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VD har ordet
Det är mycket jag är stolt över när jag tittar tillbaka på Green Cargo
under 2016. Vi nådde samma höga nivå på vårt säkerhetsarbete
som rekordåret 2015 och kvaliteten förbättrades på ett sådant sätt
att kundnöjdheten i december månad är den högsta sedan vi började
mäta. Den ökade omsättningen och de nya transportavtalen bekräftar
att vi är på rätt väg med vår tillväxtstrategi.

Under året har vi tecknat nya transportavtal till ett kontrakts
värde på mer än 860 MSEK där Volvo Cars, Volvo AB, SFL och
Bring representerar några av de stora avtalen. Vi startade en ny
direktlinje mellan Sverige och Belgien, Belgium Direct, som är
ett snabbt alternativ till båt och en utmanare för lastbilsvolymer.
Utöver detta byggde vi upp en komplett norsk verksamhet med
daglig trafik på de flesta större järnvägssträckorna i Norge. Sats

”

Vår strategi fungerar och
känns självklar att fullfölja även
om vi fortsatt har många utmaningar på vägen mot uthållig
och hållbar lönsamhet.

ningen i Norge innebär att vårt nätverk har expanderat med daglig
trafik från Oslo till Bergen, Trondheim, Stavanger och Åndalsnes.
Det här är ett bevis på att vi menar allvar när vi talar tillväxt.
Tillväxt för oss är absolut nödvändigt om vi ska nå den lönsam
het vi behöver för att leverera avkastning till våra ägare och
för att kunna finansiera kommande investeringar i form av lok,
vagnar och IT. Vi tror på att kunna leverera kompletta logistik
lösningar till våra kunder, att geografiskt täcka större delen av
Skandinavien och att via partners nå ut till hela Europa.
Resultatet och försäljningsutvecklingen blev dock inte vad
vi hade tänkt oss, och det tillsammans med att prisnivån i bran
schen är fortsatt mycket pressad gör att vi behöver arbeta ännu

hårdare med vår egen kostnadseffektivitet. De kommande åren
kommer vi att fortsätta utveckla våra arbetssätt och säkerställa
rätt geografisk placering. Under 2017 planerar vi därför bland
annat att flytta huvudkontoret från Solna till Green Cargo Center
i Hallsberg, där vi har vårt operativa center i direkt anslutning
till Sveriges största rangerbangård. Med en effektivare organi
sation kan vi stärka vår leveransförmåga och bättre nyttja våra
kompetenser och resurser. Vi ökar förmågan att vara en pålitlig,
säker och hållbar transportpartner till våra kunder.
Vårt viktigaste ord är ”Hållbarhet”. För oss omfattar
begreppet, förutom hållbar miljö, en hållbar ekonomi, ett
hållbart affärserbjudande, hållbar kvalitet, hållbar säkerhet och
en arbetsmiljö som stimulerar och attraherar medarbetare. Vi
driver sedan hösten 2015 programmet Säkra vanor. Det är ett
arbetssätt som går ut på att stärka och lyfta fram bra säkerhets
beteenden inom vår produktion. Arbetsmodellen har mött stort
engagemang och sparar både hälsa och kostnader samt höjer
kvaliteten i verksamheten.
Vi har under året arbetat hårt och systematiskt med att
förbättra vår kvalitet, i första hand med leveransprecisionen. Vårt
mål är att kunna leva upp till kundernas förväntningar på kvalitet
och pris. Under året förbättrade vi leveransprecisionen med
6 procentenheter och nådde ett månadsutfall på 93 procent
i december, vilket är en tydlig höjning och nära målet på 95
procent. Vi erbjuder lösningar som drastiskt sänker transporter
nas klimatpåverkan samtidigt som vi arbetar för att ytterligare
förbättra vår miljöfördel. Under året har vi utvecklat och installe
rat en start-stoppfunktion i våra diesellok som minskar buller och
klimatpåverkan, allt för att hela tiden bli bättre. Vi ser att det finns
en ökande efterfrågan på klimatvänliga transporter. Allt fler
företag sätter tuffa mål på minskad klimatpåverkan och frågan
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kommer allt högre upp på agendan när våra kunder ser över
sin logistik. Ändå ser vi att järnvägstransporternas andel av det
totala transportarbetet successivt minskar trots den överlägsna
miljö- och klimatprestandan. Detta i ett läge då transporter står
för över 30 procent av koldioxidutsläppen.
Det handlar huvudsakligen om två saker som försvårar
ökningen av andelen godstransporter på järnväg. Det första är att
det behövs konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Priserna
på lastbilstransporter har med undantag för något enskilt år
sjunkit varje år sedan 2009. Under samma tid har banavgifterna
ökat med över 200 MSEK bara för Green Cargo. Det gör det
mycket svårt att erbjuda konkurrenskraftiga intermodala lösningar
med lönsamhet, vilket oftast är alternativet vid förflyttning av gods
från väg till järnväg. Det behövs politiska beslut som återställer
konkurrensneutraliteten till exempel genom att införa den miljö
kompensation som utretts och föreslagits av Trafikverket, och
som infört i flera av EUs länder. För det andra måste Sverige på
längre sikt öka investeringarna i den existerande infrastrukturen.
Tillförlitligheten och kapaciteten måste öka för att vi ska kunna
återställa och öka förtroendet för järnvägen som godstransport
system. Företag ställer krav på punktlighet och ledtider på en nivå
som vi idag ibland har svårt att leva upp till. De måste känna tilltro
och våga ta steget och växla från sin befintliga transportlösning
till en som är mer klimatanpassad.
Det här året har som sagt gett mig mycket att vara stolt över
på Green Cargo. Vår strategi fungerar och känns självklar att
fullfölja även om vi fortsatt har många utmaningar på vägen mot
uthållig och hållbar lönsamhet. Vi har lyckats med mycket och
det har vi gjort tack vare professionella och hängivna medarbe
tare som har höjt effektiviteten och kvaliteten i vår verksamhet
med samma engagemang som de arbetat med att förstå och

”

Vi har under året arbetat hårt
och systematiskt med att för
bättra vår kvalitet, i första hand
med leveransprecisionen.

möta kundernas behov. Det är medarbetarna som gör skillnad
och säkerställer att vi även i fortsättningen kommer att vara det
bästa gröna alternativet på logistikmarknaden.

Solna i mars 2017

Jan Kilström
VD och koncernchef

gods med 1 kg CO2-utsläpp
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En viktig del av Skandinaviskt näringsliv
Green Cargo är en viktig del av det Skandinaviska näringslivet.
Dygnet runt fraktar våra godståg både råvaror och förädlade
varor till industrier i landet och på kontinenten. Slutprodukterna
tar i många fall tåget även till konsumenterna i ett logistiksystem
som lägger grunden för Sveriges välstånd och konsumtion.

Green Cargos kunder finns inom basindustrin där skog, stål och
papper dominerar. Men kunder finns även inom branscher som
kemi/energi, verkstadsindustri, fordonsindustri och dagligva
ruhandel. En annan viktig kundgrupp inte minst i den intermo
dala trafiken är speditörer och lastbilsåkerier. Många av Green
Cargos kunder har internationella transportflöden och för att
leverera internationella transporter samarbetar Green Cargo
med kompetenta partners på kontinenten.

”

Green Cargo binder samman
närmare 300 platser i Sverige.

Green Cargo binder samman närmare 300 platser i Sverige och
tillgodoser transportbehov som varierar från några vagnar om
dagen till hela tåg. Speditionsnätverket består av 200 åkerier i
Sverige som levererar lastbilstransporter till och från tåget. Det
möjliggör för många företag att välja järnvägen även om det inte
är spåranslutna. Med partners länkar Green Cargo dessutom
den svenska marknaden till nära 2 000 orter på den europeiska
kontinenten. Green Cargos system har över 6 000 vagnar, 390
lok och personal i hela landet varje dag för att klara näringslivets

Green Cargos andelar
av godstransporter på
järnväg i Sverige 2016
(tågkilometer)

Koldioxid per nettotonkm,
genomsnitt i Sverige

Green
Cargo
58%

Fördelning mellan trans
portslagen, Green Cargos
transportarbete

Gram
60

Övriga
tågoperatörer
42%

transporter. Blir det problem längs banan så finns resurser att
sätta in för att så snabbt som möjligt komma ifatt med kunder
nas transporter.
Green Cargo är även Norges näst största godtågsopera
tör med daglig trafik mellan Oslo och huvudorterna Bergen,
Stavanger, Trondheim och Åndalsnes. Verksamheten i Norge
etablerades med mycket kort varsel när norska Cargolink i
mitten februari meddelade att de drar sig ur den norska mark
naden. Efter dialog med kunderna beslutade Green Cargo att
starta verksamhet i Norge och på bara sex veckor lyckades
organisationen bygga upp en komplett norsk verksamhet. Den
20 mars rullade Green Cargos första och välfyllda intermodala
tåg i Norge. Verksamheten i Norge växer och driver samtidigt en
ökning i tågtrafiken mellan Norge och Sverige. Ett enda tåg kan
transportera mellan 30 till 40 lastbilstrailers och stora contai
ners, med ökad säkerhet på vägarna och en drastiskt minskad
miljöpåverkan som följd.
Green Cargos transportarbete sker till över 90 procent med
eltåg. Transporter med dieseltåg och lastbil står för mindre än
fem procent var. Därför är Green Cargo, som enda rikstäckande
godstransportföretag, godkänt som Bra Miljöval för godstranspor
ter. När klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och Regeringen
satt mål för en fossilfri fordonsflotta år 2030 levererar Green
Cargo storskaliga fossilfria transporter med eltåg redan idag.

Dieseltåg
3,6%

57

Lastbil 4,0%

30
23

0,11
Eltåg

1

Dieseltåg 2

Lastbil

3

12
Intermodal 4

Eltåg
92,4%

1 Eltåg, förnybar energi, 60 procent fyllnadsgrad
2 D ieseltåg, 60 procent fyllnadsgrad
3 Tung lastbil med släp, 70 procent fyllnadsgrad
4 Antaget 80 procent eltåg enligt 1, 20 procent lastbil enligt 3
Källa: Trafikverket
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Källa: www.ecotransit.org
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Rundvirkestransport.

Transportsektorn står för cirka 30 procent av CO2-utsläppen i
Sverige och all statistik visar att det är lastbilstransporter som
ökar. Priskonkurrensen är tuff både för järnvägsföretag och seri
ösa lastbilsåkerier som vill satsa på miljö och goda arbetsvillkor
för chaufförerna. Att anlita Green Cargo ger en trygg vetskap om
att transporten utförs med minimal klimatpåverkan, goda arbets
villkor för personalen och med fokus på hög säkerhet.
Säkerhetstänkandet ligger till grund för all Green Cargos
verksamhet. Programmet Säkra vanor har varit igång inom
Green Cargo sedan hösten 2015. Det är ett arbetssätt som går
ut på att stärka och lyfta fram bra säkerhetsbeteenden inom
företaget med höjd säkerhet och bättre arbetsmiljö som mål.
Arbetsmodellen har mött stort engagemang och sparar både
hälsa och kostnader samt höjer kvaliteten i verksamheten.
Trygga och pålitliga leveranser till kund är sedan länge
honnörsord på Green Cargo. Företaget har sedan det bildades
arbetat hårt med att höja kvaliteten för att tåg ska bli ett alternativ

”

Den 20 mars rullade Green
Cargos första och välfyllda
intermodala tåg i Norge.

för fler branscher och godstyper. Målet är 95 procents punktlig
het mätt som leverans till kund inom utlovad timme och Green
Cargo har legat på den nivån i många år. Punktligheten har sjun
kit under 2016 men under senare delen av året har resultatet
förbättrats. Decemberutfallet var 93 procent och det pågår ett
systematiskt arbete för att jobba upp de sista procenten.
Green Cargo är företaget som erbjuder möjligheten att
transportera gods säkert, klimatvänligt och kostnadseffektivt
med Skandinavien som hemmamarknad.

Organisation
VD

Försäljning

Finans

Marknad &
Kommunikation

HR

Juridik & Inköp

IT

Corporate
Restructuring

Fordon

Planering

Produktion
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Narvik

Green Cargos nätverk

Kiruna

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

Boden

Haparanda

Luleå
Torneå
Piteå

Boliden

Skellefteå

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

Vännäs
Umeå

Trondheim

Med partners når Green Cargo 1 000-tals platser i Europa.
 reen Cargos delägda bolag DB Cargo Scandinavia erbjuder
G
punktliga och effektiva tågtransporter mellan Sverige och Tyskland.

Åndalsnes
Ånge
Sundsvall

 reen Cargo är medlem i Xrail som är ett produktionssamarbete
G
mellan sex europeiska järnvägsföretag, som gör det enklare att
transportera gods i vagnslastsystemet i Europa.
Medlemmar i Xrail är:
CFL Cargo – Luxemburg
Bergen
DB Cargo – Tyskland
Rail Cargo Group – Österrike
SBB Cargo – Schweiz
Stavanger
SNCB Logistics – Belgien

Borlänge
Köping
Karlstad

Oslo
Drammen

Helsingfors

Västerås
Stockholm

Hallsberg
Uddevalla

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

Gävle

Tallinn

Södertälje
Norrköping

Göteborg Jönköping
Riga

Halmstad
Älmhult
Karlshamn

Helsingborg
Köpenhamn

Malmö

Vilnius
Minsk

Hamburg

Dublin

Maschen

Amsterdam
Rotterdam
London

Zeebrügge
Bryssel

Berlin

Poznan

Warszawa

Ruhrområdet
Antwerpen

Wroclaw
Köln

Maastricht Frankfurt
Bettembourg
Nürnberg

Kiev

Prag

Mannheim

Paris

Stuttgart München

Linz

Wien

Bratislava

Basel
Bern

Milano Verona Ljubljana

Chisinau

Budapest

Villach
Zagreb

Belgrad
Bukarest
Sarajevo

Andorra
la Vella

Perpignan
Le Bolou

Sofia
Rom

Podgorical
Skopje
Tirana

Madrid
Lissabon

Viktiga järnvägsknutpunkter/större kunddestinationer i Sverige
Europeiska huvudstäder
Större europeiska kunddestinationer/järnvägsknutpunkter
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Direktlinjer tur och retur till Europa
Skog och stål går på räls från Sverige till Italien. I retur kommer
olivolja och pasta. Green Cargos internationella erbjudande spänner
över stora delar av Europa.
SKANDVIKING – En direktlinje som Green Cargo har kört i 30
år. Den knyter ihop Sverige med Centraleuropa. Vi kör godset
ner till Ystad och vidare med tågfärja till polska Swinoujscie.
Därifrån går transporterna tre gånger i veckan till Wien med
en ledtid på 48 timmar. Från den österrikiska huvudstaden går
också flera av transporterna vidare mot exempelvis Ungern,
Bulgarien, Rumänien, Slovenien och Serbien.
ITALY DIRECT – Är Green Cargos direkttåg som knyter samman
Sverige med norra Italien. Tåget som har rullat i tio års tid avgår
från Trelleborg och går sedan med tågfärja till Rostock i Tyskland
och ner till Treviso i Italien. Där levereras godset till respektive
mottagare. En populär exportvara till Italien är skogsprodukter.

I retur till Sverige körs vitvaror och livsmedel som olivolja, tomat
konserver, vin och pasta. Ledtiden från Rostock till Treviso är
24 timmar, vilket även gäller returresan.
BELGIUM DIRECT – Green Cargos senaste direktlinje som
startade i oktober 2016 kör mellan Malmö och Antwerpen i
Belgien med en transporttid på 21 timmar. Det gör Green Cargo
till den snabbaste operatören på sträckan. I Malmö är det enkelt
att ansluta till Green Cargos nätverk med 270 destinationer i
Sverige och till Norge. Tjänsten är ett samarbete med Belgiska
B Logistics. I Antwerpen kopplas Belgium Direct samman med
mer än 200 destinationer i Europa.

Moskva

Ankara

Stålpendeln från Luleå passerar Korsnäs, nära sitt slutmål Borlänge.
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Året i korthet
Expansion i Norge
I mitten av februari meddelade norska Cargolink att de drar sig
ur den norska marknaden och efter en dialog med kunderna
beslutade sig Green Cargo för att starta upp verksamhet i
Norge. På bara sex veckor lyckades organisationen bygga upp
en komplett norsk verksamhet med personal, kundservice,
arbetsledning, vagnar, lok, tidtabeller och terminaltjänster. Den
20 mars rullade Green Cargos första och välfyllda intermodala
tåg i Norge och sedan slutet av mars trafikerar Green Cargo
Norge fyra dagliga linjer från Alnabru utanför Oslo till Bergen,
Trondheim, Stavanger och Åndalsnes.
Belgium Direct
Belgium Direct är direktlinjen mellan Malmö–Antwerpen. Till
sammans med B Logistics erbjuder Green Cargo den snabbaste
rutten med järnväg, med en transporttid på 21 timmar. Direkt
linjen har utvecklats för att möta den intermodala marknadens
efterfrågan, men även för konventionell vagnslast. Belgium
Direct avgår tre gånger varje vecka i vardera riktningen mellan
Skandinavien och Belgien enligt en fast tidtabell. Direktlinjen är
ett snabbt alternativ till båt och en utmanare för lastbilsvolymer.
Lösningen minskar inte bara trängseln på vägarna, utan sänker
även koldioxidutsläppen med 70 procent jämfört med väg
transporter på samma sträcka.
Hållbar Logistik med Fredrik Reinfeldt
När årets kundseminarium Hållbar Logistik hölls i februari var
det tio företag som valt att få sina transporters klimatpåverkan

Radiostyrd växling i Frövi.
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granskade och uppfyllt de kriterier som krävs för att erhålla
Bra Miljövalintyget. Det är högt ställda krav på hur mycket icke
förnybar energi som får användas samt krav på låga miljö- och
hälsoskadliga utsläpp. När transporten är eldriven ställs även
krav på hur elen producerats. Under seminariet delades också
utmärkelsen Årets Klimatkomet ut till det företag som utifrån
sina förutsättningar gjort stora förbättringar av sin logistiks
klimatpåverkan. Årets Klimatkomet tilldelades MacAndrews
för en branschunik tåglösning.
På seminariet talade Fredrik Reinfeldt, före detta stats
minister, PM Nilsson, politisk skribent på Dagens industri och
Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon som gav sina per
spektiv på hur de ser järnvägens roll i en framtid med hållbara
transporter.
Säkra vanor
Sedan hösten 2015 har Green Cargo arbetat med Säkra vanor.
Det är en metod som går ut på att stärka säkerheten ytterligare
genom att skapa bra säkerhetsbeteenden inom företaget och
minimera antalet olyckor. Målet är att all Green Cargos produk
tionspersonal ska utbildas i arbetssättet Säkra vanor. Personalen
bestämmer tillsammans vilka säkra vanor som ska vara gällande
genom riskanalyser.
5 000 tåg med 100 procents punktlighet
Under 10 år har Green Cargo transporterat flygbränsle mellan
Gävle Hamn och Brista utanför Arlanda. Det var hösten 2006
som transporterna med flygbränsle startade och den 13 juni

DETTA ÄR GREEN CARGO

rullade vårt 5 000:e tåg. Volymerna med flygbränsle har ökat
genom åren och idag kör Green Cargo två tåg om dagen sex
dagar i veckan. 136 000 lastbilar med flygbränsle har tack vare
detta hittills försvunnit från vägarna och ersatts av en järnvägs
lösning med hög säkerhet och låg klimatpåverkan.
Green Cargo i Almedalen
Almedalen har utvecklats till att bli Sveriges största politiska
mötesplats. Målet med Green Cargos närvaro är att sprida kun
skap om och att öka förståelse för att näringslivet vill köra mer
gods med järnväg, men att järnvägens konkurrenskraft kommer
att försämras ytterligare utan rätt politiska beslut. Klimatanpas
sade transporter måste stöttas av en politik som stärker godsjärn
vägens konkurrenskraft. Under veckan hölls möten med viktiga
beslutsfattare i Sverige, bland annat flera riksdagsledamöter.
Avveckling av terminalverksamheten i Göteborg
Som en del i Västlänkprojektet har Göteborgs Stad beslutat att
omvandla Gullbergsvassområdet till bostäder och vägar, och med
anledning av detta har Trafikverket beslutat att stänga järnvägs
verksamheten på området. Som en följd har Green Cargo fattat
beslut om att avveckla terminalverksamheterna i Göteborg.
Omlastningsterminalen avvecklas successivt under 2017.
Kombiterminalen förväntas vara i drift till mitten av december
2017. Därefter flyttar Green Cargo till en ny kombiterminal i
Göteborgs hamn för fortsatta kundåtaganden och egen inter
modal produktion.

Team Green Cargo
Green Cargo är huvudsponsor för Svenska Bordtennisförbundet
i ett spännande projekt för unga lovande bordtennistalanger. Det
är en långsiktig satsning där siktet är inställt på topplaceringar i OS
i Tokyo 2020. Vårt samarbete med Svenska Bordtennisförbundet
ger några av våra främsta talanger möjlighet till extra satsning
inte minst genom att skapa ännu bättre tränings- och tävlings
förutsättningar för dem. Team Green Cargos pingisstjärnor Stina
Källberg, Truls Möregårdh och Rebecca Muskantor har tagits ut
i samråd med Svenska Bordtennisförbundet.
Start-Stop systemet
Green Cargo har utvecklat ett start-stop system för sina diesel
lok. Systemet fungerar på samma sätt som på moderna bilar,
det vill säga att dieselmotorn stoppas automatiskt när den inte
behöver vara igång. Systemet ger möjligt att halvera tomgångs
körningen. Bränslebesparingen ger uppenbara vinster för miljö
och ekonomi men även arbetsmiljön gynnas med minskat buller
och avgaser.

