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VD har ordet
2017 har varit ett händelserikt år då vi har lyckats med mycket.
Vi har arbetat systematiskt med att förbättra vår kvalitet, öka
vår effektivitet och minska våra kostnader. Vi har på ett ännu
bättre sätt än tidigare levt upp till kundernas krav på de tjänster
vi levererar. Vilket vi ser i utvecklingen av våra nyckeltal och
i resultatet för året.
Under 2017 nådde vi ett rörelseresultat på 1 MSEK, vilket är
en förbättring med 79 MSEK jämfört med föregående år. Det
förbättrade resultatet och nyckeltalen har vi uppnått tack vare
ett systematiskt och uthålligt kvalitetsarbete tillsammans med
genomförandet av ett stort antal effektivitetshöjande och kostnadssänkande åtgärder.
En annan viktig del i det förbättrade resultatet är att
efterfrågan på företagets tjänster fortsätter att vara god inom
samtliga branscher. Sälj- och marknadsaktiviteterna har legat på
en hög nivå och transportvolymerna för Green Cargo fortsätter
att öka. Under året tecknades nya transportavtal med bland
annat Moelven, Maersk, Billerud/Korsnäs, Holmen Skog, Gällö
Timber och St1 Supply. Sammantaget har vi tecknat nya trans-

”

Våra framgångar under året
har stärkt oss i tryggheten att
vi har ett konkurrenskraftigt
erbjudande och att vi skapar
värde för våra kunder.

portavtal för nästan 750 MSEK under året. Här bidrar främst
den svenska verksamheten. Den norska verksamheten har inte
genererat ett tillfredställande resultat. Prisnivåerna är fortsatt
låga samtidigt som fyllnadsgraden i tågen varit lägre än planerat.
Dessutom ligger kostnaderna fortsatt på för höga nivåer. Vi har
därför initierat ett stort antal aktiviteter för att nå lönsamhet med
målet att skapa en ekonomisk hållbar verksamhet i Norge. Även
i Danmark satsar Green Cargo på ökad effektivitet och bättre
kundlösningar mellan Skandinavien och övriga Europa. Green
Cargo har därför beslutat att under 2018 avsluta samarbetet i
det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia. Beslutet grundar
sig i att Green Cargo och DB Cargo inte har samsyn i vissa
frågor, främst när det gäller prissättningen.
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Överföring av gods till järnväg är det kraftfullaste sättet
att minska klimatpåverkan
från transporter.

Green Cargo har en fordonsstrategi som inte bara ska ge ökad
kapacitet, säkerhet och effektivitet, utan även minska transportkostnaden för företagets kunder. Vi har därför tagit beslut
om att utvärdera ett antal nya lok och vagnar. Först ut är två
sexaxliga Transmontana-lok som levereras i slutet av sommaren
2018. Dessa lok har en dragkraft på upp till 3 000 ton, motsvarande dubbelt så mycket som ett konventionellt Rc-lok. Målet är
att dessa lok ska ligga till grund för en ny lokpark för framförallt
våra tunga flöden inom skog och stål.
Vi har under året genomfört flera viktiga förändringar som
ökat effektiviteten och minskat våra kostnader. Green Cargos
huvudkontor har flyttats från Solna till Hallsberg, vilket förutom
sänkta kostnader har stärkt företagets leveransförmåga. Där finns
företagets operativa center i direkt anslutning till Sveriges största
rangerbangård. Med en samlad organisation nyttjas kompetenser
och resurser bättre. Vi har även kommit överens med samtliga tre
fackföreningar om ett justerat arbetstidsavtal. Avtalet innebär förändringar av arbetstidsreglerna som genom ett förändrat sätt att
planera ökar produktiviteten för lokförarna och medför möjlighet
till förbättrade arbetsscheman för dem, vilket i sin tur ger företaget minskade kostnader. Arbetet med att öka effektiviteten inom
företaget fortsätter och ett initiativ som påbörjades under slutet
av 2017 är en översyn av hur vi arbetar på våra bangårdar. Genom
att planeringen för bangårdspersonalen blir mer centraliserad
och anpassad till tågens tidtabeller skapas en bättre överblick,
struktur och flexibilitet för turer och schemaläggning.
Green Cargo strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare
med ett bra ledarskap. Det är väldigt glädjande att se att årets
medarbetarundersökning visar på förbättringar inom en rad

VD-ORD

områden. Samarbetsklimatet inom företaget har förbättrats och
det finns ett ökat förtroende för hur företaget leds. Vi arbetar även
för en god och säker arbetsmiljö genom programmet Säkra vanor
som har pågått sedan hösten 2015. Programmet är ett arbetssätt
som går ut på att stärka och lyfta fram bra säkerhetsbeteenden
inom vår produktion. Arbetsmodellen har mött stort engagemang
och sparar både hälsa och kostnader samt höjer kvaliteten i
verksamheten. Vikten av detta program gjorde sig påmind i första
veckan av 2018 när en medarbetare under växlingsarbete tyvärr
skadades allvarligt och några dagar senare avled.
Påverkansarbete kring rättvisa villkor inom transportbranschen har varit fortsatt i fokus under året. 30 procent av
klimatutsläppen kommer från transporter och vägtransporter
står för merparten av detta. Om vi ska nå regeringens mål
om minskade utsläpp måste miljöanpassade transporter få
bli konkurrenskraftiga. Överföring av gods till järnväg är det
kraftfullaste sättet att minska klimatpåverkan från transporter. Vi
ser dock att alla prognoser visar att andelen lastbilar kommer att
öka. Huvudanledningen till detta är att det är billigare att frakta
gods på väg än järnväg. Priserna på lastbilstransporter har, med
undantag för något enskilt år, sjunkit varje år sedan 2009. Under
samma tid har avgifterna för järnvägstransporter ökat kraftigt.
Det måste löna sig för näringslivet att flytta godstransporter
från väg till järnväg. Här är det angeläget att konkurrensvillkoren
för godstransporter på järnväg är goda. Idag arbetar järnvägstransportörer i motvind eftersom banavgifterna fortsätter
att höjas kraftigt. Vår verksamhet är en möjliggörare för andra
företag att minska sina CO2-utsläpp, men det krävs att politiken
ger godsjärnvägen bättre villkor och förutsättningar för att detta
ska bli framgångsrikt.
Vårt viktigaste ord är ”hållbarhet”. För oss omfattar begreppet en helhetssyn på ansvarsfullt företagande. Vi är en hållbar
logistikpartner och ett samarbete med oss ska ge våra kunder
en trygg vetskap om att deras transporter utförs med minimal klimatpåverkan, goda arbetsvillkor för personalen och med fokus på
hög säkerhet och en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är glädjande
att resultatet av våra ansträngningar syns i Svensk hållbarhetsranking, som är Sveriges mest omfattande kartläggning av
hållbarhet bland företag som agerar på svenska marknaden. Av
21 statligt ägda företag som studerades hamnade Green Cargo
på en fjärdeplats.
Vi ska känna en stolthet över vilka vi är och vad vi kan. Våra
framgångar under året har stärkt oss i tryggheten att vi har
ett konkurrenskraftigt erbjudande och att vi skapar värde för
våra kunder samtidigt som vår gröna logistik bidrar till en bättre
miljö. Det är ingen dålig utgångspunkt för vår fortsatta resa mot
järnvägslogistik i världsklass!

