om försäljning. Aktiviteterna kan vara att
det sker studiebesök hos oss eller att representanter
från Green Cargo föreläser externt. Under året har vi
bland annat föreläst på universiteten i Lund, Stockholm
och på högskolan i Dalarna. Vi har haft studiebesök
från företagarnätverk, branschorganisationer och
skolor. Aktiviteterna kan också bestå av insatser för
trafiksäkerhet och till exempel så delar vi ut reflexer till
alla förstaklassare i Hallsbergs kommun. Målet för
antalet direkta aktiviteter har varit 150 och det har vi
uppnått under året.
Indirekta aktiviteter kallar vi aktiviteter som inte har
någon direkt koppling till vår verksamhet. Företagets
insats är att alla anställda har möjlighet att arbeta ideellt
8 timmar per år och tiden byts mot 8 timmars ledighet.
Programmet heter Green Cargo Volontär och under
året har medarbetare engagerat sig i allt från att leda
scoutverksamhet och olika idrotter till att sitta i BRIS
telefonen eller att jobba för Sjöräddningen. Målet för
antal arbetade volontärtimmar har inte uppnåtts och
inför 2010 så ska innehållet i Green Cargo Volontär
utvecklas och informationen om programmet öka.

VÅR ETIKPOLICY

Green Cargo ska ha ett etiskt och moraliskt
beteende i och utanför företaget.

Vi ska:
n

Sträva efter att fatta omdömesgilla och
hållbara val i såväl stora som små
frågor.

n

Upprätthålla en öppen och ärlig dialog
med våra intressenter.

n

Eftersträva en god hushållning med
samtliga resurser som utgör grunden
för vår verksamhet; ekonomiska
resurser, naturresurser och mänskliga
resurser.

n

Leverera på åtaganden såväl internt
som externt.

n

Engagera och motivera våra
medarbetare genom
kompetensutvecklande och tydliga
arbetsuppgifter.

n

Umgås korrekt med våra
affärskontakter och myndigheter och
inte medverka i någon prissamverkan,
kartellbildning eller missbruk av
marknadsdominans.

n

Inte acceptera eller erbjuda gåvor,
representation eller andra personliga
fördelar som rimligen kan antas
påverka en affärsuppgörelse.

n

Ta ett samhällsansvar genom att stötta
vår omvärld utan egna affärsintressen.

HÄNT UNDER 2009
En väl fungerande infrastruktur är viktig för att vi ska
kunna erbjuda hållbara transportlösningar. Green
Cargo har genom vårt medlemskap i Branschföreningen
Tågoperatörerna uttalat oss för en högre anslagsnivå
för järnvägen än den som föreslagits i Nationell plan för
transportsystemet 2010 – 2021. Vi har också påpekat
att investeringar i godsstråken bör tidigareläggas och
inte hamna i slutet av planperioden. Green Cargo har
också argumenterat mot en planerad fördubbling av
banavgifterna för att det förskjuter konkurrenspunkten
mellan järnväg och andra transportslag på ett olyckligt
sätt. Dessutom fördyrar det näringslivets transporter. Vi
har också agerat för en bättre anpassning av
banavgifterna utifrån miljöprestanda hos dieselloken så
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att differentieringen mellan gamla och nya lok blir mer
logisk. Idén om differentierade banavgifter där attraktiva tidtabellslägen och hög prioritet ska kosta mer, ser
vi som logisk och önskvärd.
Green Cargo är också medlem i Future Rail Sweden som arbetar för en satsning på höghastighetsbanor i
Sverige. Kapaciteten i järnvägsnätet är begränsad idag och svarar inte mot morgondagens behov. En
höghastighetsbana Stockholm – Jönköping – Göteborg och Jönköping – Malmö skulle frigöra de tyngst
belastade delarna av det befintliga järnvägsnätet för godstransporter och regionaltåg och möjliggöra godståg
även dagtid. Det skulle effektivisera transportsystemet mycket påtagligt.
Förutom Green Cargo Volontär har Green Cargo en återhållsam ekonomisk sponsring, som under 2009
bland annat innebar ekonomiskt stöd till Bris och ITS Världskongress i Stockholm. Vi sponsrade Glada Hudik
teatern med intermodala transporter under deras Sverigeturné 2009.

PRIORITERINGAR UNDER 2010
Under 2010 kommer vi att fortsätta engagera oss i frågor som rör vår framtid. Vi kommer att fortsätta med
aktiviteterna som redovisas för 2009 och vi kommer att ha fokus på att utveckla området direkta aktiviteter
genom att söka efter nya externa områden att engagera oss i. Inom området indirekta aktiviteter kommer vi
att fortsätta ansträngningarna för att få antalet volontärtimmar att nå målet.

MÅLOMRÅDE SAMHÄLLE
(Moderbolaget)

Mål 2009 Utfall 2009

Mål 2010

Antal genomförda direkta aktiviteter

215

150

172

150

Green Cargo volontär, antal timmar

739

1 500

566

1 500

Under 2010 kommer aktiviteter att genomföras för att öka utfallet av Green Cargo volontär
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Miljöarbetet en del av vår vardag
Klimatet är fortfarande i centrum för miljödebatten
och det är tätt sammanlänkat med frågan om
framtidens energi. Järnvägen har stora fördelar med
låg energiförbrukning som kombinerat med energi
från förnybara källor ger extremt låg
koldioxidbelastning. Vi ser fler kunder som aktivt
söker lösningar där eldrivet tåg är en del eftersom
det är det överlägset snabbaste sättet att minska
transporternas utsläpp av koldioxid.
Över 90 procent av vårt transportarbete sker med
eltåg som drivs med vattenkraft och en liten del
vindkraft. Eltåg står för en mycket liten del av vår
miljöpåverkan så våra aktiviteter inom miljöområdet
inriktar sig huvudsakligen mot de transporter som
drivs med diesel. De övergripande målen är minskad
dieselförbrukning inom lastbilstrafik och tågtrafik samt
minskad energiförbrukning i logistiklokalerna. Inom
tågtrafiken har målet uppnåtts men inte inom
lastbilstrafiken eller i logistiklokalerna.

HÄNT UNDER 2009
Under 2009 har ombyggnaden av våra största
diesellok fortsatt enligt plan. 62 lok av drygt 100
kommer i första omgången att moderniseras och efter
en utredning där miljöaspekten vägdes in
beslutades för investering i ny motor i stället för
renovering av den befintliga. Detta kommer att
resultera i mindre buller, minskade emissioner av
partiklar och kväveoxider samt ca 20 procent lägre
koldioxidutsläpp än tidigare.

VÅR MILJÖPOLICY
Vår verksamhet omfattar transport och
logistiklösningar med järnväg och lastbil.
Utifrån våra betydande miljöaspekter eftersträvar vi
att minska resursanvändning och förebygga
utsläpp.
n

Vi fastställer och följer upp miljömål och
aktiviteter i vår affärsplan för att nå
ständig förbättring.

n

Vi efterlever gällande lagstiftning,
interna riktlinjer, krav och
rekommendationer som berör
verksamheten.

FÖRDELNING

I samband med ITS Världskongress i Stockholm
delades årets Klimatintyg ut av infrastrukturminister
Åsa Torstensson till 24 av våra kunder. Intygen visar
att kundens samlade transporter med Green Cargo
orsakar mindre än 10 gram koldioxid per
nettotonkilometer. I praktiken krävs en stor andel
eldrivet tåg för att klara gränsen. Samtidigt delades
även utmärkelsen Årets Klimatkomet ut till COOP för
deras satsning på COOPtågen mellan Helsingborg
och Stockholm. Tåglösningen innebär 350 färre
långtradare på E4:an varje vecka och det är en del i
en medveten satsning från COOP för att vara
ledande i sin sektor inom miljö.

Fördelning mellan transportslagen, Green Cargos
totala transportarbete

Green Cargo har idag den kanske mest utvecklade webbaserade miljökalkylatorn, EcoTransit. Den nås via
vår hemsida och utvecklas kontinuerligt i ett europeiskt samarbete. Där kan man enkelt beräkna sina
transporters miljöpåverkan mellan två orter och resultatet presenteras direkt i tabeller eller staplar.
Programmet innehåller väg och järnvägsnät, hamnar och flygplatser och EcoTransit kan visa en kartbild
över vilken väg godset transporterats via Google Earth. Programmet täcker idag Europa och fokus under
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2009 har varit att utveckla en global version som kommer att lanseras i början av 2010 under namnet
Ecotransit World.

PRIORITERINGAR UNDER 2010
Under 2010 kommer vi att arbete vidare för en minskad förbrukning av fossila bränslen. Vi fortsätter med
utbildningsinsatser inom Ecodriving för lastbilschaufförer och utbildar även förare av diesellok där vi har en
unik utbildning utvecklad i samarbete med Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Vi avser att göra utbildningen
webbaserad och lätt tillgänglig för våra medarbetare. Vi kommer också att arbeta för att introducera
biobränsle i våra dieselfordon i en större skala än tidigare.

MÅLOMRÅDE MILJÖ
Utfall
(Moderbolaget)

Utfall 2008 Mål 2009

Miljöprestanda gram CO2/tonkm el och dieseltåg

2009

Mål 2010

3.1

2.7

3.3

2.4

Miljöprestanda gram CO2/tonkm lastbil

47.5

51.7

54.6

51.5

Elförbrukning kWh/m2 (avser lager)*

35.6

35

35.4

34

Antal utfärdade Green Cargo Klimatintyg

24

30

24

30

Miljövärde kunddialog

71

72

**

73

75.3

78

77.2

79

Miljöimage, index från medarbetardialog
* Värdet är indexerat på omsättning och kan ej direkt jämföras mellan åren

** Djupintervjuer genomfördes under 2009 till följd av 2008 års utfall på Kunddialogen. Antalet representerade kunder var inte tillräckligt
för att ta fram ett representativt Miljövärde. Kunddialogen kommer åter att genomföras under 2010.
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Miljöpåverkan från Green Cargo AB*
* Inga av Green Cargos dieseltruckar är inkluderade i beräkningen av total energianvändning respektive total
användning av fossilenergi samt utsläpp.

MILJÖPÅVERKAN I SIFFROR
Emissioner totalt
Koldioxid, transporter, ton
Kväveoxider, transporter, ton
Kolväten, transporter, ton
Partiklar transporter ton
Fossil energi transporter GWh

2008

2009

67 819

66 853

62 456

389.5

413.6

290.6

39.7

42.7

29.9

7.1

7.5

5.2

249.4

245.9

233.7

Förnybar energi transporter GWh

650

635.5

491.8

Påfylld köldmedia, järnvägsverksamheten, kg co2ekvivalenter

i.u.

39 975

45 955

2007

2008

2009

Elförbrukning, MWh

i.u.

7 643

7 682

Koldioxid, elförbrukning, kg

i.u.

517

520

Fjärrvärme, direkt energi, MWh

i.u.

3 571

4 388

Fjärrvärme, indirekt energi, MWh

i.u.

2 771

3 594

Koldioxid, fjärrvärme, kg

i.u.

90 786

101 113

2007

2008

2009

Energiförbrukning, lager

Emissioner per nettotonkilometer
Koldioxid transporter gram/ntkm

5.17

5.38

6.27

Kväveoxider transporter gram/ntkm

0.03

0.033

0.029

0.003

0.0034

0.003

0.00054

0.0006

0.00052

0.019

0.02

0.023

0.05

0.051

0.049

Kolväten transporter gram/ntkm
Partiklar transporter gram/ntkm
Fossil energi transporter kWh/ntkm
Förnybar energi transporter kWh/ntkm
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Hög punktlighet är vår starkaste kundrelation
Högkvalitativa leveranser säkerställer Green Cargos
långsiktiga förmåga till lönsamhet och nya affärer.
Målområde kund ska säkerställa att vi uppfyller, och
överträffar, kundernas förväntningar på transport och
logistiktjänster.
HÄNT UNDER 2009
Pålitlig nationell punktlighet för våra järnvägskunder

För tredje året i rad klarar vi vårt mål för punktlighet till
kund inrikes, utfallet för 2009 är 95 procent. Att vi klarar
det för tredje året i rad visar att uthålligt och strukturerat
förbättringsarbete inom punktlighet ger resultat.
Internationellt samarbete ger större möjligheter

Xrail är ett internationellt produktsamarbete mellan sju
Europeiska järnvägsbolag som syftar till att utveckla
transport och informationskvaliteten i den
gränsöverskridande vagnslasttrafiken. Under 2009 har
ett gemensamt ITsystem för Xrail utvecklats och
implementerats. En kundpilot påbörjades under slutet
av 2009 och kommer att följas upp av en utvärdering i
februari 2010. Målsättningen är en bredare lansering av
Xrailtjänsten på marknaden under 2010.

KVALITETSPOLICY
n

Vi ska ständigt förbättra våra
processer så att vi kan erbjuda
konkurrenskraftiga transport och
logistikprodukter.

n

Vi ska alltid utföra våra uppdrag så att
vi hjälper våra kunder att leverera sina
produkter till rätt mottagare, i rätt tid
och med rätta produktegenskaper.

n Vi ska ge löften och kunna hålla vad vi
IFC (International Freight Contracts) är ett samarbete
lovar.
mellan fem europeiska järnvägsoperatörer, däribland
Green Cargo. En ny kommersiell modell för
internationell godstågstrafik där kunder beställt en eller
flera vagnar, så kallad vagnslasttrafik, håller på att tas fram och ett pilotinförande med begränsad omfattning
infördes mellan Green Cargo och DB Schenker Rail i oktober 2009 för att under sex månader testa och
utvärdera en snabbare och effektivare kommersiell modell för gränsöverskridande vagnslasttrafik.

Internationellt samarbete för bättre leveranskvalitet

Under kvartal 4 2009 startade vi en förbättringsgrupp tillsammans med Volvo och våra internationella
partners. Ett förslag på hur vi strukturellt kan säkerställa kvaliteten i tågtrafiken för Volvo mellan Sverige och
Belgien kommer att lämnas under kvartal 1 2010. Lärdomen från detta kan vi sedan använda i andra
internationella lösningar.
Operativ kundkommunikation

Utifrån kundintervjuer har vi arbetat med att förbättra den dagliga kommunikationen med kunderna. Vi har
bland annat omarbetat hemsidan, förenklat beställningsblanketter och gjort våra meddelanden till kund mer
enhetliga och därmed mer lättlästa. Vi har även arbetat med att förbättra kommunikationen via mail och via
telefon.
En effektivare säljprocess

Ett intensivt arbete med att ta fram nya arbetssätt, rutiner och mätetal har lett till en för kunden effektivare
säljprocess.

39

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SÅ STYR VI GREEN CARGO

Årsredovisning 2009 - Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Utvärdering av leverantörer säkrar leverans till kund

Vår lastbilsdivision är en föregångare i branschen när det gäller krav på kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Vi
utökar vårt arbete med att utvärdera våra leverantörer enligt samma krav (QIII) som våra kunder har på oss.
På så sätt säkrar vi leverans till våra kunder.

PRIORITERINGAR 2010
Översyn av tjänsteerbjudandet för järnvägstransporter och intermodala tjänster

Vi kommer att se över hur vi kan översätta kundernas behov till en effektiv produktionsapparat i ett
koncernövergripande förändringsprogram.
Bättre kommunikation med kunderna

Vi kommer att ha stort fokus på hur vi hanterar kundsynpunkter och reklamationer i företaget.
Med utbildade medarbetare på kundservicesidan skapar vi förutsättningarna för att arbeta proaktivt.
Mer heltäckande mätning ger bättre uppföljning

Under 2010 kommer vi att kunna mäta våra leveranser av tomvagnar till avsändaren. Det innebär att vi
kommer att ge ett mer heltäckande resultat som inbegriper både tomvagnsleveransens punktlighet samt den
lastade vagnens punktlighet.
Möjlighet till effektiv och omfattande tredjepartslogistik i världsklass

Med utökad lageryta har vi nu möjlighet att möta en stark efterfrågan och serva ännu fler kunder med
bibehållen hög kvalitet i vår tredjepartslogistik.

MÅLOMRÅDE KUND
(Moderbolaget)

Utfall 2008

Mål 2009 Utfall 2009

Mål 2010

Kundnöjdhet, kundens helhetsbedömning

65

71

*

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

95

95

95

95

Plockkvalitet logistik, reklamtioner/tusen orderrad

0.7

1.5

0.9

1.5

0.14

0.13

0.17

0**

Faktureringskvalitet bil, krediteringar, %

71

* Djupintervjuer genomfördes under 2009 till följd av 2008 års utfall på Kunddialogen. Antalet representerade kunder var inte tillräckligt
för att ta fram ett representativt Nöjd Kund Index. Kunddialogen kommer åter att genomföras under 2010.
** Mätetalet byts ut under 2010.
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Tillbaka mot hållbar lönsamhet
Med uthållig lönsamhet kan Green Cargo fortsätta att
utveckla hållbara logistiklösningar för sina kunder.
Resultaten i de övriga målområdena återspeglas i de
finansiella mätetalen. Inom målområde finans, som är
det enda koncernövergripande målområdet, mäter vi
lönsamhet och produktivitet.
Green Cargo drabbades hårt av lågkonjunkturen och
volymerna för våra godstransporter minskade under
2009 med 24 procent jämfört med föregående år.
Transportbehoven minskade som en direkt effekt av
vikande efterfrågan för våra stora kunder av vilka
företagen inom stål, skogs och fordonsindustrierna
drabbats mest. Nedgången skedde främst under första
halvåret, med en volymminskning på 30 procent, men
under hösten har en ökad efterfrågan märkts inom
samtliga marknadssegment.

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

Redan i slutet av 2008 fattades beslut om kraftfulla
åtgärdsprogram för att motverka effekten av
lågkonjunkturen, både genom att minska våra kostnader och effektivisera verksamheten. Under året har
ytterligare åtgärder beslutats och den sammanlagda effekten beräknas ge en årlig besparing om 600
miljoner kronor från 2012. Att vi lyckats med genomförandet av dessa aktiviteter är den främsta förklaringen
till att koncernen visar ett positivt resultat för andra halvåret 2009. Under året har mer än 300 anställda
lämnat verksamheten och ytterligare avgångar sker fram till 2011.
Samtidigt fortsätter våra strategiska investeringar enligt plan. Huvuddelen av dessa beslutades under
tidigare år och är en förutsättning för att nå våra långsiktiga målsättningar för lönsamhet, kundkvalitet och
miljöpåverkan. Investeringarna medför omfattande behov av finansiering samtidigt som resultatförsämringen
har påverkat kassaflödet från den egna verksamheten negativt. Finansieringsfrågor har därför haft hög
prioritet och vid utgången av 2009 har finansiering säkrats för över 90 procent av beslutade investeringar
under de kommande åren.
I början av 2009 stod Green Cargo inför flera stora utmaningar i en omvärld där utvecklingen för de
närmaste åren var mycket osäker. När verksamhetsåret är avslutat kan vi konstatera att de åtgärder som
genomförts och fortfarande pågår stärker vår konkurrenskraft ytterligare. Mycket hårt arbete återstår för att
vi ska nå de långsiktiga målen men med en begynnande konjunkturuppgång ser vi på framtiden med
tillförsikt.

RESULTAT FÖR 2009
Green Cargokoncernens nettoomsättning uppgick till 5 889 (6 392) och resultatet efter finansiella poster
blev 223 (27). Försämringen uppstod under första halvåret då rörelseresultatet var 268. Efter
implementering av ett omfattande åtgärdsprogram förbättrades situationen och rörelseresultatet för andra
halvåret blev 77. Rörelsemarginalen för året var 3,2 (2,2) procent vilket var något bättre än målet på 3,8
procent.
För moderbolaget minskade intäkterna inom verksamhetsområdena Rail och Road på grund av den
negativa utvecklingen av godstransportvolymerna. Effekten på intäkterna har dämpats tack vare ett antal
fasta kundåtaganden i några branscher samt en positiv valutaeffekt av den försvagade kronan. Trots
lågkonjunkturen fortsatte tillväxten inom tredjepartslogistiken under 2009 och för Logistics ökade intäkterna
samtidigt som resultatet förbättrades jämfört med föregående år. Dotterföretagens bidrag till koncernens
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rörelseresultat var positivt men minskade jämfört med 2008. Resultatandelar från intresseföretagen
försämrades ytterligare under året.