Rast och vila i Hälsingenybo.
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5-års översikt
RESULTATPOSTER

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster, %
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Resultat avvecklade verksamheter
Årets resultat

BALANSPOSTER

2015

2014

2013

2012

4 208

2016

3 907

4 154

4 149

4 585

–83
–41
–2,0%
–1,0
85
–116
–
–225

15
–50
0,4%
–1,3
–30
–15
–
–27

–121
–80
–2,9%
–1,9
–50
–171
–
–188

–368
–178
–8,9%
–4,3
–26
–394
14
–382

–72
–62
–1,6%
–1,4
–51
–123
636
519

31 dec
2015

31 dec
2014

31 dec
2013

31 dec
2012

31 dec
2016

SUMMA TILLGÅNGAR

3 320

3 413

4 174

4 214

4 850

Eget kapital
Summa skulder

851
2 469
3 320

1 092
2 321
3 413

1 096
3 078
4 174

1 333
2 881
4 214

1 740
3 110
4 850

2015

2014

2013

2012

–43
549
–534
–
–28

67
–233
182
–
16

13
15
–198
–
–170

140
–565
–172
786
189

2015

2014

2013

2012

0,6%
neg
32%
1,4
179
–
1 861
–

neg
neg
26%
1,3
163
–
2 002
–

neg
neg
32%
1,0
343
–
2 123
–

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
KASSAFLÖDE

2016

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

86
–66
122
–
140

NYCKELTAL1

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

2016

neg
neg
26%
1,8
74
–
1 918
–

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

2016

Rörelseresultat

–83

Jämförelsestörande poster
Reservering förlustkontrakt
Integrationskostnader dotterbolag
Nedskrivning lok- och vagnar i samband med omstrukturering
Etableringskostnader nya verksamheter
Avyttring lok i samband med omstrukturering
Summa jämförelsestörande poster
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster

2015

2014

2013

2012

15

–121

–368

–72

–78
–10
–41

–112

–41
–80

–190
–178

–42
65
–42
41

65
–50

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

Nettoomsättning
och rörelsemarginal
MSEK

%

MSEK

6 000

9

200

6

160 140

3

120

5 500
5 000 4 585

0,4
4 149 4 154

4 500
4 000 –1,6

–8,9

3 500
3 000

2012

2013

Nettoomsättning

3 907

4 208
–2,0

–2,9
2014

2015

2016

Rörelsemarginal

0

80

–3

40

–6

0

–9

–40
–80

86

67
13
2012

2013

2014

2015

2016

–43

Den dagliga växlingen på väg ut till kund i Kvarntorp, Kumla.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Green Cargo AB
(organisationsnummer: 556119-6436) avger härmed årsredo
visning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.
Bolaget har sitt säte i Solna. Samtliga belopp i denna årsredo
visning avser miljoner kronor om inte annat anges.
Om Green Cargo
Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten och för
valtas av Näringsdepartementet. Verksamheten bedrivs enligt
marknadsmässiga villkor och krav. Green Cargos verksamhet
omfattar transportverksamhet med järnvägstransporter som bas.
Den huvudsakliga marknaden är knuten till Sverige och i Norge.
Verksamheten i Green Cargo-koncernen bedrivs utöver
moderbolaget främst även i dotterföretaget Nordisk Transport
Rail AB (NTR) samt Green Cargo Norge AS och dess dot
terbolag. I koncernen ingår även intresseföretagen DB Cargo
Scandinavia A/S och SeaRail OY. Samtliga bolag styrs genom
styrelserepresentation och alla transaktioner mellan koncern
bolagen sker på marknadsmässiga villkor.
Transportverksamheten
Järnvägstransporter utgör basen för Green Cargos verksamhet,
med lastbilstransporter som ett komplement genom ett nätverk
av underleverantörer. Kombinationen tåg och bil är en viktig del
av erbjudandet. De största kunderna utgörs av svenskt närings
liv och finns inom segmenten stål, kemi, auto, verkstad, skog
samt detaljhandel.

Omvärld och marknad
2016 har präglats av en fortsatt svag konjunktur för Green
Cargos kunder och hård konkurrens. Efterfrågan på järn
vägstransporter är starkt knuten till utvecklingen av svensk
basindustri, vilken i sin tur påverkas av efterfrågan på export
marknaderna. Green Cargos omsättning utgörs till cirka 35
procent av omsättning i utländsk valuta, företrädesvis euro. Den
försvagade svenska kronan relativt euron stärker Green Cargos
konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Hållbarhetsfrågan ligger högt upp på dagordningen i politiken
och samhället. Många företag siktar på att bli ledande i hållbar
hetsarbetet. Detta är en stor möjlighet för Green Cargo som den
största aktören inom klimatsmart logistik. Green Cargo kan erbjuda
lösningar som sänker klimatpåverkan från transporterna drastiskt.
Företag som vill växa kommer att transportera mer och för att sam

tidigt klara ambitiösa mål om minskade CO2-utsläpp så är fossilfria
transporter med eldrivna tåg en viktig del av lösningen. Under
2016 har Green Cargo utvecklat och installerat en start-stopp
funktion i diesellok som minskar klimatpåverkan ytterligare.
Transportvolymerna för Green Cargo var under 2016
10 procent högre än under 2015. Uppgången är mest markant
inom handel och intermodala transporter.
Green Cargo tecknade under året nya transportavtal till ett
totalt kontraktsvärde om 862 MSEK. Bland annat tecknades
nya viktiga transportavtal med Södra Cell, Volvo Cars, SFL,
Bring och Rottneros.
Green Cargo har under 2016 startat en ny direktlinje mellan
Sverige och Belgien, Belgium Direct, som är ett snabbt alterna
tiv till båt och en utmanare för lastbilsvolymer. Utöver detta har
Green Cargo byggt upp en komplett verksamhet i Norge. Green
Cargos nätverk har därigenom expanderats med dagliga linjer
från Oslo till Bergen, Trondheim, Stavanger och Åndalsnes.
Koncernens intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning 2016 uppgick till 4 208 MSEK (3
907) vilket är 8 procent högre än föregående år. Transportvoly
merna var under perioden 10 procent högre än motsvarande
period föregående år. Ökningen förklaras främst av högre efter
frågan inom branschen handel och intermodala transporter, som
en följd av utökad verksamhet samt nystartade sträckningar.
Rörelseresultatet uppgick till –83 MSEK (15) och har påver
kats negativt av ökade driftskostnader, framför allt på grund av
ökade infrastrukturella kostnader såsom banavgifter. Rörelsere
sultatet har belastats med cirka 42 MSEK till följd av etablering
av nya verksamheter. Föregående års utfall påverkades positivt
av reavinst från försäljning av lok med 65 MSEK. Rensat för
dessa poster förbättrades rörelseresultatet med 9 MSEK.
Resultatandelar från intresseföretag uppgick till –1 MSEK
(–8) och avser främst det danska produktionsbolaget DB Cargo
Scandinavia A/S. Finansnettot för perioden uppgick till –33
MSEK (–30). Räntenettot uppgick till –27 MSEK (–34).
Marknadsvärderingar av finansiella poster som påverkat
finansnettot uppgick till –6 MSEK (4).
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Skatt på periodens resultat var –109 MSEK (–12) och är en
effekt av omvärdering av uppskjuten skattefordran. Värdet på
uppskjuten skattefordran har skrivits ned till 24 MSEK, vilket mot
svarar det värde som bedöms sannolikt att kunna utnyttjas inom
överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skattefordran har
påverkats negativt av planerade omstruktureringar 2017.
Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar i immateriella och materiella
anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 30 MSEK
(145). Kvartalets investeringar avser främst reinvesteringar
i lokparken och ombyggnad av vagnar.
Finansiering
Koncernens räntebärande skulder uppgick på balansdagen till
1 783 MSEK (1 641) varav 724 MSEK (787) avsåg finansiella
leasingkontrakt och 1 043 MSEK (838) lånefinansiering. Leasing
kontrakt och lån förfaller under perioden 2017–2023, och skuld
portföljen har en genomsnittlig löptid på 3 år. Skulderna, inklusive
räntederivat, har en genomsnittlig räntebindning på 1,5 år.
Räntebärande skulder har ökat sedan årsskiftet med 142
MSEK inklusive omvärdering av skulder i utländsk valuta. Nya
lån om totalt 250 MSEK har tagits upp inom ramen för en revol
verande kredit. Löpande amortering av lån och leasingskulder har
skett med 128 MSEK.
Räntebärande tillgångar har sedan årsskiftet ökat med totalt
137 MSEK. Räntebärande nettoskuld uppgick på balansdagen till
1 543 MSEK (1 538).
Likvida medel uppgick på balansdagen till 237 MSEK (95).
Därutöver har Green Cargo outnyttjade kreditfaciliteter om totalt
300 MSEK, samt en outnyttjad rörelsekredit på 75 MSEK.
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde under perioden uppgick till 140 MSEK
(–28). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
86 MSEK (–43). Nettoinvesteringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar uppgick till –66 MSEK (549) och avsåg
främst reinvesteringar och ombyggnad av vagnar.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 122
MSEK (–534) och avser amortering av lån och leasingskulder,
samt ett nytt lån om totalt 250 MSEK som har tagits upp inom
ramen för en revolverande kredit.
Händelser efter balansdagen
Inga händelser som fått väsentlig påverkan på verksamheten
eller koncernens finansiella ställning har inträffat efter perio
dens utgång.
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Framtidsutsikter
Uthållig lönsamhet är en förutsättning för Green Cargos verksam
het som av naturen är kapitalintensiv och beroende av ett nätverk
av resurser för att fungera effektivt. Med en stor del fasta resurser
i form av lok och vagnar samt personal, är det viktigt att bolaget
når en stabil lönsamhet över konjunkturcyklarna som ger ägaren
avkastning på sitt insatta kapital.
Försäljningsutvecklingen 2016, exklusive nyetableringen i
Norge, blev sämre än förväntat. Prisnivån i branschen är för låg
i relation till Green Cargos kostnadsmassa vilket gör att Green
Cargo måste göra mer när det gäller kostnadseffektivitet. En
del av detta är att skapa rätt organisation, med rätt arbetssätt
och rätt placering. Under 2017 planerar Green Cargo att flytta
huvudkontoret från Solna till Hallsberg. I Hallsberg återfinns
Green Cargos operativa center vid Sveriges största rangerban
gård. Med en effektivare organisation kan Green Cargo stärka
leveransförmåga och bättre nyttja kompetenser och resurser.
Green Cargo ökar förmågan att vara en pålitlig, säker och håll
bar transportpartner till kunderna.
Ekonomiska mål
Ägarnas finansiella mål för Green Cargo-koncernen utgörs
av krav på att nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till minst
0,6 och högst 0,9. Nettoskuldsättningsgraden uppgick den 31
december 2016 till 1,8 (1,4). Försämring av nettoskuldsättnings
grad förklaras framförallt av den negativa resultatvecklingen.
Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent
över en konjunkturcykel. Avkastning på operativ kapital 2016 var
negativt (0,6). Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets
vinst efter skatt under förutsättning att nettoskuldsättnings
graden efter utdelningar hamnar inom målintervallet. Styrelsen
föreslår ingen utdelning för 2016.

Risker och riskhantering
Risktagning och hantering av risker är en naturlig del av all
affärsverksamhet. Såväl strategival och daglig verksamhet som
skeenden i omvärlden medför risker. Bedömning och hante
ring av risker (verktyg och policys för att bedöma risker och
motverka dessa inom respektive riskområde) ingår som en
integrerad del i Green Cargos verksamhet.
Green Cargo styr verksamheten utifrån ägarens finansiella
måltal samt ytterligare fem målområden, vilka beskrivs utförli
gare i koncernens hållbarhetsredovisning. Nedan följer en
beskrivning av verksamhetens riskexponering inom respektive
målområde, inklusive en beskrivning av hur Green Cargo agerar
för att motverka dessa risker. Green Cargo har ingen separat
funktion för riskhantering eftersom bedömning och hantering av
dessa är en integrerad del av verksamheten och dess styrning.

ÅRSREDOVISNING

Finans
Green Cargos verksamhet exponeras mot ett antal finansiella
risker som påverkar koncernens resultatutveckling och kassa
flöden. Green Cargos moderbolag har en finansfunktion vars
huvuduppgifter är att identifiera, bedöma och effektivt hantera
dessa risker. Den fungerar även som internbank och ansvarar
för kapitalförsörjning och cash management. Arbetet bedrivs
i enlighet med den finanspolicy som beslutats av styrelsen.
Policyn fastslår ramar för ränterisker och valutaexponering samt
anger tillåtna motparter och limiter för att nå en rimlig finansiell
riskexponering. Green Cargo har också säkrat finansieringen
för större beslutade investeringar under de kommande åren.
Investeringar som görs i verksamheten bedöms utifrån sin
förmåga att generera tillräcklig med avkastning. Green Cargos
placerings- och kapitalförsörjningspolicy fastställs årligen av
styrelsen och anger inom vilka ramar likviditet och skulder får
förvaltas. Se not 31.
Green Cargos produktion är personal- och kapitalintensiv
– järnvägstransporter bygger på ett sammanhängande system
(nätverk) där samtliga kunder delar resurserna. Ungefär 70 pro
cent av kostnadsmassan är fast på tolv månaders sikt. Det pågår
ett kontinuerligt arbete med att effektivisera verksamheten
och dra ner enhetskostnaderna, vare sig det avser lok, vagnar,
personal, underhåll etc. För att minska riskerna i volymsväng
ningar strävar Green Cargo efter att dela risken med kunderna
genom kombinationer av rörlig och fast del i prissättningen.
Vidare eftersträvar Green Cargo längre avtalstider för att bättre
kunna dimensionera den egna verksamheten. Ytterligare sätt att
öka flexibiliteten är att komplettera egna resurser med inhyrd
kapacitet samt att öka möjligheterna till samutnyttjande av olika
resurser. Det främsta sättet för Green Cargo att motverka resul
tatriskerna med fasta kostnader är långsiktigt starka relationer
med kunder och leverantörer.
Säkerhet
Olyckor medför stora kostnader, avbrott i verksamheten och kan
skada Green Cargos medarbetare, utrustning eller tredje part.
Säkerhetsarbetet sker därför på alla nivåer och har högsta prioritet
från företagets ledning. Det huvudsakliga arbetet sker ute i pro
duktionen och inom lok- och vagnteknik, där Green Cargo arbetar
metodiskt med säkerhetsfrågor. Det sker bland annat genom
utbildning samt genom utveckling av teknik och rutiner. Som grund
för ett proaktivt säkerhetsarbete används avvikelserapporter och
analyser av riskkällor. Löpande dialog sker också med Trafikverket,
kommuner och andra lokala aktörer, samt med våra underhållsle
verantörer i syfte att minska risker i verksamheten.
Kund
Green Cargos kunder utgörs främst av den svenska exportin
dustrin med den exponering som detta innebär. Skuldkrisen
inom euro-området och en avmattning i konjunkturen utgör en

osäkerhetsfaktor för Green Cargo. Green Cargo hanterar dessa
risker genom att målmedvetet fortsätta anpassningen av verk
samheten till marknadsläget och genom att förbättra effektivitet
och flexibilitet inom alla delar av koncernen.
Konkurrensen är hård både från andra järnvägsoperatörer
och från andra transportslag. Detta ställer stora krav på kreati
vitet vad gäller att tillgodose kundernas önskemål om transport
tjänster, till ett rimligt pris. Ett viktigt satsningsområde för bola
get är kontinuerlig utveckling av erbjudande och prissättning.
För att utveckla bolagets internationella verksamhet samarbetar
Green Cargo med andra logistikföretag.
Medarbetare
Den hårda marknadskonkurrensen, ökade myndighetskrav och
Green Cargos fortsatta utveckling som tjänsteföretag ställer
krav på förändrade och stärkta kompetenser. Otillräcklig eller
felaktig kompetens är en risk som skulle kunna bromsa Green
Cargos utveckling. Åldersstrukturen inom verksamheten innebär
att en betydande del av medarbetarna uppnår pensionsålder
inom de närmaste fem åren samtidigt som tillgången på utbildad
arbetskraft är begränsad. Green Cargo arbetar långsiktigt för
att rekrytera och utbilda rätt medarbetare. Green Cargos goda
renommé på arbetsmarknaden som en attraktiv arbetsgivare,
inte minst utifrån miljöprofilen, blir en allt viktigare tillgång i
konkurrensen.
Samhälle
Som en aktör i samhället är Green Cargo utsatt för risker. Risker
kan till exempel följa av makroekonomins utveckling, förändrade
förutsättningar för järnvägen och andra transportslag samt änd
rade konsumtionsmönster och detta måste Green Cargo bevaka
och hantera. För att Green Cargo ska kunna erbjuda konkurrens
kraftiga och miljöanpassade logistiklösningar krävs investeringar
i infrastruktur för att säkra tillgängligheten i befintlig infrastruktur.
Green Cargo har en kontinuerlig kontakt med Trafikverket och
andra parter för att nå beslutsfattarna kring detta och andra
frågor. För att hantera risken i nya transportmönster utvecklar
Green Cargo kontinuerligt sitt kunderbjudande för att säkerställa
värdeskapande för kundernas verksamheter. Green Cargos
exponering för makroekonomiska förändringar handlar framför
allt om konjunkturella förändringar, som påverkar kundernas
efterfrågesituation. En annan faktor som påverkar kundernas
relativa konkurrenskraft är valutan, som har en stark påverkan
såväl direkt (på lån, kundavtal etc.) som indirekt. Hantering av
Green Cargos exponering mot utländska valutor och räntor är
reglerat i företagets Finanspolicy (se under Finans). Ytterligare
ett riskområde som har betydelse för Green Cargo är el- och
dieselpriser. För att hantera denna risk upphandlar Green Cargo
el via Trafikverket som genomför inköpen på ett sätt som syftar
till en stabil prisbild. Vidare har Green Cargo drivmedelsklausuler i
kundavtalen för att ytterligare nå en jämnare kostnadsutveckling.
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Högre bränslepriser är generellt en fördel för mer energieffektiva
transportalternativ som till exempel järnväg. Politiska och andra
övergripande beslut om de olika transportslagens villkor påver
kar Green Cargo. Exempel på detta är höjningar av banavgifter,
svaveldirektiv för sjöfarten och cabotagereglerna för vägtrafiken
och hur de efterlevs.
Miljö
Extrem väderlek till följd av klimatförändringar är en risk i Green
Cargos verksamhet. Effekterna av klimatförändringar kan vara
ökat antal stormar eller stor nederbörd vilket förhindrar godstå
gens framfart på spåren. Green Cargo arbetar tillsammans med
Trafikverket och andra aktörer inom järnvägssektorn för att för
bättra beredskapen och förebygga störningar på grund av storm
och regn, men även snö och kyla.

Green Cargo AB (Moderbolaget)
Kommentarerna avseende koncernen är i allt väsentligt gång
bara även för moderbolaget.
Nettoomsättningen för moderbolaget, Green Cargo AB,
uppgick under kvartalet till 1 012 MSEK mot 929 MSEK i
jämförelseperioden.
Moderbolagets rörelseresultat i kvartalet försämrades
jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till
–7 MSEK (–3).
Resultat från finansiella poster uppgick till –64 MSEK (64).
Finansnettot har påverkats negativt av nedskrivning av aktier
i Green Cargo Norge AS med 59 MSEK. Jämförelseperioden
inkluderar koncernbidrag om 70 MSEK.
Skatt på periodens resultat var –107 MSEK (–14) och beror
på omvärdering av uppskjuten skattefordran.
Nettoresultatet för perioden uppgick till –178 MSEK (47).
Moderbolagets nettoskuld ökade från årets början med 248
MSEK och uppgick på balansdagen till 1 785 MSEK.
Tillståndspliktig verksamhet
Moderbolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet som
består av en tankanläggning för diesel. Övriga mindre tank
anläggningar omfattas av författningar rörande brandskydd.
Verksamheten i moderbolaget Green Cargo AB omfattar även
en verkstad för lokunderhåll och loktvätt. Verkstaden är anmäl
ningspliktig i enlighet med förordningen för miljöfarlig verksam
het och hälsoskydd. Green Cargo har tillstånd att transportera
avfall, inklusive farligt avfall.
Moderbolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet
i enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).

Bolagsstyrningsrapport
för verksamhetsåret 2016
Green Cargo AB är ett av svenska staten helägt, privat aktiebolag
med säte i Solna och är moderbolag i Green Cargo-koncernen.
Green Cargos bolagsstyrning grundar sig på svensk lagstift
ning, i första hand den svenska aktiebolagslagen, Green Cargos
bolagsordning, styrelsens interna regelverk och de riktlinjer som
regeringen beslutat om för sin ägarförvaltning. I Statens ägar
policy redogörs för dessa riktlinjer. De principer som regeringen
tillämpar i sin ägarpolicy överensstämmer i stor utsträckning
med reglerna i Svensk kod för Bolagsstyrning (Koden). Eftersom
Koden i första hand vänder sig till börsnoterade bolag har Reger
ingskansliet funnit skäl att i vissa frågor komplettera eller uttolka
Kodens regler.
Tillämpning av Koden
Under 2016 har Green Cargos styrelse med tillämpning av Koden
upprättat bolagsstyrningsrapport inklusive ett avsnitt om den
interna kontrollen. Green Cargos hemsida har successivt uppda
terats med finansiell rapportering och rapportering om styrning.
Revisorerna har utfört en översiktlig granskning av delårsrappor
ten för Green Cargo för perioden 1 januari–30 september 2016.
Bolaget har en formaliserad process för beslut om anställnings
villkor för ledande befattningshavare i enlighet med regeringens
riktlinjer. Green Cargos riktlinjer för anställningsvillkor för ledande
befattningshavare fastställdes vid årsstämman den 25 april 2016.
Inför årsstämman 2017 föreslås en del väsentliga ändringar
i riktlinjerna. De viktigaste förändringarna avser pensionsålder
(lägst 65 år) samt avgångsvederlag (högst 12 månader) som
gäller för anställningsavtal ingångna efter att årets riktlinjer träder
i kraft. Vissa justeringar har även gjorts vad gäller bl.a. pensions
avsättningar och avräkning från avgångsvederlag som kan
behöva speglas i de riktlinjer som styrelsen föreslår för 2017.
Avvikelse från Koden
Green Cargos styrelse har beslutat att inte tillämpa Kodens
regler om valberedning. Dessa regler ersätts med ägarens nomi
neringsprocess. Detta framgår av Statens ägarpolicy.
Ägarens nomineringsprocess innefattar även tillsättning av sty
relse och revisor. Kodens regler om tillsättning av styrelse och
revisor får anses tillgodosedda genom denna process. Valbe
redningen ska bl.a. redogöra för nominerade styrelseledamöters
oberoende i förhållande till både ägare och bolag. Staten har
beslutat att inte följa Koden ifråga om att redovisa ledamöters
eventuella oberoende till staten som större ägare.
Styrelsen bedömer att det med hänsyn till antagna riktlinjer
avseende anställningsvillkor för ledande befattningshavare inte
är ändamålsenligt med ett särskilt ersättningsutskott.
Årsstämma
Vid årsstämman beslutar Green Cargos ägare i centrala frågor
som fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning,
styrelsens sammanställning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter
och verkställande direktören, ändringar i bolagsordningen, val av
revisorer och ersättning till styrelseledamöter.
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Årsstämma hölls den 25 april 2016 i Solna. Vid stämman var
ägaren företrädd genom ombud. Vid årsstämman beslutades för
tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma omval av Lennart
Pihl som ordförande, omval av Margareta Alestig Johnson,
Ann-Christine Hvittfeldt, Daniel Kristiansson, Ingvar Nilsson,
Lotta Stalin, Tryggve Sthen som styrelseledamöter. Stämman
beslutade att utdelning inte skulle ske.
Nästa årsstämma för Green Cargo AB hålls den 25 april
2017 i Green Cargos lokaler i Solna.
Styrelsen i Green Cargo
Styrelsen i Green Cargo består av följande stämmovalda leda
möter: Lennart Pihl (ordförande), Margareta Alestig Johnson,
Ann-Christine Hvittfeldt, Ingvar Nilsson, Lotta Stalin, Tryggve
Sthen och Erik Tranaeus (Daniel Kristiansson avgick ur styrel
sen under året och ersattes av Erik Tranaeus). Arbetstagarre
presentanter i styrelsen är ledamot Stefan Bieder (ST), supp
leant Jerker Liljeberg (ST), ledamot Peter Lundmark (SEKO),
suppleant Anders Gustafsson (SEKO) samt adjungerad ledamot
Ann-Charlotte Juliusson (SACO).
På sidan 70 och 71 återfinns närmare uppgifter om respek
tive styrelseledamot. De ärenden som ska behandlas av styrelsen
följer i huvudsak aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning
som antagits den 25 april 2016. Styrelsens främsta uppgifter,
förutom att utse VD och firmatecknare, är att:
fastställa de övergripande målen för Green Cargos verksam
het och besluta om Green Cargos strategi för att nå målen,
tillse att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll
av Green Cargos verksamhet och ekonomiska ställning mot de
fastställda målen,
tillse att Green Cargo har en god intern kontroll,
tillse att Green Cargos externa informationsgivning präglas av
öppenhet och saklighet samt relevans,
fortlöpande kontrollera hur VD fullgör sitt ansvar för den
löpande förvaltningen,
fortlöpande utvärdera Green Cargos operativa ledning, och
godkänna större investeringar, förvärv och avyttringar samt
avsteg från policys beslutade av styrelsen.
I övrigt gäller att samtliga styrelseledamöter svarar för styrelsens
arbete i lika omfattning om inte annat beslutats vid styrelsemöte.
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsord
ningen reglerar, utöver obligatoriska punkter enligt aktiebo
lagslagen, bland annat ordförandens uppgifter, informationen
till styrelsen, formerna för styrelsemöten samt utvärderingen av
styrelsens och VD:s arbete. Ordföranden leder styrelsens arbete
och ansvarar för att ledamöterna får erforderlig information.
Styrelsemöte
Styrelsemöten ska hållas minst sex gånger per verksamhetsår
och i enlighet med en i arbetsordningen angiven plan, i vilken
anges under vilken period möte ska hållas samt vilket ärende
som ska behandlas vid respektive möte såsom exempelvis kvar
talsbokslut, strategidiskussion och affärsplan.