Solna i mars 2018

Jan Kilström
VD och koncernchef

”

Vårt viktigaste ord är ”hållbarhet”.
För oss omfattar begreppet en helhetssyn på ansvarsfullt företagande.
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Green Cargo på två minuter
Green Cargo erbjuder hållbara logistiklösningar för det skandinaviska
näringslivet. Bolaget ägs av svenska staten. Vi bygger våra kunders
transportflöden ut i Europa. I det arbetet samarbetar vi även med
andra aktörer och transportslag. Visionen om järnvägslogistik
i världsklass är drivande för bolaget.
Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter
därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk
trafikerar vi cirka 300 platser i Sverige och Norge och med
partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att
märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargos kunder återfinns framförallt inom basindustrin
där skog, stål och papper dominerar. Många av våra kunder
finns även inom branscher som kemi/energi, verkstadsindustri,
fordonsindustri och dagligvaruhandel.

Anställda:
Lok:

5 000

Lastbilar: Speditionsnätverket består av 200 åkerier i Sverige
Omsättning:
Volymer:
Certifieringar:

4,3 miljarder SEK
12 miljarder nettotonkm
ISO 9001, IS0 14001 & OHSAS 18001

Fördelning mellan trans
portslagen, Green Cargos
transportarbete
Dieseltåg 3,0% Lastbil 2,6%

Green
Cargo
63%

Eltåg
94,4%

Källa: Trafikverket

6

360

Vagnar:

Green Cargos andelar
av godstransporter på
järnväg i Sverige 2017
(tågkilometer)

Övriga
tågoperatörer
37%

1 900

Källa: Green Cargo

VISION

AFFÄRSIDÉ

VÄRDERINGAR

Järnvägslogistik
i världsklass.

Vi utvecklar och levererar
effektiv och hållbar järnvägs
logistik med Skandinavien
som hemmamarknad.

Vi har koll, Vi vågar,
Vi bryr oss och
Vi levererar.
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Organisation

Vi har våra rötter i den svenska
tågtrafikens ursprung och är
Sveriges mest erfarna aktör inom
järnvägslogistik.

VD

Finans

HR & Kommunikation

Juridik & inköp

IT

Marknad

Planering

Produktion

Fordon
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Å R E T S O M G ÅT T

Året som gått
Nya affärer under året
Transportvolymerna för Green Cargo fortsätter att öka. Sammantaget har nya och förnyade transportavtal tecknats för
motsvarande 750 MSEK under året.

att försämras ytterligare och syftet med vår medverkan under
Almedalsveckan är att sprida kunskap och öka förståelsen för
våra utmaningar inom transportbranschen. Green Cargo deltog
genom paneldebatter, workshops samt möten med olika politiker.

Effektivare arbetstidsavtal för lokförare
Under våren kom Green Cargo och fackförbunden överens
om ett justerat arbetstidsavtal för lokförare. Avtalet är en del
av bolagets strategi för att nå lönsam tillväxt. Det ska ge ökad
lokförarproduktivitet och sänkta kostnader för bolaget men också
effektivare och mer sammanhängande turer för lokförarna.

Fordonsstrategi för ökad kapacitet
och minskade transportkostnader
Green Cargo arbetar med att ta fram en långsiktig fordonsstrategi och bolaget har tagit beslut om att utvärdera ett antal lok
och vagnar. Sommaren 2018 levereras två Transmontana-lok
som har en betydligt större dragkraft än ett konventionellt
Rc-lok. För att nyttja lokens dragkraft fullt ut utvecklar Green
Cargo även vagnar som är betydligt mer lasteffektiva. Ett
exempel är en ny rundvirkesvagn som tar mer nettovolym och
nettoton per meter vagn än andra vagntyper. Företagets fordonsstrategi ska inte bara ge ökad kapacitet och säkerhet, utan
även minskade transportkostnader för bolagets kunder.

Organisationsförändring och flytt av huvudkontor
För att öka bolagets konkurrenskraft och skapa en effektivare
administration har ett arbete pågått för att skapa rätt organisation med rätt arbetssätt och placering. De stora förändringarna
innebar en reducering av cirka 60 administrativa tjänster i Solna
och Hallsberg samt en flytt av huvudkontoret till Hallsberg.
Genom att flytta företagets huvudkontor finns nu en organisation som agerar närmare kunderna och som snabbare kan
genomföra förändringar.
Green Cargo i Almedalen
Almedalen är Sveriges största politiska mötesplats och för Green
Cargo är närvaro under veckan en möjlighet att föra fram de
viktigaste frågorna för bolaget kring godstransporter på järnväg.
Utan rätt politiska beslut riskerar järnvägens konkurrenskraft

8

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 017

Uppgradering av Ånge bangård
Hösten 2016 påbörjade Trafikverket en uppgradering av Ånge
bangård med syftet att öka driftsäkerheten. Alla kontaktledningsstolpar, kontaktbryggor, kontaktledningar och belysningsarmatur har bytts ut och i augusti 2017 var uppgraderingen klar.
För Green Cargo innebär den en bättre och säkrare arbetsmiljö
och på sikt även större möjlighet till ökad trafik på området.

Å R E T S O M G ÅT T

Välbesökt kundevent, Hållbar logistik
I oktober höll Green Cargo sitt årliga kundevent Hållbar logistik
i Stockholm. Besökarna fick lyssna på Henrik Henriksson, VD på
Scania, Michael Wolf, senior rådgivare i Blackstone och tidigare
VD på Swedbank samt Mikael Karlsson, ordförande European
Environmental Bureau. Tillsammans gav de sina perspektiv
kring finansiella fördelar och vikten av hållbar logistik samt hur
framtidens hållbara logistiklösningar ser ut. Under dagen delades även Green Cargos Bra Miljövalintyg ut till fyra företag; DB
Schenker, SSAB, Stena Recycling och Stora Enso. Intygen är
ett kvitto på att företagen valt klimateffektiva transportlösningar.
Utmärkelsen Årets Klimatkomet delades också ut under eventet
till Arlanda Flygbränslehantering.
Ny bangård i Eskilstuna
I november invigdes den nya bangården i Eskilstuna. Bangården
är en del av bolagets tillväxtstrategi. Med den nya bangården får
Green Cargo en bra samverkan mellan vår tåg- och verkstadsproduktion då vagnverkstaden ligger rätt i det logistiska flödet.
Det innebär även kortare rangering för vagnarna vilket sparar
både tid och kapacitet.
European CEO Awards 2017
Green Cargos VD, Jan Kilström, tilldelas av tidskriften European
CEO, priset för Bästa VD i branschen för hållbar logistik 2017.
Priset baseras på den resultatutveckling företaget har fått under
hans ledning och bolagets fortsatta fokus på att leverera hållbara
transporter.