VERKSAMHETENS MÅL
Vår ägares övergripande ekonomiska mål för koncernen är att säkerställa långsiktigt värdeskapande,
kapitaleffektivitet och en rimlig finansiell risknivå. Målet är avkastning på eget kapital på 10 procent och
soliditet på 30 procent. Avkastningen på eget kapital för 2009 var negativ (0 procent) och soliditeten
minskade till 28 (35) procent. För räkenskapsåret 2009 föreslås ingen vinstutdelning (0).

HÄNT UNDER 2009
Effektivisering och kostnadsbesparingar

Vi har genomfört omfattande åtgärder för att effektivisera verksamheten och minska kostnader inom både
produktion och administration. Utöver de personalminskningar som beslutades i slutet av 2008 pågår andra
aktiviteter för att uppnå ett mer effektivt resursutnyttjande. Under andra halvåret beslutades om ytterligare
besparingar som främst berör administrationen inom divisioner och staber. Den sammanlagda effekten av
våra åtgärdsprogram beräknas till 600 miljoner kronor årligen från 2012.
Green Cargo Intermodal

Arbetet med vårt intermodala erbjudande har haft fortsatt hög prioritet under 2009. Utvecklingen både av
produkter och av själva nätverket har pågått under hela året för att förbättra erbjudandet till våra kunder.
Genom ett samarbete med Göteborgs Hamn och en terminal i Drammen ingår nu också Norge i det
omfattande intermodala nätverk som vi förfogar över.
Investeringar för framtiden

Trots lågkonjunkturen har våra prioriterade investeringar fortsatt enligt plan och bruttoinvesteringarna för
året uppgick till 927 miljoner kronor. Lokmoderniseringen har tagit ett stort steg framåt då de första
serieleveranserna av ombyggda diesellok, med beteckning Td44, skedde i slutet av året. De första
moderniserade elloken levereras under 2010.
Nya affärer inom Rail och Logistics innebär krav på nya investeringar. Anskaffningen av 16 toppmoderna och
energieffektiva ellok har fortsatt och de första loken tas i drift under första halvåret 2010. Investeringen
beslutades i samband med att ett nytt 10årsavtal tecknades med SSAB och det totala värdet är drygt en
halv miljard kronor.
Logistics har under 2009 byggt ut logistikterminaler på tre orter i landet med totalt 50 000 kvadratmeter för
fortsatt tillväxt inom tredjepartslogistiken. Det innebär att kapaciteten ökade med 25 procent, varav en stor
del redan tagits i bruk för nya kunduppdrag.
Hallsbergs Terminal AB har också investerat i en ny logistikfastighet i direkt anslutning till kombiterminalen
och tidigare kallager. Lagerytan utökas med 17 000 kvadratmeter och företaget kan nu möta efterfrågan på
lagringsmöjligheter vid denna viktiga knutpunkt i järnvägsnätet.
Nya avtal

Trots nedgången i ekonomin finns ett fortsatt stort intresse för vårt erbjudande och under 2009 tecknade vi
fler nya avtal. Många av de nya affärerna är dock av mindre omfattning och kan inte kompensera för
minskade volymer i traditionella branscher.
I juni tecknade Green Cargo nytt femårigt avtal med Outokumpu Stainless för transport av företagets
basvolymer från produktionsenheter på flera platser i landet till Göteborgs hamn. Dessa transporter har
tidigare gått i egna heltåg men med en ny produktionslösning får kunden istället fast kapacitet i våra
ordinarie tåg vilket både är mer flexibelt och kostnadseffektivt. Avtalet är värt cirka 400 miljoner kronor.
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Volvo Logistics ger Green Cargo fortsatt förtroende att leverera tågtransporterna mellan fabrikerna i Belgien
och Sverige. Det nya avtalet löper under 3 år och kopplar ihop totalt 7 enheter genom ett system som både
omfattar plats i blandade tåg och egna tåg för Volvo Logistics. Transporterna förutsätter hög punktlighet och
ingår i de så kallade Gröna korridorer som enligt ett EUinitativ ska främja transporter med låg miljöpåverkan
och hög säkerhet.
Logistics fortsätter också att teckna nya avtal, både inom etablerade segment och nya branscher. Under
2009 har segmentet Böcker & Media expanderat med flera nya kunder, som bland andra Berling Media och
Akademibokhandeln. Tack vare Green Cargos styrka som leverantör av effektiva logistiklösningar med hög
kvalitet har nya avtal tecknats med vinimportörer som Domaine Wines och Berntson Brands. I dessa fall sker
transporter från leverantörer i södra Europa med järnväg till Green Cargos logistikterminaler och distribueras
sedan med lastbil ut till butiker och andra kunder.

PRIORITERINGAR 2010
Långsiktighet är en förutsättning inom hela vår verksamhet som av naturen är kapitalintensiv och kräver
fungerande nätverk av resurser för att fungera effektivt. Våra prioriteringar under 2010 kommer till stor del
att präglas av de åtgärder och investeringar som beslutats under 2009 och tidigare år.
På spåret 2011

Med utgångspunkt i de åtgärdsprogram som beslutats för att möta konjunkturnedgången 2009 har ett paket
med aktiviteter tagits fram för att långsiktigt förbättra lönsamheten inom Rail. Detta för att säkerställa en
långsiktig överlevnad så att vi kan genomföra nödvändiga investeringar. Programmet består av sex olika
förändringsinitiativ som alla på sitt sätt bidrar till att förbättra lönsamheten. Programmet pågår till och med
2011.
För att bygga långsiktigt hållbara kundlösningar anpassar vi vår marknadsstrategi och skapar ett
tjänsteerbjudande som bättre utnyttjar Green Cargos konkurrensfördelar. Detta gäller både transport och
hantering, och gör det möjligt att tillgodose kundernas olika behov på ett kostnadseffektivt sätt. Programmet
berör alla centrala processer inom försäljning och produktion och fokuserar på att de enskilda initiativen inom
skilda områden som tjänsteerbjudande, kapacitetsbeställning och produktionsstrategi ska samverka för att
uppnå lönsamhetsmålet.
Investeringsprogrammen fortsätter i nästa fas

Green Cargo befinner sig nu i den mest investeringsintensiva perioden sedan bolaget bildades 2001. Under
2009 genomfördes investeringar på knappt en miljard kronor och vid årets slut återstod beställda men ej
levererade investeringar med motsvarande värde.
Lokmoderniseringsprogrammet har gått in i en ny fas där serieleveranser av ombyggda diesellok pågår
under hela 2010. Under våren levereras de första prototyperna för elloken och serieleveranser av dessa
kommer att påbörjas senare under året.
Samtidigt pågår hårda och omfattande tester av de toppmoderna TRAXXlok som beställdes i samband med
tecknandet av ett 10årigt avtal med SSAB. Dessa lok ska garantera hög kvalitet och minskad miljöbelastning
från transporterna när de tas i drift under 2010. Green Cargos investering avser totalt 16 fabriksnya lok med
ett sammanlagt värde på över en halv miljard kronor.
Expansion i det internationella nätverket

De senaste årens investeringar och omstruktureringen av intresseföretaget DB Schenker Rail Scandinavia
A/S har skapat ett effektivt produktionsbolag för järnvägstransporter mellan Skandinavien och kontinenten.
En rad utmaningar återstår, både för samarbetet inom järnvägsproduktionen och på marknadssidan. Vårt
långsiktiga samarbetsavtal med DB Schenker Rail i Tyskland ska bidra till ett högre utnyttjande av den
”gröna korridoren” mot kontinenten. Samtidigt fokuserar Green Cargo på att visa våra egna kunder hur
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produktionslösningar och nya produkter låter dem dra fördel av internationella transporter med hög kvalitet.

MÅLOMRÅDE FINANS
(Koncernen)
Rörelsens intäkter, MSEK
Rörelsemarginal, %
Resultat efter finansnetto, MSEK
Kassaflöde, MSEK
Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Nettoinvesteringar, MSEK
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Utfall 2008

Utfall 2009

6 432

5 897

2.2

neg

27

223

154

257

0

neg

35

28

591

921

Volymer, miljarder bruttotonkilometer

31.48

23.9

Medelantal årsman

3 156

3 017
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Green Cargo AB (Moderbolaget)
INTÄKTER
Moderbolagets rörelseintäkter för 2009 blev 5 176 (5 571). Intäkterna minskade inom
transportverksamheterna där Rail påverkades mest av de låga transportvolymerna. Volymminskningen märks
inom samtliga Green Cargos marknader men den största nedgången har skett för kunder inom stål och
skogsindustrin samt fordonstillverkning. Effekten på våra intäkter har dämpats främst tack vare ett antal fasta
åtaganden i några branscher och en positiv valutaeffekt av den försvagade kronan. Rails omsättning
minskade med 10 procent jämfört med 2008. För Road var intäkterna 8 procent lägre än föregående år,
främst beroende på lägre volymer inom både åkeri och speditionsverksamheten. Logistics tillväxt fortsatte
under året. Intäkterna ökade med 15 procent tack vare etableringar av nya kunduppdrag, främst inom
branscherna Detaljhandel, Vin & sprit samt Böcker & media.

KOSTNADER
Rörelsekostnaderna blev 5 350 (5 462) vilket var en minskning med 2 procent jämfört med föregående år.
Inom Rail ökade kostnaderna något till följd av avsättningar för omstrukturering och höga kostnader för
underhåll, el och vagnhyror. Kostnader för personal minskade som en följd av genomförda
personalminskningar.
Kostnaderna inom Road minskade under 2009 men inte i samma takt som intäkterna. Minskade transporter
har medfört lägre driftskostnader men personalkostnaderna ökade något jämfört med föregående år.
Logistics kostnader ökade under 2009 med 13 procent till följd av tillväxten under året. Hög produktivitet och
lägre initiala kostnader för implementering av nya kunduppdrag medförde att kostnaderna ökade i lägre takt
än intäkterna.
Övriga gemensamma kostnader belastas också av konsultarvoden i samband med genomförda
åtgärdsprogram samt kostnader i samband med att flera personer i ledande befattning lämnat företaget
under året.
Moderbolagets finansnetto förbättrades jämfört med 2008 tack vare positiv effekt från omvärdering av
skulder i utländsk valuta och värdeförändringar för derivat samt andra finansiella tillgångar och skulder.
Under 2009 har utdelning erhållits från dotterföretaget NTR med 14 (0) och resultatandelar från dotterföretag
blev 1 (0). Ränteintäkterna minskade på grund av lägre kortfristiga placeringar och låga räntor. Även
räntekostnaderna minskade eftersom ökad skuldsättning har kompenserats av lägre upplåningsränta.
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Koncernen
RESULTATÖVERSIKT
Rörelseintäkterna under 2009 uppgick till 5 897 (6 432) och rörelseresultatet blev 191 (143). Koncernens
andel i intresseföretags resultat efter skatt uppgick till 23 (10). Lågkonjunkturen medförde att intäkterna i
NTRkoncernen minskade med 21 procent. Rörelseresultatet var ändå positivt och uppgick till 2 (2). För
dotterföretaget TGOJ Trafik minskade rörelseresultatet till 5 (22) trots att intäkterna ökade något jämfört
med föregående år. Förklaringen är främst en större kundförlust samt kostnader för en urspårning. Både
Hallsbergs Terminal och Green Cargo Road & Logistics A/S uppnådde samma resultat som under 2008.
Intresseföretaget CargoNet påverkades också negativt av låga transportvolymer och ett ofördelaktigt
kostnadsläge vilket medförde att resultatet för 2009 försämrades kraftigt. Green Cargos resultatandel efter
skatt uppgår till 44 (22). DB Schenker Rail Scandinavia ökade vinsten tack vare genomförda
effektiviseringar och realisationsvinster från försäljning av lok. Green Cargos andel av resultatet efter skatt
blev 27 (10). Resultatet för SeaRail OY förämrades kraftigt på grund av det svaga marknadsläget och
kostnader för omstrukturering. Green Cargos resultatandel efter skatt uppgick till 5 (2).
Koncernens finansnetto uppgick till 32 (116) och förbättringen beror huvudsakligen på valutaeffekter från
den kronförstärkning som skett under året. Marknadsvärderingar och omvärdering av finansiella skulder i
utländsk valuta har haft en positiv effekt med 22 (78). Trots ökad skuldsättning minskade räntekostnaderna
till följd av låga upplåningsräntor. Räntenettot försämrades ändå till 50 (38) på grund av minskade
ränteintäkter.

KASSAFLÖDE
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 75 (221). Minskningen beror främst på
det försämrade resultatet men förändringar av rörelsekapital bidrog positivt. Kassaflödet från
investeringsverksamheten blev 153 (589). Förändringen förklaras främst av minskningar av lång och
kortfristiga placeringar och att huvuddelen av investeringarna finansierats genom leasing. Utfallet har också
påverkats positivt av en anskaffning från 2008 som leasingfinansierats under 2009 och då medfört ett inflöde
med 155. Föregående års kassaflöde påverkades också negativt av investeringen i DB Schenker Rail
Scandinavia.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten minskade till 29 (214) främst beroende på att ny finansiering
under 2009 till stor del skett genom leasing. Upptagna lån under föregående år avsåg huvudsakligen
förvärvet av DB Schenker Rail Scandinavia A/S. Amorteringarna ökade med 28 jämfört med 2008.
Koncernens sammanlagda kassaflöde förbättrades och uppgick till 257 (154).

FINANSIERING
De investeringar som pågår inom koncernen medför ett omfattande finansieringsbehov. Vid årets slut hade
finansiering säkrats för drygt 90 procent av beslutade investeringar för de kommande åren.
Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets utgång till 2 560 varav 1 723 avsåg finansiella
leasingkontrakt och 835 lånefinansiering. Leasingkontrakten förfaller under perioden 20102023 och
skuldportföljen inklusive lån har en genomsnittlig löptid på knappt 9 år. Skulderna, inklusive räntederivat, har
en genomsnittlig räntebindning på 1,3 år med en upplåningsränta på 2,3 procent.
Under året har ny leasingskuld tagits upp med 814 vid investeringar i nya lok, godsvagnar och en
logistikfastighet i Norrköping. Nya lån har upptagits med 149, främst avseende fastighetsinvesteringar.
Amortering av befintliga leasingskulder har gjorts med 87 och lån har amorterats med 32. Koncernens
räntebärande skulder har ökat med 760 samtidigt som räntebärande tillgångar har ökat med totalt 26, vilket
sammantaget innebär att räntebärande nettoskuld ökat med 734. Green Cargo AB har en outnyttjad
rörelsekredit i Nordea Bank på 75.
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KAPITALFÖRVALTNING
Green Cargos placerings och kapitalförsörjningspolicy fastställs av styrelsen och anger inom vilka ramar
likviditet och skulder får förvaltas. Ramarna anger vilka löptider, motpartsrisker och typer av instrument som
är tillåtna.
Målsättningen för kapitalförvaltningen är att vara rörelsestödjande och ge bästa möjliga räntenetto inom de
av styrelsen uppställda ramarna. Resultatet av kapitalförvaltningen mäts genom olika jämförelser, såsom
ränteindex, OMRX O/N och OMRX mortgage bond.
Koncernens likviditetsförvaltning omfattar en kortfristig rörelselikviditet, som ska uppgå till minst 200, och en
likviditetsreserv som placeras på medellång sikt. Med rörelselikviditet avses kassa och marknadsnoterade
placeringar som kan omsättas inom tre bankdagar samt outnyttjade, bekräftade krediter. Syftet med den
kortfristiga portföljen är att minimera likviditetsrisken. Den genomsnittliga löptiden får inte överstiga sex
månader.
Likviditetsreserven definieras som de likvida medel som bedöms överstiga ovanstående rörelselikviditet, och
den genomsnittliga löptiden får inte överstiga två år. För båda portföljerna gäller att motpartsrisken är låg
och att värdepappersinnehav håller en hög likviditet. Det gäller särskilt vid placering av rörelselikviditeten.
Skuldportföljen, det vill säga leasingavtal och lån, uppgår i koncernen till 2 560, varav knappt 2 100 avser
moderbolaget. Finansiering görs regelmässigt med en rörlig ränta. För att uppnå önskad räntebindning
används köpta ränteswapar, där rörlig ränta byts mot fast.

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

RÖRELSENS INTÄKTER

Green Cargo AB

2009

2008

2007

2006

2005

5 176

5 571

5 357

5 214

5 266

Nordisk Transport Rail

730

936

920

822

847

TGOJ Trafik AB

288

285

257

224

193

Hallsbergs Terminal

33

31

20

14

12

Green Cargo Road & Logistics A/S

32

25

25

20

17

362

416

422

411

471

5 897

6 432

6 157

5 883

5 864

2009

2008

2007

2006

2005

174

109

294

265

224

2

2

1

3

4

5

22

25

5

9

Hallsbergs Terminal

4

5

2

1

1

Green Cargo Road & Logistics A/S

1

1

1

1

2

Koncernjusteringar samt övriga bolag
Koncernen

RÖRELSERESULTAT

Green Cargo AB
Nordisk Transport Rail
TGOJ Trafik AB

Koncernjusteringar samt övriga bolag
Koncernen

47

19

4

28

16

6

191

143

295

283

222
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Våra koncernbolag
Utöver moderbolaget Green Cargo AB består
koncernen av fyra dotterbolag och tre intresseföretag.
De stärker koncernens förmåga att leverera
efterfrågade logistiklösningar.
Nedan presenteras Green Cargos större dotter och
intresseföretag och deras resultatutveckling för 2009.

KORT FAKTA 2009
Nordisk Transport Rail
Omsättning

speditionsverksamhet inom internationell järnvägstrafik.
NTR köper, säljer och förädlar järnvägstransporter och
logistiklösningar i kombination med andra transportslag.
Företagets marknader finns huvudsakligen i Europa,
där bolaget har ett nätverk av dotterföretag och
försäljningskontor i åtta länder. Rörelseresultatet för
2009 uppgick till 2 (2).

56

Ägarandel
Huvudkontor
VD

Nordisk Transport Rail (NTR) bedriver

MSEK 732

Antal årsman

100%
Trelleborg
Johan Modén

TGOJ Trafik AB
Omsättning

MSEK 287

Antal årsman

202

Ägarandel
Huvudkontor
VD

100%
Eskilstuna
Bengt Fors

Hallsbergs Terminal
Omsättning

MSEK 29

Antal årsman

TGOJ Trafik AB erbjuder kundanpassade

Ägarandel

transportlösningar, ofta i form av systemtåg, och hyr ut
järnvägsfordon. Verksamheten omfattar också
underhåll av järnvägsfordon. Rörelseresultatet för 2009
uppgick till 5 (22).

Huvudkontor
VD

26
67%
Hallsberg
Ulf Gustafsson

CargoNet AS*
Omsättning

MSEK 1 838

Antal årsman

Hallsbergs Terminal ägs gemensamt av Green Cargo

och Hallsbergs Kommun och konsolideras i Green
Cargokoncernen. Företaget driver en kombiterminal
som skapar infrastruktur för samverkan mellan
järnvägs och biltransporter. Till verksamheten hör
också lagringstjänster och efter tillbyggnad under 2009
är den totala lagerkapacieteten 21 000 kvadratmeter.
Rörelseresultatet för 2009 uppgick till 4 (5).
CargoNet AS ägs till 55 procent av Norges Statsbaner

(NSB) och till 45 procent av Green Cargo. CargoNet
erbjuder, i ett eget skandinaviskt nätverk, kombinerade
transporter på järnväg till, från och i Skandinavien.
CargoNets rörelseresultat för 2009 uppgick till MNOK 
76 (21). Green Cargos resultatandel efter skatt blev 
44 (22).

Ägarandel

45%

Huvudkontor
VD

Oslo
Are Kjensli

DB Schenker Rail Scandinavia A/S*
Omsättning

MSEK 850

Antal årsman
Ägarandel
Huvudkontor
VD

49%
Köpenhamn
Marten de Ridder

SeaRail OY*
Omsättning

MSEK 104

Antal årsman

13

Ägarandel

50%

Huvudkontor
VD

Åbo
Krister Sigfrids

*Intresseföretag, ingår inte i koncernens omsättning.