Vid varje ordinarie styrelsemöte ska även följande ärenden
behandlas:
1. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
2. V
 erkställande direktörens rapport avseende:
I. Affärsläget
II. Produktion/personal/organisation
III. Framtidsutsikter
IV. Ekonomisk rapport
V. Finansiell rapport
VI. Investeringar
3. Ö
 vriga förekommande frågor som ska underställas styrelsen
för beslut.
Under verksamhetsåret 2016 hade styrelsen 9 protokollförda
möten. Styrelsen har varit närvarande enligt följande:
Lennart Pihl, styrelsens ordförande
9/9
Margareta Alestig Johnson, styrelseledamot
9/9
Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseledamot
9/9
7/9
Daniel Kristiansson, styrelseledamot1
Ingvar Nilsson, styrelseledamot
8/9
Lotta Stalin, styrelseledamot
9/9
Tryggve Sthen, styrelseledamot, styrelsens vice ordförande 9/9
2/9
Erik Tranaeus2
Stefan Bieder, arbetstagarledamot
9/9
Anders Gustavsson, arbetstagarledamot, suppleant
8/9
Jerker Liljeberg, arbetstagarledamot, suppleant
8/9
Peter Lundmark, arbetstagarledamot
9/9
1 Avgick på extra bolagsstämma 27 oktober 2016.
2 Invald på extra bolagsstämma 27 oktober 2016.

Styrelsen i Green Cargo har under året fortsatt och intensifierat
arbetet med de lönsamhetsutmaningar bolaget står inför. Fokus
har varit på transportnätverket och den egna organisationsens
effektivitet. Styrelsen har också utvärderat och tagit beslut om
framtida strategisk inriktning för ökad tillväxt och lönsamhet.
På årsstämman 2016 beslutades om styrelsens arvoden.
Uppgifter om dessa återfinns i not 8 på sid 37.
Utvärdering styrelsen
Utvärdering av Green Cargos styrelse sker genom ordföran
dens försorg årligen i november–december. Utvärderingen sker
vanligen i form av att samtliga ledamöter besvarar en enkät
med ett stort antal frågor där olika perspektiv av styrelsearbetet
bedöms. Enkäten sammanställs och jämförs med tidigare års
resultat och normativa värden för liknande bolag, samt presente
ras och diskuteras vid minst ett styrelsemöte under året. Baserat
på resultatet beslutas om eventuella åtgärder för att utveckla
styrelsens arbete. Resultatet av utvärderingen delges valbered
ningen via bolagets ordförande.
Val av revisor
Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt ägande
ligger hos ägaren som följer alla steg i upphandlingsprocessen,
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det vill säga från upphandlingskriterier till urval och utvärdering.
Det slutliga beslutet fattas av ägaren vid årsstämman. Det
registrerade revisionsbolaget KPMG AB med den auktorise
rade revisorn Jenny Jansson som huvudansvarig valdes intill
utgången av årsstämman 2017.
Kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen
Styrelsen kvalitetssäkrar den finansiella rapporteringen genom att:
årligen granska och godkänna upprättad finanspolicy,
ta del av kvartalsrapporterna, justera och besluta om dessa när
de presenteras på styrelsemöten samt tillse att Green Cargo
följer statens riktlinjer för extern ekonomisk rapportering,
ta del av den månatliga controllerrapporten som är en detalje
rad analys och kontinuerlig uppföljning av verksamheten mot
mål i affärsplan och mot föregående år,
ta del av och granska rapportering avseende den interna
kontrollen.
Revisorerna är närvarande vid styrelsemötet i februari då
Bokslutskommunikén godkänns för publicering och redogör för
iakttagelser i samband med bokslutsrevisionen.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet följer en av styrelsen beslutad skriftlig
instruktion och har till uppgift att behandla frågor avseende risk
bedömning, finansiell rapportering och revision. Revisionsutskot
tet förbereder beslutsunderlag till styrelsen. Utskottets arbete
syftar till att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella
rapporteringen och interna kontrollen efterlevs och att bolaget
har ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer.
Revisonsutskottet består av Margareta Alestig Johnson
(ordförande), Lennart Pihl och Erik Tranaeus. Revisionsutskottet
sammanträdde fem gånger under 2016.
Under året behandlades främst frågor kring kvartalsrap
portering, revision, uppföljning av vissa redovisningsrelaterade
bedömningar samt skattefrågor. Revisorerna deltog vid tre
möten och har bland annat rapporterat sina iakttagelser från sin
granskning.
Närvaro vid utskottets möten har varit enligt följande:
Margareta Alestig Johnson, ordförande
Lennart Pihl
Daniel Kristiansson1
Erik Tranaeus1

5/5
5/5
4/5
1/5

1 Erik Tranaeus ersatte Daniel Kristiansson i oktober 2016.

Beskrivning av den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön innefattar ramver
ket med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar
som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument.
Exempel på sådana dokument inom Green Cargo är:

18

G R E E N C A R G O Å R S R E D OV I S N I N G 2 016

s tyrelsens arbetsordning med bland annat arbetsfördelningen
mellan styrelsen, ordföranden och verkställande direktören,
instruktion till verkställande direktören med bland annat
arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet till styrelsen,
etikpolicy,
styrande dokument såsom finanspolicy, riktlinjer för kredit
givning, riktlinjer för investeringar, redovisningshandbok och
riktlinjer för rapportering,
besluts- och attestregler finns dokumenterade med belopps
gränser såväl som delegeringsrätter, och
funktionsbeskrivningar som anger ansvarsfördelningen mellan
avdelningar och befattningsbeskrivningar som anger det
individuella ansvaret.
Riskbedömning
Green Cargo har gjort en riskanalys av posterna i balansoch resultaträkning för Green Cargo-koncernen. I analysen
applicerades en ansats där fokus i första hand låg på poster
där det existerade en risk för felaktiga belopp överstigande 20
MSEK. För dessa poster identifierades även källan för respek
tive risk. Varje post bedömdes utifrån specifika kriterier, såsom
exempelvis volatilitet, subjektivitet och komplexitet. Ingen av de
identifierade riskerna bedömdes som hög. Utförd riskbedömning
utvärderas löpande.
Kontrollaktiviteter
Bolaget har ingen egen separat internkontrollfunktion. Riskbe
dömningen är utgångspunkten för att identifiera de kontroller
som företaget måste ha i syfte att förhindra de mest väsentliga
riskerna eller att minimera riskernas konsekvenser. Den riska
nalys som gjorts, tillsammans med den kontrollmiljö som redan
finns i företaget gör att styrelsen bedömer att det inte föreligger
ett behov av en separat kontrollfunktion, då denna funktion
kan hanteras inom ramen för CFO:s ansvar och organisation.
Som stöd nyttjas löpande extern expertis som på kvartalsbasis
genomför kontrollåtgärder, såsom nedslag och kontroll av åtfölj
samheten i centrala processer mot policys och regelverk. Under
2016 har extern konsult utfört testning av den interna kontrollen
i drift-, löne-, bokslut, och intäktsprocessen, generella IT-kontrol
ler, samt i policys och riktlinjer.
Information och kommunikation
Den interna kommunikationen sker genom bolagets intranät,
e-post, och arbetsplatsträffar. Alla policys och riktlinjer finns
åtkomliga på intranätet. Den externa och interna kommunikatio
nen regleras av en kommunikationspolicy som kompletteras av
riktlinjer som reglerar bland annat ansvar, kanaler och kontakter
med massmedia. Den externa finansiella ekonomiska rappor
teringen produceras av ekonomistaben. Styrelsen godkänner
rapporterna och uppdrar åt VD att publicera dessa.
Uppföljning
Varje år upprättas en affärsplan som innehåller både strategi
och budget och är nedbruten på avdelningsnivå för uppföljning.
Styrelsen erhåller 10–12 gånger per år en rapport över den
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finansiella ställningen i jämförelse med både affärsplan och
föregående år. Uppföljning görs också av de mål som uppsatts
inom områdena Finans, Säkerhet, Kund, Medarbetare och Miljö.
Styrelsen träffar varje år de externa revisorerna för en
avrapportering av den externa revisionen omfattande bland annat
internkontroll. Styrelsen träffar även revisorerna utan företagsled
ningen minst en gång per år. Utöver detta har ordförande i Revi
sionsutskottet en löpande kontakt med den påskrivande revisorn.
Styrelsen erhåller kvartalsvis en rapport från extern konsult
avseende uppföljning av bolagets interna kontroll. Rapporteringen
innehåller både resultat av bolagets självutvärdering av utförda
kontroller, samt konsultens verifiering av utförda kontroller. Väsent
liga brister analyseras och relevanta åtgärder genomförs.

VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande (kronor):
Balanserade vinstmedel

788 645 113

Fond för verkligt värde

–33 737 700

Årets resultat
Summa

–232 774 062
522 133 351

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs1

522 133 351

Summa

522 133 351

1 Varav –33 737 700 överförs till Fond för verkligt värde.

Klimatsmart godstransport.
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Resultaträkning koncernen
KONCERNEN
Not

MSEK

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

4, 5
6

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

12
13

14

2016

2015

4 208
6
4 214

3 907
82
3 989

–2 243
–1 335
–481
0

–2 013
–1 255
–468
–4

–237
–
–1
–83

–225
–1
–8
15

1
–34
–116

7
–37
–15

–109
–225

–12
–27

Rapport över totalresultatet koncernen
KONCERNEN
Not

MSEK

Årets resultat
Poster som inte kan omföras till årets resultat
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat
Poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Kassaflödessäkringar
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
Omräkningsdifferenser
Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till årets resultat
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt
Summa totalresultat för året
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14

14

2016

2015

–225

–27

–5
2

3
–1

–12
–8
3
5
–15

33
7
–10
–9
23

–240

–4
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Balansräkning koncernen
TILLGÅNGAR
MSEK

KONCERNEN
Not

2016-12-31

2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

15

Balanserade utvecklingsutgifter

9

16

Pågående balanserade utvecklingsutgifter

14

8

Summa immateriella tillgångar

23

24

20

21

0

1

1 515

1 631

561

607

Materiella anläggningstillgångar

16

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

17

Inventarier och andra tekniska anläggningar

23

29

Pågående nyanläggningar

44

38

2 163

2 327

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

18

338

340

Långfristiga placeringar

20

0

0

Uppskjutna skattefordringar

21

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

24

128

362

468

2 548

2 819

Omsättningstillgångar
Varulager

22

17

18

Kundfordringar

30

424

397

4

3

0

Övriga fordringar

9

18

Aktuella skattefordringar

4

5

78

61

Fordringar hos intresseföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

Kortfristiga placeringar

19

–

–

Kassa och bank

29

237

95

772

594

3 320

3 413

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning koncernen
EGET KAPITAL OCH SKULDER

KONCERNEN
Not

MSEK

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Avsättningar pensioner
Övriga avsättningar
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Derivatinstrument
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga leasingskulder
Övriga skulder
Derivatinstrument
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga avsättningar
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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27

31
24
17
30
30

17
30
30
25
24

2016-12-31

2015-12-31

200

200

1 047
–49
–122
–225
851

1 047
–33
–95
–27
1 092

16
9
585
536
46
1 192

16
19
639
586
39
1 299

143
139
532
–
449
14
1 277

128
148
245
–
476
25
1 022

3 320

3 413
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Förändringar i eget kapital koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

Ingående balans per 2015-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

200

1 047

–56

93

–188

1 096

–188

188

0

–27

–27

Disposition av föregående års resultat
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
Säkring av nettoinvestering, efter skatt
Omräkningsdifferens
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

5

5

–10

–10
2

2

Summa övrigt totalresultat

–

Summa totalresultat
Utgående balans per 2015-12-31

26

26

27

Ingående balans per 2016-01-01

–

23

–

–

23

–

–

23

–

–27

–4

200

1 047

–33

–95

–27

1 092

200

1 047

–33

95

–27

1 092

–27

27

0

–225

–225

Disposition av föregående års resultat
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
Säkring av nettoinvestering, efter skatt
Omräkningsdifferens
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

–10

–10

–6

–6

3

3

–3

–3

Summa övrigt totalresultat

–

–

–16

–

–

–16

Summa totalresultat

–

–

–16

–

–225

–241

200

1 047

–49

–122

–225

851

Utgående balans per 2016-12-31

27
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Kassaflödesanalys koncernen
KONCERNEN
Not

MSEK

2016

2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

–116

–15

223

139

–8

–15

–25

–26

74

83

–15

27

Ökning/Minskning av kortfristiga skulder

27

–153

Kassaflöde från den löpande verksamheten

86

–43

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

28

Betalningar avseende avsättningar
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar

–6

0

–67

–179

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

4

87

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

1

2

Utdelning från intresseföretag

2

1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Avyttring av kortfristiga placeringar
Avyttring av långfristiga placeringar

20

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

588

0

50

–66

549

250

150

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av leasingskulder och lån

–128

–684

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

122

–534

Årets kassaflöde

142

–28

95

123

Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

24
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0

237
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Resultaträkning moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

2016

2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

4

Övriga rörelseintäkter

6

Summa rörelsens intäkter

3 906

3 670

6

14

3 912

3 684

Rörelsens kostnader
Driftskostnader

4, 7

–1 986

–1 779

Personalkostnader

8

–1 298

–1 256

Övriga externa kostnader

9

–431

–464

–

–3

Avskrivningar

15, 16

–234

–222

Nedskrivningar

15, 16

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

–

–1

–37

–41

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

10

–57

181

Resultat från andelar i intresseföretag

11

2

2

Ränteintäkter och liknande resultatposter

12

1

5

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

14

Årets resultat

–35

–36

–126

111

–107

–14

–233

97

Rapport över totalresultatet moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

Årets resultat

2016

2015

–233

97

–12

33

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

14

3

–7

–9

26

–242

123

G R E E N C A R G O Å R S R E D OV I S N I N G 2 016

25

ÅRSREDOVISNING

Balansräkning moderbolaget
TILLGÅNGAR

MODERBOLAGET
Not

MSEK

2016-12-31

2015-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

15

8

14

Pågående balanserade utvecklingsutgifter

Balanserade utvecklingsutgifter

14

8

Summa immateriella tillgångar

22

22

Mark, markanläggningar och byggnader

1

1

Investeringar i hyrda lokaler

0

1

1 515

1 631

561

607

Materiella anläggningstillgångar

16

Transportmedel
Leasade transportmedel

17

Inventarier och andra tekniska anläggningar

21

27

Pågående nyanläggningar

44

38

2 142

2 305

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

18

55

52

Andelar i intresseföretag

18

316

316

Långfristiga placeringar

20

–

–

Uppskjutna skattefordringar

21

24

128

395

496

2 559

2 823

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

22

17

18

Kundfordringar

30

349

355

Fordringar hos koncernföretag

4

34

84

Fordringar hos intresseföretag

4

3

1

Övriga fordringar

8

17

Aktuella skattefordringar

4

4

94

61

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

Kortfristiga placeringar

19

–

–

Kassa och bank

29

185

95

694

635

3 253

3 458

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

26
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Balansräkning moderbolaget
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

MODERBOLAGET
Not

2016-12-31

2015-12-31

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

27

31
24

17
30
30

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Kortfristiga leasingskulder
Övriga skulder
Derivatinstrument
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4
17
30
30
25

200
100
5
305

200
100
–
300

–33
789
–233
523
828

–24
697
97
770
1 070

9
23
32

12
44
56

585
531
46

639
591
39

1 162

1 269

122
16
139
524
–
430
1 231

114
94
148
244
–
463
1 063

3 253

3 458
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Förändringar i eget kapital moderbolaget
MODERBOLAGET
Not

MSEK

Ingående balans per 2015-01-01

Aktiekapital

200

Fond för
Reserv- utvecklingsfond
utgifter

100

Fond för
verkligt
värde

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

–49

876

–180

947

–180

180

0

97

97

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

26

26

Summa övrigt totalresultat

–

–

26

–

–

26

Summa totalresultat

–

–

26

–

97

123

200

100

–24

697

97

1 070

200

100

–24

697

97

1 070

97

–97

0

Utgående balans per 2015-12-31

27

Ingående balans per 2016-01-01

–

Disposition av föregående års resultat
Aktiverade egenupparbetade utv.utgifter

5

0

–5

Totalresultat
Årets resultat

–233

–233

–

–9

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
–

Summa totalresultat
Utgående balans per 2016-12-31

28

–9

–9

Summa övrigt totalresultat
27
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–

–9

–

–

–

–

–9

–

–233

–242

200

100

5

–33

789

–233

828
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Kassaflödesanalys moderbolaget
MODERBOLAGET
Not

MSEK

2016

2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

–126

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

111

262

15

–9

–14

Betald skatt

–25

–25

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

102

87

9

22

–73

–194

38

–85

28

Betalningar avseende avsättningar

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

–

–3

–67

–176

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

–2

18

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

–3

0

2

112

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Utdelning från intresseföretag
Avyttring kortfristiga placeringar
Avyttring långfristiga placeringar

20

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

588

0

50

–70

589

250

150

–128

–684

0

2

122

–532

90

–28

95

123

185

95

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av leasingskulder och lån
Erhållna/lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

28
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Samtliga belopp är angivna i MSEK om inget annat anges.
Vid upprättande av årsredovisningen kan avrundningsdifferenser
förekomma då beloppen anges i MSEK.
NOT 1

ALLMÄN INFORMATION

Green Cargo utvecklar och levererar effektiv och hållbar järnvägslogistik
med Sverige som hemmamarknad. Det betyder fullt fokus på gods
transporter med järnvägen som bas. Green Cargos nätverk trafikerar
cirka 40 intermodala platser och täcker cirka 300 platser i Sverige samt
huvudorterna i Norge. Med samarbetspartners kopplar Green Cargo det
svenska näringslivets transporter till marknaderna på kontinenten. Visio
nen om en hållbar utveckling är drivande för bolaget som är det enda riks
täckande transportföretaget godkänt som Bra Miljöval–Godstransporter.
Järnvägstransporter utgör basen i verksamheten, men biltransporter
är ett komplement och kombinationen tåg–lastbil blir allt viktigare i Green
Cargos erbjudande.
Moderbolaget Green Cargo AB direktägs till 100 procent av svenska
staten. Green Cargo AB 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 21 mars 2017 och de kommer att föreläggas
årsstämman den 25 april 2017 för fastställande.

NOT 2

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄNT
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända
International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningsutta
landen från IFRS Interpretations Committee. Vidare tillämpar koncernen
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Komplette
rande redovisningsregler för koncerner) vilken specificerar de tillägg till
upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen.
Tillgångar och skulder är värderade till anskaffningsvärden, förutom
vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde.
Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består
av derivatinstrument och finansiella tillgångar/skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen, eller i övrigt totalresultat och acku
muleras i eget kapital i Säkringsreserv.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsent
ligt enbart av belopp som förväntas återvinnas, eller betalas inom tolv
månader från balansdagen. Övriga tillgångar och skulder redovisas som
anläggningstillgångar respektive långfristiga skulder.
Moderbolagets redovisningsprinciper följer koncernens med undan
tag för de tvingande regler som framgår i Rådet för finansiell rappor
terings rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer).
Skillnader i redovisningsprinciperna mellan koncern- och moderbolaget
framgår under rubriken ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
Nedan beskrivs mer väsentliga redovisningsprinciper som har tilläm
pats. Dessa principer har tillämpats konsekvent för presenterade år, om
inte annat anges.

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Ändrade redovisningsprinciper
Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2016 har inte
haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning.