Green Cargos VD, Jan Kilström, mötte Violetta Bulc,
EU-kommissionär för transportfrågor
Jan Kilström mötte tillsammans med VD:ar från RCG, SNCF
och Lineas, Violetta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor. Syftet var att lyfta de stora utmaningar som finns för att
öka gods på järnväg i Europa. Kommissionären menade i ett
anförande att järnvägsbranschen borde leverera mer effektivt
och tog upp bristen på samordning mellan operatörerna som
ett problem för järnvägssektorn. Jan Kilströms budskap var, att
först när politikerna minskar komplexiteten i regelverket kommer
branschen att kunna utveckla och förbättra samordningen och
erbjuda effektivare järnvägstjänster till marknaden.
Viktiga händelser efter årets slut
Green Cargo har sedan 2007 ett samägt bolag med DB Cargo
som heter DB Cargo Scandinavia. Green Cargo har beslutat att
under 2018 avsluta samarbetet i det samägda bolaget DB Cargo
Scandinavia. Beslutet grundar sig i att Green Cargo och DB Cargo
inte har samsyn i vissa frågor, främst när det gäller prissättningen.
I mer än tio år har Green Cargo redovisat allt färre olyckor
och sedan år 2002 har antalet olyckor halverats. Den här utveck
lingen led ett smärtsamt nederlag i början av januari 2018 när
en medarbetare skadades allvarligt under växlingsarbete och
några dagar senare avled.

GREEN CARGO
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Green Cargo – en viktig del av
det skandinaviska näringslivet
Green Cargo är en viktig del av det skandinaviska näringslivet. Dygnet
runt fraktar våra godståg både råvaror och förädlade produkter till industrier i olika delar av Skandinavien och till kontinenten. Slutprodukterna
tar i många fall tåget även till konsumenterna i ett hållbart logistiksystem
som lägger grunden för Sveriges välstånd och konsumtion.
Green Cargos kunder finns inom basindustrin där skog, stål och
papper dominerar. Men våra kunder finns även inom branscher
som kemi/energi, verkstadsindustri, fordonsindustri och dagligvaruhandel. En stor del av Green Cargos kunder har internationella transportflöden och för att leverera internationella transporter samarbetar vi med kompetenta partners på kontinenten.
Stort nätverk som länkar Skandinavien med övriga Europa
Green Cargo binder samman närmare 300 platser i Sverige och
Norge och tillgodoser transportbehov som varierar från en vagn till
hela tågsätt. Speditionsnätverket består av 200 åkerier i Sverige,
som levererar lastbilstransporter till och från tåget. Att kombinera
järnväg med bil möjliggör för många företag att välja järnvägen,
även om de inte är spåranslutna. Med partners länkar Green Cargo
dessutom den svenska marknaden till nära 2 000 destinationer
på den europeiska kontinenten. Green Cargos system har cirka
5 000 vagnar, 360 lok och personal i hela Skandinavien för att
möta näringslivets transportbehov. Green Cargo är även Norges
näst största godstågsoperatör med daglig trafik mellan Oslo och
huvudorterna Bergen, Stavanger, Trondheim och Åndalsnes.
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Green Cargos transportarbete sker till cirka 94 procent med
eltåg, cirka 3 procent med dieseltåg och cirka 3 procent med
lastbil. Att anlita Green Cargo ger en trygg vetskap om att transporten utförs med minimal klimatpåverkan, goda arbetsvillkor för
personalen och med fokus på hög säkerhet.
Stort fokus på 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.
Systematiskt arbete för förbättrad punktlighet
Trygga och pålitliga leveranser till kund är sedan länge honnörs
ord på Green Cargo. Företaget har arbetat hårt sedan bolaget
bildades med att öka kvaliteten för att tåg ska bli ett alternativ för
fler branscher och godstyper. Målet är 95 procent punktlighet,

DET HÄR ÄR GREEN CARGO

mätt som leverans till kund inom utlovad timme. Punktligheten
för 2017 ligger på en stabil nivå och landade på 93,2 procent
för året. Vi fortsätter vårt systematiska arbete för att förbättra
punktligheten ytterligare så att målet kan nås.
Tvärfunktionell uppföljning
Uppföljning av verksamheten sker inom ramen för företagets ledningssystem, som är ett verktyg för att uppnå kvalitet och tillväxt.
Det är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt
och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra framdrift inom
bolagets tre strategiska områden; Operational Excellence, Commercial Excellence och Innovation. Operational Excellence driver
effektivitet, kvalitet och säkerhet i produktionen samt säkerställer
rätt kompetens och resurser. Commercial Excellence driver tillväxt
genom branschanpassade kunderbjudanden, varumärkesutveckling och en förstärkning av kundrelationer. Innovation handlar om
att omsätta idéer till kunderbjudanden som skapar värden och
som kunder är beredda att betala för. Men det handlar lika mycket
om exempelvis bolagets fordonsstrategi, det vill säga vilka lokoch vagnar företaget ska ha i framtiden.

”

Att anlita Green Cargo ger en
trygg vetskap om att transporten
utförs med minimal klimat
påverkan, goda arbetsvillkor för
personalen och med fokus på
hög säkerhet.

Genom en tvärfunktionell uppföljning av verksamheten ska
Green Cargo utvecklas till att vara förstahandsvalet för industriella järnvägslösningar. Affärsidén att utveckla och leverera
effektiv och hållbar järnvägslogistik strävar mot det övergripande
målet om att fortsätta vara marknadsledande och nå visionen
om järnvägslogistik i världsklass.

GREEN CARGO
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N ÄT V E R K E T

Green Cargos nätverk
Green Cargo har ett transportnätverk som erbjuder närings
livet hållbara, säkra och punktliga transporter i Skandinavien
samt till och från övriga Europa. Vi trafikerar cirka 300 platser
i Sverige och Norge och vi kör 4 000 relationer varje år. Med
partners når Green Cargo tusentals platser i Europa.
 reen Cargos delägda bolag DB Cargo Scandinavia erbjuder
G
punktliga och effektiva tågtransporter mellan Sverige och Tyskland.*
 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
DB Cargo – Tyskland
Rail Cargo Group – Österrike
SBB Cargo – Schweiz
Lineas – Belgien

300

Cirka
destinationer
i Sverige och Norge

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

Närmare

Alla

2 000

destinationer i Europa

huvudstäder i Europa

* Green Cargo har formellt sagt upp avtalet gällande det samägda intressebolaget
DB Cargo Scandinavia. Avtalet kommer upphöra under 2018.