DB Schenker Rail Scandinavia A/S är ett produktionsbolag som tillhandahåller godstransporter mellan

Sverige, Danmark och Tyskland för de gemensamma ägarna Green Cargo och Deutsche Bahns
godstågsbolag DB Schenker Rail Deutschland AG. Green Cargo äger 49 procent av bolaget.
Rörelseresultatet för 2009 uppgick till 97 (32) och Green Cargos resultatandel efter skatt blev 27 (10).
SeaRail OY ägs till lika delar av Green Cargo och den finska järnvägens godstransportföretag VR Cargo.

Bolaget erbjuder järnvägsfrakter mellan Skandinavien och Finland, Ryssland och andra CISländer. Frakten
över Östersjön sker via regelbunden tågfärjeförbindelse mellan Stockholm och Åbo. Green Cargos
resultatandel efter skatt för 2009 uppgick till 5 (2).
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Risker och riskhantering
Risktagande och hantering av risker är en naturlig del av all affärsverksamhet. Såväl strategival och daglig
verksamhet som skeenden i omvärlden innefattar risker. Måltavlan med dess sex målområden används även
för att löpande utvärdera vår exponering för olika risker och motverka dem.
Green Cargo har ingen samlad funktion för riskhantering, eftersom bedömning och hantering av dem är en
integrerad del av verksamheten och dess styrning.

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

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

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

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

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

MAKROEKONOMISKA FÖRÄNDRINGAR
Finanskrisen och konjunkturavmattningen är en betydande osäkerhetsfaktor även för Green Cargo. Vi ser
lägre efterfrågan på flera av våra marknader, där effekter först märktes för fordonsindustrin. BNP i Sverige
för 2009 sjönk med 4,9 procent, vilket också har påverkat Green Cargo.
Starkare fokus på kostnadseffektivitet hjälper oss att bättre klara av en konjunkturavmattning.
Prisvariationer och framtida tillgång på olja och el påverkar också våra kostnader.
El för tågdrift köper vi från Banverket, som har en långsiktig strategi för upphandling av el för att ge
järnvägens operatörer en stabil elkostnad över tiden. Vi har också drivmedelsklausuler i våra kundavtal för
att ytterligare nå jämnare kostnadsutveckling. Högre bränslepriser verkar dock generellt i riktning mot mer
miljöeffektiva transportalternativ, såsom järnväg.
Nyckeltal för uppföljning: Energiförbrukning.

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

Miljö
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
De senaste årens extrema väderlek är inte bara en risk i vår verksamhet, utan också ett globalt problem som
måste hanteras. Effekterna av klimatförändringar kan öka behovet av Green Cargos verksamhet exempelvis
vid stormar, och samtidigt kan de förhindra godstågens framfart i spåren. På längre sikt skulle förhöjda
vattennivåer kunna påverka verksamheten negativt.
Varje godstransport som vi får över till tåget är en vinst för miljön. För att eliminera risken för trafikstopp på
grund av stormfällda träd har vi krävt lika breda trädfria zoner runt de stora järnvägsstråken som runt
motorvägarna.
Nyckeltal för uppföljning: Energiförbrukning (el och diesel), emissioner.

HÅLLBARA LOGISTIKLÖSNINGAR
Det finns en risk i att branschen, inklusive Green Cargo, inte lyckas utveckla lösningar med tillräckligt
kundvärde för att möta behovet av konkurrenskraftig logistik som dessutom är klimatsmart. Green Cargo har
en klar fördel av sitt omfattande miljöarbete och sin spårbundna logistik som bas. Vi bedömer att det kommer
att bli en allt större affärsrisk för företag att underskatta vikten av miljöfrågorna vid inköp av logistiklösningar.
Inte minst växer konsumentkraven på miljöanpassade lösningar.
Nyckeltal för uppföljning: Energiförbrukning, miljövärde från kunddialog, trafiksäkerhetsindex.

50

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisning 2009 - Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Kund
KONKURRENSEN
Konkurrensen på spåren och marknadens krav på nya högkvalitativa produkter ökar. Green Cargo måste
kunna anpassa sig till varje situation och hitta konkurrensfördelar i sin storlek. Nya konkurrenter liksom
etablerade logistikaktörer kan på egen hand ge sig in i järnvägsmarknaden.
För att klara av att utveckla och marknadsföra lösningar med tillräckligt högt kundvärde investerar vi mycket i
kundstyrd produktutveckling. Lanseringen av den intermodala produkten och samarbetet med Deutsche
Bahn är två viktiga delar i att säkerställa befintliga affärer och vinna nya.
Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet, punktlighet, plockkvalitet, faktureringskvalitet.

INTERNATIONELL TRAFIK
Framgången för Green Cargos internationella satsning och kvaliteten i den gränsöverskridande trafiken
beror i hög utsträckning på samarbetet med DB Schenker Rail. Green Cargo äger idag 49 procent av DB
Schenker Rail Scandinavia A/S, vilket ger goda möjligheter att påverka utvecklingen. Vi har även etablerat en
tydlig styrmodell för samarbetet med det gemensamma produktionsbolaget.
Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet, punktlighet.

INTERMODALA PRODUKTEN
För att attrahera kritiska godsvolymer till järnväg med den intermodala produkten krävs investeringar i
utbyggd nätverks och produktionskapacitet samt fungerande underleverantörer.
Green Cargo fokuserar på att etablera nya kombiterminaler och intermodala flöden via olika hamnar där god
till växtpotential finns. Vi trafikerar idag drygt 40 orter med möjlighet att lyfta intermodala lastbärare.
Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet, punktlighet.

KUNDMIX
Skog och stål står för två tredjedelar av Green Cargos affärsvolym. Risken är stor att förlorad affärsvolym
inom dessa branscher inte kompenseras av ny affärsvolym från nya tillväxtsegment.
Vi utvecklar nya tjänster och logistikkoncept för de olika kundgrupperna. En annan viktig åtgärd är fortsatt
kraftfull effektivisering, reducering av enhetskostnader och ökad flexibilitet i vår kostnadsmassa.
Nyckeltal för uppföljning: Kundnöjdhet.

ÄNDRADE KÖPBETEENDEN
Ändrade köpbeteende i form av outsourcing till tredjeparts och fjärdepartslogistikföretag med andra
kompetenser och värderingar än varuägaren blir vanligare. För att möta de nya kraven måste Green Cargo
säkerställa att vi har den kompetens och kostnadseffektivitet som kunderna kräver.
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Finans
Green Cargos verksamhet exponeras mot ett antal finansiella risker som påverkar koncernens
resultatutveckling och kassaflöden. Green Cargos moderbolag har en finansfunktion vars huvuduppgifter är
att identifiera, bedöma och effektivt hantera dessa risker. Den fungerar även som internbank och ansvarar
för kapitalförsörjning och cash management. Arbetet bedrivs i enlighet med den finanspolicy som beslutats
av styrelsen. Den fastställer kraven på en löpande riskuppföljning för att underlätta god intern riskkontroll.
Detaljerad information om Green Cargos exponering mot dessa risker finns i not 33.

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

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

FASTA KOSTNADER OCH KUNDAVTAL
Vår verksamhet kräver stora resurser. Huvudsakligen beror det på att produktionen är kapitalintensiv, särskilt
järnvägstransporter som är ett sammanhängande system där samtliga kunder delar resurserna. För järnväg
är ungefär 70 procent av kostnadsmassan fast på 12 månaders sikt. För att öka flexibiliteten strävar Green
Cargo efter att:
n

dela volymriskerna med kunderna genom kombinationer av rörlig och fast del i prissättningen samt
längre avtalstider.

n

dimensionera den egna verksamheten tydligare med hänsyn till hela konjunkturcykeln.

n

komplettera egna resurser med inhyrd kapacitet.

n

öka möjligheterna till samutnyttjande av olika resurser.

Inom lastbilstrafik har kostnadsmassan, inklusive den fasta delen, relativt stor rörlighet. Större
volymnedgångar och förlust av viktigare kunduppdrag kan till övervägande del motverkas med motsvarande
neddragning på kostnadssidan. Riskerna på lastbilssidan minskas även genom samarbete med lejda åkerier.
De fasta kostnaderna inom tredjepartslogistik, som uppgår till knappt 20 procent av den totala kostnaden,
anpassas i möjligaste mån till befintliga kundavtal. Riskerna begränsas genom att lokalerna är belägna i
attraktiva regioner ur logistisk synpunkt. Genom att delvis arbeta med inhyrd personal och lägga ut vissa
moment på entreprenad kan vi anpassa resurserna till hög och lågsäsong.
Det allra främsta sättet för oss att motverka riskerna med fasta kostnader är långsiktigt starka relationer med
kunder och leverantörer.
Nyckeltal för uppföljning: Rörelsemarginal, avkastning på eget kapital, soliditet.
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FINANSIELLA RISKER
Transaktioner med olika parter kan skapa risker för betydande kostnadsvariationer, i form av ränterisker,
valutarisker, motpartsrisker, likviditetsrisker (vår egen likviditet) och refinansieringsrisker. Finansoro ökar de
finansiella riskerna i form av kraftig påverkan särskilt på ränte och valutamarknaderna. Finanspolicyn slår
fast ramar för ränterisker och valutaexponering samt anger tillåtna motparter och limiter, i syfte att hantera
den finansiella riskexponeringen.

RÄNTERISKER
Koncernen strävar efter en stabil resultatutveckling, vilket innebär att ränterisken skall begränsas. I
finanspolicyn uttrycks ramarna för tillåten ränterisk som genomsnittlig räntebindning och löptid. För
placeringar är genomsnittlig löptid maximalt sex månader (rörelselikviditet) respektive två år
(likviditetsreserv). För upplåning är maximalt tillåten räntebindning 39 månader. För att justera
räntebindningstid får derivatinstrument användas. Skulderna hade vid årsskiftet huvudsakligen rörlig ränta.
En känslighetsanalys visar att en ränteförändring med +/– 1 procentenhet påverkar det finansiella nettot med
MSEK +/– 9.

VALUTARISKER
Exponering i utländska valutor relateras främst till koncernens internationella transporter. För risktäckning
används främst valutaterminer och till viss del valutaoptioner. Under året har prognostiserade fordringar i
utländsk valuta kurssäkrats. Valutasäkringen har uppgått till MEUR 41. Vid årets utgång fanns MEUR 40 i
utestående terminskontrakt, med förfall under 2010. En känslighetsanalys visar att en valutakursförändring
för EUR/SEK med +/– 2,5 procent påverkar det finansiella nettot med MSEK +/–12.

MOTPARTSRISKER/KREDITRISKER
Med motpartsrisk avses risken att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden till fullo och/eller i tid.
Koncernens placeringar av likvida medel får endast ske i likvida instrument med låg motpartsrisk. Vår
finanspolicy anger tillåtna motparter och beloppslimiter per motpart. Motpartsexponeringen är indelad i tre
olika kategorier med ett maximalt limitbelopp per emittent. Vid årsskiftet var den totala exponeringen
avseende likvida medel MSEK 551.

LIKVIDITETSRISKER
Kostnader eller betalningsinställelse kan uppstå om vi inte har tillgång till eller inte kan låna likvida medel för
att täcka våra utgifter. Det innefattar även risken att värdepapper inte kan omsättas vid önskad tidpunkt, till
önskat pris eller till önskad volym. Likviditetsrisker hanteras genom en fastställd lägsta nivå för medel
disponibla inom tre bankdagar.

REFINANSIERINGSRISKER
Green Cargo tillförs kostnader eller tvingas till betalningsinställelse om förfallande skuldbelopp inte kan
täckas med likviditet eller likvärdig nyfinansiering. Förfallen ska spridas jämnt över tiden och högst en
fjärdedel av koncernens lån får förfalla inom en 12 månaders period. Återstående kontraktstid för våra
finansiella skulder var vid årsskiftet i genomsnitt knappt nio år.
Nyckeltal för uppföljning: Rörelsemarginal, avkastning på eget kapital, soliditet.
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Framtidsutsikter och vinstdisposition
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Det stränga vädret, med kyla och stora snömängder, har medfört stora störningar för tågtrafiken i Sverige
under vintern. Framkomligheten på spåren har varit begränsad samtidigt som flera av landets största
rangerbangårdar fungerat med kraftigt reducerad kapacitet. Detta har fått stora konsekvenser för Green
Cargos produktion och resultatet för årets första månader tyngs av intäktsbortfall samt ökade kostnader för
reparationer och underhåll av lok och vagnar.
De åtgärdsprogram som genomförts under 2009 har medfört organisationsförändringar inom flera delar av
verksamheten. I slutet av året tecknade Green Cargo ett utökat avtal med ITföretaget EDB Business Partner
om applikationsförvaltning och verksamhetsutveckling. Avtalet innebär att en stor del av de ansvarsområden
som hanterats av den centrala ITfunktionen överförs till EDB som i samband med detta övertar drygt 20 av
Green Cargos anställda inom detta område. Verksamhetsövergången genomförs per den 1 mars 2010.
Målsättningen är att få bättre kontroll på kostnaden för våra ITsystem och få ökade resurser till utveckling av
vår huvudsakliga verksamhet.
I oktober utsågs Mikael Stöhr till ny koncernchef och verkställande direktör för Green Cargo AB. Han tillträder
sin tjänst i april 2010 och efterträder då Lennart Pihl som varit tillförordnad verkställande direktör sedan juli
2009. Tidigare ekonomidirektör Gunnar Andersson lämnade bolaget den sista februari 2010 och rekrytering
av hans efterträdare pågår. I väntan på en permanent efterträdare har Green Cargos koncerncontrollerchef,
Richard Engel, utsetts till tillförordnad ekonomidirektör.

FRAMTIDSUTSIKTER
Efter ett dramatiskt år står vi inför en begynnande konjunkturuppgång. I inledningen av 2010 märktes en
avmattning för volymökningarna men vi bedömer att en fortsatt svag återhämtning kommer att ske under
året. I takt med att kunderna i våra viktigaste segment märker av en ökad efterfrågan får detta effekt på
transportvolymerna i våra befintliga uppdrag.
Inom tredjepartslogistiken finns ny kapacitet i våra utbyggda terminaler färdig att utnyttja och vi ser fortsatt
goda möjligheter till nya affärer, både med befintliga och nya kunder. Inte minst med kompletta
logistiklösningar som kombinerar lagerhantering med järnvägstransporter och bildistribution.
Samtidigt sker en betydande uppgradering av vår lokflotta då fabriksnya och moderniserade lok går in i
produktionen under året. Detta kommer påverka såväl kvalitet som miljöprestanda positivt.
Ett mycket omfattande arbete för att anpassa kostnadsnivån och effektivisera verksamheten har genomförts
med god effekt. Vår stora utmaning är nu att slutföra det arbete som påbörjats även när de positiva
signalerna från omvärlden blir tydligare. Stärkta av vad som uppnåtts hittills är vi fast beslutna att lyckas med
detta vilket ger oss goda förutsättningar att nå våra mål och åter vara lönsamma redan under 2010.

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

1 205 058 779
3 912 733
129 386 205
1 079 585 307

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

1 079 585 307

Summa

1 079 585 307
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Resultaträkningar
Koncernen
MSEK

Moderbolaget

Not

2009

2008

2009

2008

5,6

5 889

6 392

5 169

5 540

7

8

40

7

31

5 897

6 432

5 176

5 571

5,8

3 215

3 499

2 805

2 956

9

1 842

1 800

1 656

1 624

10

740

757

653

688

16 , 17

237

223

205

194

11

31

0

31



23

10





6

191

143

174

109

12

5



15







0

2

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Andel i intresseföretags resultat
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter

13

15

44

13

41

Räntekostnader och liknande resultatposter

14

42

160

32

141

Resultat efter finansiella poster

6

223

27

178

11

Skatt på årets resultat

15

49

20

49

11

Årets resultat

174

7

129

0

Varav hänförligt till moderföretagets ägare

174

6

0

1

174

7

Varav hänförligt till minoritetsägare
Summa

RAPPORTER ÖVER TOTALRESULTAT
Koncernen
MSEK

Not

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

174

7

129

0

Kassaflödessäkringar

70

62

70

62

Säkring av nettoinvestering

15

33

15

33

Omräkningsdifferenser

22

9





22

26

22

26

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt

85

60

63

69

Summa totalresultat för året

89

53

66

69

Varav hänförligt till moderföretagets ägare

89

54

Årets resultat
Övrigt totalresultat:

Skatt

Varav hänförligt till minoritetsägare
Summa

56

15

0

1

89

53
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Balansräkningar - Tillgångar
Koncernen
TILLGÅNGAR, MSEK

Not

Moderbolaget

091231

081231

091231

081231

29

20

27

20

8

8

1

2

32

25

33

24

69

53

61

46

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

16

Balanserade utvecklingsutgifter
Goodwill
Pågående balanserade utvecklingsutgifter
Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

17

Mark, markanläggningar och byggnader
Leasade byggnader

410
18

Investeringar i hyrda lokaler
Transportmedel
Leasade transportmedel

18

Inventarier och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

218

295

2

1

95

218

95

20

21

20

22

358

390

310

336

849

737

794

679

81

72

68

64

723

380

720

327

1 990

2 132

1 524

2 659

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

19





126

126

Andelar i intresseföretag

19

560

560

551

537

1

1

0

0

120

195

120

195

33

0

1

0

1

5





3

3

1

0

0

0

682

757

800

862

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga placeringar
Derivatinstrument
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

20

Summa anläggningstillgångar

179

153

167

141

3 589

2 953

3 160

2 573

Omsättningstillgångar
Varulager

21

Kundfordringar

13

3

2

640

510

518

Fordringar hos koncernföretag

5, 22





48

65

Fordringar hos intresseföretag

5

37

40

37

39

0

14

0

14

13

23

4

4

167

230

157

220

Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

Derivatinstrument

33

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

32

Summa omsättningstillgångar
Tillgångar som innehas för försäljning
SUMMA TILLGÅNGAR

57

13
615

24

1

0

1

0

72

228

72

228

359

101

306

36

1 277

1 289

1 138

1 126

111



111



4 977

4 242

4 409

3 699
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Balansräkningar - Eget kapital och skulder
EGET KAPITAL OCH SKULDER, MSEK

Not

091231

081231

091231

081231

Eget kapital
Bundet
eget
kapital
Aktiekapital

200

200

200

Reservfond





100

200
100

300

300
Fritt
eget
kapital

Övrigt tillskjutet kapital

1 047

1 047





34

51

10

73

Balanserade vinstmedel

286

280

1 219

1 216

Årets resultat

174

6

129

0

1 080

1 143


Reserver

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

1 393

1 482



7

7





30

1 400

1 489

1 380

1 443

Långfristiga leasingskulder

18

1 632

928

1 580

872

Övriga långfristiga skulder

25

789

696

387

412

Derivatinstrument

33

21

27

21

27

Uppskjutna skatteskulder

20

13

14





Övriga avsättningar

26

8

5

3



2 463

1 670

1 991

1 311

Minoritetens andel av eget kapital
Totalt eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

343

343

303

269

Skulder till koncernföretag

5





66

26

Skulder till intresseföretag

5

6

7

6

7

Kortfristiga leasingskulder

18

92

87

87

83

7

0

6



1

45

1

45

Aktuella skatteskulder
Derivatinstrument

33

Övriga skulder

122

127

98

103

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27

499

473

427

411

Övriga avsättningar

26

44

1

44

1

Summa kortfristiga skulder

28

1 114

1 083

1 038

945

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

58

4 977

4 242

4 409

3 699

091231

081231

091231

081231

Ställda säkerheter

255

261

30

30

Eventualförpliktelser

445

632

828

915

POSTER INOM LINJEN

Not

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

29
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Förändringar i eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
KONCERNEN, MSEK