Standarder som har publicerats
men ännu ej tillämpas av bolaget
Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande
räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa
finansiella rapporter. Beskrivningen avser endast de standarder och
tolkningar som bedöms bli relevanta för Green Cargo.
IFRS 9 ”Financial instruments”
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018
eller senare och ersätter då IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning
och värdering.
IFRS 9 kräver att finansiella tillgångar ska klassificeras i tre olika
värderingskategorier; upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde via övrigt
totalresultat eller verkligt värde via resultatet. Klassificering fastställs vid
första redovisningstillfället utifrån tillgångens egenskaper och företagets
affärsmodell. För finansiella skulder sker inga stora förändringar jämfört
med IAS 39. Den största förändringen avser skulder redovisade till verkligt
värde. För dessa gäller att den del av verkligtvärdeförändringen som är
hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat istäl
let för i resultatet, såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen.
Den andra delen avser säkringsredovisning. IFRS 9 kräver utökade
upplysningar om riskhantering och effekten av säkringsredovisningen.
Slutligen har nya principer introducerats avseende nedskrivningar av
finansiella tillgångar, där modellen baseras på förväntade förluster. Syftet
med den nya modellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster
ska göras i ett tidigare skede.
Utredning pågår men i nuläget bedöms inte redovisningen i Green
Cargo påverkas väsentligt.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds med 1 januari 2018.
Standarden ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolk
ningar som hanterar intäkter (IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter,
IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastig
het, IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder och SIC 31 Intäkter
– bytestransaktioner som avser reklamtjänster).
IFRS 15 innehåller en samlad modell för intäktsredovisning avseende
kundkontrakt. Företaget skall identifiera om kundavtal består av flera
åtaganden. Utvärderingen skall göras om åtagandena är unika och kan
skiljas ifrån varandra och därmed eventuellt redovisa intäkterna vid olika
tidpunkter.
Analys har påbörjats, men i dagsläget går det ej att bedöma eventuella
effekter på redovisningen i Green Cargo.
IFRS 16 ”Leases”
Ny standard avseende redovisning av leasing. För leasetagare försvinner
klassificeringen enligt IAS 17 i operationell och finansiell leasing och
ersätts med en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska
redovisas i balansräkningen. Undantag för redovisning i balansräkningen
finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en
löptid på högst tolv månader. I resultaträkningen ska avskrivningar redo
visas separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. IFRS 16
ska tillämpas från och med 1 januari 2019. EU förväntas godkänna stan
darden fjärde kvartalet 2017. Green Cargo har ett antal operationella
leasingkontrakt av bland annat vagnar och lok, vilket leder till en högre
balansomslutning vid tillämpning av IAS 17. Se not 7 för omfattning av
de operationella leasingkontrakten. I dagsläget går det ej att göra en
relevant bedömning av effekter på redovisningen i Green Cargo.
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Tillämpning av redovisningsprinciper
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt
eller genom dotterföretag innehar ett bestämmande inflytande. Model
len i IFRS för bedömning av när bestämmande inflytande föreligger
baseras på (i) vilket inflytande som föreligger, (ii) vilken exponering mot
rörlig avkastning för sitt engagemang i investeringen som föreligger
samt (iii) möjligheter att utöva inflytandet över innehavet går att påverka
den egna avkastningen. I ej helägda dotterföretag, redovisas innehav
utan bestämmande inflytande i koncernbalansräkningen som en post
inom eget kapital och utgörs av utomstående aktieägares andel av
dotterföretagets resultat och nettotillgångar. Dotterföretag redovisas
enligt förvärvsmetoden. Förvärvade identifierbara tillgångar, skulder
och eventualförpliktelser värderas till verkligt värde på förvärvsdagen.
Villkorade betalningar efter förvärvsdagen klassificeras som skulder
och omvärderas via resultaträkningen. Det överskott som utgörs av
skillnaden mellan den överförda ersättningen och nettot per förvärvstid
punkten, av verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och
skulder, redovisas som goodwill. Denna uppkomna goodwill värderas
och redovisas enligt avsnittet immateriella tillgångar. Om anskaffnings
kostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets
nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Endast resultat uppkomna efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens
egna kapital. Alla transaktionskostnader avseende förvärv kostnadsförs.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade
vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även oreali
serade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att
ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Omräkning av utlandsverksamheter
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens
utlandsverksamheters balansräkningar från dess funktionella valuta till
svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. Intäkts- och kost
nadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. De omräkningsdif
ferenser som uppstår redovisas mot övrigt totalresultat och överförs till
koncernens omräkningsreserv. Den ackumulerade omräkningsdifferen
sen omförs och redovisas som en del i rearesultatet i de fall utlandsverk
samheten avyttras. Goodwill och justeringar till verkligt värde som är
hänförliga till förvärv av verksamheter med annan funktionell valuta än
svenska kronor behandlas som tillgångar och skulder i den förvärvade
verksamheten och omräknas till balansdagens valutakurs.
Intresseföretag
Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande, men
inte ett bestämmande, inflytande över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 % av
röstetalet. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade
värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel
i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på kon
cernmässiga över- respektive undervärden. I koncernens resultaträkning
redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i
intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskriv
ningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar investeringens redovi
sade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår
till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget redovisar koncernen
inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser
eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Om intresseföre
taget senare visar vinst återgår koncernen till att redovisa sin andel av
dessa vinster först när dessa uppgår till samma belopp som andelen av
förlusterna vilka inte redovisats av koncernen.
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Intäkter
Intäkter redovisas när transporterna har genomförts. Intäkter från trans
porter till och från utlandet redovisas brutto. Hela faktureringen, även
den del som avser utländsk sträcka, redovisas som intäkt. Ersättning till
utländska järnvägsförvaltningar redovisas som kostnad. Skälet till denna
redovisningsprincip är totalåtagandet gentemot kunden.
Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas i balans- och resultaträkningarna när det före
ligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor som är
förknippade med bidraget och att bidraget kommer att erhållas.
Statliga bidrag redovisas över resultaträkningen som intäkt. Bidra
gen periodiseras på samma sätt och över samma tidsperiod som de
kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Om företaget redan
haft kostnaden som bidraget avser redovisas bidraget som intäkt så
snart fordran uppkommer.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader,
betald semester med mera redovisas som en kostnad i aktuell intjänande
period.
Avgiftsbestämda pensioner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagits
sig att betala. Storleken på den anställdes pension beror på de avgifter
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den
kapitalavkastning som avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets
resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt
företaget under en period.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Utmärkande för förmånsbestämda pensionsplaner är att de anger ett
belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering,
vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid
och lön.
Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbe
stämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förplik
telsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltnings
tillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas
årligen av oberoende aktuarie med tillämpning av den så kallade projec
ted unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden
med användning av räntesatsen på svenska bostadsobligationer, som är
utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med
löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens.
Aktuariella vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade
justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt
totalresultat under den period då de uppstår.
Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas
direkt i resultaträkningen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning redovisas direkt när företaget har en fast
ställd kommunicerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk
möjlighet att annullera planen. Vid arbetsbefrielse under uppsägnings
tiden görs en avsättning för uppsägningslönen direkt, vid arbetsplikt
kostnadsförs uppsägningslönen under uppsägningstiden.

ÅRSREDOVISNING

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel,
utdelningsintäkter och vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultatet.
Ränteintäkter på finansiella instrument redovisas enligt effektiv
räntemetoden (se nedan). Resultatet från avyttring av ett finansiellt
instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med
ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre
har kontroll över instrumentet.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån, förlust vid
värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via
resultatet och nedskrivning av finansiella tillgångar.
Finansiella valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto.
Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida
in- och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade
löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade netto
värde. Beräkningen innefattar alla avgifter som erlagts eller erhållits av
avtalsparterna som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader
och alla andra över- och underkurser.
Skatter
Redovisad skatt utgörs av aktuell samt uppskjuten skatt. Skatter redovi
sas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovisas i
övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. Den aktuella skatten baseras
på periodens resultat och beräknas på balansdagens skattesats. Aktuell
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör
även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Skattelag
stiftningen innehåller andra regler än vad som följer av god redovisnings
sed vad gäller tidpunkt för beskattning av vissa affärshändelser. Upp
skjuten skatt redovisas på skillnader vilka härigenom uppstår mellan det
skattemässiga värdet och det redovisade värdet av tillgångar och skulder,
så kallade temporära skillnader, samt även på underskottsavdrag.
Vad beträffar värderingen av uppskjutna skattefordringar, det vill säga
värdet av framtida skattereduktioner, gäller att uppskjutna skatteford
ringar redovisas om det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot
framtida skattepliktiga överskott. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Då Green Cargo har en historik av skattemässiga förluster redovisas
uppskjutna skattefordringar endast i den mån det finns tillräckliga skat
tepliktiga temporära skillnader som övertygande talar för att tillräckliga
skattepliktiga överskott kommer att finnas.
Immateriella tillgångar
Det överskott som utgörs av skillnaden mellan den överförda ersättningen
och nettot per förvärvstidpunkten, av verkliga värden på förvärvade
identifierbara tillgångar och skulder, redovisas som goodwill. Goodwill vid
förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill
vid förvärv av intresseföretag ingår i värdet på innehav i intresseföretag.
Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov
och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskriv
ningar. Nedskrivningsprövning görs även då indikationer finns på att en
värdenedgång kan ha skett. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet
inkluderar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den
avyttrade enheten.
Utgifter för utveckling av programvara för eget bruk redovisas som
tillgång i balansräkningen, under förutsättning att framtida effektivi
tetsvinster är sannolika och överstiger nedlagda utgifter. Utgifter för
anställd personal, utbildning och löpande underhåll kostnadsförs löpande.
Balanserade utvecklingsutgifter består främst av utgifter för utveckling
av IT-system och skrivs av linjärt under den beräknade nyttjandeperioden.
Avskrivningstiden för balanserade utvecklingsutgifter är 3–10 år.

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

Avskrivning i %

Byggnader

2–4

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

5
4–5
10–20
5–20

Vissa komponenter i bolagets lokpark har en nyttjandeperiod som är
kortare än den totala livslängden för loket ifråga och ersätts därför
regelbundet vid periodiska underhåll (så kallade revisioner). Dessa kom
ponenter särskiljs och skrivs av som separata enheter över denna kortare
nyttjandeperiod (komponentavskrivningsmetoden). Även för byggnader
särskiljs komponenter, vilka skrivs av över olika nyttjandeperioder.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag
och justeras vid behov.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse
mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultat
räkningen.
Nedskrivningar
Goodwill som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som
skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning då händelser eller
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske
inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med
vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat
med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av ned
skrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar återförs om
det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräk
ningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast i den
utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger
det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskriv
ning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle
ha gjorts. Nedskrivningar på goodwill återförs inte.
Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing.
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska risker och förmåner som är
förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren.
Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång
i balansräkningen. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redo
visas som lång- och kortfristiga leasingskulder. Leasingperioden är den
period som tillgångarna ska leasas enligt avtal. Tillgångar enligt finansiella
leasingavtal skrivs av över beräknad nyttjandeperiod. Betalning av lea
singavgifterna uppdelas i räntekostnader och amortering av skulderna.
Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är operationellt.
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löpti
den med utgångspunkt från nyttjandet.
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Varulager
I koncernen finns lager av reservdelar och lager av diesel. Varulagret
värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffnings
värde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Vid bestämmande av
anskaffningsvärdet för reservdelar används genomsnittsmetoden. Vid
bestämmande av anskaffningsvärdet för diesel görs en beräkning av när
en genomsnittlig liter inhandlades med hjälp av lagrets genomsnittliga
omsättningshastighet. Det inköpspris som förelåg vid denna anskaff
ningstidpunkt ligger till grund för värderingen av dieseln. Vid bedömning
av inkurans tas hänsyn till lagrets ålder och omsättningshastighet.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och
obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder återfinns leverantörs
skulder, låneskulder samt derivat.
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde mot
svarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskost
nader förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång/skuld
som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker
därefter beroende av hur de klassificerats enligt nedan. En finansiell
tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir
part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i
balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten
har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om
faktura inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på likviddagen.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts. Finansiella
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs
eller på annat sätt upphör.
Verkligt värde för noterade placeringar baseras på aktuella köpkur
ser. För onoterade värdepapper fastställs verkligt värde till emittentens
eller banks värdering.
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande
kategorier: finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via
resultaträkningen, derivat som används i säkringsredovisning, låneford
ringar och kundfordringar, investeringar som hålls till förfall och övriga
skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten
förvärvades. Klassificeringen prövas vid varje rapporteringstillfälle.
Finansiella tillgångar/skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
Denna kategori har två underkategorier: finansiella tillgångar/skulder
som innehas för handel och sådana som från första början hänförs till
kategorin värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Derivatin
strument kategoriseras som innehav för handel om de inte är identifie
rade som säkringar. Tillgångar och skulder i denna kategori klassifi
ceras som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder om de
antingen innehas för handel eller förväntas bli realiserade inom tolv
månader från balansdagen. Tillgångarna/skulderna omvärderas löpande
till verkligt värde. Värdeförändringar till följd av förändringar i verkligt
värde ingår i resultaträkningen i den period de uppstår.
I denna kategori ingår kortfristiga placeringar och ej säkringsredo
visade derivatinstrument.
Derivat som används i säkringsredovisning
Derivat som används i säkringsredovisning är kassaflödessäkringar i
form av valutaterminskontrakt, valutaoptionskontrakt och ränteswapav
tal. Förändringar i verkligt värde på derivat som identifieras som
kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning
redovisas i övrigt totalresultat. Ackumulerade belopp i övrigt totalresul
tat återförs till resultaträkningen i de perioder då den säkrade posten
påverkar resultatet.
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Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar
med fastställda eller fastställbara betalningar, exempelvis likvida medel
eller kundfordringar. Värdering görs till upplupet anskaffningsvärde.
Med upplupet anskaffningsvärde avses det värde till vilket en finansiell
tillgång eller skuld värderas när den initialt bokas upp i balansräk
ningen, med avdrag för eventuella återbetalningar, och med tillägg
eller avdrag för periodisering av eventuell skillnad mellan det initialt
redovisade beloppet och återbetalningsbeloppet. Kundfordringar tas
efter individuell värdering i balansräkningen upp till det belopp varmed
de beräknas inflyta. Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför
värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning
av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Fordringar i utländsk
valuta omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelseford
ringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser
på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.
Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren
för säkringsredovisning av kassaflöden, då vinster/förluster redovisas i
övrigt totalresultat.
Investeringar som hålls till förfall
Investeringar som hålls till förfall är icke-derivata finansiella tillgångar
med fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som
avses att behållas till förfall. De ingår i anläggningstillgångar utom i de
fall då förfallotidpunkten ligger mindre än 12 månader efter balansda
gen, då de klassificeras som omsättningstillgångar. Tillgångar i denna
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder
Skulder till kreditinstitut, leasingskulder samt leverantörsskulder
kategoriseras som ”Andra skulder” och värderas till upplupet anskaff
ningsvärde. Leverantörsskulders förväntade löptid är kort, varför skulden
redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Långfristiga skulder
har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid
kortare än ett år.
Redovisning av derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas till verkligt värde i balansräkningen och
värdeförändringen redovisas antingen i resultaträkningen eller i övrigt
totalresultat beroende på om säkringsredovisning tillämpas eller ej.
Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer vid
omvärdering beror på om derivatet identifieras som ett säkringsin
strument, och, om så är fallet, karaktären hos den post som säkrats.
Koncernen använder sig av kassaflödessäkringar i form av valutatermin
skontrakt, valutaoptionskontrakt och ränteswapavtal för att minska sin
exponering för valutakursförändringar och ränterisker. Då transaktionen
ingås dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den
säkrade posten (posterna). Bedömning görs, både vid säkringens början
och löpande, av huruvida de derivatinstrument som använts är effektiva
när det gäller att utjämna förändringar i kassaflöde för säkrade poster.
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivatin
strument som identifieras som kassaflödessäkring och som uppfyller
villkoren för säkringsredovisning, redovisas i övrigt totalresultat. Den
vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas
omedelbart i resultaträkningen.
Ackumulerade belopp i övrigt totalresultat återförs till resultaträk
ningen i de perioder då den säkrade posten påverkar resultatet.
Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter redovisas på
liknande sätt som kassaflödessäkringar. Den andel av vinst eller förlust
på ett säkringsinstrument som bedöms som en effektiv säkring redo
visas i övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust som hänför sig till den
ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade vinster
och förluster i eget kapital redovisas i resultaträkningen när utlandsverk
samheten avyttras helt eller delvis.
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Avsättningar
Koncernen avsätter för omstruktureringsåtgärder samt gör avsättningar
för förlustkontrakt under rubrikerna långfristiga respektive kortfristiga
skulder i balansräkningen.
Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs då det finns en detalje
rad, beslutad plan för omstrukturering av verksamheten. För personal
kostnader avsätts kostnad för arbetsbefriad tid under uppsägningstiden,
eventuella avgångsvederlag samt avtalspensioner inklusive sociala avgifter.
Green Cargo AB har försäljningsavtal som sträcker sig över flera år.
För de avtal för vilka speciella resurser avsatts görs varje år en prövning
av lönsamheten. Skulle ett avtal vara olönsamt görs en avsättning för
tiden fram till nästa avtalade prisförhandlingstillfälle eller den tidpunkt
då avtalet av andra skäl bedöms ha blivit lönsamt.
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.
Kassaflödesanalys
Green Cargo AB redovisar kassaflödesanalysen enligt den indirekta
metoden. Vid indirekt metod är utgångspunkten årets resultat efter
finansiella poster och justeringar görs för resultatposter som inte är
kassaflödespåverkande och för förändringar i rörelsekapital.
I kassaflöde från den löpande verksamheten redovisas resultat
före skatt, betalda räntor, betalda skatter och ”justeringar för poster
som inte ingår i kassaflödet”. Med detta avses kostnader och intäkter i
resultaträkningen som inte motsvaras av någon in- eller utbetalning, t ex
avskrivningar och realisationsresultat.
I kassaflöde från investeringsverksamheten redovisas in- och utbe
talningar avseende företagets investeringar, häri ingår främst köp och
försäljningar av anläggningstillgångar, men även t ex utdelningar från
dotterföretag. I investeringsverksamhet ingår även sådana placeringar
som inte inryms i begreppet likvida medel, det vill säga placeringar med
en vid investeringstillfället återstående löptid överstigande tre månader.
Anläggningstillgångar som anskaffats genom finansiell leasing redovi
sas inte som ett inköp i kassaflödet. Eftersom det upptagna lånet och
investeringen sker som en transaktion, kvittas dessa mot varandra. Vid
förvärv eller försäljning av dotterföretag redovisas endast kassaföränd
ringen till följd av förvärvet/försäljningen, dvs summan av försäljnings
pris och dotterföretagets likvida medel.
I kassaflöde från finansieringsverksamheten redovisas kassatrans
aktioner till följd av företagets finansiering. Här redovisas således upp
tagna lån förutom leasingskulder, amortering av lån (även amortering av
leasingskulder), nyemissioner, aktieägartillskott och utbetald utdelning.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredo
visningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommen
dation RFR 2. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för
den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och
uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen,
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till
IFRS som ska göras. 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. Detta innebär att transaktionsutgif
ter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag och
intresseföretag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter
hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.
Skulder som utgör säkringsinstrument
Moderbolaget tillämpar RFR 2, vilket innebär att bolaget kan tillämpa de
regler om ”Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta”. Enligt
RFR 2 förekommer en effektiv valutasäkring i moderbolaget då aktier i
utländska dotterbolag har finansierats med lån i lokal valuta. För att en
effektiv valutasäkringsåtgärd ska anses föreligga måste denna avsikt
ha förelegat vid transaktionstidpunkten. Det bokförda värdet på sådana
lån påverkas inte av förändringar i växelkurser.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Green Cargo tillämpar huvudregeln för redovisning av koncernbidrag.
Enligt huvudregeln ska erhållna koncernbidrag från dotterföretag redovi
sas som finansiell intäkt. Lämnade koncernbidrag från moderföretag till
dotterföretag redovisas som ökning av andelar i koncernföretag.
Utformning av finansiella rapporter
IAS 1 som behandlar de finansiella rapporternas struktur och innehåll
ska inte tillämpas vad avser moderbolagets balans- och resultaträkning.
I stället ska balans- och resultaträkningen ställas upp i enlighet med
vad som anges i Årsredovisningslagen. I koncernredovisningen görs i
balansräkningen ingen uppdelning i fritt och bundet eget kapital vilken
däremot görs i moderbolaget i enlighet med ÅRL.
Green Cargo AB upprättar, i enlighet med IAS 1 p. 10 a, en resulta
träkning med ett tillägg i vilket totalresultatet presenteras.
Frivillig tillämpning av särregler i ÅRL innebär att företag som tilläm
par IFRS i sin koncernredovisning bland annat får dela upp avsättningar
i en långfristig respektive kortfristig del. Denna särregel tillämpas av
Green Cargo AB.
Finansiella garantiavtal
I enlighet med RFR 2, IAS 39 punkt 2, tillämpas inte reglerna i IAS 39
beträffande finansiella garantiavtal i moderbolaget avseende garan
tiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag. När detta undantag
tillämpas följs istället reglerna för redovisning och värdering i IAS 37
Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Anledningen
till detta undantag från redovisning av finansiella garantier avseende
garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag är sambandet
mellan redovisning och beskattning.
Ersättningar till anställda
Förmånsbestämda planer
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda
planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer tryggandelagens
bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en
förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna
jämfört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att
beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande
lönenivå utan antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella
vinster och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Fond för utvecklingsutgifter
Årsredovisningslagen har från och med 2016-01-01 uppdaterats vad
gäller aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar. Aktiverade
egenupparbetade immateriella tillgångar omförs från fritt Eget Kapital
till bundet Eget Kapital ”Fond för utvecklingsavgifter”. I takt med avskriv
ning omförs dessa tillbaka till fritt Eget Kapital.
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NOT 3

VIKTIGA UPPSK ATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver
användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets
redovisningsprinciper. Dessa uppskattningar och bedömningar påverkar i
rapporterna redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och
kostnadsposter samt lämnad information i övrigt, bland annat om eventu
alförpliktelser. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar
på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Härigenom dragna slutsatser utgör grunden för avgöranden rörande redo
visade 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 för
utsättningar 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.
Tvister med leverantörer kan få ett annat utfall än det som uppskattats.
Avsättningen avseende olyckskostnader bedöms vara osäker till
belopp. Ansvarsfrågan samt uppkomna kostnader kan vara svåra att
bedöma och utredningarna kan ta tid. Reserven grundas på bolagets
bästa uppskattning om bedömt utfall.
Avsättningar för förlustkontrakt kan vara osäkra till belopp då de
inrymmer antaganden om framtida händelser, såsom transportvolymer,
effektiviseringsmöjligheter med mera.
Värderingen av uppskjuten skattefordran relaterat till underskotts
avdrag och koncernens förmåga att utnyttja underskottsavdrag baseras
på ledningens uppskattningar av framtida skattepliktiga inkomster.
Då Green Cargo har en historik av skattemässiga förluster redovisas
uppskjutna skattefordringar endast i den mån det finns tillräckliga skat
tepliktiga temporära skillnader som övertygande talar för att tillräckliga
skattepliktiga överskott kommer att finnas. Omfattande arbete har gjorts
för att gjorda uppskattningar och prognoser ska vara så relevanta och
exakta som möjligt. I bedömning av uppskjuten skattefordran har hänsyn
tagits till en historik av förluster, men också att Green Cargo sedan
2013 haft en positiv trend i det underliggande resultatet och att genom
förda omstruktureringsåtgärder i effektiviseringsprogram har haft, och
kommer att ge positiva effekter inom överskådlig framtid.

NOT 4

TR ANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Svenska staten äger 100 procent av aktierna i Green Cargo AB. Dotteroch intresseföretag framgår av not 18.
Vid leverans av tjänster mellan koncernen och andra statligt ägda
företag eller verksamheter, såsom t ex Trafikverket, tillämpas affärsmäs
siga villkor och marknadsprissättning. Gällande lön och ersättningar till
närstående hänvisas till not 8.

Försäljning av tjänster

Koncernen
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

Dotterföretag

–

–

276

203

Intresseföretag

5

6

5

6

Summa försäljning av
tjänster till närstående

5

6

281

209

–

–

17

8

Intresseföretag

103

79

103

79

Summa inköp av tjänster
från närstående

103

79

120

87

Dotterföretag

–

–

24

84

Intresseföretag

2

1

2

1

Summa utestående
fordringar på närstående

2

1

26

85

Dotterföretag

–

–

15

94

Summa utestående skulder
till närstående

–

–

15

94

Inköp av tjänster
Dotterföretag

Utestående fordringar på
närstående

Utestående skulder till
närstående

Försäljning och fordringar på närstående företag enligt ovanstående
tabeller består främst av transporttjänster och andra transportnära
tjänster som omfattar bl a lastning/lossning, rangering, växling samt
uthyrning av spårfordon.
Inköp och skulder till intresseföretaget DB Cargo Scandinavia A/S
avser främst tågdragning.