Logistik ska vara enkelt

En smidig och naturlig del
av logistikprocessen
Helhetsöversikt med
kundunika lösningar
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Inom processen ser vi till helheten och gör en utvärdering av olika möjligheter. Vi ser till flöden från leverantörer, inrikes såväl som utrikes, terminallösningar
och transporter vidare till kunder eller försäljningsleden.

BR ANSCHER

Green Cargos branschexpertis
ger bättre logistiklösningar
Green Cargos sälj- och marknadsaktiviteter har under året legat på
en hög nivå och transportvolymerna fortsätter att öka. Bolaget har en
branschindelad försäljningsorganisation som har ett helhetsansvar för
respektive bransch och en organisationsstruktur som gör det möjligt att
växa. Den ger även en bättre förståelse för marknadens och kundernas
behov så att logistiklösningar kan utvecklas och levereras.
Stål & Kemi
Inom Stål & Kemi har Green Cargo kunder med stora och investeringstunga anläggningar. Kunderna har komplexa och varierande flöden och godset transporteras både nationellt och internationellt mellan hamnar och industrier. Godset består vanligtvis
av färdiga stålprodukter, malm, järnskrot och kemikalier som
exempelvis väteperoxid och svavelprodukter. För stålkunder är
transportkapacitet av största vikt och Green Cargo skapar unika
transportlösningar som kan integreras i kundens produktionsprocesser. Kvalitet och säkerhet är viktigt vid transport av kemikalier,
som klassas som farligt gods. Transporterna är anpassade för att
gå i både regelbundna flöden som systemtransporter samt som
enstaka godstransporter i Green Cargos vagnslastsystem.
Exempel på kunder är SSAB, Boliden, Eon, Kemira och
AkzoNobel.
Skog
Våra tjänster inom Skog omfattar transporter av skogsprodukter
inom segmenten timmer/massaved, flis/biobränsle, cellulosa/
pappersmassa, papper, returpapper och sågade trävaror. Merparten av volymerna går på export till Europa och via hamnar
till övriga världen. Pappersbruk och sågverk, som dagligen

har behov att transportera stora volymer passar väl in i Green
Cargos nätverk. Större regelbundna flöden går i unika systemtransportupplägg. Transportlösningen skapas utifrån kundens
behov där volym, frekvens, vagn- och lastbärarlösningar är delar
som påverkar hur logistiklösningen utformas. När alla ingående
delar samverkar skapas kostnadseffektiva, stabila och punktliga
transporter, vilka blir en viktig del av kundernas totala distributionskedja.
Exempel på kunder är ScandFibre Logistics, Stora Enso,
Södra, BillerudKorsnäs och SCA Logistics.
Handel & Logistik
För våra kunder inom Handel & Logistik erbjuder vi transporter för dagligvaruhandeln, bilindustrin, rederier, speditörer och
byggsektorn. Transporterna anpassas utifrån kundens behov av
godstransporter med järnväg, eller bil i kombination med järnväg,
och går såväl nationellt som internationellt. Hög leveransprecision är viktigt inom denna bransch och nära samarbeten med
kunden är nödvändigt för att anpassa transportlösningen till
deras behov.
Exempel på kunder är IKEA, Volvo Cars, PostNord, Axess
Logistics och ICA Sverige AB.

Branschutmaningar

Kostnadseffektivitet

Stabilitet i
leveranser

Varierande
last

Hållbarhet

Flexibilitet
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KUNDCASE

Green Cargos och Benders
samarbete skapar stor transport
kapacitet med ökad flexibilitet
Benders är en av Sveriges ledande producenter av sten- och
betongprodukter för bygg- och anläggningssektorn med Norden som
hemmamarknad. Företaget har anläggningar på ett 20-tal platser runt
om i Sverige men också i Europa.
Närhet till järnväg är en viktig faktor för
Benders. Tre av deras stora produktionsanläggningar har egna spåranslutningar vilket
innebär att de har goda förutsättningar att
välja mer hållbara transporter. Företaget
har ett högt miljömedvetande och väger
sina beslut med hänsyn till miljökonsekvenser innan genomförande.
– För oss är det viktigt att miljö, effektivitet och kostnader går hand i hand.
Med de miljöutmaningar som finns inom
transportbranschen vill vi kunna bidra
på bästa möjliga sätt och göra strategiskt
miljömedvetna val för bland annat våra
transporter, säger Christer Hofling verksamhetsutvecklare på Benders.

”

Benders har sedan 2010 ett eget systemtåg
som rullar mellan produktionsanläggningen i Bålsta och ett centrallager i
Kongsvinger för den norska marknaden.
Green Cargos vagnslastsystem är ett
viktigt komplement för ökad flexibilitet och
stabil kapacitet, främst för transporter mellan de svenska anläggningarna. Vagnslast
passar verksamheter som behöver både
regelbundna som enstaka godstransporter.
Benders har låtit Green Cargo transportera
företagets gods sedan 2015 med cirka 150
vagnar per år. För drygt ett år sedan intensifierades samarbetet när Benders valde att
flytta över mer gods från väg till järnväg.
Under 2017 har Green Cargo transporterat
cirka 1 600 vagnar med en sammanlagd
vikt på cirka 45 000 ton inom Sverige. Det

Med de miljöutmaningar som finns inom transportbranschen vill vi kunna bidra på bästa möjliga sätt
och göra strategiskt miljömedvetna val för bland
annat våra transporter.
Christer Hofling verksamhetsutvecklare på Benders
Kundens transportutmaning:
Mer hållbara, kostnadseffektiva och tidskritiska transporter som kan transportera stora
volymer för leverans både till lager och till
slutkund samt byggprojekt som inte alltid är
järnvägsanslutna.
Green Cargos lösning:
Vagnslast med stor transportkapacitet, tillgänglighet och pålitlighet som når kundens
efterfrågade destinationer.
Kundvärde:
Skalbara och flexibla transporter som anpassas utifrån kundens behov.

Foto: Benders
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innebär att Green Cargo och Benders tillsammans har minskat miljöpåverkan med
cirka 778 ton koldioxidutsläpp under året.
– G reen Cargos transportlösning är flexibel
och skalbar vilket passar våra transportbehov väldigt bra. Vi kommer fortsatt
investera i infrastrukturen på våra
anläggningar så att vi även i framtiden
ska kunna välja det mest miljövänliga och
kostnadseffektivaste transportmedlet för
våra produkter. Då är ett väl fungerande
samarbete med Green Cargo ett strategiskt val, säger Christer Hofling.
Green Cargos järnvägslösningar går mellan
Benders anläggningar i Bålsta, Uddevalla
och Åstorp men utgörs också av direktleveranser till Benders slutkunder och till specifika markläggningsprojekt runtom i landet.
– Benders har tidskritiska transporter vid
kundorder, men något mindre tidskritiska vid interna förflyttningar mellan
produktionsanläggningar och lager. I det
senare fallet är det dock stora volymer
som ska hanteras. Då gäller det att skapa
en kundlösning som har stor transport
kapacitet, bra tillgänglighet och hög
tillförlitlighet, säger Johan Lorensson,
säljare på Green Cargo.