Not Aktie Övrigt tillskjutet

Ingående balans per 20080101

kapital

kapital

200

1 047

Reserver Balanserade

Minoritets Totalt Eget
intresse

kapital

6

1 627

Årets Summa

vinstmedel resultat
9

Disposition av föregående års resultat

192

173

1 621

173

173

0

6

6

0

Totalresultat
Årets resultat

1

7

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt

45

45

45

Säkring av nettoinvestering

24

24

24

9

9

Omräkningsdifferens

9

Summa övrigt totalresultat





60





60



60

Summa totalresultat





60



6

54

1

53

85

85







85



85

85

200

1 047

51

280

6

1 482

7

1 489

200

1 047

51

280

6

1 482

7

1 489

6

6

0

174

174

Transaktioner med aktieägare
Utdelning till aktieägaren

85

Summa transaktioner med
aktieägare
Utgående balans per 20081231

30

Ingående balans per 20090101
Disposition av föregående års resultat

0

Totalresultat
Årets resultat

0

174

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt

52

52

52

Säkring av nettoinvestering

11

11

11

Omräkningsdifferens

22

22





85





85



85

Summa totalresultat





85



174

89

0

89

34

286

174

1 393

7

1 400

Utgående balans per 20091231
MODERBOLAGET, MSEK

200

1 047

Not Aktie

30

Reserv

kapital
Ingående balans per 20080101

200

Fond för Balanserade

fond verkligt värde
100

4

Disposition av föregående års resultat

Årets Summa

vinstmedel resultat
1 110

181

181

181

1 587
0

Utdelning till aktieägaren

85

85

Erhållna koncernbidrag

15

15

Skatteeffekt på erhållna koncernbidrag

5

Kassaflödessäkringar, efter skatt

45

Säkring av nettoinvestering

24

Utgående balans per 20081231

30

Ingående balans per 20090101

5
45
24

Årets resultat

0

0

200

100

73

1 216

0

1 443

200

100

73

1 216

0

1 443

Disposition av föregående års resultat

0

0

0

Erhållna koncernbidrag

4

4

Skatteeffekt på erhållna koncernbidrag

1

1

Kassaflödessäkringar, efter skatt

52

Säkring av nettoinvestering

11

52
11

Årets resultat
Utgående balans per 20091231

59

22

Summa övrigt totalresultat

30

200

100

10

1 219

129

129

129

1 380
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
MSEK

Not

2009

Moderbolaget

2008

2009

2008

223

27

178

11

340

305

262

261

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

31

Betalningar avseende avsättningar

55

8

53

5

Betald skatt

10

34

9

25

Kassaflöde från den löpande verksamheten

52

290

22

242

116

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

5

91

11

Ökning/Minskning av kortfristiga skulder

18

22

86

7

Kassaflöde från den löpande verksamheten

75

221

97

119

Investeringsverksamheten
Avsättningar

0

2

0

0

30

22

30

20

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

237

465

145

400

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

166

27

166

15

Förändringar i kortfristiga placeringar

179

158

179

158

Förändringar i långfristiga placeringar

76



76



1

285

0

285

153

589

246

532

Förvärv av immateriella tillgångar

Förvärv av verksamheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utdelning till aktieägaren



85



85

Upptagna lån

148

390

20

390

Amortering av leasingskulder och lån

119

91

108

80





15

6

29

214

73

231

Årets kassaflöde

257

154

270

182

Likvida medel vid årets början

101

255

36

218

358

101

306

36

Erhållna/lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Not 1 - Allmän information
Moderbolaget Green Cargo AB är ett transport och logistikföretag på den europeiska marknaden.
Järnvägstransporter utgör basen i verksamheten. Biltransporter är ett komplement och kombinationen tåg
lastbil blir allt viktigare i vårt erbjudande. För att erbjuda heltäckande logistiklösningar har Green Cargo
också verksamhet inom tredjepartslogistik, vilket innefattar lagring, plockning och distribution. Företagets
största kunder finns främst inom industrierna stål, kemi, bil, verkstad och skog samt handel. För ytterligare
information om verksamheten under 2009 hänvisas till förvaltningsberättelsen.
Moderbolaget Green Cargo AB direktägs till 100 procent av Svenska staten. Green Cargo AB (priv) har sitt
säte i Solna i Sverige och adressen till företagets huvudkontor är:
Box 39, 171 11 SOLNA.
De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 23 mars
2010 och de kommer att föreläggas årsstämman den 16 april 2010 för fastställande.

Not 2  Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
ALLMÄNT
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting
Standards (IFRS) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.2
(Kompletterande redovisningsregler för koncerner) vilken specificerar de tillägg till upplysningar som krävs
enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen.
Tillgångar och skulder är värderade till anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder
som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av
derivatinstrument och finansiella tillgångar/skulder klassificerade som finansiella tillgångar/skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen. Övriga tillgångar och skulder redovisas som
anläggningstillgångar respektive långfristiga skulder.
Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens med undantag för de tvingande regler som framgår i
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2 (Redovisning för juridiska personer).
Redovisningsprinciperna för moderbolaget framgår under rubriken ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
Nedan beskrivs mer väsentliga redovisningsprinciper som har tillämpats. Dessa principer har tillämpats
konsekvent för presenterade år, om inte annat anges.

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Ändrade redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i årsredovisningen
2008. Nya IFRSstandarder och uttalanden från IFRIC under 2009 har inte haft någon påverkan på Green
Cargos resultat och finansiella ställning förutom vad gäller upplysningar och uppställningsformer avseende
de finansiella rapporterna.
Koncernen har tillämpat följande nya och ändrade IFRS från 1 januari 2009.
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IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (omarbetad)

Den ändrade standarden medför att poster som tidigare redovisades direkt mot eget kapital och som inte
utgör ägartransaktioner redovisas i övrigt totalresultat i "Rapport över totalresultat". Rapport över
totalresultat är antingen en förlängd rapport som utgår från den traditionella resultaträkningen med övrigt
totalresultatposter redovisade i direkt anslutning efter årets resultat eller en separat rapport som endast
innehåller de poster som redovisas i övrigt totalresultat. Övrigt totalresultat innehåller exempelvis årets
omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter och kassaflödessäkringar. Green Cargo har
valt att tillämpa en separat rapport som endast innehåller de poster som redovisas i övrigt totalresultat.
En balansräkning som visar företagets finansiella ställning vid början av föregående rapporteringsperiod är
en annan nyhet. Alltså i rapporteringen för helåret 2009 även ställningen vid ingången av 2008. Detta är
dock endast aktuellt om en ny redovisningsprincip tillämpas retroaktivt, någon eller några poster i de
finansiella rapporterna omräknas retroaktivt eller en omklassificering har gjorts. En extra
jämförelsebalansräkning behövs bara om någon post i den balansräkningen påverkats väsentligt av en
retroaktiv ändring. Notupplysningar avseende extra balansräkningen behövs endast för de poster som
påverkats väsentligt.
IAS 23 Låneutgifter (omarbetad)

Den omarbetade versionen kräver att låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller
produktion av tillgång, som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd
användning eller försäljning (kvalificerad tillgång), ska aktiveras. Alternativet att kostnadsföra löpande är
borttaget. De nya reglerna ska tillämpas senast på kvalificerade tillgångar som börjar uppföras 1 januari
2009.
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar (ändring)

Ändringen kräver utökade upplysningar om verkliga värden som redovisas i balansräkningen utifrån tre
nivåer i en s k värderingshierarki. Det föreligger även vissa ändringar när det gäller kvalitativa och
kvantitativa upplysningar om likviditetsrisk.
IFRS 8 Rörelsesegment

Green Cargo tillämpade IFRS 8 i förtid från och med årsredovisningen 2008.

TILLÄMPNING AV REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer
än 50 procent av röstetalet. I ej helägda dotterföretag, redovisas minoritetsintresset i
koncernbalansräkningen som en post inom eget kapital och utgörs av utomstående aktieägares andel av
dotterföretagets resultat och nettotillgångar. Årets resultat som redovisas i resultaträkningen inkluderar
minoritetsandelen och visar således det sammanlagda resultatet hänförligt till såväl moderbolagets ägare
som minoritetsägarna. Fördelningen av årets resultat mellan moderbolagets ägare och minoritetsägarna
specificeras separat.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och
eventualförpliktelser värderas till verkligt värde på förvärvsdagen. Det överskott som utgörs av skillnaden
mellan anskaffningsvärdet för de förvärvade andelarna och summan av verkliga värden på förvärvade
identifierbara tillgångar och skulder redovisas som goodwill. Denna uppkomna goodwill värderas och
redovisas enligt avsnittet immateriella tillgångar. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det
förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Endast
resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens egna kapital.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan
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koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på
att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Omräkning av utlandsverksamheter

Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens utlandsverksamheters balansräkningar från
dessas funktionella valuta till svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. Intäkts och
kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i
övrigt totalresultat och hamnar i koncernens omräkningsreserv. Den ackumulerade omräkningsdifferensen
omförs och redovisas som en del i reavinst eller – förlust i de fall utlandsverksamheten avyttras. Goodwill och
justeringar till verkligt värde som är hänförliga till förvärv av verksamheter med annan funktionell valuta än
svenska kronor behandlas som tillgångar och skulder i den förvärvade verksamheten och omräknas till
balansdagens valutakurs.
Intresseföretag

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 procent och högst 50 procent av rösterna
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på
aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt
eventuella restvärden på koncernmässiga över respektive undervärden. I koncernens resultaträkning
redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt
justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över respektive undervärden.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar investeringens redovisade värde. När koncernens andel i
ett intresseföretags förluster uppgår till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget redovisar koncernen
inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller gjort betalningar för
intresseföretagets räkning. Om intresseföretaget senare visar vinst återgår koncernen till att redovisa sin
andel av dessa vinster först när dessa uppgår till samma belopp som andelen av förlusterna vilka inte
redovisats av koncernen.
Intäkter

Intäkter redovisas när transporterna har genomförts. Intäkter från transporter till och från utlandet redovisas
brutto. Hela faktureringen, även den del som avser utländsk sträcka, redovisas som intäkt. 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 föreligger rimlig säkerhet att företaget
kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget och att bidraget kommer att erhållas.
Statliga bidrag redovisas över resultaträkningen som intäkt. Bidragen periodiseras på samma sätt och över
samma tidsperiod som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Om företaget redan haft
kostnaden som bidraget avser redovisas bidraget som intäkt så snart fordran uppkommer.
Om bidraget lämnas i form av ickemonetär tillgång, till exempel mark, fastställs tillgångens verkliga värde och
redovisas som tillgång och intäkt i balans och resultaträkningarna.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, betald semester med mera
redovisas som en kostnad i aktuell intjänandeperiod.
Pensioner

Pensionsplanerna klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Avgiftsbestämda
planer innebär att pension utgår med överenskommet belopp och förmånsbestämda planer innebär att
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pension utgår med en procentuell andel av lönen.
De huvudsakliga pensionsplanerna inom Green Cargo AB är PA 03 (administrerad av SPV) som är både en
förmåns och avgiftsbestämd plan samt ITPplanen som är en förmånsbestämd plan. Den förmånsbestämda
delen av PA 03 är ej väsentlig och planen klassificeras därmed som avgiftsbestämd. ITPplanen
administreras av Alecta och är en gemensam plan för flera arbetsgivare. I UFR 6 uttalas att den information
som Alecta meddelat företagen för närvarande inte innehåller de upplysningar som krävs för att kunna
redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Planen redovisas därför som en avgiftsbestämd plan
enligt punkt 30 i IAS 19. Avgifterna för avgiftsbestämda planer kostnadsförs när den anställde utför sina
tjänster, alltså under anställningstiden.
Dotterföretaget TGOJ Trafik AB har pensionsplaner som klassificeras som förmånsbestämda. För dessa
planer nuvärdeberäknas det framtida formella och informella åtagandet med hjälp av aktuariella antaganden.
Vid värdering av förmånsbestämda pensionsförpliktelser har den så kallade Projected Unit Credit Method
(PUCM) använts, i enlighet med IAS 19. PUCM innebär att den slutgiltiga förpliktelsen periodiseras linjärt
mellan den tidpunkt som först ger upphov till en kostnad enligt planen, vanligen anställningstidpunkten, och
den tidpunkt vid vilken den anställde förväntas gå i pension. Ersättningarna fördelas på innevarande period
och tidigare perioder för att fastställa kostnader för tjänstgöring under innevarande period och nuvärdet av
pensionsförpliktelsen. Åtagandet ökas eller minskas med aktuariella förluster och vinster och minskas med
kostnader för åtaganden som avser tidigare tjänstgöringstid (vid förändring av förutsättningarna, till exempel
löneökningar) samt värdet av förvaltningstillgångarna. Ackumulerade aktuariella vinster och förluster vid
årets början redovisas i resultaträkningen fördelat över återstående tjänstgöringstid till den del de överstiger
10 procent av det högsta av nuvärdet av förpliktelsen och förvaltningstillgångarna vid årets början (den så
kallade ”korridoren”).
Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning redovisas direkt när företaget har en fastställd kommunicerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. Vid arbetsbefrielse under
uppsägningstiden görs en avsättning för uppsägningslönen direkt, vid arbetsplikt kostnadsförs
uppsägningslönen under uppsägningstiden.
Skatter

Redovisad skatt utgörs av aktuell samt uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då
underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. Den aktuella skatten
baseras på periodens resultat och beräknas på balansdagens skattesats. Aktuell skatt är skatt som ska
betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare
perioder. Skattelagstiftningen innehåller andra regler än vad som följer av god redovisningssed vad gäller
tidpunkt för beskattning av vissa affärshändelser. Uppskjuten skatt redovisas på skillnader vilka härigenom
uppstår mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skulder, så kallade
temporära skillnader, samt även på underskottsavdrag.
Vad beträffar värderingen av uppskjutna skattefordringar, det vill säga värdet av framtida skattereduktioner,
gäller att uppskjutna skattefordringar redovisas om det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida
skattepliktiga överskott. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms
sannolikt att de kan utnyttjas.
Skattelagarna i Sverige ger företag möjlighet att skjuta upp skattebetalning genom avsättning till obeskattade
reserver. I koncernens balansräkning behandlas dessa såsom temporära skillnader, det vill säga uppdelning
sker mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital (balanserat resultat). I koncernens resultaträkning
fördelas bokslutsdispositioner mellan uppskjuten skatt och årets resultat.
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Immateriella tillgångar

Goodwill utgör det värde varmed förvärvspriset överstiger verkligt värde på de nettotillgångar koncernen
förvärvat i samband med ett företagsförvärv. Goodwill vid förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella
tillgångar. Goodwill vid förvärv av intresseföretag ingår i värdet på innehav i intresseföretag. Goodwill testas
årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningsprövning görs även då indikationer finns på att en
värdenedgång kan ha skett. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat
värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten.
Utgifter för utveckling av programvara för eget bruk redovisas som tillgång i balansräkningen, under
förutsättning att framtida effektivitetsvinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter. Utgifter för anställd
personal, utbildning och löpande underhåll kostnadsförs löpande. Balanserade utvecklingsutgifter består
främst av utgifter för utveckling av ITsystem och skrivs av linjärt under den beräknade nyttjandeperioden.
Avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter är 35 år.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av och
nedskrivningar. Utgifter för förbättringar utöver tillgångens ursprungliga nivå ökar tillgångens redovisade
värde. Utgifter för reparation och löpande underhåll redovisas som kostnad.
Avskrivningar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden, beräknad nyttjandeperiod och förväntade
restvärden. Nedskrivning sker i de fall då det redovisade värdet är högre än det högsta av beräknat
nyttjandevärde och tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader. Nyttjandevärdet baseras
på framtida diskonterade kassaflöden från användande av tillgången inklusive beräknat restvärde vid
nyttjandeperiodens slut.
Linjär avskrivningsmetod tillämpas och följande avskrivningstider gäller:
Tillgångsslag

Avskrivning i %

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

24
5
45
1020
520

Vissa komponenter i bolagets lokpark har en nyttjandeperiod som är kortare än den totala livslängden för
loket ifråga och ersätts därför regelbundet vid periodiska underhåll (så kallade revisioner). Dessa
komponenter särskiljs och skrivs av som separata enheter över denna kortare nyttjandeperiod
(komponentavskrivningsmetoden). Även för byggnader särskiljs komponenter, som skrivs av över en kortare
nyttjandeperiod.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde
och redovisas i resultaträkningen.
Nedskrivningar

Goodwill och andra immateriella tillgångar som har en obestämd 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
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dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar återförs om det har skett en förändring i de
antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast i den
utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som
tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då
skulle ha gjorts. Nedskrivningar på goodwill återförs inte.
Leasing

Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de
ekonomiska risker och förmåner som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till
leasetagaren. Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i balansräkningen.
Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som lång och kortfristiga leasingskulder.
Leasingperioden är den period som tillgångarna ska leasas enligt avtal. Tillgångar enligt finansiella
leasingavtal skrivs av över beräknad nyttjandeperiod. Betalning av leasingavgifterna uppdelas i
räntekostnader och amortering av skulderna.
Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operationellt. Operationell leasing innebär att
leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet.
Varulager

I koncernen finns lager av reservdelar och lager av diesel. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip
till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Vid bestämmande av
anskaffningsvärdet för reservdelar används genomsnittsmetoden. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet
för diesel görs en beräkning av när en genomsnittlig liter inhandlades med hjälp av lagrets genomsnittliga
omsättningshastighet. Det inköpspris som förelåg vid denna anskaffningstidpunkt ligger till grund för
värderingen av dieseln. Vid bedömning av inkurans tas hänsyn till lagrets ålder och omsättningshastighet.
Förändringen mellan årets in och utgående inkuransreserv påverkar i sin helhet rörelseresultatet.
Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel,
kundfordringar, aktier, lånefordringar och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder återfinns
leverantörsskulder, låneskulder samt derivat.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med
tillägg för transaktionskostnader förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång/skuld som
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker 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 köpkurser. För onoterade värdepapper fastställs
verkligt värde till emittentens eller banks värdering.
Inga finansiella tillgångar eller skulder redovisas till ett värde som väsentligt avviker från verkligt värde.
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Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: finansiella tillgångar/skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, andra långfristiga
värdepappersinnehav, finansiella instrument som hålles till förfall och övriga skulder. Klassificeringen är
beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Klassificeringen prövas vid varje
rapporteringstillfälle.
Finansiella tillgångar / skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Denna kategori har två underkategorier: finansiella tillgångar/skulder som innehas för handel och sådana
som från första början hänförs till kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Derivatinstrument kategoriseras som innehav för handel om de inte är identifierade 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 12 månader från balansdagen.
Tillgångarna/skulderna omvärderas löpande till verkligt värde. Realiserade och orealiserade vinster och
förluster till följd av förändringar i verkligt värde ingår i resultaträkningen i den period de uppstår.
I denna kategori ingår kassa, bank och liknande tillgångar, samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos
banker och motsvarande institut samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid understigande tre
månader. Kategorin inkluderar även kortfristiga placeringar, vars ursprungliga löptid överstiger tre månader.
Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är ickederivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara
betalningar. Värdering görs till upplupet anskaffningsvärde. Med upplupet anskaffningsvärde avses det
värde till vilket en finansiell tillgång eller skuld värderas när den initialt bokas upp i balansräkningen, med
avdrag för eventuella återbetalningar, och med tillägg eller avdrag för periodisering av eventuell skillnad
mellan det initialt bokförda beloppet och återbetalningsbeloppet. Kundfordringar tas efter individuell
värdering i balansräkningen upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringars förväntade löptid
är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar
redovisas i rörelsens kostnader. Fordringar i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs.
Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser på
finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Undantag är då transaktionerna utgör
säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden, då vinster/förluster redovisas i
övrigt totalresultat.
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Avser aktier och andelar för vilka marknadsnoteringar ej förekommer, och där ett verkligt värde inte går att
fastställa. Värdering görs till ursprungligt anskaffningsvärde, i vissa fall med beaktande av ackumulerade
nedskrivningar.
Finansiella instrument som hålles till förfall

Finansiella instrument som hålles till förfall är ickederivata finansiella tillgångar med fastställda eller
fastställbara betalningar och fastställd löptid som avses att behållas till förfall. De ingår i
anläggningstillgångar utom i de fall då förfallotidpunkten ligger mindre än 12 månader efter balansdagen, då
de klassificeras som omsättningstillgångar. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet
anskaffningsvärde.
Övriga skulder

Skulder till kreditinstitut, leasingskulder, checkräkningskredit samt leverantörsskulder kategoriseras som
”Andra skulder” och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulders förväntade löptid är kort,
varför skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Långfristiga skulder har en förväntad löptid
längre än ett år medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år.
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Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder

Värdeförändringar av derivatinstrument redovisas i balansräkningen. Metoden för att redovisa den vinst eller
förlust som uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet identifieras som ett säkringsinstrument, och,
om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats. Koncernen använder sig av kassaflödessäkringar i
form av valutaterminskontrakt, valutaoptionskontrakt och ränteswapavtal för att minska sin 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 derivatinstrument som identifieras som
kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, redovisas i övrigt totalresultat. Den
vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultaträkningen.
Ackumulerade belopp i övrigt totalresultat återförs till 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 redovisas 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
utlandsverksamheten avyttras helt eller delvis.
Avsättningar

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

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och
vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande
som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas.
Lånekostnader

Lånekostnader som avser konstruktion av en tillgång för vilken lånekostnader ska inräknas i
anskaffningsvärdet aktiveras under den tid som krävs att slutföra arbetet och att färdigställa tillgången för
dess avsedda användning. Övriga lånekostnader kostnadsförs.
Segmentsredovisning

Green Cargo AB är organiserat i tre verksamhetsgrenar vilka består av järnväg, bil samt logistik.
Verksamhetsområdena rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som
lämnas till den högste verkställande beslutsfattaren. Koncernledningen har identifierats som den högste
verkställande beslutsfattaren. Det är endast moderbolagets verksamhet som delas in per segment.
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Uppföljning sker även av dotterbolagen, vilka utgör egna segment. Verksamheten styrs och utvärderas
baserat på verksamhetsgrenar och inte geografiska områden.
Kassaflödesanalys

Green Cargo AB redovisar kassaflödesanalysen enligt den indirekta metoden. Vid indirekt metod är
utgångspunkten årets resultat före skatt och justeringar görs för resultatposter som inte är
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 utbetalningar 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 kassaförändringen till följd av
förvärvet/försäljningen, dvs summan av försäljningspris och dotterföretagets likvida medel.
I kassaflöde från finansieringsverksamheten redovisas kassatransaktioner till följd av företagets finansiering.
Här redovisas således upptagna lån förutom leasingskulder, amortering av lån (även amortering av
leasingskulder), nyemissioner, aktieägartillskott, koncernbidrag och utbetald utdelning.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2.2. Enligt RFR 2.2 ska moderbolaget som huvudregel tillämpa de
IFRS/IAS som tillämpas i koncernredovisningen. Från denna regel görs i rekommendationen vissa undantag
och tillägg beroende på lagbestämmelser, främst i ÅRL, samt på sambandet mellan redovisning och
beskattning.
Koncernens redovisningsprinciper tillämpas även i moderbolaget om inte annat anges. Alla avvikelser från
koncernens principer framgår nedan.
Innehav i dotterföretag och intresseföretag

Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden i
enlighet med ÅRL. Enligt anskaffningsvärdemetoden redovisar ägarföretaget sin andel i dotterföretag och
intresseföretag till anskaffningsvärde. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar och då under
förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa
vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde.
För dotter och intresseföretag som är handelsbolag respektive kommanditbolag redovisas dock
resultatandelen i resultaträkningen. Moderbolagets andel av handelsbolagets eller kommanditbolagets
resultat tas upp som en finansiell post och motsvarande belopp bokas som en fordran/skuld till
dotterföretaget eller intresseföretaget.
Koncernbidrag och aktieägartillskott

Bolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet UFR 2 från Rådet för
finansiell rapportering.
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Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren.
Därefter sker prövning av värdenedgång.
Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens totala skatt.
Eftersom koncernbidraget inte utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas det direkt mot balanserade
vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt.
Utformning av finansiella rapporter

IAS 1 som behandlar de finansiella rapporternas struktur och innehåll ska inte tillämpas vad avser balans
och resultaträkningarna. I stället ska balansräkningarna och resultaträkningarna ställas upp i enlighet med
vad som anges i Årsredovisningslagen. I koncernredovisningen görs i balansräkningarna ingen uppdelning i
fritt och bundet eget kapital vilken däremot görs i moderbolaget i enlighet med ÅRL.
En översyn har gjorts av RFR 2.2 punkt 14 i syfte att balans och resultaträkningar från noterade juridiska
personer i möjligaste mån ska överensstämma med dem som presenteras för koncernen. Rådet för finansiell
rapportering anser dock att alternativet i IAS 1, en enda rapport över totalresultat, inte är förenlig med
svensk lag. Andra beteckningar än resultaträkning och balansräkning anses inte heller tillåtna. RFR 2.2
ändras därför så att noterade juridiska personer ska tillämpa det alternativ som ges i IAS 1 p. 12. En rapport
över totalresultat ska presenteras i tillägg till en resultaträkning. Det förtydligas även att noterade juridiska
personer omfattas av kravet i IAS 1 på en ingående balansräkning för den tidigaste jämförelseperioden, vid
retroaktiv tillämpning av redovisningsprinciper, retroaktiv omräkning eller omklassificering. Denna punkt ska
tillämpas vid utformningen av finansiella rapporter som avser räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010
eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras och Green Cargo har valt att tillämpa detta i förtid från och
med årsredovisningen 2009.
Frivillig tillämpning av särregler i ÅRL innebär att företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning bland
annat får dela upp avsättningar i en långfristig respektive kortfristig del. Denna särregel tillämpas av Green
Cargo AB.
Värdering av immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod

Värdering av immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod ska inte tillämpas enligt IAS 38. Istället
tillämpas bestämmelserna om avskrivningar i ÅRL. Nyttjandeperioden för en immateriell tillgång ska anses
uppgå till högst fem år, om inte en annan längre tid med rimlig grad av säkerhet kan fastställas.
Finansiella garantiavtal

I enlighet med RFR 2.1 punkt 72 tillämpas inte reglerna i IAS 39 beträffande finansiella garantiavtal i
moderbolaget avseende garantiavtal till förmån för dotter och intresseföretag. När detta undantag tillämpas
följs istället reglerna för redovisning och värdering i IAS 37. Anledningen till detta undantag från redovisning
av finansiella garantier avseende garantiavtal till förmån för dotter och intresseföretag är sambandet mellan
redovisning och beskattning.

Not 3  Viktiga uppskattningar 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 bedömningar påverkar i rapporterna redovisade
tillgångs och skuldposter respektive intäkts och kostnadsposter samt lämnad information i övrigt, bland
annat om eventualförpliktelser. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
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under rådande förhållanden. Härigenom dragna slutsatser utgör grunden för avgöranden rörande
redovisade värden på tillgångar och skulder, i de fall dessa inte utan vidare kan fastställas genom
information från andra källor. Verkligt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs
eller andra förutsättningar gäller. De uppskattningar och bedömningar som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår
diskuteras nedan.
Utfall avseende reserv för osäkra kundfordringar kan skilja sig mot de bedömningar och uppskattningar som
gjorts. Detta beror bland annat på utfall avseende tvister och kunders betalningsförmåga.
Tvister med leverantörer kan få ett annat utfall än det som uppskattats.
Avsättningen avseende olyckskostnader bedöms vara osäker till belopp. Ansvarsfrågan samt uppkomna
kostnader kan vara svåra att bedöma och utredningarna kan ta tid. Reserven grundas på bolagets bästa
uppskattning om bedömt utfall.
Avsättningar för förlustkontrakt kan vara osäkra till belopp då de inrymmer antaganden om framtida
händelser, såsom transportvolymer, effektiviseringsmöjligheter med mera.
Uppskjuten skatt redovisas på skillnader vilka härigenom uppstår mellan det skattemässiga värdet och det
redovisade värdet av tillgångar och skulder, så kallade temporära skillnader, samt på underskottsavdrag.
Värderingen av underskottsavdrag och koncernens förmåga att utnyttja underskottsavdrag baseras på
ledningens uppskattningar av framtida skattepliktiga inkomster.

Not 4  Standarder som har publicerats men ännu ej tillämpas
av bolaget
Följande standarder och tolkningar av befintliga standarder har publicerats och är obligatoriska för
koncernens redovisning för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 eller senare, men har inte tillämpats
i förtid. Beskrivningen avser endast de standarder och tolkningar som bedöms relevanta för Green Cargo.

IAS 27 KONCERNREDOVISNING OCH SEPARATA FINANSIELLA RAPPORTER (ÄNDRING)
Ändringen gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Den omarbetade standarden kräver
att effekterna av alla transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande (tidigare minoritetsägare)
redovisas i eget kapital om de inte medför någon ändring i det bestämmande inflytandet och dessa
transaktioner ger inte längre upphov till goodwill eller vinster och förluster. Standarden anger också att när
ett moderföretag mister det bestämmande inflytandet ska eventuell kvarvarande andel omvärderas till verkligt
värde och en vinst eller förlust redovisas i resultaträkningen. Green Cargo kommer att tillämpa IAS 27
(ändring) framåtriktat för transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande från den 1 januari
2010.

IFRS 3 RÖRELSEFÖRVÄRV (OMARBETAD)
Ändringen gäller för räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare. Den omarbetade standarden fortsätter
att föreskriva att förvärvsmetoden tillämpas för rörelseförvärv men med några väsentliga ändringar.
Exempelvis redovisas alla betalningar för att köpa en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen, medan
efterföljande villkorade betalningar klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen.
Innehav utan bestämmande inflytande i den förvärvade rörelsen kan valfritt för varje förvärv värderas
antingen till verkligt värde eller till den proportionella andel av den förvärvade rörelsens nettotillgångar, som
innehas av innehavare utan bestämmande inflytande. Alla transaktionskostnader avseende förvärv ska
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kostnadsföras. Green Cargo kommer att tillämpa IFRS 3 (omarbetad) framåtriktat för alla rörelseförvärv från
den 1 januari 2010.

IAS 38 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR (ÄNDRING)
Ändringen är en del av IASBs årliga förbättringsprojekt som publicerades i april 2009 och Green Cargo
kommer att tillämpa IAS 38 (ändring) från samma tidpunkt som IFRS 3 (omarbetad) tillämpas. Ändringen ger
förtydliganden vid värdering till verkligt värde av en immateriell tillgång som förvärvats i ett rörelseförvärv.
Enligt ändringen får immateriella tillgångar grupperas och behandlas som en tillgång om tillgångarna har
liknande nyttjandeperioder. Ändringen kommer inte att ha någon väsentlig inverkan på koncernens
finansiella rapporter.

Not 5  Transaktioner med närstående
Svenska staten äger 100 procent av Green Cargo AB. Förutom de dotter och intresseföretag som framgår
av not 19 definieras närstående företag som övriga statliga bolag med marknadsmässiga krav, affärsverket
Statens Järnvägar samt Banverket. Transaktioner med dotterföretag avser enbart moderbolaget medan
uppgifter för övriga närstående företag avser hela koncernen. Moderbolagets andel utgör över 95 procent av
försäljningen och minst 90 procent av inköp, fordringar och skulder.
I denna not har koncernföretag samt övriga närstående företag där mellanhavandet är noll eller försumbart
inte specificerats.
Lennart Pihl tillträdde som tillförordnad verkställande direktör på konsultbasis den 1 juli 2009. Konsultarvode
har utgått med 1,9 MSEK under 2009. Till övriga inom koncernens ledning och styrelse har inga inköp eller
försäljningar förekommit utöver de löner och ersättningar som framgår av not 9. På balansdagen fanns inga
väsentliga fordringar eller skulder hänförliga till annat än lön och ersättningar.
Koncernen
Försäljning av varor och tjänster

2009

2008

260

315

18

12

CargoNet AB

268

276

CargoNet AS

114

110

DB Schenker Rail Scandinavia A/S

115

0

29

41

Dotterföretag: (avser moderbolaget)
Nordisk Transport Rail AB
TGOJ Trafik AB
Intresseföretag:

SeaRail OY
Övriga närstående företag:
Banverket

96

77

Posten AB

152

148

SJ AB

2

1

Summa försäljning av varor och tjänster till närstående:

1 054

980

Inköp av varor och tjänster

2009

2008

Nordisk Transport Rail AB

43

37

Hallsbergs Terminal

19

19

KB Sveterm

14

24

TGOJ Trafik AB

21

32

CargoNet AB

38

41

CargoNet AS

56

46

160

3

568

576

Dotterföretag: (avser moderbolaget)

Intresseföretag:

DB Schenker Rail Scandinavia A/S
Övriga närstående företag:
Banverket
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Jernhusen AB

37

27

Posten AB

38

11

9

12

SJ AB
Statens Järnvägar

23

40

Summa inköp av varor och tjänster från närstående:

1 026

868

Utestående fordringar på närstående

2009

2008

Green Cargo Fastigheter AB

9

10

Green Cargo Road & Logistics A/S

3

3

Hallsbergs Terminal

0

29

3

1

Dotterföretag: (avser moderbolaget)

KB Sveterm
Nordisk Transport Rail AB

15

9

TGOJ Trafik AB

21

15

CargoNet AB

39

50

CargoNet AS

18

15

SeaRail OY

1

2

22

11

Intresseföretag:

Övriga närstående företag:
Banverket
Jernhusen AB
Posten AB
Summa utestående fordringar på närstående:

0

4

15

14

146

163

2009

2008

Hallsbergs Terminal

4

5

J Ringborg AB

1

1

KB Sveterm

7

6

51

9

2

5

CargoNet AB

5

4

CargoNet AS

3

4

14

3

Utestående skulder till närstående
Dotterföretag: (avser moderbolaget)

Nordisk Transport Rail AB
TGOJ Trafik AB
Intresseföretag:

DB Schenker Rail Scandinavia A/S
Övriga närstående företag:
Banverket

212

107

Jernhusen AB

2

0

Posten AB

6

0

SJ AB

1

1

Statens Järnvägar

52*

75*

Summa utestående skulder till närstående:

360

220

31

41

* Varav långfristig del:

Försäljning och fordringar på närstående företag enligt ovanstående tabeller består främst av
transporttjänster och andra transportnära tjänster som omfattar bl a lastning/lossning, rangering, växling
samt uthyrning av spårfordon. Transaktioner med KB Sveterm avser huvudsakligen hyra av
logistikfastigheter.
Nedanstående tabell specificerar vad som främst utgör inköp och skulder till närstående.
CargoNet
DB Schenker Rail Scandinavia
Banverket
Statens Järnvägar
Jernhusen AB
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Tågdragning, terminalväxling, underhåll av spårfordon
Tågdragning
Infrastrukturkostnader: banhyra, el för lokdrift
Leasinghyror, räntor och lösen avseende leasade fordon
Hyra av kontor och övriga lokaler
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Not 6  Segmentinformation
Moderbolaget Green Cargo AB är organiserat i tre verksamhetsområden: Rail, Road och Logistics.
Ledningen följer även upp dotterbolagen, men det är endast moderbolagets verksamhet som är indelad i
verksamhetsområden vilka bildar egna segment medan dotterbolagen redovisas som separata segment.
Nedan följer en sammanställning av moderbolagets största segment Rail och Logistics, samt dotterbolaget
NTR. Övriga rörelsesegment uppfyller ej de kvantitativa gränsvärdena för separat segmentsredovisning.
Dessa redovisas gemensamt under övrigt.
Rail  Verksamhetsområdet Rail erbjuder kostnadseffektiva tjänster inom järnvägslogistik. Med tåg som
kärnresurs erbjuder Rail olika transport och logistikupplägg, inom samt till och från Sverige. Rail
tillhandahåller tjänster såsom transporter inrikes och utrikes, systemtransporter, specialtransporter,
entreprenad, intermodal samt biofuel och bioflex.
Logistics  Verksamhetsområdet Logistics är den enda aktören inom tredjepartslogistik som tillhandahåller
egna järnvägslösningar. Logistics tillhandahåller tjänster inom import, förtullning och tullager, lagring,
kundorderregistrering, orderplockning och distribution samt förädling av varor. Logistics erbjuder även
internationella upplägg som inkluderar flöden med återlastning.
Nordisk Transport Rail (NTR)  Bolaget bedriver speditionsverksamhet inom internationell järnvägstrafik. NTR
köper, säljer samt förädlar järnvägstransporter och logistiklösningar i kombination med andra transportslag.
Företagets marknader finns huvudsakligen i Europa.
Koncernen

2009
Rail

Logistics

NTR

Övrigt

Eliminering

Totalt

interna
transak
tioner
Rörelseintäkter

4 065

730

688

414

Interna intäkter

9

2

43

189

243

0

Totala intäkter

4 074

732

731

603

243

5 897

Rörelsekostnader

3 721

647

728

754

Interna kostnader

117

20



106

Avskrivningar

161

17

1

59

Fördelade kostnader

247

17



264

Rörelseresultat

172

31

2

52

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Tillgångar1)

5 897

5 850
243

0
238
0

0

191

0

223

23

5

4

0

195

26

2

52

32

1 737

283

2

706

2 728

639

159

1

98

897

I summa tillgångar ingår:
Inköp av materiella anläggningstillgångar
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Koncernen

2008
Rail

Logistics

NTR

Övrigt

Eliminering

Totalt

interna
transak
tioner
Rörelseintäkter

4 538

637

899

358

Interna intäkter

4

2

37

665

708

0

Totala intäkter

4 542

639

936

1 023

708

6 432

Rörelsekostnader

3 878

470

934

784

Interna kostnader

141

122



445

Avskrivningar

142

14

0

67

Fördelade kostnader

280

16



296

Rörelseresultat

101

17

2

23

Finansnetto

79

12

3

28

22

5

5

5

1 253

145

2

643

2 043

464

17

1

127

609

Resultat efter finansiella poster
Tillgångar1)

6 432

6 066
708

0
223
0

0

143
116

0

27

I summa tillgångar ingår:
Inköp av materiella anläggningstillgångar

1)Tillgångar avser de tillgångar per segment som används i den löpande verksamheten samt vilka som tillförlitligt kan fördelas. De tillgångar som
inkluderas är immateriella samt materiella anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar samt finansiella tillgångar har inte fördelats per segment.

Intäkter från externa kunder härrörs från försäljning av tjänster inom transport samt logistik enligt tabeller
ovan.
Ingen väsentlig kundkoncentration föreligger.
Externa rörelseintäkter fördelade per geografiskt område
Sverige
Övriga länder
Summa

2009

2008

5 031

5 591

866

841

5 897

6 432

Not 7  Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

5

14

5

11

Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet



13



8

Försäkringsersättningar

1

12

1

12

Övriga poster

2

1

1



Summa

8

40

7

31

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

2009

2008

2009

2008

310

258

318

278
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Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Inom 1 år

181

220

189

229

Mellan 1 och 5 år

398

147

454

160

67

50

165

50

646

417

808

439

Senare än 5 år
Summa

Leasingintäkter avseende operationella leasingavtal uppgår under året till:
Koncernen
Leasingintäkter

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

27

21

22

21

Leasingintäkter avseende objekt
som vidareuthyrs externt

Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

25

30

25

30

Framtida minimileaseavgifter avseende objekt
som vidareuthyrs externt

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

Not 9  Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2009

Varav män, %

2008

Varav män, %

Sverige

2 719

90

2 859

89

Summa moderbolaget

2 719

90

2 859

89

Moderbolaget

Dotterföretag
Sverige

257

86

253

83

Danmark

12

67

16

75

Frankrike

6

33

6

33

Schweiz

7

86

7

86

Polen

7

14

7

14

Tjeckien

2

50

2

50

Tyskland

2

50

2

50

Österrike

4

75

4

75

Summa dotterföretag
Summa koncernen

297
3 016

297
90

3 156

I moderbolagets styrelse (exkl arbetstagarrepresentanter) finns 4 män och 3 kvinnor.
I samtliga koncernens styrelser finns 22 män och 4 kvinnor.
I moderbolagets ledningsgrupp ingår 10 män och 3 kvinnor.
I koncernens ledningsgrupper ingår 29 män och 8 kvinnor.
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2009
Löner och ersättningar
Moderbolaget

Löner och ersättningar

484

1 108

1 097

(varav pensionskostnad)
Dotterföretag

Sociala kostnader
473

(98)
124

(95)

55

(varav pensionskostnad)
Summa koncernen

2008

Sociala kostnader

119

56

(19)
1 221

(20)

539

(varav pensionskostnad)

1 227

529

(117)

(115)

Av koncernens pensionskostnader avser 3 (3) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0).
Kostnader till följd av ersättningar vid uppsägning uppgår under året till 21 (5).
Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och övriga
anställda
2009
Moderbolaget
Sverige

Övriga

Styrelse

Övriga

och VD

anställda

och VD

anställda

1)

1 084

Summa moderbolaget

13

(varav tantiem o.d)
Dotterföretag i Sverige
(varav tantiem o.d)

2008

Styrelse
13

8

1)

1 100

1 084

8

1 100

()

()

()

()

3

106

3

101

()

()

()

()

Dotterföretag utomlands
Frankrike
(varav tantiem o.d)
Schweiz
(varav tantiem o.d)
Österrike
(varav tantiem o.d)
Polen
(varav tantiem o.d)
Danmark
(varav tantiem o.d)

0

3

0

2

()

()

()

()

1

2

1

3

()

(0)

()

()

0

0

0

0

()

()

()

()

1

1

1

1

()

()

()

()

0

6

0

6

()

()

()

()

Övriga länder

0

1

0

1

Summa dotterföretag

5

119

5

114

(varav tantiem o.d)

()

()

()

()

Summa koncernen

18

1 203

13

1 214

(varav tantiem o.d)

()

(0)

()

()

1) I

beloppet inkluderas även kostnader för vice VD.

För tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar, årsskiftet 2000/2001, ansvarar Svenska
staten för intjänade och ej betalda pensionsutfästelser till de anställda i moderbolaget som var anställda i
affärsverket Statens Järnvägar före bolagiseringen. För dessa anställda gäller de statliga pensionsplanerna
PA 91 eller PA 03 som administreras av Statens Pensionsverk (SPV). PA 91 är en förmånsbestämd
pensionsplan och PA 03 är både förmåns och avgiftsbestämd. Enligt dessa planer har ett antal anställda rätt
till pensionering vid 60 eller 63 års ålder, s k antastbar pension. De anställda har erbjudits möjlighet att
kvarstanna i dessa planer. Pensionsplanen PA 91 och den förmånsbestämda delen av PA 03 är ej väsentliga
och dessa har därmed i sin helhet klassificerats som avgiftsbestämda pensionsplaner. För alla nyanställda
gäller ITPplanen som normalt har 65 år som pensionsålder. ITPplanen klassificeras som en
förmånsbestämd plan. Den administreras av Collectum och är en gemensam plan för flera arbetsgivare. För
närvarande saknas möjlighet att erhålla de upplysningar som krävs för att kunna redovisa denna plan som
en förmånsbestämd plan. Planen redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. De som är födda 1979 och
senare omfattas av en avgiftsbestämd ITPplan.
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Årets kostnad för avgiftsbestämda planer uppgår för moderbolaget till 120 (95) och för koncernen till 127
(97).
Dotterföretaget TGOJ Trafik AB har även sk antastbara pensioner för vilken skuld redovisas under
avsättningar för pensioner i enlighet med IAS 19.
I övrigt förekommer i koncernen ett flertal olika pensionslösningar, både avgiftsbestämda och
förmånsbestämda. Då dessa i koncernsammanhang har bedömts som ej väsentliga har de ej redovisats
enligt IAS 19.

AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER REDOVISADE ENLIGT IAS 19
Den totala kostnad som redovisas i resultaträkningen avseende förmånsbestämda pensioner
2009

2008

2007

2006

2005

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period

6

4

3

4

3

Räntekostnad

2

2

2

1

1

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

1

2

1

1

0

Aktuariella förluster och vinster

3

1

0

1











2

10

5

4

5

2

Nuvärdet på balansdagen av förmånsbestämda förpliktelser

63

68

50

41

39

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde på balansdagen

41

35

31

23

16

Nettot av aktuariella vinster och förluster som inte redovisas i balansräkningen

22

34

17

12

13

0

1

2

6

10

Reglering
Summa pensionskostnad för året
Pensionsskuld avseende förmånsbestämda planer

Skuld att redovisa i balansräkningen
Specifikation av förändringen av förpliktelsens nuvärde
Förpliktelsens nuvärden den 1 januari

68

50

41

39

28

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år

6

4

3

4

4

Räntekostnad

2

2

2

1

1

Utbetalda förmåner

2

2

2

3

2

11

14

6

0

11

Aktuariell vinst/förlust på förpliktelsen
Reglering
Förpliktelsens nuvärde den 31 december









3

63

68

50

41

39

Specifikation av förändringen av förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 1 januari

35

30

23

16

9

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

1

2

1

1

0

Tillskjutna medel från arbetsgivare

7

5

6

6

5

Utbetalda medel till arbetsgivare

0

0

0

0

0

Aktuariell vinst/förlust på förvaltningstillgångar

2

2

1

0

2

41

35

31

23

16

Skuld vid årets början

0

2

6

10

15

Pensionskostnad

9

5

4

5

2

Utbetalda förmåner

2

2

2

3

2

Tillskjutna medel från arbetsgivare

7

5

6

6

5

Utbetalda medel till arbetsgivare

0

0

0



0

Skuld vid årets slut

0

0

2

6

10

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 31 december
Specifikation av förändringarna i den nettoskuld som redovisas i balansräkningen

Aktuariella antaganden

2009

2008

2007

2006

2005

Diskonteringsränta

3,20%

4,20%

3,75%

3,5%

4,5%

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

3,20%

5,20%

3,75%

3,5%

4,5%

Förväntad löneökningstakt

3,20%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Förändring i inkomstbasbelopp

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Inflation

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Personalomsättning

3,5%

3,5%

5,0%

5,0%

5,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

50,0%

Utnyttjandegrad antastbara pensioner
Livslängd enligt beräkningar i FFFS 2007:31
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Grund för antaganden

För diskonteringsräntan har använts den marknadsmässiga avkastningen på förstklassiga statsobligationer
med 10 års löptid, vilken är den längsta löptid som kan erhållas i Sverige. Förvaltningstillgångarna består av
försäkringsbrev. För dessa har antagits att placering kan göras enligt samma princip som för
diskonteringsräntan. Den förväntade löneökningstakten och förändring i inkomstbasbelopp väntas följa
varandra. Antagandet baserar sig på den ökningstakt som är rimlig i relation till övriga parametrar. För
antagande om inflation har använts Riksbankens långsiktiga mål. Personalomsättning och utnyttjandegrad
antastbara pensioner, baseras på historisk erfarenhet.
Sjukfrånvaro (Helår)
Moderbolaget
Åldersgrupp

Kvinnor

Män

Totalt

30

3,02%

2,82%

2,87%

3149

2,30%

1,25%

1,44%

50

4,53%

4,63%

4,63%

Korttidsfrånvaro (59 dagar)

2,16%

1,54%

1,62%

Långtidsfrånvaro (60 dagar)

3,33%

2,28%

2,41%

Frånvarotid

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Moderbolaget

Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår årsarvode enligt årsstämmans beslut.
Arbetstagarrepresentanter erhåller arvode per sammanträde. Ersättning till verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt
pension.
Ersättningar till styrelsen (KSEK)
Styrelsearvode
Styrelsens ordförande
KarlGunnar Holmqvist

87
1)

Styrelsens ordförande

214

Håkan Buskhe
Styrelseledamot

122

Lotta Lundén
Styrelseledamot

122

Lena Olving
Styrelseledamot

122

Björn Mikkelsen
Styrelseledamot

122

Jan Sjökvist
Styrelseledamot

122

Tryggve Sthen
Styrelseledamot

122

Anne Gynnerstedt
Personalrepresentant

40

Peter Lundmark
Personalrepresentant

40

Stefan Bieder
Suppleant

0

Björn T Johansson
Suppleant

0

Anders Gustavsson
Personalrepresentant, adjungerad
AnnCharlotte Juliusson
1) Avgick

80
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Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare (KSEK)
Lön 1)

Övriga

Summa

förmåner
Verkställande direktör
Sören Belin

Pensions

Pensions

ålder

kostnad

7 430

86

7 516

62

879

2 040

91

2 131

62

530

1 536

75

1 611

65

575

1 298

58

1 356

65

529

1 424

70

1 495

65

341

1 932

76

2 008

65

658

1 808

80

1 888

2 068

46

3 302

3)

Verkställande direktör
Lennart Pihl, konsult

4)

Ekonomidirektör, vice VD
Gunnar Andersson
Divisionschef Marketing and Sales
Mats Hanson
Stabschef Human Resources
Kine Jangren
Stabschef Information,
Communication and Technology
Björn Rosell
Stabschef International,vice VD
Olle Wennerstein
Divisionschef Logistics

65

2)

686

2 114

65

481

75

3 377

65

535

2 353

60

2 413

65

693

1 053

56

1 109

65

354

1 272

60

1 332

65

358

702

40

742

65

290

122

0

122

65

17

Atna Nasiopoulos
Divisionschef Road
Hans Paridon
Divisionschef Business
Jan Lillieborg

5)

Divisionschef Operations
Bertil Nilsson
Stabschef Corporate Communications
Mats Hollander
Divisionschef Customer Service
Anette Löhnn
Stabschef Sustainable Development
Erica Kronhöffer

6)

Stabschef Sustainable Development
BrittMarie Olsson
1) Ingen

7)

rörlig ersättning har utgått under året.

2) Genom
3) Avgick

avstående av lön har erhållits en tilläggsförsäkring som kan lyftas från 60 år.

som verkställande direktör 30/6 2009. Beloppet inkluderar reserveringar för avgångsvederlag.

4) Tillträdde

som tillförordnad verkställande direktör på konsultbasis 1/7 2009. För information om ersättningar se not 5.

5) Avgick

ur ledningsgruppen 26/8 2009. Beloppet inkluderar reserveringar för avgångsvederlag.

6) Avgick

ur ledningsgruppen 11/11 2009.

7) Tillträdde

i ledningsgruppen 12/11 2009.

Övriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån, kostförmån, hushållstjänster samt sjukvårdsförsäkring. Ledande befattningshavare som avstår från
tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i form av lön.

Beredning och beslutsprocess

För 2009 har Green Cargo tillämpat statens riktlinjer rörande anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i företag med statligt ägande av den 20 april 2009, vilket formellt beslutades vid en extra
bolagsstämma den 4 mars 2010. Styrelsen beslutar om anställningsvillkor för verkställande direktör efter
förslag från styrelsens ersättningsutskott. Utskottet behandlar även strukturen i villkoren för övriga i
ledningsgruppen inklusive verkställande direktörer i dotterföretag, som t ex pensionsförmåner, villkor vid
anställningens upphörande, förmåner utöver lön. Verkställande direktör beslutar om lön för ledande
befattningshavare i koncernen. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att 2009 års riktlinjer ska
tillämpas också under 2010.
Incitamentsprogram

Något incitamentsprogram har liksom föregående år inte tillämpats år 2009, varför ingen rörlig ersättning
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under året utbetalats till verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare.
Pensioner

Pensionsåldern för moderbolagets verkställande direktör och ekonomidirektören är 62 år. Övriga ledande
befattningshavare har 65 års pensionsålder och omfattas normalt av ITPplanen, eller annan lösning på
motsvarande kostnadsnivå, varvid alternativregeln tillämpas. Samtliga pensionsförmåner utom
ekonomidirektörens är oantastbara.
Avgångsvederlag

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid
uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 18 månadslöner. Nya inkomster
från annan anställning eller egen verksamhet kan avräknas från uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid
uppsägning från verkställande direktörens sida utbetalas inget avgångsvederlag.
Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid
uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Nya inkomster
från annan anställning eller egen verksamhet ska avräknas från uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid
uppsägning från ledande befattningshavarens sida utbetalas inget avgångsvederlag.

Not 10  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Revisionsuppdrag

2,6

2,3

1,9

1,7

Andra uppdrag

0,2

0,6

0,1

0,6

Revisionsuppdrag

0,2

0,2

0



Andra uppdrag

0,3

0,4





Summa

3,3

3,5

2,0

2,3

Deloitte

Övriga bolag

Not 11  Övriga rörelsekostnader
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet

31

0

31



Summa

31

0

31



Viss del av förväntade flöden av utländska valutor kurssäkras.
Utan dessa kurssäkringar skulle den totala valutakursdifferensen i rörelseresultatet vara  10 (23) i
koncernen och 10 (18) i moderbolaget.

Not 12  Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen

82

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Utdelningar





14



Resultatandel i handelsbolag





1



Nedskrivningar

5







Summa

5



15
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Not 13  Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Ränteintäkter, koncernföretag





1

1

Ränteintäkter, ränteswap



6



6

Ränteintäkter, övriga

15

38

12

34

Summa

15

44

13

41

Not 14  Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008





0

1

Räntekostnader, ränteswap

11



11



Räntekostnader, övriga

53

81

43

61

 räntederivat: ej säkringsredovisade

3

35

3

35

 kortfristiga placeringar

3

6

3

6

 valutaderivat: transaktioner som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning

3

1

3

1

Finansiella valutakursdifferenser

19

37

19

37

Summa

42

160

32

141

Räntekostnader, koncernföretag

Verkligt värdevinster för finansiella instrument:

Not 15  Inkomstskatt
VÄSENTLIGA DELBELOPP I ÅRETS SKATTEKOSTNAD
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

1

1

2

4

Uppskjuten skatt

50

19

47

15

Summa

49

20

49

11

Aktuell skatt

2008

SAMBANDET MELLAN ÅRETS SKATTEKOSTNAD OCH REDOVISAT RESULTAT FÖRE SKATT
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

223

27

178

11

59

8

47

3



8



7

Förändring i skatteeffekt av temporära skillnader där uppskjuten skatt ej bokförts

0

1





Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader /ej skattepliktiga intäkter

4

2

2

1


Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats (26,3%)
Skatteeffekt av ändrad skattesats

Skatteeffekt av avvikande skattesatser i utlandet

0

0



Skatteeffekt av resultat i intresseföretag

6

3





Summa

49

20

49

11

AKTUELL SKATT SOM REDOVISAS DIREKT MOT EGET KAPITAL
Koncernen

83

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Aktuell skatt avseende koncernbidrag





1

4

Summa





1

4
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SKATT HÄNFÖRLIG TILL KOMPONENTER I ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Koncernen

Koncernen

2009

2008

Före

Skatte

Efter

Före

Skatte

Efter

skatt

effekt

skatt

skatt

effekt

skatt

Kassaflödessäkringar

70

18

52

62

17

45

Säkring av nettoinvestering

15

4

11

33

9

24

Summa

85

22

63

95

26

69

Not 16  Immateriella tillgångar
Balanserade

Koncernen

Goodwill

Pågående balanserade

utvecklingsutgifter

utvecklingsutgifter

2009

2008

2009

2008

2009

2008

Vid årets början

81

81

34

34

25

3

Nyanskaffningar

5







25

22

Ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar

18







18



104

81

34

34

32

25

Vid årets början

56

43









Årets avskrivning

14

13









Vid årets slut

70

56









Vid årets början

5

5

26

26





Vid årets slut

5

5

26

26





29

20

8

8

32

25

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört restvärde vid årets slut

Balanserade

Moderbolaget

Goodwill

Pågående balanserade

utvecklingsutgifter

utvecklingsutgifter

2009

2008

2009

2008

2009

2008

Vid årets början

81

81

3

3

24

3

Nyanskaffningar

5







25

21

Ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar

16







16



102

81

3

3

33

24

Vid årets början

56

43

1

0





Årets avskrivning

14

13

1

1





Vid årets slut

70

56

2

1





Vid årets början

5

5









Vid årets slut

5

5









27

20

1

2

33

24

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört restvärde vid årets slut

Koncernen

Total kostnad för utveckling

84

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Utgifter för utveckling som kostnadsförts

22

42

21

42

Avskrivningar

14

13

14

13

Summa

36

55

35

55
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Balanserade utvecklingsutgifter avser till väsentlig del ett projekt avseende avtals och ordersystem samt ett
projekt avseende trafikflödesplaneringssystem. Det redovisade värdet per 20091231 är i koncernen 29 och
genomsnittlig kvarstående avskrivningstid är 6 år.
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Goodwill hänförlig till Logistics verksamhet i Helsingborg uppgår till 5. Resultatet för verksamheten är positivt,
liksom framtida prognoser. Inget nedskrivningsbehov bedöms föreligga. Goodwill hänförlig till Roads
verksamhet i Stockholm uppgår till 3. Inget nedskrivningsbehov bedöms föreligga.

Not 17  Materiella anläggningstillgångar
Koncernen
Mark, markanläggningar

Leasade

Investeringar

och byggnader

byggnader

i hyrda lokaler

2009

2008

2009

2008

2009

2008

Vid årets början

378

390

105

105

60

49

Nyanskaffningar

78

0

127



1

11



16









50

4





5

0

506

378

232

105

66

60

83

72

10

7

39

32



2









13

12

4

3

7

7

Ackumulerade anskaffningsvärden

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

0

1





0

0

Vid årets slut

96

83

14

10

46

39

Bokfört restvärde vid årets slut

410

295

218

95

20

21

Transport

Leasade

medel

transportmedel

Inventarier

Pågående
nyanläggningar

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

Vid årets början

1 200

995

2 168

2 175

220

197

380

59

Nyanskaffningar

29

64

211

146

20

21

431

345

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar

21

26

14

7

3

1





Omklassificeringar

127

167

102

146

7

3

88

24

1 335

1 200

2 263

2 168

244

220

723

380

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

804

636

543

565

145

128





Omklassificeringar

91

107

91

107



1





Avyttringar och utrangeringar

19

19

11

6

3

1





Årets avskrivning

95

80

85

91

19

17





971

804

526

543

161

145





Vid årets början

6

10

888

888

3

3





Nedskrivningar som redovisas i resultaträkningen

0

4





1

0





Vid årets slut

6

6

888

888

2

3





358

390

849

737

81

72

723

380

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört restvärde vid årets slut

I leasade transportmedel ingår investeringar som finansierats med egna medel. Dessa investeringar går inte
att fysiskt skilja från transportmedlen och klassificeras därför som leasade transportmedel. Totalt bokfört
värde av egenfinansierade anläggningar som ingår i leasade transportmedel är 78 (99). Anskaffningar under
året är 7 (34).
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Moderbolaget
Mark, mark

Leasade

Investeringar

anläggningar

byggnader

i hyrda lokaler

och byggnader
2009

2008

2009

2008

2009

2008

Vid årets början

3

3

105

105

59

48

Nyanskaffningar

1

0

127



1

10

Omklassificeringar









4

1

Vid årets slut

4

3

232

105

64

59

Vid årets början

1

1

10

7

37

30

Årets avskrivning

0

0

4

3

7

7

Vid årets slut

1

1

14

10

44

37

Vid årets början

1

1









Vid årets slut

1

1









2

1

218

95

20

22

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört restvärde vid årets slut

Transport

Leasade

medel

transport

Inventarier

Pågående
nyan

medel

läggningar

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

Vid årets början

977

779

2 094

2 100

186

167

327

56

Nyanskaffningar

24

54

211

147

13

17

427

294

Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Vid årets slut

21

22

14

7

0

0





125

166

102

146

7

2

34

23

1 105

977

2 189

2 094

206

186

720

327

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

637

481

527

552

120

106





Omklassificeringar

91

107

91

106









Avyttringar och utrangeringar

18

18

11

7

0

0





Årets avskrivning

81

67

82

88

16

14





791

637

507

527

136

120





Vid årets början

4

4

888

888

2

2





Vid årets slut

4

4

888

888

2

2





310

336

794

679

68

64

720

327

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar

Bokfört restvärde vid årets slut

I leasade transportmedel ingår investeringar som finansierats med egna medel. Dessa investeringar går inte
att fysiskt skilja från transportmedlen och klassificeras därför som leasade transportmedel. Totalt bokfört
värde av egenfinansierade anläggningar som ingår i leasade transportmedel är 78 (99). Anskaffningar under
året är 7 (34).
Byggnader och mark
Koncernen
2008

2009

2008

349

232

0

0

31

31

0

0

Taxeringsvärde byggnader i Sverige

4

4





Taxeringsvärde mark i Sverige

2

2





Bokfört värde byggnader i Sverige
Bokfört värde mark i Sverige
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Not 18  Uppgifter om leasing
Skulder avseende finansiella leasingavtal avser framtida leasingavgifter hänförliga till avtal under finansiell
leasing. Förpliktelser avseende finansiell leasing förfaller till betalning enligt nedan:
Koncernen
2009
Amortering