NOT 5

SEGMENTINFORMATION

Upplysningskraven i IFRS 8 har inte resulterat i separat redovisning av
intäkter per land eller kund då dessa poster enskilt inte uppgår till väsent
liga belopp. Green Cargos bas är Sverige men transporterna omfattar
Norden och europeiska kontinenten. Materiella anläggningstillgångars
geografiska placering är i huvudsak Sverige. Externa rörelseintäkter upp
går till 3 684 (3 435) i Sverige och till 524 (554) i övriga länder.
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NOT 6

NOT 8

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen
2016
2015
Resultat vid försäljning av
anläggningstillgångar

Moderbolaget
2016
2015

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

Varav
2016 män, %

Moderbolaget
2

Valutakursdifferenser som
påverkat rörelseresultatet

0

Försäkringsersättningar
Summa

81

2

13

0

0

0

4

1

4

1

6

82

6

14

Sverige

1 864

86

1 861

87

Summa moderbolaget

1 864

86

1 861

87

53

94

–

–

Dotterföretag
Norge
Summa dotterföretag

NOT 7

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

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

Koncernen
2016
2015
231

199

Moderbolaget
2016
2015
230

202

Inom 1 år

142

129

139

132

Mellan 1 och 5 år

232

134

232

134

90

57

90

57

464

320

461

323

Leasingintäkter
Leasingintäkter avseende objekt
som vidareuthyrs externt Hur
lång tidspann

Koncernen
2016
2015

94

–

–

86

1 861

87

2016

2016
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader

2015

Moderbolaget
2016
2015

Moderbolaget

883

Dotterföretag

55

62

81

54

55

62

Moderbolaget
2016
2015

81

54

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

862

366

(79)
29

5

912

383

(varav pensionskostnad)
Summa koncernen

2015
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader

378

(varav pensionskostnad)

(80)
–

–

862

366

(1)

(varav pensionskostnad)

Koncernen
2016
2015
Framtida minimileaseavgifter
avseende objekt som vidare
uthyrs externt

53
1 917

I moderbolagets styrelse (exkl arbetstagarrepresentanter) ingick 4 män
och 3 kvinnor. I samtliga koncernens styrelser ingick 9 män och 4 kvinnor.
I moderbolagets ledningsgrupp (tillika koncernens) ingick 7 män och
4 kvinnor.

Moderbolaget

2015

Summa

Summa koncernen

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
2016

Senare än 5 år

Varav
2015 män, %

–

(80)

(80)

Av koncernens pensionskostnader avser 1 (1) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0).
Kostnader till följd av ersättningar vid uppsägning uppgår under året
till 7 (8).
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter med flera och övriga anställda
2016
Styrelse
Övriga
och VD anställda
Moderbolaget

5

(varav tantiem o.d)
Dotterföretag

(varav tantiem o.d)

5

(–)
1

33

6

911

(varav tantiem o.d)
Summa koncernen

878

2015
Styrelse
Övriga
och VD anställda
857
(–)
–

–

5

857

(–)

(–)

(–)

(–)

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare
Moderbolaget
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår årsarvode enligt års
stämmans beslut. Ersättning till verkställande direktören, andra ledande
befattningshavare och arbetstagarrepresentanter utgörs av grundlön,
övriga förmåner samt pension.
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Ersättningar till styrelsen 2016
Belopp i KSEK
Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot (statens rep.)
Styrelseledamot (statens rep.)
Styrelseledamot
Personalrepresentant
Personalrepresentant
Suppleant (personalrep.)
Suppleant (personalrep.)
Personalrep., adjungerad

Styrelsearvode

Lennart Pihl1
Tryggve Sthen
Margareta Alestig Johnson2
Ann-Christine Hvittfeldt
Lotta Stalin
Daniel Kristiansson3
Erik Tranaeus4
Ingvar Nilsson
Peter Lundmark
Stefan Bieder
Anders Gustavsson
Jerker Liljeberg
Ann-Charlotte Juliusson

340
150
205
150
150
–
–
150
–
–
–
–
–

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

Styrelsearvode

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

340
150
205
150
150
–
100
–
–
–
–
–

1 Varav 40 tkr avser ersättning som ledamot i revisionsutskottet.
2V
 arav 55 tkr avser ersättning som ordförande i revisionsuskottet.

1 Varav 40 tkr avser ersättning som ledamot i revisionsutskottet.
2 Varav 55 tkr avser ersättning som ordförande i revisionsuskottet.
3 Utgick ur styrelsen 2016-10-27.
4 Valdes till styrelsen 2016-10-27.

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2016
Belopp i KSEK

Tid i ledningsgrupp

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse

Verkställande direktör

Jan Kilström

2016-01-01–2016-12-31

3 843

290

1 014

5 147

–

Ekonomidirektör

Henrik Backman

2016-01-01–2016-12-31

1 969

93

467

2 529

–

Stabschef Human Resources

Caroline Frumerie

2016-01-01–2016-12-31

1 609

75

623

2 307

–

Divisionschef Försäljning

Richard Kirchner

2016-01-01–2016-12-31

1 788

50

385

2 223

–

Divisionschef Produktion

Patrik Johansson

2016-01-01–2016-12-31

1 622

111

524

2 257

–

Divisionschef Planering

Patrik Saxvall

2016-01-01–2016-12-31

1 325

103

304

1 732

–

Divisionschef Fordon

Markus Gardbring

2016-05-15–2016-12-31

892

41

270

1 203

–

Stabschef Marknad & Kommunikation

Sohana Josefsson

2016-01-01–2016-12-31

1 101

0

285

1 386

–

Stabschef IT

Ulrika Wiik

2016-01-01–2016-12-31

1 355

0

363

1 718

–

Stabschef Juridik och Inköp

Mikael Wågberg

2016-01-01–2016-12-31

1 488

80

318

1 886

–

Stabschef Projektkontoret

Nicole Tews3

2016-01-01–2016-12-31

1 894

171

456

2 521

–

1 Ingen rörlig ersättning har utgått under året.
2 Ö vriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån, reseförmån och bostadsförmån. Ledande befattningshavare som avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i form av lön.
3 Nicole Tews var även tillförordnad divisionschef för Fordon 2016-01-01–2016-05-14.

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2015
Belopp i KSEK

Tid i ledningsgrupp

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse

Verkställande direktör

Jan Kilström

2015-01-01–2015-12-31

3 766

270

984

5 020

–

Ekonomidirektör

Henrik Backman

2015-01-09–2015-12-31

1 915

2

490

2 407

–

Divisionschef Marknad

Mats Hanson

2015-01-01–2015-09-14

1 236

51

771

2 058

–

Stabschef Human Resources

Caroline Frumerie

2015-01-01–2015-12-31

1 608

–

754

2 362

–

Stabschef Kommunikation

Mats Hollander

2015-01-01–2015-09-14

916

45

312

1 274

–

Divisionschef Försäljning

Richard Kirchner

2015-01-01–2015-12-31

1 700

51

359

2 110

–

Divisionschef Produktion

Patrik Johansson

2015-01-01–2015-12-31

1 596

109

473

2 178

–

Divisionschef Planering

Patrik Saxvall

2015-01-01–2015-12-31

1 275

91

286

1 652

–

Divisionschef Fordon

Martin Modéer

2015-01-01–2015-02-28

1 298

63

106

1 467

–

Stabschef Marknad & Kommunikation

Sohana Josefsson

2015-09-15–2015-12-31

310

–

57

367

–

Stabschef IT

Ulrika Wiik

2015-01-01–2015-12-31

1 281

–

370

1 651

–

Stabschef Juridik och Inköp

Mikael Wågberg

2015-01-01–2015-12-31

1 301

84

283

1 668

–

Stabschef Projektkontoret

Nicole Tews3

2015-01-01–2015-12-31

1 588

23

443

2 054

–

1 Ingen rörlig ersättning har utgått under året.
2 Ö vriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån och reseförmån. Ledande befattningshavare som avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i form av lön.
3 Nicole Tews var även tillförordnad divisonschef för Fordon 2015-03-01–2015-12-31.
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Beredning- och beslutsprocess
För 2016 har Green Cargo tillämpat Regeringens riktlinjer för anställ
ningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande,
vilket formellt beslutades vid årsstämman den 25 april 2016. Styrelsen
beslutar om anställningsvillkor för verkställande direktör. Styrelsen
behandlar även strukturen i villkoren för övriga i ledningsgruppen inklusive
verkställande direktörer i dotterföretag, som t ex pensionsförmåner, villkor
vid anställningens upphörande och förmåner utöver lön. Verkställande
direktör beslutar om lön för ledande befattningshavare i koncernen.
Incitamentsprogram
Något incitamentsprogram har liksom föregående år inte förekommit år
2016, varför ingen rörlig ersättning under året utbetalats till verkställande
direktören eller andra ledande befattningshavare.
Pensioner
Moderbolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
har 65 års pensionsålder och omfattas normalt av ITP-planen, eller annan
lösning på motsvarande kostnadsnivå, varvid alternativregeln tillämpas,
varför fortsatta pensionsförpliktelser inte föreligger. Samtliga pensionsför
måner följer Statens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid
om 6 månader från bolagets sida och 6 månader från verkställande
direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångs
vederlag som uppgår till 8 månadslöner. Nya inkomster från annan
anställning eller egen verksamhet kan avräknas från uppsägningslön
och avgångsvederlag. Vid uppsägning från verkställande direktörens
sida utbetalas inget avgångsvederlag.
Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en
uppsägningstid om 6 månader från bolagets sida och 3–6 månader från
ledande befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida
erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 6 månadslöner. Nya inkomster
från annan anställning eller egen verksamhet ska avräknas från uppsäg
ningslön och avgångsvederlag. Vid uppsägning från ledande befattnings
havarens sida utbetalas inget avgångsvederlag.

NOT 9

Moderbolaget
2016
2015

KPMG
Revisionsuppdrag

1,6

1,4

1,6

1,4

Övriga tjänster

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

1,6

1,4

1,6

1,4

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
2016
2015
Erhållna koncernbidrag
Nedskrivning aktier och andelar i koncernföretag
Utdelning aktier och andelar i koncernföretag
Summa

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I INTRESSEFÖRETAG

Moderbolaget
2016
2015
Utdelning aktier och andelar i intresseföretag

2

1

Likvidation aktier och andelar i intresseföretag

0

1

Summa

2

2

NOT 12

R ÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

Ränteintäkter, övriga

1

4

1

2

Verkligt värdevinster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat

0

3

0

3

Summa

1

7

1

5

Varav ränteintäkter på finansiella till
gångar ej värderade till verkligt värde

0

0

0

0

NOT 13

R ÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

Verkligt värdevinster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat

–1

0

–1

Finansiella valutakursdifferenser

–6

0

–6

0

Räntekostnader, övriga

–27

–37

–29

–37

Summa

–34

–37

–35

–36

Varav räntekostnader på finansiella
skulder ej värderade till verkligt värde

–18

–18

–18

–18

1

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Koncernen
2016
2015

NOT 10

NOT 11

2

70

–59

0

0

111

–57

181

NOT 14

INKOMSTSK ATT

Väsentliga delbelopp
i årets skattekostnad
Aktuell skatt

Koncernen
2016
2015
–

Moderbolaget
2016
2015

–

–

–

Uppskjuten skatt

–109

–12

–107

–14

Summa

–109

–12

–107

–14

Sambandet mellan årets
skattekostnad och redovisat
resultat före skatt

Koncernen
2016
2015

Redovisat resultat efter finansiella
poster

–116

–27

–126

111

Skatt enligt gällande skattesats
(22%)

Moderbolaget
2016
2015

25

6

28

–24

Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader/ej skattepliktiga intäkter

–15

–1

–15

23

Skatteeffekt av underskott för
vilka ingen uppskjuten skatte
fordran redovisats

–10

–5

–13

1

Omvärdering uppskjuten
skattefordran

–109

–12

–107

–14

Redovisad skatt

–109

–12

–107

–14
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Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat, Koncernen

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat, Moderbolaget

2016

2016

Före skatt Skatteeffekt

Säkring av nettoinvesteringar
i utlandsverksamhet
Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner

–8

2

Efter skatt
–6

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

Kassaflödessäkringar

–12

3

–9

Summa

–12

3

–9

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

–5

2

–3

2015

Kassaflödessäkringar

–12

3

–9

Kassaflödessäkringar

33

–7

26

Summa

–25

7

–18

Summa

33

–7

26

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

2015
Säkring av nettoinvesteringar
i utlandsverksamhet
Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner

7

–2

5

3

–1

2

Kassaflödessäkringar

33

–7

26

Summa

43

–10

33

NOT 15

IMMATERIELL A TILLGÅNGAR

Koncernen
Balanserade
utvecklingsutgifter
2016

2015

146

146

–

–

Moderbolaget

Pågående
balanserade
utvecklingsutgifter
2016

Balanserade
utvecklingsutgifter

Pågående
balanserade
utvecklingsutgifter

2015

2016

2015

2016

2015

8

5

141

141

8

5

6

3

–

–

6

3

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

–

–

–

–

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

–

–

0

–

–

–

–

146

146

14

8

141

141

14

8

–125

–116

–

–

–122

–115

–

–

–6

–9

–

–

–6

–7

–

–

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Omklassificeringar

–

–

–

–

–

–

–

–

–131

–125

–

–

–128

–122

–

–

–5

–5

–

–

–5

–5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Vid årets slut

–5

–5

–

–

–5

–5

–

–

Redovisat restvärde vid årets slut

10

16

14

8

8

14

14

8

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar

Balanserade utvecklingsutgifter avser till väsentlig del ett projekt avse
ende trafikflödesplaneringssystem samt SAP och mjukvaruutveckling av
CRM-system. Den genomsnittliga kvarstående avskrivningstiden är 2 år.

Total kostnad
för utveckling
Utgifter för utveckling
som kostnadsförts
Avskrivningar
Summa
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Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

43

1

43

1

6

9

6

7

49

10

49

8
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NOT 16

MATERIELL A ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Mark, markanläggningar och byggnader
2016
2015

Investeringar i
hyrda lokaler
2016
2015

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

39

43

63

63

–

–

–

–

Avyttringar och utrangeringar

–1

–4

–

–

Vid årets slut

38

39

63

63

–18

–18

–62

–60

1

2

–

–

–2

–2

–1

–2

–

–

–

–

–19

–18

–63

–62

19

21

0

1

Nyanskaffningar

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

Transportmedel
2016
2015

Leasade
transportmedel
2016
2015

3 444

3 079

1 974

2 364

153

145

38

17

24

139

4

1

2

3

37

32

–28

–170

–

–

–1

–1

–

–

28

396

0

–391

3

6

–31

–11

3 468

3 444

1 978

1 974

157

153

44

38

–1 696

–1 503

–566

–608

–124

–114

–

–

–3

–109

3

97

–

–3

–

–

Inventarier
2016
2015

Pågående
nyanläggningar
2016
2015

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

24

72

–

–

–

1

–

–

–165

–156

–53

–55

–10

–8

–

–

–1 840

–1 696

–616

–566

–134

–124

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
–117

–115

–801

–913

–

–

–

–

Avyttringar och utrangeringar

Vid årets början

3

95

–

–

–

–

–

–

Omklassificeringar

0

–96

0

112

–

–

–

–

Nedskrivningar som redovisas
i resultaträkningen
Vid årets slut
Redovisat restvärde vid årets slut

–

–1

0

0

–

–

–

–

–114

–117

–801

–801

0

0

–

–

1 514

1 631

561

607

23

29

44

38

I leasade transportmedel ingår investeringar som finansierats med egna medel. Dessa investeringar går inte att fysiskt skilja från transportmedlen
och klassificeras därför som leasade transportmedel. Totalt redovisat värde av egenfinansierade anläggningar som ingår i leasade transportmedel är
27 (23). Anskaffningar under året är 4 (1).
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Moderbolaget

Mark, markanläggningar och byggnader
2016
2015

Investeringar i
hyrda lokaler
2016
2015

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

3

3

61

61

Vid årets slut

3

3

61

61

Vid årets början

–1

–1

–60

–58

Årets avskrivning

0

0

–1

–2

–1

–1

–61

–60

Vid årets början

–1

–1

–

–

Vid årets slut

–1

–1

–

–

1

1

0

1

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar

Redovisat restvärde vid årets slut

Transportmedel
2016
2015

Leasade
transportmedel
2016
2015

3 442

3 084

1 974

2 364

145

137

38

17

24

139

5

1

1

3

37

32

–22

–177

–

–

–1

–1

–

–

28

396

0

–391

3

6

–31

–11

3 472

3 442

1 979

1 974

148

145

44

38

–1 698

–1 508

–566

–608

–118

–108

–

–

–2

–108

2

97

–

–3

–

–

Inventarier
2016
2015

Pågående
nyanläggningar
2016
2015

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

21

74

–

–

1

1

–

–

–165

–156

–53

–55

–9

–8

–

–

–1 844

–1 698

–617

–566

–126

–118

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
–113

–114

–801

–913

–

–

–

–

Avyttringar och utrangeringar

Vid årets början

–

98

–

–

–

–

–

–

Omklassificeringar

–

–96

–

112

–

–

–

–

Nedskrivningar som redovisas i resulta
träkningen
Vid årets slut
Redovisat restvärde vid årets slut

–

–1

–

–

–

–

–

–

–113

–113

–801

–801

–

–

–

–

1 515

1 631

561

607

22

27

44

38

I leasade transportmedel ingår investeringar som finansierats med egna medel. Dessa investeringar går inte att fysiskt skilja från transportmedlen
och klassificeras därför som leasade transportmedel. Totalt redovisat värde av egenfinansierade anläggningar som ingår i leasade transportmedel är
27 (23). Anskaffningar under året är 4 (1).
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NOT 17

UPPGIFTER OM FINANSIELL LE ASING

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

2016
Amortering

Ränta

2015
Summa
betalning

Amortering

Summa
betalning

Ränta

Inom ett år

138

4

141

148

5

153

Mellan ett och fem år

533

20

553

582

53

635

53

1

54

57

3

60

724

25

749

787

61

848

Senare än fem år
Summa

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

Genomsnittlig ränta under året, %

EUR

112

0,26

SEK

612

0,55

Summa

724

0,51

Amorteringsdelen av leasingavgifter som förfaller inom ett år redvisas som kortfristig skuld. De finansierade objekten är lok och godsvagnar.
Avtalen har en rörlig basränta och ett restvärde som motsvarar det beräknade ekonomiska restvärdet..

NOT 18

ANDEL AR I KONCERNFÖRETAG OCH INTRESSEFÖRETAG

Andelar i koncernföretag, moderbolaget

Organisationsnummer

Green Cargo Fastigheter AB, Stockholm

556167-6197

Green Cargo Händelö AB
Green Cargo Norge AS

556888-8696

Antal andelar

Andel i % 1

4 200

100,0

Redovisat värde
0

500

100,0

–

916783434

3 000 000

100,0

3

Green Cargo Togdrift AS

815794532

30 000

100,0

–

Green Cargo Terminaltjenster AS

–

915692478

60 000

100,0

Loco & Wagon AB

556875-8865

50 000

100,0

0

Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg

556336-9270

100 000

100,0

42

HRB 89700 B

–

100,0

–

556157-6587

5 000

100,0

Nordisk Transport Rail GmbH, Berlin, DE
TGOJ Trafik AB, Eskilstuna

10

Summa

55

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

Andelar i intresseföretag,
moderbolaget och koncernen

Organisationsnummer

KapitalAntal andelens värde
andelar i %1
i koncernen

Redovisat
värde hos
moderbolaget

Direkt ägda
DB Cargo Scandinavia A/S2

DK CVR 26092485

49

SeaRail OY, FI

FO 0206390-2

50

Summa

338

301

2

15

340

316

2016

2015

340

361

1 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
2 DB Schenker Rail Scandinavia A/S är namnändrat under 2016 till DB Cargo Scandinavia A/S

Andelar i intresseföretag, koncernen
Vid årets början
Erhållen utdelning

–2

–2

Andel av resultat

–1

–8

Valutakursdifferenser
Vid årets slut

3

–11

340

340

Investeringen i DB Cargo Scandinavia A/S år 2008 hade som syfte att uppnå ökad effektivitet i transporter till och från kontinenten.
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Finansiell information i sammandrag avseende väsentliga intresseföretag, totala belopp i företagen:
2016

Varav
Varav
Varav
omsättnings- anläggningskortfristiga
Reg. land Tillgångar
tillgångar
tillgångar Skulder
skulder

DB Cargo Scandinavia A/S

Danmark

SeaRail OY

Finland

Ägarandel %

Intäkter

Resultat

6171

–91

49

1

9081

3061

6021

5001

5001

14

11

3

3

3

20

61

50

2015

Varav
Varav
Varav
omsättnings- anläggningskortfristiga
Reg. land Tillgångar
tillgångar
tillgångar Skulder
skulder

Intäkter

Resultat

Ägarandel %

DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Danmark

6601

–191

49

SeaRail OY

Finland

41

50

1

1

1

1

1

1 Avser dec 2015–nov 2016 pga olika rapporteringstidpunkter.

8971

2971

13

10

1

6001

4941

4941

3

3

3

1

1

1

20

1

1

1 Avser dec 2014–nov 2015 pga olika rapporteringstidpunkter.

NOT 19

NOT 21

KORTFRISTIGA PL ACERINGAR

Redovisat värde

Koncernen
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

Vid årets början

0

589

0

589

Avyttringar

–

–589

–

–589

Vid årets slut

0

0

0

0

NOT 20

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en
legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och
när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.
Specifikation över redovisade
temporära skillnader

Koncernen
2016
2015

Leasing

–194

63

–194

63

249

486

260

486

54

32

43

32

109

581

109

581

Underskottsavdrag1

L ÅNGFRISTIGA PL ACERINGAR

Redovisat värde

UPPSK JUTEN INKOMSTSK ATT

Övrigt

Koncernen
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

Vid årets början

0

50

0

50

Avyttringar

–

–50

–

–50

Vid årets slut

0

0

0

0

Summa temporära skillnader
Specifikation över uppskjuten
skatt på temporära skillnader
Leasing

Koncernen
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

–43

14

–43

14
107

Underskottsavdrag

55

107

57

Övrigt

12

7

10

7

Summa uppskjuten skattefordran

24

128

24

128

1

1S
 umma ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 1 331 (varav 42 är hänförligt till
dotterbolag i Norge).

Uppskjutna skatter redovisade
i resultaträkningen:

–57

–13

–57

–13

Underskottsavdrag

–52

1

–50

–1

Summa

–109

–12

–107

–14

Uppskjutna skatter redovisade
i övrigt totalresultat:

Koncernen
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

Övrigt

5

–8

3

–7

Summa

5

–8

3

–7

VARUL AGER

Redovisade värden
Diesellager
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Moderbolaget
2016
2015

Leasing

NOT 22

44

Koncernen
2016
2015

Koncernen
2016
2015
1

Moderbolaget
2016
2015

1

1

1

Reservdelslager

16

17

16

17

Summa redovisat värde

17

18

17

18
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NOT 23

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen
2016
2015

NOT 26

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

Förskottsbetalda hyror och liknande

17

15

17

15

Ställda säkerheter

Övriga förutbetalda kostnader

10

11

10

11

Andra ställda säkerheter

–

–

–

–

Upplupna fraktintäkter

43

31

43

31

Summa ställda säkerheter

–

–

–

–

8

4

24

4

78

61

94

61

Övriga eventualförpliktelser till
förmån för dotterföretag

7

11

7

11

Övriga eventualförpliktelser till
förmån för intresseföretag

143

154

143

154

1

1

1

1

151

166

151

166

Övriga upplupna intäkter
Summa

NOT 24

AVSÄTTNINGAR

Koncernen

Övriga eventualförpliktelser

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

Vid årets början

7

37

44

Avsättningar som gjorts under året

7

0

7

Avsättningar som tagits i anspråk
under året

Summa eventualförpliktelser

–9

–19

–28

Vid årets slut

5

18

23

varav kortfristig del

5

9

14

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

Vid årets början

7

37

44

Avsättningar som gjorts under året

7

0

7

–9

–19

–28

Vid årets slut

5

18

23

varav kortfristig del

5

9

14

Moderbolaget

Avsättningar som tagits i anspråk
under året

Övriga avsättningar avser förlustkontrakt.