KUNDCASE

Green Cargo och St1 fokuserar
på kvalitet och punktlighet
St1 är en ledande producent och försäljare av drivmedel. Företaget
hanterar hela kedjan från raffinering av råolja till försäljning till
slutkund. Försäljningen sker via stationsnät till privatkund och via
direktförsäljning till industri- och marinkunder samt andra oljebolag.
Med depåer i hela landet vill St1 kunna
leverera produkterna på ett kostnads- och
miljömässigt sätt.
– Vi är ett medvetet energiföretag och
miljöarbetet är vårt mest prioriterade
område. Vårt mål är att utveckla och
erbjuda nya förnybara bränslen och
moderna lösningar som minskar klimatpåverkan, säger Leif Söderberg, chef
depådrift på St1.
Green Cargo hjälper många företag att nå
sina miljömål genom att erbjuda transporter med låg energiförbrukning. Elen
som används för att driva transporterna
kommer från förnybara källor, vilket ger
storskaliga fossilfria transporter. Green
Cargo och St1 har sedan 20 år tillbaka ett
nära samarbete.
– Vi har haft ett mycket bra samarbete med
Green Cargo. Det är viktigt för oss att
kunna transportera våra produkter på
ett säkert och miljövänligt sätt. Det kan
vi med Green Cargos transportlösning.
För oss är det även en trygghet att ha
en utpekad kontaktperson som har koll på
våra transporter eftersom de går
som farligt gods, dygnet runt, säger
Leif Söderberg.
Green Cargos transportlösning är specifik
och unik för just St1. Tidtabell-, vagn- och
lastbärarlösningen baseras och anpassas
helt utifrån St1:s behov. Transporten sker
med systemtåg och fungerar dessutom som
ett flytande logistiklager mellan raffinaderi
och depå.
Godset som transporteras är klassat
som farligt gods och måste därför hanteras
på ett specifikt sätt. Hög nivå på kvalitet,
säkerhet och punktlighet är av största vikt,
både för kund och för Green Cargo.

– Vår transportlösning för St1 är ett systemtåg som fraktar kundens petroleumprodukter på ett säkert och tillförlitligt
sätt. Vi bygger så kallade heltåg på plats
i St1:s raffinaderi för att kunna tillfredsställa kundens behov på bästa möjliga
sätt, säger Lennart Andersson, säljare
på Green Cargo.

Sammanlagt kör Green Cargo tio heltåg,
med 10–16 vagnar, i veckan mellan Skar
vikshamnen i Göteborg och St1:s oljedepåer
i Karlstad och Jönköping.

”

Vårt miljöarbete är ett av våra mest prioriterade
områden. Vi vill kunna transportera våra produkter
på ett miljövänligt men också på ett säkert sätt. Det
kan vi med Green Cargo som samarbetspartner.
Leif Söderberg, chef depådrift på St1

Foto: St1

Kundens transportutmaning: Leverera petroleumprodukter på ett säkert och miljövänligt sätt till
befintligt stationsnät, inom industri- och marinkunder samt oljebolag.
Green Cargos lösning: Systemtransport med sammanlagt tio heltåg med 10–16 vagnar i veckan, en
lösning som är helt anpassad utifrån kundens behov.
Kundvärde: Säkra och punktliga leveranser.
GREEN CARGO
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HÅLLBARHET

Hållbar logistik för en hållbar framtid
Green Cargos vision – järnvägslogistik i världsklass – beskriver
syftet med vår verksamhet. Visionen är styrande för hur vi tänker,
vad vi gör och hur vi kommunicerar. Hållbarhet är sedan länge en
naturlig del i vårt arbete. Fokus är att alltid möta de krav som kunder,
medarbetare, ägare, samhälle och andra intressenter ställer på oss
inom hållbarhet och miljö.

”

Vår verksamhet är en möjlig
görare för andra företag att
minska sina CO2-utsläpp.

Ett samarbete med Green Cargo ska ge våra kunder en trygg
vetskap om att deras transporter utförs med minimal klimatpåverkan, goda arbetsvillkor för personalen och med fokus på
hög säkerhet och en långsiktigt hållbar ekonomi. Det är hållbar
logistik för oss.
Green Cargo har ett systematiskt förbättringsarbete där
miljö, kvalitet och arbetsmiljö hanteras i samma verksamhetsledningssystem och arbetet är certifierat med ett gemensamt
certifikat som bidrar till hållbart företagande.
För att säkerställa hållbart företagande arbetar Green Cargo
med fyra målområden, som alla är betydande för vår verksamhet;
Lönsamhet, Säkerhet och Miljö, Kvalitet samt Medarbetare. För
att kunna mäta vårt arbete inom dessa målområden sätter vi tydliga mål, både finansiella och icke finansiella nyckeltal som följs
upp i verksamheten. Våra mål och nyckeltal beslutas årligen i en
affärsplan som gäller för de kommande tre åren. Planen tas fram
av företagsledningen och beslutas sedan av bolagets styrelse.
Från sidan 18–27 beskrivs respektive målområde mer ingående.
Uppföljning av nyckeltalen är ett verktyg för ständiga
förbättringar som ger oss möjlighet att arbeta förebyggande
och minska bolagets risker innan negativa avvikelser hinner få
stora konsekvenser. Resultaten kommuniceras löpande för att
ge bolagets medarbetare möjlighet att följa och engagera sig
i bolagets övergripande resultat.
Utöver de nyckeltal som finns under respektive målområde
har Green Cargo även andra mål som är viktiga för bolaget och
för hållbart företagande. Målen sätts av bolagets styrelse. Några
av målen är att våra lokförare ska vara utbildade i Eco-driving,
att antalet olyckor ska halveras och att sjukfrånvaron långsiktigt
ska ligga under 4 procent. Dessa revideras i den mån de behövs
och nya tillkommer när det är lämpligt. På sidan 26–27 beskrivs
bolagets hållbarhetsmål mer ingående.
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Samhällsengagemang och samverkan
Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag. Järnvägstransporter bör väljas när så är möjligt och
att koppla ihop järnväg med andra transportslag när så behövs.
Det är många aktörer som alla har sina respektive roller och
ansvar inom transportsektorn; politiker, infrastrukturförvaltare,
transportörer och näringslivet.
Green Cargos verksamhet påverkas i hög grad av Trafikverkets agerande och beslut. De i sin tur styrs av politiska beslut.
Påverkansarbete kring rättvisa villkor inom transportbranschen
har varit fortsatt viktiga frågor för oss under året.
För att Green Cargo ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga
och miljöanpassade logistiklösningar krävs investeringar i befintlig
infrastruktur för att säkra tillgängligheten på spåren. Vi arbetar
aktivt för att få rättvisa förutsättningar för verksamheten, även vad
gäller en sund konkurrens i branschen, där alla följer lagar och
regler samt för ett fungerande arbetssätt mellan Trafikverket
och operatörerna.
Arbetet drivs i samarbete med branschföreningen Tågoperatörerna och för klimatfrågorna inom nätverket Hagainitiativet.
Green Cargo är också medlem i Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS, som har bildats av aktörer inom järnvägsbranschen i Sverige. Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på förbättringsarbete som ska öka den svenska
järnvägens robusthet, konkurrenskraft och lönsamhet.
Klimatsmarta transporter
Den svenska regeringen och EU har höga mål för minskad
klimatpåverkan, vilket Green Cargo också har. Redan idag
levererar vi storskaliga fossilfria transporter med eltåg. Våra
transporter drivs med låg energiförbrukning och förnybar energi.
Över 94 procent av vårt transportarbete sker med eltåg och klimatpåverkan är mycket nära noll. Godset med våra eldrivna tåg
kommer 300 gånger längre än lastbilsgodset med motsvarande
koldioxidutsläpp. Vår verksamhet är en möjliggörare för andra
företag att minska sina CO2-utsläpp, men det krävs att politiken
ger godsjärnvägen bättre villkor och förutsättningar för att detta
ska bli framgångsrikt.
Green Cargo är sedan 2014 medlemmar i Hagainitiativet
då vi anser att arbete för att främja miljö och klimat är viktigt.
Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska

HÅLLBARHET

näringslivets utsläpp och lyfter klimatfrågan genom att visa att
ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad
lönsamhet.
Green Cargo Volontär
Som en del av hållbarhetsarbetet arbetar Green Cargo med programmet ”Green Cargo Volontär”. Inom programmet ges samtliga medarbetare möjligheten att arbeta ideellt åtta timmar per
år. Exempel på ideellt arbete kan vara engagemang inom ungdomsidrotten, jourhavande medmänniska, att lämna blod eller
någon form av insamlingsarbete. För den insatsen kompenseras
man med motsvarande tid i ledighet. Syftet med programmet är
att genom ideella insatser stötta och utveckla samhällsinsatser
på de platser där bolaget har verksamhet.
Team Green Cargo
Sedan 2015 har Green Cargo en sponsringssatsning tillsammans med Eslövs bordtennisakademi under namnet Team
Green Cargo. Tre unga spelare, Stina Källberg, Truls Möregård
och Rebecca Muskantor, är uttagna till Team Green Cargo.

Det hållbara valet
Green Cargo är en hållbar logistikpartner.
Ett samarbete med oss ska ge trygg vetskap
om att transporterna sker med minimal
klimatpåverkan, goda och säkra arbets
villkor för personalen samt genom en
långsiktigt hållbar ekonomi.

Liten klimatpåverkan

Engagemang genom spår mot framtiden
”Spår mot framtiden” är ett projekt där Bodens kommun och
Transport Competence Center (TCC) rekryterat elever med
svenska som andraspråk till den lokförarutbildning som startade
under hösten 2017 i Boden. Green Cargo är engagerade i projektet och bidrar med andraspråkshandledare till utbildningen.
Bra Miljöval
Stålhjul mot räls och vattenkraft som energikälla ger tillsammans
en positiv miljöpåverkan som inget annat transportslag kan
erbjuda. I samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen kan
Green Cargo miljömärka kundernas godstransporter med Bra
Miljöval. Bra Miljöval är en miljömärkning där kraven utformas
helt av en oberoende natur- och miljöorganisation.

Socialt ansvarstagande

Ekonomisk hållbarhet

GREEN CARGO
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Förbättrad effektivitet
och lägre kostnader
Green Cargo uppvisar en fortsatt positiv resultatutveckling i den
svenska verksamheten under årets fjärde kvartal, vilket också
resulterar i en kraftig resultatförbättring för helåret 2017. Omsättningen har ökat med 3 procent och rörelseresultatet förbättrats med
79 MSEK. Den positiva utvecklingen är framförallt ett resultat av
bra kostnadskontroll och stabila volymer.
För Green Cargo handlar hållbarhet om en helhetssyn på
ansvarsfullt företagande. Det innebär bland annat att bolagets
verksamhet måste vara ekonomiskt hållbar och nå tillräcklig
lönsamhet för att klara framtida investeringar och utveckling.
Ägarnas finansiella mål för koncernen utgörs av krav på att
avkastningen på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent
över en konjunkturcykel. Avkastning på operativt kapital 2017
var negativ. Nettoskuldsättningsgraden ska ligga mellan 0,6
och 0,9, och uppgick per den 31 december 2017 till 1,9 (1,8).
Försämringen av nettoskuldsättningsgraden förklaras framförallt
av nedskrivningen av verksamheten i intressebolaget i Danmark.
Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst efter
skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter
utdelningar hamnar inom målintervallet.
VD och ledning har ansvar för att styra och följa upp verksamheten så att ägarens övergripande ekonomiska mål nås.
Detta innebär bland annat att resultatfokus säkerställs inom hela
organisationen, att resurser utnyttjas effektivt tillsammans med
ett effektivt kapitalutnyttjande till en rimlig finansiell risknivå.
Hänt under 2017
Green Cargo har fortsatt att genomföra sin strategi för att
nå lönsam tillväxt. I år har vi kommit överens med de fackliga
organisationerna om ett effektivare och modernare arbetstidsavtal för lokförare och en reducering av cirka 60 administrativa tjänster i Solna och Hallsberg. Det nya arbetstidsavtalet
för lokförarna infördes under juni månad och genererar lägre
kostnader men även effektivare och mer sammanhängande
turer för lokförarna. Reduceringen av administrativa tjänster
genomfördes den 1 april. Vidare flyttades huvudkontoret från
Solna till Green Cargo Center i Hallsberg den 1 september. Med
en samlad organisation nyttjas kompetenser och resurser bättre
och företagets leveransförmåga stärks.