Ränta

92

24

Mellan ett och fem år

670

Senare än fem år

Summa

2008
Amortering

Ränta

Summa

116

87

38

125

96

766

328

132

460

962

37

999

600

88

688

1 724

157

1 881

1 015

258

1 273

betalning
Inom ett år

Summa

betalning

Skuldens fördelning per valuta

Genomsnittlig ränta

(omräknat i MSEK)

under året (%)

EUR

422

2,17%

1 302

1,93%

695

3,46%

varav med fast ränta
SEK
varav med fast ränta
Summa

1 724

Moderbolaget
2009
Amortering

Ränta

87

22

Mellan ett och fem år

622

Senare än fem år

Summa

2008
Amortering

Ränta

Summa

109

83

35

118

93

715

277

126

403

958

37

995

595

88

683

1 667

152

1 819

955

249

1 204

betalning
Inom ett år

Summa

Skuldens fördelning per valuta (omräknat i MSEK)

betalning

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

EUR

422

2,17%

1 245

1,85%

695

3,46%

varav med fast ränta
SEK
varav med fast ränta
Summa

1 667

Amorteringsdelen av leasingavgifter som förfaller inom ett år redvisas som kortfristig skuld.
Under perioden 20012009 har flera avtal om finansiell leasing träffats med ett flertal motparter. De
finansierade objekten är lok, godsvagnar, lastbilar, truckar, logistikfastigheter och inventarier. Avtalen har en
rörlig basränta och ett restvärde som motsvarar det beräknade ekonomiska restvärdet. Under 2009 har
leasingavtal lösts i förtid med Affärsverket Statens Järnvägar, omfattande 126 lok och 819 vagnar.
Variabla avgifter bestående av effekter av ränteändringar uppgår till ett oväsentligt belopp och redovisas
därför inte separat.
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

50

55





Finansiella leasingkontrakt
Framtida minimileaseavgifter avseende objekt som vidareuthyrs externt

87

RÄKENSKAPER

Årsredovisning 2009 - Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

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

Antal andelar

Andel

Bokfört värde

i %1)
Green Cargo Fastigheter AB, Stockholm

5561676197

4 200

100,0

0

Green Cargo Kombiterminal AB

5567366223

100 000

100,0

0

26115396



100,0

1

5563175966

30 000

67,0

10

Green Cargo Road & Logistics A/S, Glostrup DK
Hallsbergs Terminal AB, Hallsberg

5566438023

1 200

80,0



J Ringborg AB, Norrköping

 Hallsbergs Kombiterminal AB, Hallsberg

5561617191

50 000

100,0

1

KB Sveterm

9166319492



99,8

30

Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg

5563369270

100 000

100,0

74

 Nordisk Transport Rail Austria GmbH, Wien, AU



100,0



 Nordisk Transport Rail GmbH, Berlin, DE



100,0



 Nordisk Transport Rail Polska Sp. Z.o.o., Warzawa, PL



100,0



2 993

100,0



1 000

100,0


0

2)

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

329880934

 Züst & Bachmeier S.A., Chiasso, CH
Sandarne Kombiterminal AB

5565875878

600

60,0

TGOJ Trafik AB, Eskilstuna

5561576587

5 000

100,0

Summa
1) Ägarandelen

10
126

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

2) Intresseföretaget

CargoNet äger 20 procent av Hallsbergs Kombiterminal AB.

Koncernen har följande filialer i utlandet:

Nordisk Transport Rail Representation, Prag, Tjeckien
Nordisk Transport Rail Representation, Bratislava, Slovakien
Förändringar av innehav i dotterföretag

I augusti 2009 förvärvade Hallsbergs Terminal AB 20 procent av andelarna i Hallsbergs Kombiterminal AB
och innehar efter förvärvet 80 procent av aktierna. Värdet av förvärvet uppgår till ett ej väsentligt belopp.
I underkoncernen NTR, med moderbolaget Nordisk Transport Rail AB, pågår avveckling av verksamheten i
två dotterföretag. Per den 1 januari 2010 avyttrades samtliga andelar i Züst & Bachmeier S.A.
Försäljningsintäkten understiger bolagets koncernmässiga värde. Vid värdering per balansdagen har
nedskrivning skett vilket belastar koncernens resultat för 2009 med 5. Likvidation pågår av dotterföretaget
NTR Austria GmbH och väntas vara avslutad första halvåret 2010. Detta bedöms inte få väsentlig påverkan
på koncernens resultat eller finansiella ställning.
Andelar i intresseföretag, moderbolaget och koncernen
Org. nr.

Antal

Kapitalandelens

Bokfört

andelar

värde i

värde hos

1)

koncernen

moderbolaget

45

193

236

49

353

301

50

2

0

50

12

14

560

551

i%
Direkt ägda
CargoNet AS, Oslo, NO

983606598

DB Schenker Rail Scandinavia A/S
Hansa Rail GmbH, Frankfurt am Main, DE

HRB 37130

SeaRail OY, FI
Summa
Indirekt ägda
CargoNet AB, Stockholm

5564474616

45





SweKombi AB, Stockholm

5563600526

45





986040471

25





Tömmervogner AS, Oslo
1) Ägarandelen
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Andelar i intresseföretag, koncernen
2009

2008

560

265

0

301

Andel av resultat

23

12

Valutakursdifferenser

23

6

560

560

Ingående balans
Förvärv av andelar i intresseföretag

Utgående balans

Finansiell information i sammandrag avseende väsentliga intresseföretag, totala belopp i företagen:
2009
CargoNet
DB Schenker Rail Scandinavia A/S
SeaRail OY

Reg land

Tillgångar

Skulder

Intäkter

Resultat

Ägarandel %

Norge

1 212

784

1 838

99

45

Danmark

1 294

869

850

55

49

Finland

42

17

104

11

50

Förvärv och omstrukturering av Railtrans OY och SeaRail OY

Green Cargo AB förvärvade per den 1 januari 2009 50 procent av andelarna i intresseföretaget Railtrans OY
från NTR AB.
Den 1 augusti 2009 fusionerades bolaget med intresseföretaget SeaRail OY, vilket också ägdes till hälften av
Green Cargo.
Resterande andelar i de fusionerade bolagen innehas av finska järnvägens bolag för godstrafik, VR Cargo.
Årets koncernförändringar har inte väsentligt påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning. Under
2009 har verksamheten i SeaRail OY omstrukturerats. Kostnader till följd av detta belastar företagets resultat
med 7.
Syftet med transaktionen är att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och effektiva lösningar för järnvägslogistik
mellan Skandinavien samt främst Finland, Ryssland och österut.
Andra åtaganden som kommer att påverka koncernens och moderbolagets finansiella ställning

Vid förvärvet av DB Schenker Rail Scandinavia A/S beslutade ägarna att tillskjuta kapital genom apport av
nya flersystemslok som möjliggör effektiv produktion av järnvägstransporter mellan Skandinavien och
kontinenten. Green Cargo och Railion AG tillskjuter sammanlagt 6 lok var. En första apportemission
genomfördes i december 2008 och avsåg 3 lok från respektive ägare. Återstående del är planerad att
genomföras under 2010. Värdet för de 3 lok som ska överlåtas är 111 och redovisas i balansräkningen
under Tillgångar som innehas för försäljning (se not 24).
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Not 20  Uppskjuten inkomstskatt
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella
skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Beloppen är
som följer:
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Uppskjutna skattefordringar

179

153

167

141

Summa uppskjutna skattefordringar

179

153

167

141

Koncernen
Specifikation över temporära skillnader

Moderbolaget

2009

2008

2009



4





Temporära skillnader avseende leasing

276

295

275

295

Underskottsavdrag

346

146

345

144

60

138

14

99

Summa temporära skillnader

682

583

634

538

Uppskjutna skattefordringar på detta belopp

179

153

167

141

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

Övriga temporära skillnader

Koncernen

2008

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Uppskjutna skatteskulder avsättningar för pensioner

4

5





Uppskjutna skatteskulder avskrivningar över plan

9

9





13

14





Summa uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skatter redovisade i övrigt totalresultat under året framgår nedan:
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Uppskjuten skattefordran avseende finansiella instrument

4

26

4

26

Summa

4

26

4

26

Not 21  Varulager
Koncernen
Redovisade värden

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

3

2

3

2

Reservdelslager, anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde

10

11





Summa bokfört värde

13

13

3

2

Diesellager, anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde

Not 22  Kortfristiga fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget

90

2009

2008

Räntebärande

28

38

Ej räntebärande

20

27

Summa

48

65
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Not 23  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

Förskottsbetalda hyror och liknande

30

19

30

17

Övriga förutbetalda kostnader

33

119

29

116

Upplupna fraktintäkter

77

66

73

62

Övriga upplupna intäkter

27

26

25

25

167

230

157

220

Summa

2008

Not 24  Tillgångar som innehas för försäljning
Under 2009 har Green Cargo AB förvärvat 3 nya flersystemslok med kapacitet att trafikera sträckor både i
Sverige och på kontinenten. Loken ska överlåtas till intresseföretaget DB Schenker Rail Scandinavia A/S och
är ej avsedda för användning i moderbolagets verksamhet.
Tillgångarnas redovisade värde i koncernen och moderbolaget uppgår till 111. Inga intäkter eller kostnader
hänförliga till dessa tillgångar har redovisats i övrigt totalresultat.
Vid förvärvet av DB Schenker Rail Scandinavia A/S beslutade ägarna att tillskjuta kapital genom apport av
nya flersystemslok som möjliggör effektiv produktion av järnvägstransporter mellan Skandinavien och
kontinenten. Green Cargo och Railion AG tillskjuter sammanlagt 6 lok var. En första apportemission
genomfördes i december 2008 och avsåg 3 lok från respektive ägare. Återstående del är planerad att
genomföras under 2010.

Not 25  Övriga långfristiga skulder
Räntebärande
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

Förfallotidpunkt, ett till fem år från balansdagen

182

122

125

2008
83

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

595

562

253

317

Summa

777

684

378

400

Ej räntebärande
Koncernen
Förfallotidpunkt, ett till fem år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen
Summa

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

12

12

9

12









12

12

9

12

Not 26  Avsättningar
Koncernen
OmstruktureringVåtgärder

Pensioner

Övriga avsättningar

1

0

5

6

84

1

15

100

Avsättningar som tagits i anspråk under året

50

1

3

54

Vid årets slut

35

0

17

52

varav kortfristig del

35

0

9

44

0

0

8

8

Vid årets början
Avsättningar som

Totalt

gjorts under året

varav långfristig del
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Moderbolaget
Omstruktureringåtgärder

Pensioner

Övriga avsättningar

1

0

0

1

84



15

99

Avsättningar som tagits i anspråk under året

50

0

3

53

Vid årets slut

35

0

12

47

varav kortfristig del

35

0

9

44

varav långfristig del

0



3

3

Vid årets början
Avsättningar som gjorts

Totalt

under året

Not 27  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Personalrelaterade kostnader
Infraavgifter
Räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalda intäkter
Summa

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

229

223

205

201

13

25

10

19

6

6

6

6

218

205

173

173

33

14

33

12

499

473

427

411

Not 28  Kortfristiga skulder
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Räntebärande

130

162

171

159

Ej räntebärande

984

921

867

786

1 114

1 083

1 038

945

Summa

Not 29  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen
2009

Moderbolaget

2008

2009

2008


Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

3

3



Fastighetsinteckningar

100

100





Andra ställda panter

152

158

30

30

Summa ställda säkerheter

255

261

30

30

375

401

764

690

70

231

64

225

445

632

828

915

Eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser till förmån för koncernföretag
Övriga eventualförpliktelser
Summa eventualförpliktelser

Förändringen av eventualförpliktelser till förmån för koncernföretag avser kreditgarantier till förmån för
Hallsbergs Terminal AB och TGOJ Trafik AB. I moderbolagets eventualförpliktelser ingår även delägar
ansvar i KB Sveterm. I koncernen redovisas motsvarande skulder till sin helhet i balansräkningen.
Minskningen av övriga eventualförpliktelser avser ett garantiåtagande mot CargoNet A/S avseende beställda
godsvagnar. Utöver detta ingår förpliktelser avseende pensioner, motförbindelser för bankgarantier samt
garantier mot tullverk och utländska järnvägsförvaltningar. Dessa förväntas inte generera något utflöde av
resurser.
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Not 30  Särskilda upplysningar om eget kapital
FÖRVALTNING AV KAPITAL
Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål för förvaltning av kapitalet är att trygga
koncernens fortlevnad och handlingsfrihet samt tillse att ägarna även fortsättningsvis erhåller avkastning på
sina placerade medel. Fördelningen mellan eget och lånat kapital ska vara sådan att en god balans erhålls
mellan risk och avkastning. Kapitalstrukturen anpassas om så är nödvändigt till förändrade ekonomiska
förutsättningar och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och anpassa kapitalstrukturen kan koncernen
dela ut medel, öka det egna kapitalet genom utgivande av nya aktier eller kapitaltillskott alternativt minska
eller öka skulderna. Av balansräkningen framgår koncernens skulder och eget kapital. Av rapporten
Förändringar i eget kapital framgår de olika komponenterna i eget kapital och i denna not finns en
specifikation av de olika komponenterna som ingår i reserver.
Det långsiktiga målet för koncernens soliditet är 30%. Målet för avkastning på eget kapital är 10%.

KONCERNEN
Aktiekapital

Antalet aktier uppgår till 2 000 000 och kvotvärdet är 100 kronor per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda.
Inga aktier innehas av bolaget eller av dess dotterföretag.
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
dotterföretag och intresseföretag.
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Specifikation reserver
2009

Belopp vid årets början

2008

Säkrings

Omräknings

Säkrings

Omräknings

reserv

reserv

reserv

reserv

49

2

4

13

Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet

70

62

(varav upplöst mot övriga rörelsekostnader i resultaträkningen)

(37)

(4)

Uppskjuten skatt

18

17

Säkringar av nettoinvesteringar i
utlandsverksamhet:
Redovisat i rapport över totalresultatet

15

33

Uppskjuten skatt

4

9

Valutakursdifferenser:
Intresseföretag
Belopp vid årets slut

22
3

9

31

49

2

MODERBOLAGET
Aktiekapital

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

Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. Det bundna kapitalet består av aktiekapital 200
och reservfond 100. Från och med 2006 görs inga avsättningar till reservfond. Fritt eget kapital utgörs av
fond för verkligt värde, balanserade vinstmedel och årets resultat.
Specifikation fond för verkligt värde
2009

Belopp vid årets början

2008

Säkrings

Omräknings

Säkrings

Omräknings

reserv

reserv

reserv

reserv

49

24

4



Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet

70

62

(varav upplöst mot övriga rörelsekostnader i resultaträkningen)

(37)

(4)

Uppskjuten skatt

18

17

Säkringar av nettoinvesteringar i
utlandsverksamhet:
Redovisat i rapport över totalresultatet

15

Uppskjuten skatt

4

Belopp vid årets slut

94

3

13

33
9
49

24
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Not 31  Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalyser
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

Erhållen ränta

16

39

15

37

Erlagd ränta

59

71

49

52

237

224

205

194

5

12

5

11





0

0

101

4

98

1

Orealiserat resultat vid värdering till verkligt värde

3

41

3

41

Räntor

4

1

4

2

Övrigt

6

47

37

34

340

305

262

261

Förvärv av tillgångar genom finansiell lease

814

121

814

121

Summa

814

121

814

121

359

101

306

36

0

0

0

0

359

101

306

36

Betalda och erhållna räntor

2008

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Rearesultat vid försäljning av rörelse/dotterföretag
Förändringar av avsättningar

Summa
Transaktioner som inte medför betalningar

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
Kortfristiga placeringar med löptid < 3 månader
Summa

Not 32  Checkräkningskredit
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Beviljad kreditlimit

90

60

75

50

Outnyttjad del

90

59

75

50



1





Utnyttjat kreditbelopp

Not 33  Finansiella instrument och finansiell riskhantering
Finansiell riskhantering

Green Cargo är exponerade för olika finansiella risker. Hantering av finansiella risker är reglerade i av
styrelsen fastställd finanspolicy, samt i företagets kreditpolicy. Finanspolicyn slår fast att finansiella risker ska
minimeras och att tillgången på likviditet ska vara säkerställd. Treasuryenheten ansvarar för hanteringen av
finansiella risker.
Likviditetsrisk

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.
Valutarisk

Valutarisk är risken att förändringar i valutakurser negativt påverkar kassaflödet. Valutakursförändringar
påverkar dessutom resultat och balansräkning när intäkter och kostnader, samt tillgångar och skulder,
räknas om från utländsk valuta till svenska kronor.
Valutarisker hänförbara till investeringar i utländsk valuta hanteras främst genom upptagande av lån i
motsvarande valuta för att uppnå ett säkringsförhållande. För Green Cargos innehav i
intresseföretag föreligger dock en riskexponering för valutakursförändringar avseende andelar i CargoNet
och SeaRail. Valutarisken avser främst omvärdering av tillgångar i NOK.
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Risken att förändringar i valutakurser påverkar resultatet och lönsamheten hanteras genom att
prognostiserade intäkter och kostnader i utländsk valuta valutasäkras främst genom försäljning av valuta på
termin, och till en mindre del genom valutaoptioner.
KÄNSLIGHETSANALYS FÖRÄNDRINGAR I VALUTAKURSER, KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
20091231
EUR/SEK
20081231

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital påverkan

+/ 2,5 %

+/ 12 MSEK

+/ 10,5 MSEK

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital påverkan

+/ 2,5%

+/ 0,5 MSEK

+/ 11,3 MSEK

1)

EUR/SEK

1) Känslighetsanalysen

för 2008 avser endast valutasäkringar.

Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till MSEK 21 (10). Värdet av utestående, ej
resultatförda kontrakt, framgår av tabellen nedan.
SÄKRING AV VALUTAFLÖDEN
31 dec 2009, koncernen och moderbolaget

EUR/SEK
Volym

1)

Kurs

2)

Kv 1

2010

3,9

9,96

Kv 2

2010

17,3

10,27

Kv 3

2010

4,9

9,95

Kv 4

2010

14,3

10,75

40,4

10,37

Totalt
Balansdagskurs

31dec

10,35

2009
Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven

31dec
3)

0,7

2009

SÄKRING AV VALUTAFLÖDEN
31 dec 2008, koncernen och moderbolaget

EUR/SEK
Volym

1)

2)

2009

Kv 2

2009

5

9,58

Kv 3

2009

10

10,40

Kv 4

2009

5

9,65

Kv 14

2010

4

9,40

Kv 12

2010

4

9,48

Totalt

15

Kurs

Kv 1

43

Balansdagskurs

31dec

Orealiserat resultat (MSEK)

31dec

9,52

9,73
10,94

2008
redovisat i säkringsreserven

1)Volymen

49,8

2008

är uttryckt i miljoner i lokal valuta.

2)Valutakurs
3) Verkligt

3)

utgörs av spotkurs.

värde, exkl uppskjuten skatt, redovisat under reserver inom eget kapital på kassaflödessäkringar där säkringsredovisning tillämpas.