NOT 25

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
2016
2015
Personalrelaterade kostnader

Moderbolaget
2016
2015

148

148

148

148

24

18

24

18

Räntekostnader

7

7

7

7

Fraktkostnader

118

86

99

86

Övriga upplupna kostnader

117

177

117

177

Övriga förutbetalda intäkter

35

40

35

27

449

476

430

463

Infraavgifter

Summa

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser avser främst utställda garantiförbindelser. Ställda
säkerheter och eventualförpliktelser har minskat under året främst till
följd av amorteringar.

NOT 27

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR OM EGET K APITAL

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

2016
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv

Belopp vid årets början

–23

Omvärderingsreserv

–8

2015
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv

–2

–49

Omvärder
ingsreserv

–3

–4

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omklassificering ingående balans
Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet
Uppskjuten skatt

–12

33

3

–7

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

–8

7

2

–2

3

–10

Valutakursdifferenser:
Intresse/dotterföretag
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av nettopensionsförpliktelsen
Uppskjuten skatt
Belopp vid årets slut

–32

MODERBOL AGET
Aktiekapital
Antalet aktier uppgår till 2 000 000 och kvotvärdet är 100 kronor per
aktie. Samtliga aktier är fullt betalda. Inga aktier innehas av bolaget eller
av dess dotterföretag.
Bundet och fritt eget kapital
Bundet eget kapital får inte minskas genom vinstutdelning. Det bundna
kapitalet består av aktiekapital 200, reservfond 100 och fond för
utvecklingsutgifter 5. Fritt eget kapital utgörs av fond för verkligt värde,
balanserade vinstmedel och årets resultat.
Specifikation fond för verkligt värde
Belopp vid årets början

2016

2015

–23

–49

Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet

NOT 28

3

2

–1

–5

–23

–8

–2

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSER

Betalda och erhållna räntor

Koncernen
2016
2015

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Moderbolaget
2016
2015

1

3

1

3

–27

–25

–27

–25

237

227

278

223

–2

–80

–3

–13

–

–

–

–70
–22

Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet med mera
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat vid försäljning av
anläggningstillgångar
Erhållna koncernbidrag ej inbetalda

–12

33

Avsättningar

–16

–23

–17

3

–7

Räntor

–

11

–

12

–23

Övrigt

4

4

4

–115

223

139

262

15

237

95

185

95

Uppskjuten skatt
Belopp vid årets slut

–11

–5

–32

Summa
Följande delkomponenter
ingår i likvida medel:
Kassa och bank

NOT 29

CHECKRÄKNINGSKREDIT

Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Beviljad kreditlimit

75

75

75

75

Outnyttjad del

75

75

75

75

–

–

–

–

Utnyttjat kreditbelopp

Green Cargo har även en outnyttjad revolverande kreditfacilitet om totalt
300 MSEK.
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NOT 30

FINANSIELLA INSTRUMENT OCH FINANSIELL RISKHANTERING

Finansiell riskhantering
Green Cargo är i sin verksamhet exponerad för olika finansiella risker. De
finansiella risker som är av störst betydelse är likviditets-, refinansierings-,
valuta-, ränte-, motpartsrisk och kundkreditrisker. Hantering av samtliga
risker är reglerade i av styrelsen fastställd finanspolicy, samt i företagets
kreditpolicy. Finanspolicyn slår fast att finansiella risker ska minimeras och
kontrolleras och att tillgången på likviditet ska vara säkerställd. Treasury
enheten ansvarar för hanteringen av finansiella risker.

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

Likviditets- och refinansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken att inte kunna fullgöra betalningsåtaganden till
följd av att tillräckliga likvida medel inte är tillgängliga, att finansiella

Förfallostruktur på upplåning, koncernen:

Skulder per 2016-12-31
Skulder till kreditinstitut (exkl leasing)
Leasingskulder
Räntederivat

Bokfört
värde
997
724
46

Avtalade 6 mån eller
kassaflöden
mindre
(varav ränta) 1 (varav ränta)

6–12 mån
(varav ränta)

1–2 år
(varav ränta)

Mer än 5 år
2–5 år
(varav ränta) (varav ränta)

1 007

445

21

540

1

(10)

(2)

(2)

(5)

(1)

0
–

749

38

103

112

441

54

(25)

(2)

(2)

(5)

(14)

(1)

46

7

7

13

17

2

(46)

(7)

(7)

(13)

(17)

(2)
–4

Skulder per 2015-12-31
Skulder till kreditinstitut (exkl leasing)
Leasingskulder
Räntederivat

799
787
39

836

197

21

69

553

(37)

(2)

(3)

(9)

(23)

–

848

37

116

67

568

60

(61)

(2)

(3)

(9)

(44)

(3)

39

5

5

10

18

0

(39)

(5)

(5)

(10)

(18)

(0)

Avtalade 6 mån eller
kassaflöden
mindre
(varav ränta) 1 (varav ränta)

6–12 mån
(varav ränta)

1–2 år
(varav ränta)

Förfallostruktur på upplåning, moderbolaget:

Skulder per 2016-12-31
Skulder till kreditinstitut (exkl leasing)
Leasingskulder
Skulder till koncernföretag2
Räntederivat

Bokfört
värde
992
724
16
46

Mer än 5 år
2–5 år
(varav ränta) (varav ränta)

1 002

445

21

536

1

(10)

(2)

(2)

(5)

(1)

0
–

749

38

103

112

441

54

(25)

(2)

(2)

(5)

(14)

(1)

16

16

–

–

–

–

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

46

7

7

13

17

2

(46)

(7)

(7)

(13)

(17)

(2)

840

197

21

69

553

0

(37)

(2)

(3)

(9)

(23)

–

848

37

116

67

568

60

(61)

(2)

(3)

(9)

(44)

(3)

Skulder per 2015-12-31
Skulder till kreditinstitut (exkl leasing)
Leasingskulder
Skulder till koncernföretag2
Räntederivat

803
787
93
39

93

93

–

–

–

–

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

39

5

5

10

18

0

(39)

(5)

(5)

(10)

(18)

(0)

1 Avtalade framtida kassaflöden inkluderar beräknade räntebetalningar och andra avgifter. Ej diskonterade belopp.
2 Inkluderar koncernkonton och låneskulder.
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Valutarisk
Valutarisk är risken att förändringar i valutakurser negativt påverkar
kassaflödet. Valutakursförändringar påverkar dessutom resultat- och
balansräkning när intäkter och kostnader, samt tillgångar och skulder,
räknas om från utländsk valuta till svenska kronor.
Green Cargo är exponerad för olika typer av valutarisker. Den
främsta exponeringen härrör från koncernens försäljning och inköp i
utländska valutor. Dessa valutarisker består dels av risk för fluktuationer
i värdet på finansiella instrument, kund- eller leverantörsskulder, dels
av valutarisken i förväntade och kontrakterade betalningsflöden. Dessa
risker benämns transaktionsexponering. Koncernen är också utsatt
för valutarisker med avseende på betalningsflöden och omvärdering av
skulder och tillgångar i utländsk valuta (finansiell exponering).
I årets resultat för koncernen ingår valutakursdifferenser med 6 (–3)
i rörelseresultatet och med –6 (4) i finansnettot.
Risken att förändringar i valutakurser påverkar resultatet och lön
samheten hanteras genom att prognostiserade intäkter och kostnader
i utländsk valuta valutasäkras främst genom försäljning av valuta på
termin, och till en mindre del genom valutaoptioner. Målet för säkringen
är att minst 60 procent av nettoexponeringen ska vara valutasäkrad.
Transaktionsexponeringen för 2016 har till 91 procent säkrats genom
valutaderivat. I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när kraven
för säkringsredovisning är uppfyllda, se vidare not 2 ”Sammanfattning
av viktiga redovisningsprinciper”.
Green Cargo klassificerar sina terminskontrakt som används för säk
ring av prognostiserade transaktioner som kassaflödessäkringar. Green
Cargos avtal i utländsk valuta avser huvudsakligen EUR. Det verkliga
värdet på terminskontrakt använda för att säkra prognostiserade flöden
uppgick netto till 3 (7) per den 31 december 2016. Utav detta är i
balansräkningen redovisat som tillgångar 3 (7) och som skulder 0 (0).
Under 2016 överfördes –6 (–3) från säkringsreserven via övrigt totalre
sultat till årets resultat som en del av försäljning.
Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till –7 (–2).
Värdet av utestående, ej resultatförda kontrakt, framgår av tabellen nedan.
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Säkring av valutaflöden 31 dec 2016

EUR/SEK
Volym1

Kurs2

Kvartal 1

2016

18

9,59

Kvartal 2

2016

18

9,60

Kvartal 3

2016

15

9,63

Kvartal 4

2016

18

9,61

67

9,61

Totalt
Balansdagskurs

31 dec 2016

9,14

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2016

7,2

Säkring av valutaflöden 31 dec 2015

EUR/SEK
Volym1

Kurs2
9,43

Kvartal 1

2016

12

Kvartal 2

2016

4

9,32

Kvartal 3

2016

6

9,38

Kvartal 4

2016

6

9,35

29

9,38

Totalt
Balansdagskurs

31 dec 2015

9,14

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2015

7,2

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

För att hantera omräkningsrisker avseende nettoinvesteringar i utlandet
har Green Cargo upptagit lån i utländsk valuta på 19 MEUR för säkring
av intressebolaget DB Cargo Scandinavia A/S. Effektiviteten för denna
valutasäkring mäts löpande. Det redovisade värdet på lånet den 31
december 2016 var 182 MSEK. En valutakursförlust på –8 MSEK
(7 MSEK) har under perioden redovisats i övrigt totalresultat och acku
mulerats i en särskild komponent av eget kapital (omräkningsreserven)
i samband med omräkning av lånet till SEK.

ÅRSREDOVISNING

Åldersfördelning kundfordringar:

Känslighetsanalys förändringar i valutakurser,
koncernen och moderbolaget
2016-12-31
EUR/SEK

2015-12-31
EUR/SEK

Koncernen

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/– 2,5%

+/– 3 MSEK

+/– 16 MSEK

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/– 2,5%

+/– 5 MSEK

+/– 6 MSEK

Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer (till exempel
räntan) förblir oförändrade.
Ränterisk
Risken att förändringar i marknadsräntor negativt påverkar kassaflödet
eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder utgör en
ränterisk. En stor del av Green Cargos räntebärande skulder avser lea
singfinansierade investeringar som löper med rörlig ränta. Räntebärande
tillgångar utgörs i huvudsak av likvida medel. För att hantera ränterisken
i skulder används främst räntederivat i form av ränteswapavtal. Ränte
riskerna mäts varje vecka och skuldernas räntebindningstid får variera
mellan 12 och 36 månader.
Per den 31 december 2016 hade koncernen 10 (10) öppna räntede
rivat där rörlig ränta bytts mot bunden ränta, med en löptid mellan 9 (21)
månader och 8 (9) år. Nominella belopp och räntor för dessa är följande:
SEK

Nominellt belopp (MSEK)

Bunden ränta

Rörlig ränta

2016

710

–2,09

–0,60

2015

710

–2,29

0,39

Räntederivatens verkliga värde uppgick netto per den 31 december
2016 till –46MSEK (–39 MSEK) bestående av skulder om 46 MSEK
(39 MSEK).
Känslighetsanalys ränterisk, koncernen och moderbolaget
Ränterisken för skuldportföljen är –/+ 8 MSEK (–/+ 7 MSEK), inklusive
ränteswapavtal, mätt som förändringen av årlig räntekostnad vid en
ränteförändring på +/– 1 procent.
Ränterisken för kassan är +/– 2 MSEK (+/– 1 MSEK), mätt som
förändringen av årlig ränteintäkt vid en ränteförändring på +/– 1 procent.
Kreditrisk
Kreditrisk, bestående av kundkreditrisk samt motpartsrisk, är risken för att
motparten i en transaktion inte kommer att fullgöra sina finansiella avtals
förpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker bolagets fordran.

2016
Brutto Reserverat

Ej förfallet

2015
Brutto Reserverat

386

0

320

0

27

0

84

0

30–90 dagar

7

0

–12

0

91–180 dagar

4

0

4

0

11

11

7

6

435

11

403

6

< 30 dagar

> 180 dagar
Total
Moderbolaget
Ej förfallet

2016
Brutto Reserverat

2015
Brutto Reserverat

322

0

285

0

19

0

79

0

30–90 dagar

5

0

–12

0

91–180 dagar

3

0

3

0

< 30 dagar

> 180 dagar
Total

11

11

6

6

360

11

361

6

Avsättning för osäkra kundfordringar:
Koncernen
2016
2015
Avsättningar vid årets
början

Moderbolaget
2016
2015

6

26

6

26

Reservering för befarade
förluster

10

6

10

6

Återföring av tidigare
reserveringar

–5

–26

–5

–26

Konstaterade förluster

0

0

0

0

Avsättning vid årets
slut

11

6

11

6

1

3

1

3

Årets kostnad för osäkra
fordringar

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

Kundkreditrisk
Krediter i samband med nya avtal och avtalsförlängningar kan beslutas
av avtalsadministrationen inom fastställda ramar. Övriga kreditbeslut tas
centralt av Treasury eller av företagets kreditkommitté.
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Redovisat och verkligt värde på finansiella instrument

Koncernen, 2016

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

Övriga
skulder
Upplupet
Summa
anskaff redovisat
ningsvärde
värde

Verkligt
värde

424

424

424

3

3

3

3

3

237

237

237

–

667

667

724

724

724

144

144

144

Finansiella tillgångar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Derivatinstrument

3

3

Kassa och bank
Summa

0

3

664

–

Finansiella skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder (externa)
Derivatinstrument

0

46

46

9912

991

991

1 859

1 905

1 905

46

Skulder till kreditinstitut
Summa

–

46

–

–

1 Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser de som klassificeras som att de innehas för handel enligt IAS 39.
2 Av beloppet avser 182 lån i utländska valuta avseende säkring av nettoinvestering i utlandet.
3 Verkligt värde på ränte- och valutaderivat har beräknats som de kostnader/intäkter som uppstått om kontrakten stängts på balansdagen.

Koncernen och moderbolaget

Nivå
11

Nivå
22

Nivå
33

Summa
bokfört
värde

– Kassa, bank

–

–

–

–

– Derivatinstrument

–

–

–

–

– Säkringsredovisade derivatinstrument

–

3

–

–

Summa

–

3

–

3

– Derivatinstrument

–

–

–

–

– Säkringsredovisade derivatinstrument

–

46

–

46

Summa

–

46

–

46

2016
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:

Vinster/förluster netto på finansiella instrument
redovisade i resultaträkningen
Nedanstående tabell visar följande poster som redovisats i resultaträkningen:
 inster och förluster avseende valutakursdifferenser som påverkat
V
rörelseresultatet, inklusive vinster och förluster hänförliga till säkrings
redovisning av kassaflöden.
Vinster och förluster avseende finansiella valutakursdifferenser.

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

Säkringsredovisning
Vid utgången av 2016 tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IAS 39
enligt nedanstående:
 assaflödessäkring av valutaderivat som används för säkring av framtida
K
betalningar i utländsk valuta.
 assaflödessäkring av räntederivat som används för säkring av framtida
K
räntebetalningar av skulder med rörlig ränta.
 äkringsredovisning av utländska nettoinvesteringar. Green Cargo har
S
valutalån om 19 MEUR som togs upp vid förvärvet av intresseföretaget
DB Cargo Scandinavia A/S för att möta värdeförändringar i eget kapital
i DB Cargo Scandinavia A/S.
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För information om det belopp som redovisades i eget kapital samt
det belopp som togs bort från eget kapital och redovisades i resulta
träkningen, se not 26 ”Särskilda upplysningar om eget kapital”. Ingen
ineffektivitet föreligger för kassaflödessäkringar. För mer detaljerad
information om redovisning av säkringsinstrument och säkrade poster,
se not 2 ”Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper”.
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Verkligt värderesultat för finansiella tillgångar/skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen.

Nettovinst/Nettoförlust:

Koncernen
2016
2015

Moderbolaget
2016
2015

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

0

10

–2

10

–6

–3

–6

–3

Lånefordringar och kundfordringar

11

0

11

0

Övriga skulder

–6

–6

–6

–6

ÅRSREDOVISNING

NOT 31

PENSIONER

Allmän beskrivning av pensionsplaner
För tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar, årsskif
tet 2000/2001, ansvarar Svenska staten för intjänade och ej betalda
pensionsutfästelser till de anställda i moderbolaget som var anställda i
affärsverket Statens Järnvägar före bolagiseringen. För dessa anställda
gäller de statliga pensionsplanerna PA 91 eller PA 03 som administreras
av Statens Pensionsverk (SPV). PA 91 är en förmånsbestämd plan och
PA 03 är både förmåns- och avgiftsbestämd. Enligt dessa planer har ett
antal anställda rätt till pensionering vid 60 eller 63 års ålder, så kallad
antastbar pension. De anställda har erbjudits möjlighet att ligga kvar i
dessa planer. Då den förmånsbestämda delen av PA 03 bedömts som
mindre väsentlig för koncernen har den i sin helhet klassificerats som
avgiftsbestämd. För alla nyanställda gäller ITP-planen som normalt har
65 år som pensionsålder. Åtaganden för ålderspension och familjepen
sion för tjänstemän inom ramen för ITP tryggas genom en försäkring i
Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR
10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare.
För räkenskapsåret 2016 har bolaget inte haft tillgång till sådan infor
mation som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbe
stämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring
i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för
pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 41 Mkr (39
Mkr). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de
försäkrade. Vid utgången av 2016 uppgick Alectas överskott i form av
den kollektiva konsolideringsnivån till 149 procent 2016 (153 procent).
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas
försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer
med IAS 19. De som är födda 1979 och senare omfattas av en avgifts
bestämd ITP-plan. Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till
planen och koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar
i planen uppgår till 0,18 procent respektive 0,19 procent (2015: 0,15
respektive 0,18 procent). I Green Cargo AB förekommer även så kallade
antastbara pensioner vilka övertagits från dotterföretaget TGOJ Trafik
AB per den i januari 2011. Förpliktelse och kostnader för dessa pensio
ner redovisas i koncernen enligt IAS 19.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernen
Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser

Verkligt
värde på
Nuvärdet förvaltav förplik- ningstilltelsen gångar Summa

Koncernen

73

–58

15

Kostnader för tjänstgöring under
innevarande år

Per 1 januari 2016

0

–

0

Räntekostnader

2

–2

0

Avkastning på förvaltningstillgångar
exklusive belopp som ingår i räntekost
nader

–

–3

–3

(Vinst)/förlust till följd av förändrade
demografiska antaganden

–

(Vinst)/förlust till följd av förändrade
finansiella antaganden

6

–

6

–1

–

–1

0

–

0

Erfarenhetsbaserade (vinster)/förluster
Särskild löneskatt relaterad till
omvärderingar
Avgifter från arbetsgivaren

0

–

0

0

Utbetalda ersättningar

–3

1

–2

Per 31 december 2016

77

–62

15

Förvaltningstillgångarna
består av följande

Noterade

Onoterade Summa

Egetkapitalinstrument / Aktier

17

6

23

Räntebärande värdepapper

24

–

24

Fastigheter

7

–

7

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

8

–

8

56

6

62

Pensionskostnad som redovisas i årets resultat
Koncernen

2016

2015

Kostnader för tjänstgöring under innevarande period

2

0

Räntekostnader

0

1

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

2

1

Summa
2016

2015

68

62

–62

–58

Underskott/(Överskott) i fonderade planer

6

4

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

9

11

Summa underskott i förmånsbestämda pensionsplaner

15

15

Skuld i balansräkningen inklusive särskild löneskatt

15

15

Verkligt värde på förvaltningstillgångar

Förändringar i den förmånsbestämda
förpliktelsen under året är följande:

Översikt förmånsbestämda planer
De förmånsbestämda pensioner vars tryggande redovisas i balans
räkningen utgörs av ITP-S planen samt PA 91 och antastbara förtida
pensioner. ITP-S planen är snarlik ITP-planen och är för Green Cargo
AB tryggad genom försäkring hos ett försäkringsbolag. Planen PA 91
omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension samt efterlevande
pension. Tryggande av ålderspension inom PA91 sker genom avsätt
ning i balansräkningen.

Koncernen uppskattar att 2 MSEK blir betalda under 2017 till fonderade
(och ofonderade) förmånsbestämda planer (som redovisas som förmåns
bestämda) och att 85 MSEK blir betalda under 2017 till de förmånsbe
stämda planer (som redovisas som avgiftsbestämda).
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Antagande för förmånsbestämda förpliktelser
De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen.
Koncernen

Kostnader avseende pensioner
Moderbolaget

2016

2015

Kostnad för intjänande av pensioner med mera

2

2

Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

0

2

Pensionering i egen regi

2016

2015

Diskonteringsränta per den 31 december

2,40%

3,00%

Förväntad löneökningstakt

2,50%

2,50%

Förändring i inkomstbasbelopp

2,50%

2,50%

Pensionering genom försäkring

Inflation

1,50%

1,50%

Försäkringspremier eller motsvarande (+)

80

78

Personalomsättning

3,50%

3,50%

Årets pensionskostnad exkl skatter

80

80

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exklusive skatter

82

80

Utnyttjandegrad antastbara pensioner
Livslängdsantagande

60,00%

60,00%

DUS14 tjm

DUS14 tjm

Grund för antaganden
Diskonteringsräntan ska enligt IAS 19 fastställas baserat på marknads
mässig avkastning på bostadsobligationer på balansdagen. Förpliktel
sens duration är 15 år. Den förväntade löneökningstakten och förändring
i inkomstbasbelopp väntas följa varandra. Antagandet baserar sig på
den ökningstakt som är rimlig i förhållande till andra parametrar, främst
inflation och förväntad utveckling på arbetsmarknaden. För antagande
om inflation har använts Riksbankens långsiktiga mål. Personalomsätt
ning och utnyttjandegrad avseende antastbara pensioner, har fastställts
baserat på historisk erfarenhet.
Förmånsbestämda pensioner redovisade enligt RFR 2
Nettoskuld i balansräkningen
Moderbolaget

2016

2015

Förpliktelsens nuvärde avseende helt eller delvis
fonderade pensionsplaner (–)

5

8

Förpliktelsernas nuvärde avseende
ofonderade pensionsplaner (–)

4

4

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

9

12

2016

2015

12

12

Förändringar i nettoskulden
Moderbolaget
Nettoskuld vid årets början avseende
pensionsåtaganden

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 82 (80) i rörelsen och 0 (0)
i finansnettot.
Koncernen

2016

2015

Kostnad för intjänande av pensioner med mera

2

2

Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

0

2

Pensionering i egen regi

Pensionering genom försäkring
Försäkringspremier eller motsvarande (+)

81

78

Årets pensionskostnad exkl skatter

81

80

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exklusive skatter

83

80

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 83 (80) i rörelsen och 0 (0)
i finansnettot.