Under de tre första kvartalen ökade bolagets godsvolymer.
Sammanlagt har nya och förnyade transportavtal tecknats för
748 MSEK under året med bland annat St1 Supply, Holmen
Skog, Gällö Timber, Maersk och Billerud/Korsnäs och Moelven.
Vi nådde en högre punktlighet och hade en hög kundnöjdhet,
levererade en stabil produktion och hade god kostnadskontroll
som gett positivt resultat. Samtliga faktorer påverkar utfallet av
bolagets lönsamhet positivt.
Bolagets norska verksamhet genererar inte ett tillfredsställande resultat. Prisnivåerna är fortsatt låga samtidigt som
fyllnadsgraden i tågen är lägre än planerat, även kostnaderna
ligger fortsatt på för hög nivå. En rad aktiviteter och åtgärder har
initierats under året för att förbättra lönsamheten med målet att
skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet.
Green Cargo arbetar med att ta fram en långsiktig fordonsstrategi och beslut har tagits att utvärdera ett antal lok och
vagnar. Avtal har signerats med Softronic angående köp av två
sexaxliga Transmontana-lok, som ska levereras i slutet av sommaren 2018. Företagets fordonsstrategi ska inte bara ge ökad
kapacitet och säkerhet, utan även sänkta transportkostnader.
Goda utfall inom bolagets andra målområden Säkerhet och
Miljö, Kvalitet (punktlighet) och Medarbetare (sjukfrånvaro)
påverkar även lönsamheten positivt.
I början av oktober gick Green Cargos produktionssystem
ned på grund av ett IT-haveri hos en underleverantör. Senare
samma månad spårade ett av Green Cargos tåg i Ludvika ur.
Ingen människa skadades men olyckan orsakade skador på
infrastrukturen som medförde störningar i trafiken på ett antal
sträckor förbi Ludvika. Båda händelserna påverkar bolagets
lönsamhet negativt.

För ytterligare information om de finansiella målen och utfall
avseende koncernens lönsamhet och finansiella ställning hänvisas
till förvaltningsberättelsen och efterföljande räkenskaper.
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Ständiga säkerhetsförbättringar
och minskad klimatpåverkan
Transportsektorn står idag för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen
i Sverige. Att flytta vägtransporter till järnväg är en lösning för att nå
minskad miljöpåverkan men det ger även positiva effekter på trafik
säkerheten genom tryggare vägar.
Green Cargos viktigaste ord är ”hållbarhet”. För oss omfattar
begreppet en helhetssyn på ansvarsfullt företagande. Vi är en
hållbar logistikpartner och ett samarbete med oss ska ge trygg
vetskap om att transporterna sker med minimal klimatpåverkan,
goda och säkra arbetsvillkor för personalen samt en långsiktigt
hållbar ekonomi. Att arbeta integrerat med ledningssystem inom
kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt säkerhetsstyrning i järnvägsverksamhet hjälper oss att åstadkomma en hållbar utveckling.
Säkerhet
Under året har Green Cargo fortsatt sitt arbete med ständiga
säkerhetsförbättringar och vi ser att vi når framgång med beteendebaserad medvetenhet kring säkerhet.
Som järnvägsföretag har Green Cargo långtgående myndighetskrav för att förebygga de risker som järnvägsdriften kan medföra. Järnväg är ett mycket säkert transportslag, men samtidigt
finns det riskmoment som, under olyckliga omständigheter, skulle
kunna orsaka stora skador om säkerheten skulle åsidosättas.
Under 2017 har bolaget arbetat med att följa upp och övervaka säkerhetsutvecklingen med indikatorer som ligger till grund
för säkerhetshöjande åtgärder. Den långsiktiga satsningen med
att påverka säkra beteenden hos medarbetare och chefer är
etablerad som en naturlig del av verksamheten och har bidragit
till att antalet olyckor som beror på bristande uppmärksamhet
har minskat under 2017.
För att ytterligare förstärka kompetens och säkerhetsbeteenden har all direkt personal under året genomfört e-kurser,
självstudier och lärarledda lektioner. Vi har också inlett ett arbete
med att utveckla tågsimulatorer, speciellt anpassade för godstrafik, som en del av utbildningsverksamheten. Genom att använda
simulatorer får vi effektivare utbildningar men framförallt lokförare
som lättare kan hantera avvikelser och undvika olyckor samtidigt
som de kör effektivare med mindre miljöpåverkan.

Green Cargo har också engagerat sig i branschöverskridande
säkerhetssamarbeten genom Branschföreningen Tågoperatörerna och i direkt samarbete med Trafikverket och andra aktörer.
Bolaget deltar också i förvaltningen av de gemensamma säkerhetsbestämmelserna för järnväg (TTJ).
Det viktigaste och överordnade säkerhetsmålet om att ingen
medarbetare inom Green Cargo ska ha skadats svårt eller mist
livet på grund av trafikproduktionen, uppnåddes inte under 2017,
då en medarbetare skadades allvarligt vid en växlingsolycka i Vetlanda den 18 januari. Utöver växlingsolyckan har Green Cargo haft
större tågurspårningar i Varberg 25 april och i Ludvika 12 oktober.
Vid de två senare incidenterna uppkom dock inga personskador.
Händelse efter årets slut
I början av januari 2018 skadades en medarbetare allvarligt
under ett växlingsarbete på bangården i Bastuträsk och avled
tragiskt nog några dagar senare.
Miljö
Green Cargo är certifierade enligt ISO 14001:2015. I enlighet
med krav från standarden ligger Green Cargos miljöpolicy
tillsammans med bolagets identifierade miljöaspekter till grund
för bolagets aktiviteter inom området. Green Cargos miljöpolicy
finns på www.greencargo.com. Syftet med policyn är att sammanfatta grunderna för företagets miljöarbete. Green Cargo ska
ta hänsyn till aspekter i projekt, vid tjänsteutveckling, inköp och
andra förändringar samt ha en dialog om miljöarbetet med de
kunder eller samarbetspartners som så önskar.
Aktiviteterna inom ramen för miljöledningssystemet är
huvudsakligen inriktade mot den delen av transportkedjan som
drivs med diesellok, då det är där den största påverkan finns.

Så här långt kommer 1 ton
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”

Green Cargo har ett integrerat
ledningssystem som omfattar
ISO 9001, ISO 14001 och
OHSAS 18001.

Green Cargo arbetar ständigt med att se över och utveckla vår
befintliga fordonsflotta, både vagnar och lok, med exempelvis
tekniska innovativa lösningar för effektivare och mer miljöanpassade transporter.
Några aktiviteter som vi fokuserar på och som förbättrar
bolagets miljöprestanda är:
U
 ppgradering av vår lokflotta med två nya ellok som är betydligt mer eleffektiva än dagens lok.
A
 npassning och optimering av bolagets vagnflotta för större
volymkapacitet och för att lasta mer för högre hastigheter.
U
 ppdaterade och förbättrade arbetssätt med målet att elåter
matning hos våra Re-lok kommer öka till 19 procent från
dagens 14 procent.
S
 tart-stopp-funktion är installerad på 62 av bolagets diesellok
av modell Td. Resultatet visar att tomgångskörningen minskat
med 63 procent. Funktionen hjälper produktionspersonalen
att kraftigt minska tomgångskörningen utan att påverka driftsäkerheten eller effektiviteten. Förutom att minska dieselförbrukning och klimatutsläpp så leder automatiken till en bättre
arbetsmiljö med minskat buller och minskade dieselavgaser.
Nästa steg är att installera ett liknande system på T44-loken.