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
leasingfinansierade investeringar som löper med rörlig ränta. Räntebärande tillgångar utgörs i huvudsak av
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likvida medel samt lång och kortfristiga placeringar. För att hantera ränterisken i skulder används främst
räntederivat i form av ränteswapavtal. Ränterisken för skuldportföljen är /+ 13,5 MSEK (/+ 7,6 MSEK),
inklusive ränteswapavtal, mätt som förändringen av årlig räntekostnad vid en ränteförändring på +/ 1 %.
Ränterisken för tillgångsportföljen är +/ 4,6 MSEK (+/ 3,9 MSEK), mätt som förändringen av årlig ränteintäkt
vid en ränteförändring på +/ 1 %. Ränteriskerna mäts varje vecka.
Per den 31 december 2009 hade koncernen 11 (8) öppna räntederivat där rörlig ränta bytts mot bunden
ränta, med en löptid mellan 11 (10) månader och 9 (9) år. Nominella belopp och räntor för dessa är följande:
2009

2008

Nominellt belopp (MSEK)

Bunden ränta

Rörlig ränta

Nominellt belopp (MSEK)

Bunden ränta

Rörlig ränta

695

3,36

0,51

450

3,43

4,05

SEK

Kreditrisk

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

Krediter i samband med nya avtal och avtalsförlängningar kan beslutas av avtalsadministrationen inom
fastställda ramar. Övriga kreditbeslut tas centralt inom treasuryenheten
Åldersfördelning kundfordringar:1)
Koncernen
2009

2008

2008

2009

2009

2008

2008

Brutto

Reser

Brutto

Reser

Brutto

Reser

Brutto

Reser

verat

verat

verat

verat

Ej förfallet

462

474

446

421

< 30 dagar

116

101

106

53

3090 dagar

3

52

2

32

91180 dagar

5

0

6

> 180 dagar

29

33

30

35

15

26

25

32

605

33

657

35

559

26

528

32

Total

Avsättning för osäkra kundfordringar:
Avsättning vid årets början
Reservering för befarade förluster
Återföring av tidigare reserveringar

3

Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

35

34

32

32

9

5

3

4

10

4

8

4

Konstaterade förluster

1

0

1

0

Avsättning vid årets slut

33

35

26

32

2

1

3

0

Årets kostnad för osäkra fordringar

Total kreditriskexponering:

Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

Kundfordringar

652

686

558

568

Derivatinstrument

21

18

21

18

Lånefordringar



3

3

3

Andra långfristiga värdepappersinnehav

1

1





120

195

120

195
228

Långfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar

72

228

72

Kassa och bank

359

101

306

36

Finansiella garantier

445

568

828

568

1)

97

Moderbolaget

2009

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

Vid förvaltning av likviditet uppkommer kreditrisker relaterade till våra finansiella motparter. Dessa
motpartsrisker är reglerade i finanspolicyn och placeringar tillåts endast i instrument emitterade av motparter
med hög kreditvärdighet, med givna limiter per motpart och för den riskklass som motparterna tillhör.
Refinansieringsrisk

Refinansieringsrisk är risken att ett företag inte kan erhålla finansiering eller att finansiering endast kan
erhållas till avsevärt ökade kostnader. Green Cargo upprätthåller därför en minimilikviditet som består av
banktillgodohavanden, marknadsnoterade placeringar som kan omsättas inom 3 bankdagar samt
outnyttjade, bekräftade, krediter. Löptiderna på koncernens lån ska också fördelas i tiden så att låneförfallen
sprids jämnt eller anpassas till att möta förväntade inbetalningar.
Förfallostruktur på upplåning, koncernen:
Skulder
per 20091231
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Bokfört

Avtalade kassa

6 mån eller

6  12 mån

1  2 år

2  5 år Mer än 5 år

värde flöden (varav ränta)

mindre

(varav

(varav

(varav

(varav

1)

(varav ränta)

ränta)

ränta)

ränta)

ränta)

916

36

9

52

131

688

(102)

(4)

(4)

(9)

(23)

(62)

343

343

343

1 724

1 880

58

57

286

480

999

(156)

(12)

(11)

(47)

(49)

(37)

6

6

814

(externa)
Leasingskulder
Skulder till

6

intresseföretag2)

Skulder
per 20081231
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder (externa)
Leasingskulder

Bokfört

Avtalade kassa

6 mån eller

6  12 mån

1  2 år

2  5 år Mer än 5 år

värde flöden (varav ränta)

mindre

(varav

(varav

(varav

(varav

1)

(varav ränta)

ränta)

ränta)

ränta)

ränta)

936

15

36

52

152

653

(225)

(12)

(12)

(25)

(63)

(110)

343

343

343

1 015

1 273

63

65

133

327

684

(258)

(18)

(19)

(36)

(97)

(88)

711

Skulder till intresseföretag2)

7

7

7

Checkräkning, utnyttjat

1

1

1

belopp

Förfallostruktur på upplåning, moderbolaget:
Skulder
per 20091231
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Bokfört

Avtalade kassa

6 mån eller

6  12 mån

1  2 år

2  5 år Mer än 5 år

värde flöden (varav ränta)

mindre

(varav

(varav

(varav

(varav

1)

(varav ränta)

ränta)

ränta)

ränta)

ränta)

427

27

2

28

76

294

(24)

(2)

(2)

(3)

(9)

(8)

303

303

303

1 667

1 818

54

54

279

436

995

(151)

(11)

(10)

(46)

(47)

(37)

66

66

66

6

6

6

403

(externa)
Leasingskulder
Skulder till
koncernföretag2)
Skulder till
intresseföretag 2)
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Skulder per

Bokfört

20081231
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Avtalade kassa

6 mån eller

6  12 mån

1  2 år

2  5 år Mer än 5 år

värde flöden (varav ränta)

mindre

(varav

(varav

(varav

(varav

1)

(varav ränta)

ränta)

ränta)

ränta)

ränta)

544

8

29

36

105

365

(121)

(8)

(8)

(15)

(41)

(50)

269

269

269

955

1 204

60

62

126

278

678

(249)

(17)

(18)

(34)

(93)

(88)

26

26

26

7

7

7

422

(externa)
Leasingskulder
Skulder till

koncernföretag

2)

Skulder till

intresseföretag 2)

1)

Avtalade framtida kassaflöden inkluderar beräknade räntebetalningar och andra avgifter. Ej diskonterade belopp.

2)

Inkluderar leverantörsskulder, koncernkonton och låneskulder.

Redovisat och verkligt värde på finansiella
instrument
Koncernen, 2009
Tillgångar/skulder

Säkrings

Låne

Andra

Övriga Summa

värderade till

redo

fordringar

långfristiga

skulder bokfört

verkligt värde via

visning

och kund

värde

värde

fordringar

pappers

Upplupet

Upplupet

resultaträkningen1)

innehav
Verkligt värde

Verkligt

Upplupet

värde anskaffnings anskaffnings anskaffnings
värde

värde

värde

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

1

Derivatinstrument
Kundfordringar (externa)

1
615

Fordringar hos intresseföretag

615

37

Långfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar

1

1

37

120

120

72

72

Kassa och bank

359

359

Summa

431

121

652

1

0

1 205

1 724

1 724

343

343

Finansiella skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder (externa)
Skulder till intresseföretag
Derivatinstrument

6
21

Skulder till kreditinstitut
Summa

99

1
403

21

404

6
22

0

0

411

814

2 484

2 909
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Koncernen, 2008
Tillgångar/skulder

Säkrings

Låne

Andra

värderade till

redo

fordringar

långfristiga

verkligt värde via

visning

och kund

värde

fordringar

pappers

Upplupet

Upplupet

Upplupet

anskaffnings

anskaffnings

anskaffnings

värde

värde

värde

resultaträkningen1)

Övriga Summa
skulder

bokfört
värde

innehav
Verkligt värde

Verkligt värde

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

1

1

Derivatinstrument

0

Kundfordringar (externa)

640

Fordringar hos intresseföretag

640

40

Långfristiga placeringar2)

40

195

Kortfristiga placeringar

228

Kassa och bank

101

Summa

524

195
228
101

0

680

1



1 205

1 015

1 015

343

343

Finansiella skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder (externa)
Skulder till intresseföretag
Derivatinstrument
Skulder till kreditinstitut
Summa

1) Tillgångar
2) I

7
21

50

1

422

20

372

7
71





288

711

1 653

2 005

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

jämförelsesiffrorna för 2008 har finansiella tillgångar korrigerats genom omklassificering från kortfristiga till långfristiga placeringar med 195.

Klassificeringen av tillgångarna har skett utifrån återstående löptid och avsikten att behålla dem till förfall.

Koncernen och moderbolaget 2009

Nivå 11)

Nivå 22)

Nivå 33)

Summa
bokfört värde

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen:
 Kortfristiga placeringar
Säkringsredovisade derivatinstrument

72

72

1

1

Säkringsredovisade långfristiga placeringar

120

120

Summa

193

193

21

21

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen:
 Derivatinstrument
Säkringsredovisade derivatinstrument

1

1

Säkringsredovisade långfristiga lån

403

403

Summa

425

425

1) Verkligt värde bestäms utifrån priser noterade på en aktiv marknad.
2) Vid värdering till verkligt värde används marknadspriser, som inte ingår i nivå 1.
3) Verkligt värde bestämt utifrån indata som inte är observerbara marknadsdata.

För mer utförlig information om de olika kategorierna se not 2 "Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper".
Finansiella tillgångar och skulder värderas enligt nivå 2. Verkligt värde på ränte och valutaderivat har
beräknats som de kostnader/intäkter som uppstått om kontrakten stängts på balansdagen. Härvid har
bankernas officiella kurser använts, då sådana finns. I annat fall har värdet beräknats med hjälp av
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avkastningsmodeller baserade på förväntat kassaflöde.
Inga finansiella tillgångar eller skulder redovisas till ett värde som väsentligt avviker från verkligt värde.
Säkringsredovisning

Vid utgången av 2009 tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IAS 39 enligt nedanstående:
 Kassaflödessäkringsredovisning på valutaderivat som används för säkring av framtida betalningar i
utländsk valuta. För information om det belopp som redovisades i övrigt totalresultat samt det belopp som
togs bort från övrigt totalresultat och redovisades i årets resultat, se not 30 "Särskilda upplysningar om eget
kapital". Ingen ineffektivitet föreligger för kassaflödessäkringar.
 Säkringsredovisning av utländska nettoinvesteringar. Valutalån om 24 MEUR togs upp vid förvärvet av
intresseföretaget DB Schenker Rail Scandinavia A/S för att möta värdeförändringar i eget kapital i DB
Schenker Rail Scandinavia A/S.

För mer detaljerad information om redovisning av säkringsinstrument och säkrade poster, se not 2
"Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper".
Vinster/förluster netto på finansiella instrument redovisade i resultaträkningen

Nedanstående tabell visar följande poster som redovisats i resultaträkningen:
Vinster och förluster avseende valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet, inklusive vinster och
förluster hänförliga till säkringsredovisning av kassaflöden
 Vinster och förluster avseende finansiella valutakursdifferenser
 Verkligt värderesultat för finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Nettovinst / Nettoförlust:

Koncernen
2009

Moderbolaget

2008

2009

2008

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

6

9

6

9

21

5

21

5

Lånefordringar och kundfordringar

5

23

5

23

Övriga skulder

23

98

23

98

Ränteintäkter och räntekostnader på finansiella instrument

Nedanstående tabell visar ränteintäkter och räntekostnader avseende Green Cargos samtliga finansiella
tillgångar och finansiella skulder.
Summa ränteintäkter och räntekostnader:

Moderbolaget

2008

2009

2008

15

44

13

41

1

3

1

3

Räntekostnader

64

82

55

63

Varav räntekostnader på finansiella skulder ej värderade till verkligt värde

52

72

44

54

Ränteintäkter
Varav ränteintäkter på finansiella tillgångar ej värderade till verkligt värde
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Underskrifter
Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella
redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den
19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed och
ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger
en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen
står inför.

Solna den 23 mars 2010

Håkan Buskhe

Lotta Lundén

Lena Olving

Styrelseordförande

Ledamot

Ledamot

Björn Mikkelsen

Tryggve Sthen

Jan Sjöqvist

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Anne Gynnerstedt

Peter Lundmark

Stefan Bieder

Ledamot

Personalrepresentant

Personalrepresentant

Lennart Pihl
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 mars 2010

Deloitte AB
Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor
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Styrelse
Håkan Buskhe

Född 1963.
Teknisk licentiat.
Ordförande sedan 2009.
Hemort Malmö.
CEO E.ON Nordic AB.

Lotta Lundén

Född 1957.
Civilekonom.
Ledamot i styrelsen sedan april 2006.
Hemort Stockholm.
Partner i och grundare av
Konceptverkstan AB, Styrelseledamot
i Exportrådet, Bergendahlsgruppen,
Glitter, Lammhults Design Group,
Akademibokhandeln, Twilfit.

Björn Mikkelsen

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

Jan Sjöqvist

Född 1948.
Civilekonom.
Ledamot i styrelsen sedan januari
2001.
Hemort Stockholm.
Ordförande i Nobina AB och Oden
Anläggningsentreprenad AB.
Styrelseledamot i Aspen AB.
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Anne Gynnerstedt

Född 1957.
Ledamot i styrelsen sedan april 2007.
Jur. kand., Stockholms universitet.
Hemort Stockholm.
Chefsjurist och medlem av
koncernledningen i Saab AB (publ.),
ledamot i Saab AB:s amerikanska
dotterbolag.

Tryggve Sthen

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

Lena Olving

Född 1956.
Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers
Tekniska Högskola.
Ledamot sedan maj 2008.
Hemort Göteborg.
Executive Vice President och Chief
Operating Officer (COO) för Saab
AB, styrelseledamot i Gunnebo AB,
ledamot i Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).

Stefan Bieder

Född 1958.
Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan maj 2001.
Hemort Landskrona.
Arbetstagarrepresentant utsedd av
ST.
Anställd sedan 1981.
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Peter Lundmark

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

Björn T Johansson

Född 1960.
Facklig företrädare.
Suppleant i styrelsen sedan maj
2001.
Hemort Laröd.
Arbetstagarrepresentant utsedd av
ST.
Anställd sedan 1984.
Branschordförande ST SpårTrafik.

Anders Gustavsson

Född 1961.
Facklig företrädare.
Suppleant i styrelsen sedan augusti
2004.
Hemort Göteborg.
Arbetstagarrepresentant utsedd av
SEKO.
Anställd sedan 1981.
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Ledning
Lennart Pihl

CEO.
Född 1950.
I verksamheten sedan 2009.

Gunnar Andersson

CFO, Executive Vice President.
Född 1952.
Lämnade verksamheten i februari
2010.

Olle Wennerstein

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

Mats Hanson

Senior Vice President Marketing and
Sales.
Född 1954.
I verksamheten sedan 2000.
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Bertil Nilsson

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

Anette Löhnn

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

Hans Paridon

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

Atna Nasiopoulos

Senior Vice President Logistics.
Född 1950.
I verksamheten sedan 1998.
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Björn Rosell

CIO.
Född 1962.
I verksamheten sedan 2006.

Kine Jangren

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

BrittMarie Olsson

T.f. Director Sustainable
Development.
Född 1968.
I verksamheten sedan 2008.
I ledningsgruppen från november
2009.

Mats Hollander

Director Corporate Communications.
Född 1954.
I verksamheten sedan 2001.
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Green Cargo AB Organisationsnummer 5561196436
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i Green Cargo AB för räkenskapsåret 2009. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 20–108. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet
av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och
koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 23 mars 2010
Deloitte AB

Henrik Nilsson
Auktoriserad revisor

109

Green Cargo AB, org.nr. 556119-6436

Ordlista
Avkastning på eget kapital

Årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Bra miljöval

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning. Företag får ansöka om och – vid uppnådda
kriterier – betala för en tidsbegränsad licens. Green Cargo är det ända rikstäckande godstransportföretag
som klarar kriterierna för Bra Miljövalgodstransporter.
Bruttotonkilometer

Lastens vikt samt vagnvikt och lokvikt multiplicerad med faktisk transportsträcka.
Ecodriving

Körteknik som är sparsam och ekonomisk samtidigt som man värnar om miljön.
EDI (Electronic Data Interchange)

En internationell standard för att över datorer utbyta meddelanden som order, order och
leveranserkännande samt fakturor.
Euro5

Europeisk avgasnorm för tunga fordon, lagkrav från 1 oktober 2009.
Green Cargo Klimatintyg

Vi erbjuder granskning av företags transporter med Green Cargo ur miljösynpunkt. De vars transporter klarar
utsläppsgränsen maximalt 10 g koldioxid per nettotonkilometer erhåller Green cargo Klimatintyg som delas ut
en gång varje vid en ceremoni. Gränsvärdet förutsätter att större delen av transporterna sker med eldrivet
tåg och en mindre del med lastbil eller dieseltåg.
Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling myntades av Brundtlandkommissionen (Världskommissionen för miljö och
utveckling) och definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.”
Intermodala transportlösningar

Transportupplägg där flera transportslag samverkar, exempelvis lösa lastbärare som transporteras med
lastbil och lyfts över till tåg den längre sträckan.
Kontrolltorn

För Green Cargo är det ett gränssnitt där kunden kan få tillgång till orderinformation/orderstatus, exempelvis
möjlighet att följa godsets väg genom logistikkedjan. I kontrolltornet får kunden även tillgång till statistik och
ska kunna skicka beställningar av transporter eller varuleveranser.
Kunddialogen

Återkommande webbaserad kundundersökning där Green Cargo undersöker kundernas nöjdhet och
prioriteringar.
Logistik

Strategisk ledning av inköp, förflyttning, lagring av material, artiklar och färdigvaror samt av tillhörande
informationsflöde. Logistikerns uppgift är att medelst god organisation och smart utnyttjande av
marknadskanaler maximera nuvarande och framtida lönsamhet genom att så kostnadseffektivt som möjligt
tillgodose order.
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Lös lastbärare

Anordning som kan lyftas lastad mellan olika transportslag som lastbil, tåg eller båt. Exempel på lösa
lastbärare är växelflak och container.
Medarbetardialogen

Återkommande webbbaserad undersökning där Green Cargo undersöker medarbetarnas nöjdhet och
prioriteringar.
Medelantal årsman

Medelantal årsanställda räknat i heltidstjänster.
Miljöprestanda

Mätbar miljöpåverkan från en verksamhet.
Miljöpåverkan

Varje förändring i miljön, antingen negativ eller positiv, som helt eller delvis är ett resultat av verksamhet
för produkter eller tjänster.
Måltavlan

Green Cargos affärsplaneprocess som bryter ned Affärsplanens mål och aktiviteter på divisionsnivå och
vidare ut på lokal nivå, med koppling ända till individuella medarbetarplaner. Med månatlig rapportering av
utfall på de olika nivåerna i hela organisationen, är Måltavlan ett verktyg i syfte att åstadkomma ständig
förbättring inom Affärsplanens prioriterade områden. Måltavlans fokusområden är Säkerhet, Medarbetare,
Samhälle, Miljö, Kund och Finans.
Nettoinvesteringar

Gjorda investeringar minskat med avyttrade anläggningar inklusive återlagda avskrivningar för dessa.
Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar dividerat med eget kapital inklusive minoritetsandel.
Nettotonkilometer

Lastens vikt multiplicerad med debiterad transportsträcka.
Olyckskostnader, järnväg

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

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
Soliditet

Eget kapital inklusive minoritetsandel dividerat med balansomslutningen vid periodens utgång.
Speditionsverksamhet

Verksamhet som innebär att för annans räkning men i eget namn ombesörja mottagning, transport, lagring,
omlastning, tullbehandling med mera av gods.
TDS (Tulldatasystem)
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Det datasystem som tullen använder för klarering av import och exportärenden och för att debitera tull och
mervärdesskatt.
TEU (Twentyfoot Equivalent Unit)

Volymer som kan mätas i antal TEU, förkortning för tjugofotsekvivalenter, det vill säga 20 fotscontainer. Idag
är en container ofta 40 fot och räknas då som 2 TEU.
Trafiksäkerhetsindex, järnväg och vägtrafik

Ett index som bygger på en värdering av alla inträffade olyckor underviss tid. Olyckor ges ett i förväg bestämt
värde beroende på allvarlighetsgrad. Alla olycksvärden sätts samman i en formel där resultatet blir ett
indexvärde i en skala från 0 till 100. Index 100 indikerar att inga olyckor har inträffat. Indexvärdet sänks av
olycksantal och allvarlighetsgrad.
Track & Trace

Ett elektroniskt system som tillåter kunden att spåra och följa sitt transportgods.
Tredjepartslogistik

När företag lägger ut delar av logistiken på en tredje part. Ett tredjepartslogistikföretag kan till exempel sköta
transporttjänster, lagerhantering, förädling, sammansättning, justering eller funktionskontroll av varor.
Vagnslast

Transporter som går med järnväg i ett nätverk enligt en fast tidtabell. Kunder kan transportera en eller flera
vagnar med järnväg i ett nätverk, med det som kallas vagnslast. Tåg sätts samman med vagnar från flera
olika företag.
Årets klimatkomet

Green Cargo uppmärksammar ett företag som utifrån sina förutsättningar utvecklat sina transporter på ett
sätt så att klimatpåverkan minskar på ett påtagligt sätt. 2008 gick priset till vinimportören Fondberg som lagt
om sina vintransporter från södra Europa till tåg och 2009 gick priset till Coop som i och med starten av
Cooptågen lyft över de långväga lastbilstransporterna till tåg mellan Helsingborg och Stockholm.
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