NOT 32

VINSTDISPOSITION

Vinstdisposition

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

–1

2

Pensionsbetalningar (–)

–2

–2

9

12

Nettoskuld vid årets slut

Till årsstämmans förfogande (kronor):
Balanserade vinstmedel
Fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa

788 645 113
–33 737 700
–232 774 062
522 133 351

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Nettoskuld

2016

Oantastbar pensionsskuld

5

Antastbar pensionsskuld

4

4

Summa

9

12

Varav kreditförsäkras via PRI

9

12

Av nettoskulden omfattas 9 av tryggandelagen.
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8

I ny räkning överförs1

522 133 351

Summa

522 133 351

1 Varav –33 737 700 överförs till Fond för verkligt värde.

NOT 33

HÄNDELSER EFTER BAL ANSDAGEN

Inga händelser som fått väsentlig påverkan på verksamheten eller
koncernens finansiella ställning har inträffat efter periodens utgång.

ÅRSREDOVISNING

Underskrifter
Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats
i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses
i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings
standarder respektive god redovisningssed och ger en rättvisande

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

Solna den 20 mars 2017

Lennart Pihl
Styrelseordförande

Ann-Christine Hvittfeldt
Ledamot

Tryggve Sthen
Ledamot

Erik Tranaeus
Ledamot

Margareta Alestig Johnson
Ledamot

Lotta Stalin
Ledamot

Ingvar Nilsson
Ledamot

Stefan Bieder
Personalrepresentant

Peter Lundmark
Personalrepresentant

Jan Kilström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2017
KPMG AB

Jenny Jansson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Green Cargo AB, organisationsnummer 556119-6436
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för Green Cargo AB för år 2016 med undantag för
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 16–19 samt 70–71. Bola
gets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
12–53 samt 70–71 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställ
ning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernre
dovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kon
cernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Interna
tional Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits
av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar
inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 16–19 samt 70–71.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo
visningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna
1–11, 57–68 samt 72–73. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre
dovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och kon
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern
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redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktö
ren avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar
styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka
bolagets finansiella rapportering.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
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identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kon
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern
inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revi
sionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl
lande direktörens förvaltning för Green Cargo AB för år 2016
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken
skapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och kon
cernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbe
hov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande för
valtningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamoteller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha

Sockervagnar och industrispår.
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särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prö
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten
på sidorna 16–19 samt 70–71 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt Inter
national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för
våra uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredo
visningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är för
enliga med årsredovisningens och koncernredovisningen övriga
delar samt är i överensstämmelsemed årsredovisningslagen.

Stockholm den 20 mars 2017
KPMG AB

Jenny Jansson
Auktoriserad revisor
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Green Cargos nyckeltal
Arbetet med Green Cargos hållbarhetsredovisning styrs
av de rapporteringskrav som ställs på statligt ägda bolag.
Sedan 2014 följer Green Cargo också ett antal hållbarhets
mål som styrelsen fastställt på ägarens uppdrag.
Green Cargos nyckeltal
Green Cargo arbetar för ett ekonomiskt, miljömässigt och social
hållbart företagande. För att kunna mäta arbetet mot hållbarhet
sätts tydliga mål som följs upp i verksamheten genom finansiella
och icke finansiella nyckeltal. Inom Finans ingår Avkastning på
kapital, Soliditet och Utdelning. De icke finansiella talet finns inom
områdena Säkerhet, Kvalitet, Medarbetare, Samhälle och Miljö.
Redovisningen av alla nyckeltal avser utfall på koncernnivå.
Alla målområden redovisas månadsvis där Säkerhet mäts
som ett trafiksäkerhetsindex och Kvalitet mäter Green Cargo
som punktlighet till kund. Medarbetare rapporteras som sjuk
frånvaro och Miljönyckeltalet mäts som liter diesel per 1000
nettotonkilometer. Samhälle redovisas som antal arbetade
volontärtimmar. Under respektive rubrik i Hållbarhetsredovis
ningen beskrivs varje målområde mer ingående.
Ansvaret för styrning och ledning av Green Cargos verksam
het ligger i första hand hos VD. Styrande dokument, affärsplan
och verksamhetsplaner beskriver ansvarsområden och hur
arbetet ska ledas och bedrivas. Ledningsgruppen ansvarar
genom sina respektive avdelningar och organisationer för att
leda och styra avdelningarna Produktion, Planering, Försäljning
och Fordon samt staberna Marknad & Kommunikation, Finans,
HR, IT, Juridik och Inköp samt Corporate Restructuring.

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

Så definieras mål och nyckeltal
Mål och nyckeltal för hela koncernen, både finansiella och
icke-finansiella, beslutas årligen i en affärsplan som gäller för
tre år. Planen tas fram i ledningsgruppen och beslutas sen av
styrelsen. Green Cargo inkluderar konkreta aktiviteter i affärs
planen för att kunna vara ett hållbart företag och för att på ett
mätbart sätt kunna leverera enligt mål.
Så kommuniceras nyckeltal och
uppföljning till medarbetarna
Green Cargo har rutiner, processer och riktlinjer för att nå en
bred kommunikation av mål och vision. Resultat i förhållande till
mål kommuniceras genom arbetsplatsmöten och/eller månatliga
rapporter.

Vagnslast från Gävle passerar Fagersta.
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Ägarens krav på hållbarhetsmål
Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten via Närings
departementet. Svenska staten arbetar aktivt för att de företag
som staten äger ska vara föredömen inom hållbarhetsarbete och
ställer därför krav på mål inom hållbarhet.
Redan 2007 infördes krav på redovisning enligt GRI för statliga
bolag. Nästa steg var att 2013 införa krav på mål inom hållbart
företagande. Tanken är att målen ska vara få, långsiktiga, mät
bara och relevanta för verksamheten. Green Cargos styrelse har
valt att sätta mål inom områdena miljö, säkerhet, jämställdhet
och sjukfrånvaro.
Green Cargo har redan sedan tidigare mål och policys inom
de flesta områdena som staten pekat ut. Inför styrelsens arbete
med nya mål reviderades målen och några nya mål har tillkom
mit. Basår är där det är relevant 2013 och tidshorisonten för alla
mål är att de ska vara klara 2020 om inget annat anges.
Inom miljö har tre mål skapats: alla diesellok ska ha en auto
matisk start-stoppfunktion installerad, reglerna för tomgångs
körning ska ses över och lokförarna ska utbildas i energisnålt
körsätt. Under 2016 har en start-stoppfunktion installerats i en
större del av dieselloksflottan vilket beskrivs närmare i miljöka
pitlet. Reglerna för tomgångskörning har beaktats och i ljuset
av den stora effekt start-stoppsystemet har på tomgångstiden
har revidering av tomgångsreglerna inte genomförts utan fokus
läggs på den nya automatiken. För Ecodriving finns en utbildning
som skapats internt för en äldre loktyp. Planen är att anpassa

Höstkänsla.
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utbildningen till företagets moderna diesellok och att göra den
interaktiv för att effektivt kunna nå ut till alla lokförare.
Inom säkerhet är det långsiktiga målet att antalet olyckor
ska halveras. Green Cargo arbetar alltid långsiktigt och syste
matiskt med ledarskap och säkerhetsstyrning. Säkerhetsav
delningen är ansvarig för målet och under 2016 har ett arbete
med beteendebaserat säkerhetsarbete som kallas Säkra vanor
implementerats i organisationen och det beskrivs mer i säker
hetskapitlet.
Green Cargos två sista mål är att sjukfrånvaron långsiktigt
ska vara under 4 procent och att andelen kvinnor i ledande
befattning ska öka med 50 procent. Green Cargo har ett väl
utvecklat arbete för att hantera långtidssjukskrivningar och
rehabilitering och HR-funktionen arbetar kontinuerligt för att
på sikt nå målet. När chefer tillsätts i organisationen så beaktar
Green Cargo målet kring kvinnor i ledande befattningar. Se
medarbetarsidorna för utfall.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Finans
Koncernens nettoomsättning 2016 uppgick till 4 208 MSEK (3 907), vilket
är 8 procent högre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till –83 MSEK
(15). Huvudfokus framåt är att nå uthållig lönsamhet. Detta skall göras med
ökad tillväxt och ökad kostnadseffektivitet.
För Green Cargo handlar hållbarhet bland annat om att företa
gets miljöanpassade verksamhet måste vara ekonomiskt hållbar.
Företaget måste drivas med vinst, då det är en förutsättning
för att klara framtidsinvesteringar och utveckling. Finns inte
godsjärnvägen kvar och kan konkurrera med de andra trans
portslagen kan miljön bli lidande.
Ägarnas finansiella mål för Green Cargokoncernen utgörs
av krav på att nettoskuldsättningsgraden ska uppgå till minst
0,6 och högst 0,9. Nettoskuldsättningsgraden uppgick den 31
december 2016 till 1,8 (1,4). Försämring av nettoskuldsättnings
grad förklaras framförallt av den negativa resultatutvecklingen.
Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent
över en konjunkturcykel. Avkastning på operativ kapital 2016 var
negativt (0,6). Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets
vinst efter skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgra
den efter utdelningar hamnar inom målintervallet.
VD och ledning har ansvar för att styra och följa upp verk
samheten så att ägarens övergripande ekonomiska mål nås.
Detta innebär säkerställande av resultatfokus tvärs organisatio
nen, ett effektivt utnyttjande av resurser samt styrning av kapital
tillsammans med en rimlig finansiell risknivå.

Hänt under 2016
Effektiviseringsprogrammet ”Vägen till lönsamhet 2016” som
initierades 2013 har gett effekt. Samlokalisering av kundservice
och driftcenter har genomförts på ett lyckosamt sätt och inneburit
väsentliga kostnadsreduceringar. Effektiviseringen innebar också
en effektivare produktionsmodell med högre tågfyllnad. Resultat
utfallet 2016 visar dock med tydlighet att Green Cargo måste
fortsätta effektivisera för att nå uthållig lönsamhet. Detta kommer
göras genom att skapa rätt organisation, med rätt arbetssätt och
rätt placering. Bland annat planerar Green Cargo att flytta huvud
kontoret från Solna till Green Cargo Center i Hallsberg.
Tillväxt är nödvändigt för att nå den lönsamhet som behövs
för att finansiera kommande investeringar. Den ökade omsätt
ningen och nya transportavtal bekräftar också att Green Cargo
är på rätt väg med tillväxtstrategin. Transportvolymerna var
under perioden 10 procent högre än motsvarande period före
gående år. Ökningen förklaras främst av högre efterfrågan inom
branschen handel och intermodala transporter. Sammantaget
under året har nya och förnyade transportavtal tecknats för mot
svarande cirka 862 MSEK med bland annat Volvo Cars och SFL.
Goda utfall inom andra målområdena Säkerhet och Punkt
lighet, påverkar lönsamheten positivt.
Arbetet med att effektivisera och utveckla verksamheten så
att de fastställda finansiella ägarkraven kan nås pågår fortsatt
under 2017. För ytterligare information om de finansiella målen
och utfall avseende koncernens lönsamhet och finansiella ställning
hänvisas till förvaltningsberättelsen och efterföljande räkenskaper.
Utfall
2016

Mål Utfall
2016 2015

Avkastning på operativt kapital, %

neg

10

0,6

Nettoskuldsättningsgrad, %

1,8 0,6–0,9

1,4

Utdelning av årets vinst, %

–

50

Trend

–

Vardag ute på industrin.
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Vårlig morgonsol på Norra Stambanan.
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Säkerhet
Green Cargo fortsätter sitt uthålliga arbete med ständiga
säkerhetsförbättringar och har varit förskonat från allvarliga
järnvägsolyckor under året.
Hänt under året
Green Cargos ständiga fokus på att sätta säkerheten i första
hand har resulterat i att allvarliga personskador ligger på en
fortsatt låg nivå under året. Det totala antalet olyckor, med eller
utan personskador, har också minskat jämfört med 2015.
Under 2016 förekom 25 fall av arbetsskador eller arbets
sjukdom inom Green Cargo. Det är en ökning med åtta fall i
förhållande till året innan.
I 18 av fallen fick medarbetaren besöka en vårdinrättning
för lindriga personskador, två av fallen klassas som allvarlig
skada, det vill säga att medarbetaren vistades över 24 timmar
på vårdinrättning, och utöver det förekom fem fall av förstahjäl
penskador som inte krävde läkarvård. Totalt sett har antalet
allvarliga olyckor ökat något under 2016.
Trenden med minskade spårlägesfel som orsakar tågur
spårningar fortsatte under 2016 men trots det inträffade en
omfattande urspårning på sträckan Finspång – Skärblacka
den 12 augusti och den 21 september kolliderade två tåg på
sträckan Piteå – Arnemark efter att ett felaktigt körtillstånd
lämnats till lokföraren. Dessutom kolliderade ett lok i låg hastig
het med ett persontåg vid Kärreberga den 15 juli.
Påkörningar av hinder i låga hastigheter under växling på
bangårdar och terminaler har tidvis varit ett problemområde.
Även antalet mindre allvarliga olyckor i samband med växling
av vagnar på terminaler och bangårdar har minskat under året
vilket tyder på att medarbetarnas säkerhetsbeteenden har
förbättrats.
Viktiga säkerhetssatsningar under året
Den långsiktiga satsningen på säkra beteenden hos medarbe
tare och chefer fortsatte under 2016. Vi har implementerat kon
ceptet Säkra vanor i hela verksamheten under året. Observation
och förstärkning av säkra beteenden sker nu som en naturlig del
av trafikproduktionen och på flera bangårdar kan vi se konkreta
exempel på att man gått från riskbeteenden till säkra beteen
den. Särskilt fokus riktas mot beteenden som bidrar till högre
uppmärksamhet hos personal som utför växlingsarbete.
Green Cargo fortsatte under året att förstärka kompetens
och säkerhetsbeteenden hos all personal genom e-kurser,
självstudiematerial och lärarledda lektioner. En utvärdering av
resultatet görs årligen genom ett certifieringsprov.

Green Cargo engagerade sig under året också i branschöver
skridande säkerhetssamarbeten, genom Branschföreningen
Tågoperatörerna och i direkt samarbete med Trafikverket och
andra aktörer. Från 2016 förvaltas de gemensamma säkerhets
bestämmelserna för järnväg (TTJ) gemensamt av Trafikverket
och järnvägsbranschen och Green Cargo deltar aktivt i utveck
lingsarbetet av säkerhetsreglerna.
Årets resultat – Säkerhet
Det viktigaste och överordnade säkerhetsmålet, att ingen med
arbetare inom Green Cargo ska ha mist livet eller skadats svårt
på grund av trafikproduktionen, uppnåddes under 2016.
I Green Cargos långsiktiga hållbarhetsmål har är ambitionen
att halvera antalet olyckor mellan åren 2013 och 2020. Trenden
är positiv med färre olyckor varje år sedan 2013. Införandet av
beteendebaserad säkerhet i Säkra vanor förväntas medföra
stärkt positiv utveckling på antal olyckor inom två år.
Trafiksäkerhetsindex är ett övergripande mått på trafiksä
kerhetsnivån inom företaget. Det bygger på en värdering av alla
inträffade olyckor i järnvägsproduktionen under en viss tid, base
rat på de olycksdefinitioner som Transportstyrelsen fastställt.
Varje olycka tilldelas ett riskvärde, beroende på allvarlighets
grad, som påverkar indexnivån nedåt. Vid index 100 har inga
olyckor inträffat. Indexet är justerat för volymförändringar för
att vara jämförbart över tid. Målet för 2016 var satt till 95,3 och
resultatet för trafiksäkerhetsindex uppnådde 94,6.

Trafiksäkerhetsindex för järnväg

Utfall
2016

Mål
2016

Utfall
2015

94,6

95,3

94,9
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Kvalitet
90 procents punktlighet till kund inom utlovad timme.
Hänt under 2016
Året började med problematiskt väder, särskilt i Göteborgsom
rådet. Kraftigt snöfall påverkade de flesta samhällsfunktioner
inklusive järnvägen och beredskap och röjningsplaner hos ban
hållaren svarade inte upp mot behovet. Parallellt med problemen
i Göteborg påverkade den stora urspårningen i Frövi den tredje
december 2015 fortfarande Green Cargos produktion de två
första veckorna under året. Redan i början av februari drabbades
Göteborg igen när en strategiskt placerad signalkur i Olskroken
brann. Detta hade stor trafikpåverkan, återställningsarbetet var
både svårt och tidskrävande och var klart först efter en månad.
Ett antal större infrastruktursatsningar som på sikt kommer
att ge positiva effekter för punktligheten har genomförts under
året. Totalavstängning av Hallsbergs rangerbangård under vecka
31, kontaktledningsbyte på Västra stambanan runt Skövde samt
rälsbyte mellan Bastuträsk och Boden är några exempel.
Viktiga kvalitetssatsningar under året
Samlokaliseringsprocessen har fortsatt under 2016, där allt fler
funktioner och kompetenser samlas vid Green Cargos driftcen
ter i Hallsberg.
Den systematiska uppföljningen av färdigställande, avgångoch ankomstpunktlighet har fortsatt under 2016. Mötesstruktu
ren med Green Cargos driftområden har gjorts om för att skapa
bättre förutsättningar att analysera de brister som uppstår.
Därtill har Green Cargos utökade trafik i Norge gett ytterligare
ett driftområde, som följs upp på samma sätt som de svenska
driftområdena.
Kvalitetsutvecklingsgrupperna för Hallsberg rangerbangård
och Malmö godsbangård har fortsatt under året. Utfallet för
Hallsberg är mycket glädjande där resultatet både för tågens
färdigställande och avgång gått upp med över 10 procentenhe
ter under året. För Malmö har arbetet inte kommit lika långt, men
med en personalplan i balans under senare delen av året finns
det en positiv trend även där. Under året har en motsvarande
grupp startats för Sävenäs.
En ny process för tidtabellsansökan hos Trafikverket, den
interna så kallade KBA-processen, har skapats där förankring
och delaktighet från de olika avdelningarna i företaget varit en
av de viktigaste delarna. Arbetet har gett resultat och den nya
tidtabellen som började 11:e december 2016 har initialt visat ett
förbättrat punktlighetsutfall.
Det sedan tidigare inledda samarbetet med Trafikverket med
ett målstyrt förbättringsarbete för att minska antalet olyckor
och förbättra godstågens avgångs- och ankomstpunktlighet
har fortsatt och förstärkts under 2016. Green Cargo medver

kar också i TTT, Tillsammans för Tåg i Tid, som är ett initiativ
från Trafikverket till ett branschövergripande forum. Inom TTT
prioriterar Green Cargo en analysgrupp, en grupp för avgångs
punktlighet och noder, och slutligen en arbetsgrupp för operativ
trafikledning.
Årets resultat – Inrikes kvalitet/punktlighet
Sedan 2007 har Green Cargo redovisat punktlighet till kund
genom manuell kvalitetsgranskning av punktlighetsutfallet.
Under 2016 ändrades rutinerna för hur Green Cargo kvalitets
granskar punktlighetsutfallet. Ett mer proaktivt arbetssätt med
analys av rotorsaker ska öka kvaliteten på grunddata.
Resultatet för 2016 når inte upp till mål. Ett arbete pågår
där Green Cargo ändrar arbetssätt och det ingår i en långsiktig
strategi för att nå uppsatta mål. Arbetet innebär en översyn av
arbetsflöden, processer och behov av ändringar i stödsystem
som medarbetarna använder. Leveransprecisionen förbättrades
dock med 6 procentenheter under året och nådde ett månads
utfall på 93 procent i december, vilket är en tydlig höjning och
nära målet på 95 procent.

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

Utfall
2016

Mål
2016

Utfall
2015

90

95

91

Trend

Aktivitet dygnet runt.
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Medarbetare
Året präglades av att stötta genomförandet av Green Cargos strategi.
Green Cargo fokuserar på initiativ inom områdena organisationsutveck
ling och medarbetarutveckling.
VIKTIGA AKTIVITETER UNDER ÅRET
Organisationsutveckling
Organisationsförändringar
I mars startade Green Cargos verksamhet i Norge. Detta
innebar uppstart av tre bolag med bland annat rekrytering av
personal samt upprättande av kollektivavtal med Norskt Loko
motivmannsförbund för bolaget Green Cargo Togdrift AS. Green
Cargo har ingått avtal med Visma gällande lönehanteringen för
våra norska bolag.
I juni lanserades en ny organisation inom Kundservice &
Försäljning. Både Kundservice & Försäljning organiseras i
branscher som speglar utvalda tillväxtområden och leder Green
Cargo närmare marknaden och kunderna. Genom detta ökar
Green Cargos kompetens kring marknad och kunder samtidigt
som branschteamen kan lära av varandra. Detta ger Green
Cargo bättre möjligheter att utveckla och leverera bättre lös
ningar
Som en konsekvens av att Trafikverket beslutat stänga all
järnvägsverksamhet på Gullbergsvassområdet efter 31 dec
2017 har Green Cargo under 2016 beslutat att driva Kombi
terminalens verksamhet till utgången av 2017 samt att omlast
ningsterminalens verksamhet kommer stängas senast den 31
mars 2017.

Kompetensförsörjning direkt personal
För att säkerställa att Green Cargo har rätt antal lokförare vid
rätt tidpunkt och plats har strukturen för handledarprogrammet
och handledare setts över. Green Cargo har även uppdaterat
rutiner för att förbättra integrationen med YH-skolorna runt om
i landet.
Genomlysning av gruppchefsrollen
Under 2016 har Green Cargo utvärderat gruppchefernas
arbetssätt och arbetsuppgifter för att kunna identifiera gap mot
rollbeskrivningen av gruppchefsrollen. Alla gruppchefer intervju
ades och har i samband med intervjuer fått personlig coach
ning. 14 åtgärdande aktiviteter identifierades som bland annat
ska resultera i att administrativt arbete minskas och förenklas,
arbetsuppgifter lyfts bort, samarbete effektiviseras och tydlighet
i rollen skapas med mål att gruppcheferna ska arbeta enhetligt
med ett närvarande ledarskap.
Lansering av visselblåsartjänst
Under januari lanserade Green Cargo en visselblåsartjänst.
Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera en farhåga
eller misstanke om att något inte är i linje med Green Cargos
etiska riktlinjer, förhållanden som kan påverka företaget negativt

I väntan på fortsatt växlingsrörelse.
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eller förhållanden som kan hota en persons liv eller hälsa. Vis
selblåsartjänsten är ett anonymt komplement till Green Cargos
vanliga kommunikationskanaler. Det har kommit in rapporter
i systemet under året. Ett ärende ansågs utgöra ett visselblå
sarärende och behandlades enligt den etablerade rutinen med
slutsatsen att ingen oegentlighet kunde konstateras. Reste
rande anmälningar var ärenden som hanteras i organisationen
av ansvariga chefer och har delegerats vidare. Alla ärenden som
inkommit har behandlats och avslutats under året.
Medarbetarutveckling
MiniMBA
Under 2016 lanserades Green Cargos MiniMBA. 13 utvalda
personer fick gå ett program i samarbete med SSE Executive
Education. Programmet var en kombination av moduler och
projektarbete direkt kopplade till vår verksamhetsutveckling. Alla
projektarbetena resulterade i kostnadsbesparande åtgärder som
implementeras under 2017.
PUS – Prestations- och utvecklingssamtal
Under 2016 kopplades PUS till styrmodellen och alla chefer fick
mål direkt länkade till styrmodellen.
Medarbetarundersökning
Under 2016 har Green Cargo arbetat företagsövergripande med
två delar kopplade till undersökningen som gjordes i slutet av
2015. Dels kommunikationen för att skapa stolthet och förståelse
och dels gruppchefsrollen. Avdelningarna inom Green Cargo har
också diskuterat det avdelningsspecifika resultatet och cirka två
tredjedelar av alla avdelningar har skapat konkreta handlings
planer. Under slutet av 2016 gjordes en ny undersökning som
nu följs upp.

Farligt gods, handdator och växling. Vardag hos Green Cargo.
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Medarbetare: könsfördelning, ålder, anställningstid
Av Green Cargos medarbetare är cirka 14 procent kvinnor,
motsvarande siffra på chefsposition är cirka 18 procent. Båda
siffrorna är 1 procentenhet högre än 2015 och vi ser att målet
på långsikt med att andelen kvinnor i ledande befattning ska
öka med 50 procent är nåbart. Åldersfördelningen 2016 har
ändrat sig på så sätt att andelen medarbetare över 50 år har
minskat med 4 procentenheter och andelen i spannet 30–50
år har ökat med 3 procentenheter. Företagets åldersstruktur är
alltjämt en utmaning gällande generationsväxling och kompetens
överföring.
Sjukfrånvaro
Arbetet med att få ner sjukfrånvaron har fortsatt under 2016.
Uppföljning per avdelning sker månadsvis och bland operativ
personal även veckovis. Under oktober, november och december
2016 var snittet lägre än snittet för samma månader 2015 och
2014. Arbetet fortsätter systematiskt och det långsiktiga målet
ligger kvar på 4 procent, trenden är bra nu och det är det mål vi
siktar mot på lång sikt.
Årets resultat för den samlade sjukfrånvaron blev 5,6 pro
cent, det vill säga samma nivå som 2015.

Åldersfördelning, %
Utfall 2016
Sjukfrånvaro i %

5,6

<30 år

30–50 år

>50 år

9

36

55

Mål 2016 Utfall 2015
5,0

5,6

Trend
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Samhälle
Green Cargo är en viktig del av samhället och också beroende
av många aktörer. Påverkansarbete kring klimat och rättvisa villkor
i transportbranschen har varit viktiga frågor under året.
Hänt under 2016
Verksamheten i Green Cargo påverkas i hög grad av Trafikver
kets agerande som i sin tur styrs av politiska beslut. Green
Cargo arbetar aktivt för rättvisa förutsättningar för verksam
heten med fokus på en väl fungerande infrastruktur till rätt
pris, en sund konkurrens i branschen där alla följer lagar och
regler samt ett fungerande arbetssätt mellan Trafikverket och
operatörerna.
Arbetet drivs i samarbete med Branschföreningen Tågope
ratörerna och för klimatfrågorna inom nätverket Hagainitiativet.
Under året har tyngdpunkten fortsatt legat på infrastruktu
ren som är underinvesterad och i dåligt skick, samtidigt som
Trafikverket fortsätter en successiv höjning av banavgifterna.
Green Cargo har arbetat för en miljörabatt på banavgiften som
framgångsrikt har använts i Danmark. De här frågorna och
andra frågor viktiga för branschen har också drivits i Almedalen
där Green Cargo har varit närvarande för att delta i seminarier
och träffa beslutsfattare.
För att förbättra samarbetet med Trafikverket så har Green
Cargo tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna
arbetet fram en modell för ökad samverkan i branschen. Arbetet
är förankrat hos infrastrukturministern och det syftar till sam
verkan i planeringsprocesserna, från inriktningsplanering till
verksamhetsplanering och kapacitetstilldelning. Samverkansar
betet är numera strukturerat under JBS, Järnvägsbranschens
samarbetsforum. JBS är ett samarbete på högsta nivå mellan
aktörer inom järnvägen som fungerar som styrgrupp för andra
branschgemensamma initiativ.
Bloggen ”Hållbar logistik” drivs med syftet att skriva om
miljö, teknik, logistik och transportpolitik. Bloggen har cirka
1 400 prenumeranter och under året publicerades 33 inlägg.
Inläggen har bland annat beskrivit hur Green Cargos produktion
fungerar och också kommenterat aktuella händelser.
Green Cargo har en långsiktig sponsringssatsning tillsam
mans med Svenska Bordtennisförbundet. Avtalet löper på fem
år och siktet är inställt på framgångar i OS 2020 i Tokyo. Tre
unga spelare, Stina Källberg, Truls Möregård och Rebecca
Muskantor, är hittills uttagna till Team Green Cargo och avsikten
är att utöka teamet med en medlem till.

Årets resultat – Samhällsengagemang
Som en del av hållbarhetsarbetet arbetar Green Cargo med
programmet ”Green Cargo Volontär” Samtliga medarbetare ges
möjligheten att arbeta ideellt åtta timmar per år. För den insat
sen kompenseras man med motsvarande tid i ledighet.
Målet för volontärprogrammet är 1 500 arbetade volontär
timmar på ett år. Det uppnåddes inte under gångna året. Resul
tatet är 638 timmar vilket är lägre än tidigare år.
För att utveckla samhällsengagemanget så har Green
Cargo sökt efter en ideell organisation att samarbeta med.
Målet har varit ett samarbete som både omfattar anställdas
engagemang och Green Cargos verksamhet men något beslut
har ännu inte tagits.
Förutom arbetet med volontärtimmarna så prioriterar Green
Cargo att ta emot studiebesök, svara på frågor från studenter
samt att hålla föreläsningar om transporter och miljö i de fall det
efterfrågas och är relevant.

Green Cargo volontär, antal timmar

Utfall
2016

Mål
2016

Utfall
2015

638

1 500

696
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Miljö – Hållbar logistik
Green Cargo hjälper svenskt näringsliv att nå miljömålen.
Låg energiförbrukning och el från förnybara källor ger
storskaliga fossilfria transporter.
Green Cargo levererar transporter med låg energiförbrukning
drivna med förnybar energi. Stålhjul mot räls och vattenkraft ger
tillsammans en miljöpåverkan som inget annat transportslag kan
matcha och Green Cargo är ensamma om att kunna erbjuda
rikstäckande transporter märkta med Bra Miljöval. Green Cargo
har ett integrerat ledningssystem som omfattar miljö, kvalitet och
arbetsmiljö och systemet är certifierat i ett gemensamt certifikat.
Aktiviteterna i miljöledningssystemet är huvudsakligen inriktade
mot de knappt 4 procent av transportkedjan som drivs med
diesellok eftersom det är där den största miljöpåverkan finns.
Det centrala målet inom miljö är dieselförbrukning mätt som liter
diesel per 1000 producerade nettotonkilometer. Målet för 2016
har varit att understiga 0,78 liter vilket uppnåddes. Helårsresultatet
stannade på 0,72 liter per 1000 nettotonkilometer. En anledning
är att Green Cargo installerade en start-stoppfunktion som

Äppelblom i Säbylund.
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minskat tomgångskörningen med dieselloken. Green Cargo har
också hållbarhetsmål satta av styrelsen och de redovisas under
kapitlet Ägarens krav på hållbarhetsmål.
Hänt under 2016
Under 2016 har en automatisk start-stoppfunktion installerats
på 62 av Green Cargos diesellok. Funktionen hjälper produk
tionen att kraftigt minska tomgångskörningen utan att påverka
driftsäkerheten eller effektiviteten. Efter utvecklingsarbete och
tester i verksamheten har Green Cargos Td-lok utrustats med
funktionen. Förutom att minska dieselförbrukning och klimatut
släpp så leder automatiken till en bättre arbetsmiljö med minskat
buller och minskade dieselavgaser. Green Cargo har sökt Klimat
bidrag från Naturvårdsverket för start-stoppfunktionen men det
beviljades tyvärr inte.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Green Cargo är med i företagsnätverket Hagainitiativet. Haga
initiativet har som mål att visa att näringslivet kan vara lönsamt
även med minskade klimatutsläpp. Under året har Green Cargo
deltagit i seminarier och skrivit inlägg på nätverkets blogg.
Haganätverket svarar också på remisser kring miljöarbete och
i det arbetet är Green Cargo delaktigt. Green Cargo har också
klimatrapporterat enligt Hagainitiativets metod och redovis
ningen finns på Hagainitiativets hemsida.
Green Cargo har arrangerat kundseminariet Hållbar logistik.
Besökarna fick bland annat träffa Fredrik Reinfeldt och Trafik
verkets generaldirektör Lena Erixon. Vid seminariet delades
Green Cargos Bra Miljöval-intyg ut till 10 företag. Intyget är en
utveckling av de tidigare Klimatintygen som nu är kopplade till Bra
Miljöval och det delas ut till de kunder som väljer att märka sina
transportvolymer hos Green Cargo med Naturskyddsföreningens

Bra Miljöval-godstransporter. Priset Årets Klimatkomet delades
också ut och det gick till MacAndrews för deras användning av
tågtransporter som en integrerad del av deras sjötrafik.
Under året har Green Cargo haft 3 incidenter där det före
kommit spill av olja eller farligt gods. Mängderna har varit små
och vid samtliga incidenter togs spillet om hand på relevant sätt
och anmäldes till Räddningstjänsten. Green Cargo har avslutat
en utredning om förorenad mark i Sävenäs och resultatet blev
att en mindre sanering av gamla föroreningar ska genomföras.
Resultat
Det nyckeltal Green Cargo följer inom området Miljö är antalet
liter diesel per 1 000 nettotonkilometer.

Miljöpåverkan från Green Cargo AB
Emissioner totalt

2016

2015

2014

34 064

32 062

32 768

196,0

209,2

209,2

Kolväten, transporter, ton

20,7

19,7

20,4

Partiklar transporter, ton

3,8

4,0

3,9

Koldioxid, transporter, ton
Kväveoxider, transporter, ton

Fossil energi transporter GWh

105,0

113,2

121,7

Förnybar energi transporter GWh

442,0

392,7

412,9

Emissioner per nettotonkilometer

2016

2015

2014

Koldioxid transporter gram/ntkm
Kväveoxider transporter gram/ntkm
Kolväten transporter gram/ntkm
Partiklar transporter gram/ntkm
Fossil energi transporter kWh/ntkm

Liter diesel per 1 000 nettotonkm1

3,52

2,86

0,023

0,018

0,0018

0,0022

0,0018

0,00033 0,00044 0,00034

Förnybar energi transporter kWh/ntkm

Antal sålda Bra Miljöval-intyg

2,94
0,017

0,0091

0,012

0,01

0,038

0,043

0,036

Utfall
2016

Mål
2016

Utfall
2015

4

8

10

0,72

0,78

0,94

Green Cargos GRI-redovisning
Green Cargos hållbarhetsredovisning sker enligt riktlinjerna för
Global Reporting Initiative (GRI) version GRI-G4. Rapporteringen
sker en gång per år som en del av årsredovisningen. Redovisningen
gäller kalenderåret 2016 och den omfattar Green Cargo AB inklusive
dotterbolag. Senaste rapporten publicerades i mars 2016. En hållbar
hetsredovisning har publicerats årligen sen 2002.
Hållbarhetsredovisningen omfattar sidorna 57 till 69 i Års- och
hållbarhetsredovisningen samt definitioner av mätmetoder och GRI
korsreferenslista som återfinns på www.greencargo.com
Redovisade hållbarhetsaspekter och indikatorer utgår från en
intressentdialog och en väsentlighetsanalys som genomförts i slutet
av 2015 och början av 2016 som beskrivs närmare på sidan 68.
Redovisningen av de icke-finansiella nyckeltalen avser moderbolaget
Green Cargo AB medan nyckeltalen för finans redovisar utfallen på
koncernnivå.
Aspekterna har uppdaterats inför 2016 års redovisning. Jämfört
med föregående års redovisning har inga förändringar i urvalet av
aspekter skett.
Det är Green Cargos egen bedömning att hållbarhetsredovisningen
uppfyller kraven enligt Global Reporting Initiative G4, tillämpningsnivå
Core. KPMG har översiktligt granskat Green Cargos hållbarhetsredo
visning. Vid ytterligare frågor vänligen kontakta Green Cargo via e-post
miljo@greencargo.com.

Trend

1 Endast järnvägstransporter

Vagnslasttåg på väg mot Ånge.

G R E E N C A R G O Å R S R E D OV I S N I N G 2 016
Källor: Svenska Trafikverket, finska Trafikverket, Jernbaneverket, stambanorna övriga Europa från UIC.

67

HÅLLBARHETSREDOVISNING

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

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

Lok- och vagnleverantörer
Xrail, DB Cargo, produktions
samarbetspartners
Verkstäder
(underhåll, ombyggnad)

Skolor och
högskolor

Leverantörer/
samarbets
partners

Kommuner
Närboende

Kunder i Sverige

Samhälle

Medarbetare

Medier

Organisationer

Rikstäckande
medier

Ägare

Myndigheter

Svenska staten genom
Näringsdepartementet
Regeringen
(kravställare)
Riksdagen

Fackförbund

Kunder

Anställda

Bransch
föreningen
Tågopera
törerna

Näringslivets
Transportråd

Almega
(arbetsgivar
organisation)

Trafikverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Transportstyrelsen

Regionala
godstrans
portråd

Trafikutskottet

Intressentdialog
Green Cargos viktigaste intressenter är de som har en väsentlig påverkan
på verksamheten och de som verksamheten har stor påverkan på. Dialogen sker via ett flertal kanaler. Den viktigaste informationskällan för
GRI-arbetet är en workshop som genomfördes 2015, inom ramen för en
väsentlighetsanalys, i samband med övergången till GRI-G4. Syftet var att
få en samlad bild av ett antal nyckelintressenters förväntningar på Green
Cargos hållbarhetsredovisning.
Inför workshopen hade en bruttolista med hållbarhetsaspekter som
är viktiga för Green Cargo tagits fram och den diskuterades, värderades
och prioriterades av intressenterna. Det var också möjligt för deltagarna
att lägga till egna aspekter. Resultatet från intressentworkshopen har
sedan varit underlag för en intern prioritering på Green Cargo där våra
mest väsentliga hållbarhetsaspekter valts ut utifrån vår faktiska påverkan,
intressenternas förväntningar och Green Cargos affärsstrategi. Resulta
tet av väsentlighetsanalysen har verifierats av Green Cargos högsta led
ning och varit grund i arbetet med redovisning enligt GRI-G4. Resultatet
i form av GRI-index återfinns på www.greencargo.com
Intressenterna som deltog i intressentworkshopen representerade
kund, medarbetare, fack, högskola, myndighet och ideell organisation.
En intressentworkshop kommer att hållas vart tredje år. Däremellan
utvärderas GRI-aspekterna internt för att bedöma om något har ändrat
sig internt eller i omvärlden som motiverar en ändring av prioriteringarna.
Förutom den dialog som genomförts inför hållbarhetsredovisningen
har Green Cargo andra kanaler för dialog med olika intressenter. Våra
säljare och andra delar av organisationen har löpande direktkontakt med
våra kunder. Green Cargo har kontakt med ägaren Svenska staten via ett
antal kanaler, till exempel nätverksmöten inom hållbarhetsområdet och
via den styrning av verksamheten som sker genom krav på hållbarhets
arbete. Green Cargo har kontakt med allmänheten bland annat genom
att kringboende till våra kunder har synpunkter på verksamheten och den

G R E E N C A R G O Å R S R E D OV I S N I N G 2 016

kontakten sker både direkt och via våra kunder. Medarbetarna är en
viktig grupp och hur den kontakten sker redovisas under avsnittet Green
Cargos nyckeltal. Trafikverket är också en viktig intressent och den kon
takten sker på många nivåer inom företaget, det finns också en person
inom Trafikverket med uppgift att vara Green Cargos kontaktperson.
Studenter är ofta i kontakt med Green Cargo och målet är att alltid svara
på de frågor som ställs. Bland intresseorganisationer har Green Cargo
huvudsakligen kontakt med branschorganisationen Tågoperatörerna och
Naturskyddsföreningen.
Väsentliga områden 2016
Hög
Relevans för
externa intressenter

Lokala
medier,
fackpress

68

Internationella
kunder

Låg

Energianvändning

Krav på leverantörer
Korruption
Buller
Spill

Ekonomiskt resultat
Miljösmarta produkter och tjänster
Kundnöjdhet
Utsläpp av växthusgaser

Hälsa och säkerhet
CSR-arbete
Mångfald, jämställdhet

Påverkan för Green Cargo

Hög

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

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Revisors rapport över översiktlig granskning
av Green Cargo AB:s hållbarhetsredovisning
Till Green Cargo AB
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Green Cargo att översiktligt
granska Green Cargos hållbarhetsredovisning i Green Cargos
årsredovisning för 2016. Green Cargo har definierat hållbarhets
redovisningens omfattning på sidan 67.
Styrelsens och företagsledningens
ansvar för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att
upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kri
terier, vilka framgår på sidan 67 i årsredovisningen, och utgörs
av de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av
The Global Reporting Initiative (GRI)) som är tillämpliga för håll
barhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna redo
visnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även
den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en
hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt
uttalande nedan.
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen
angivna kriterierna.

Stockholm den 20 mars 2017
KPMG AB

Jenny Jansson
Auktoriserad revisor

Torbjörn Westman
Specialistmedlem i FAR

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR
6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En över
siktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till
personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredo
visningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har
en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs
standarder för revision och god revisionssed i övrigt har. Revi
sionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality
Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll
vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende
efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen
och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. De gransk
ningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det
inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha
blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet
som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsled
ningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa
kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.

Vinterljus på vagnslast i Ervalla.
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ORGANISATION OCH LEDNING

Styrelse

Lennart Pihl

Margareta Alestig Johnson

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

Erik Tranaeus
Född 1975. Civilekonom från Handels
högskolan i Stockholm. Ledamot
i styrelsen sedan 2016. Hemort Stock
holm. Ledamot Orio AB.

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

Lotta Stalin
Född 1954. Civilingenjör Lunds Tek
niska Högskola. Ledamot i styrelsen
sedan 2011. Hemort Stockholm. Ord
förande Bele verksamhetsutveckling.
Ledamot Partnertech.

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

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

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

Ingvar Nilsson
Född 1949. Civilekonom. Ledamot
i styrelsen sedan 2015 Hemort
Mölndal. Styrelseuppdrag i West
Atlantic AB och LGT AB.

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

ORGANISATION OCH LEDNING

Ledningsgrupp

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

Markus Gardbring
Fordonsdirektör. Född 1976.
I verksamheten sedan 2016.

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

Henrik Backman

Caroline Frumerie

CFO. Född 1971.
I verksamheten sedan 2015.

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

Nicole Tews
Direktör Corporate Restructuring. Född
1977. I verksamheten sedan 2014.

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

Sohana Josefsson

Richard Kirchner

Marknad- och Kommunikationsdirektör. Försäljningsdirektör. Född 1971.
Född 1973. I verksamheten sedan 2008. I verksamheten sedan 2008.

Ulrika Wiik

Mikael Wågberg

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

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

Ordlista
VERKSAMHETSBEGREPP1

FINANSIELLA BEGREPP

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

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i årsredovisningen som inte
definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kom
pletterande information till ägare och bolagets ledning då de möjliggör
utvärdering och benchmarking av bolagets prestation. Dessa finansiella
mått ska inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS.
Nedan nyckeltal är inte definierade enligt IFRS om inte annat anges.

Bruttotonkilometer Lastens vikt samt vagnvikt och lokvikt multi
plicerad med faktisk transportsträcka.
ERTMS European Rail Traffic Management System, ett gemen
samt signal- och säkerhetssystem som har börjat införas inom hela
EU-området. Införandet drivs på av EU och grundtanken med ERTMS
är att underlätta gränsöverskridande tågtrafik i Europa. Green Cargo har
dock redan löst detta genom produktionssamarbete med DB Cargo
och investeringar i lok med tvåströmssystem och utrustning som klarar
signalsystemen i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland. Signalsystem
har traditionellt betraktats som en del av infrastrukturen och Green
Cargo har kritiserat att införandet av ERTMS belastar tågoperatörerna
med tunga investeringskostnader.
Hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling myntades av Brundt
landkommissionen (Världskommissionen för miljö och utveckling) och
definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina
behov.” Hållbar utveckling beskrivs ofta som att en verksamhet ska vara
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Avkastning på operativt kapital Årets rörelseresultat dividerat med
genomsnittligt operativt kapital.
Bruttoinvesteringar Värdet av gjorda investeringar.
Medelantal årsman Medelantal årsanställda beräknat som heltids
tjänster.
Nettoinvesteringar Värdet av gjorda investeringar minskat med
avy ttrade anläggningar inklusive återlagda avskrivningar för dessa.
Nettoskuld Räntebärande skulder minskat med Räntebärande till
gångar.

Intermodala transporter Transporter med lösa lastbärare där flera
transportsätt kan ingå, exempelvis tåg och lastbil.

Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande skulder minskat med ränte
bärande tillgångar dividerat med eget kapital inklusive innehav utan
bestämmande inflytande.

Logistik Strategisk ledning av inköp, förflyttning, lagring av material,
artiklar och färdigvaror samt av tillhörande informationsflöde.

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

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

Räntebärande skulder Skulder som är belastade med utgifter för
ränta (leasingskulder, låneskulder,derivatinstrument samt avsättning
pensioner).

Miljöprestanda Mätbar miljöpåverkan från verksamheten.

Räntebärande tillgångar Tillgångar vars avkastning bara beror på
valutaenheten, löptiden och kreditrisken (likvida medel, finansiella
placeringar)

Nettotonkilometer Lastens vikt multiplicerad med debiterad transport
sträcka. I avsnittet miljö avses verklig transportsträcka, inte debiterad.
Rangera Arrangera om vagnar i tåg, alternativt att ordna i led.
Trafiksäkerhetstjänst Att utföra arbetsuppgifter som omfattas av
krav enligt Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning för personal
med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
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Avkastning på eget kapital Årets resultat dividerat med genom
snittligt eget kapital.

Räntederivat Ränteinstrument, som exempelvis köpta ränteswapar
där man betalar en fast ränta och erhåller en rörlig ränta, för att skydda
skuldavtal med rörlig ränta mot högre framtida marknadsräntor.
Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med totala rörelseintäkter.
Definition enligt IFRS.

Tillbud En händelse som under några andra betingelser kunde ha lett
till en olycka.

Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande
dividerat med balansomslutningen vid periodens utgång.

1 N yckeltalen är operationella och anses inte vara alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.

Sysselsatt kapital Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande
inflytande plus räntebärande skulder.

G R E E N C A R G O Å R S R E D OV I S N I N G 2 016

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

Green Cargo i vardagen.
Lokillustrationerna används med tillåtelse av Svenska-lok.se
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