E
 co-Drive-utbildning för lokförare samt eventuell test-installation av Eco-Driving-modul i tio lok. Modulen är en teknisk
lösning som i realtid ger lokförarna information om hur energibesparande de kör.
Risker kopplat till området
E
 xtrem väderlek till följd av klimatförändringar är en risk i
Green Cargos verksamhet. Effekterna av klimatförändringar
kan vara ökat antal stormar eller stor nederbörd, vilket förhindrar godstågens framkomlighet på spåren. Green Cargo
arbetar tillsammans med Trafikverket och andra aktörer inom
järnvägssektorn för att förbättra beredskapen och förebygga
störningar på grund av storm och regn men även snö och kyla.
Tappade affärer och kunders förändringar i transportupplägg

ger minskade transporter med eltåg och därigenom minskar
antal körda tonkilometer. Däremot minskar inte rangering och
positionering, som utförs med diesellok, i samma omfattning.
Därför kan emissioner per tonkilometer öka.

gods med 1 kg CO2-utsläpp
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Säkra vanor hos produktionspersonal
Säkra vanor är en tillämpning av en vedertagen metod för beteendebaserad säkerhet (Behavior Based Safety, BBS). BBS används
med framgång inom bland annat transportverksamhet, byggverksamhet och tillverkningsindustri. Metoden innebär ett strukturerat
sätt att förstärka säkra beteenden hos produktionspersonal genom att observera sina egna eller andras säkerhetsbeteenden.
Inom Green Cargo drivs arbetet med Säkra vanor av grupper bestående av produktionspersonal så kallade kärngrupper och styrs
och följs upp av beteendegrupper som stöttar samtliga orter. Arbetet stöttas aktivt av representanter från både företagsledningen och
från produktionsledningen genom verksamhetsbesök. Det finns även utsedda medarbetare som fungerar som katalysatorer. Dessa förstärker arbetet i kärngrupperna och hjälper till med utbildning och sprider goda exempel över landet. Nyckeln till framgång inom Säkra
vanor är att kommunikationen kring risker och riskbeteenden sker genom öppen och ärlig dialog mellan personal och arbetsledning.

Årets Klimatkomet:
Arlanda Flygbränslehantering AB
Varje år delar Green Cargo ut priset Årets Klimatkomet. Priset delas ut till det företag som utifrån sina förutsättningar gjort stora
förbättringar i sin logistiklösning och som påverkat klimat och miljö på ett positivt sätt. 2017 tilldelades Arlanda Flygbränslehantering
AB detta pris.
Arlanda Flygbränslehantering ansvarar för arbetet med mottagning, lagerhållning, kvalitetskontroll och distribution av flygbränsle
från Gävle hamn via järnväg och pipeline till flygbränslelagret på Arlanda.
2006 tog Arlanda Flygbränslehantering beslutet att flytta sina volymer fullt ut från väg till järnväg med Green Cargo som transportör. Sedan starten har Green Cargo kört närmare 5 500 heltåg innehållandes flygbränsle mellan Gävle hamn och Brista utanför
Arlanda. Genom överföringen från väg till järnväg har företaget minskat klimatbelastningen med cirka 60 000 ton CO2.
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Kontinuerliga kvalitetssatsningar
Det som avgör kvaliteten för näringslivets godstransporter är leverans
till mottagaren. Det kan exempelvis vara leverans till en fabrik, hamn
eller lageranläggning. På Green Cargo mäts kvalitet i form av punkt
lighet till kund inom utlovad timme. För att nå hög punktlighet följer
vi internt upp vår tågpunktlighet genom systematisk kontroll och
uppföljning av färdigställande av tåg i tid för avgång och ankomst.
Green Cargo transporterar gods i ett nätverk som sträcker sig
över hela Sverige och Norge. Tillsammans med våra partners når
vi tusentals orter i Europa. Det är våra resurser – 1 900 anställda,
360 lok och 5 000 vagnar – som samverkar för att få detta att
fungera. Punktligheten är av största vikt för Green Cargo och vi
genomför kontinuerliga kvalitetssatsningar och -mätningar under
året. Punktligheten till kund inom utlovad timme blev under 2017
93,2 procent, vilket är samma stabila nivå som 2016 och i närheten av målet 95 procent.
Efter lyckat resultat med kvalitetsutvecklingsgrupper under
föregående år, har ytterligare grupper startats i Alnabru i Norge
och för Volvos trafik till/från Olofström. Kvalitetsgrupperna arbetar med uppföljning av kvalitetsutfallet och hur planering av antal
ankommande och avgående tåg utspridda över dygnet påverkar
utfallet. Grupperna består av representanter från avdelningarna
Produktion och Planering. Vi har även skapat tillfälliga grupper
för Boden och orter i Stockholmsområdet. Det är vår produktionspersonals engagemang på de olika orterna som haft störst
effekt på tågpunktligheten. Utfallet, exempelvis i Hallsberg,
mellan åren 2015–2017 visar en ökning med 15,7 procent på
färdigställande av tåg i tid för avgång, 16,8 procent för avgångspunktlighet och 10,4 procent för ankomstpunktlighet. Utfallet
inom samtliga områden påverkar Green Cargos punktlighet;
leverans till kund inom utlovad timme.
Det finns aspekter som påverkar punktligheten till kund
som vi inte rår över. Utöver väderpåverkan; sträng kyla, mycket
snö och höststormar som mer eller mindre påverkar kvaliteten
varje år, är det några enskilda händelser som sticker ut under

2017. En urspårning utanför Varberg
i april, ett broras i Ludvika i juli
samt en urspårning på samma
ort i oktober påverkar alla
bolagets punktlighetsutfall.
En annan händelse som
fick stor påverkan i början
av oktober var när vår
underleverantörs stor
datormiljö havererade och
orsakade störningar i vårt
produktionssystem. Detta
påverkade punktligheten under
ett antal dagar.

Vårt mål:

95%
punktlighet

Samverkan för fortsatt utveckling
För Green Cargo är det viktigt med utvecklingen av och rättvisa
förutsättningar för transportbranschen. Under 2017 fortsatte
samarbetet med Trafikverket vad gäller ett målstyrt förbättringsarbete för att minska antalet olyckor och förbättra godstågens
avgångs- och ankomstpunktlighet. Green Cargo medverkar
också i TTT, Tillsammans för Tåg i Tid, som är ett initiativ från
Trafikverket som numera finns som en del av JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum.
Intern samverkan är också av stor vikt för ökad punktlighet.
Varje vecka följer Green Cargo upp kundupplevelsen av våra leveranser. Vi följer upp ett eventuellt lågt betyg och sätter vid behov in
aktiviteter för att komma tillrätta med problemen.
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Fokus på hållbara medarbetare
Green Cargo strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med uttalad
hållbarhetsprofil, gott ledarskap och stort engagemang i hälsofrågor.
Vi arbetar även för en god och säker arbetsmiljö, där alla medarbetare
oavsett kön, ålder, etnicitet och bakgrund har möjlighet att utvecklas.
Tillsammans kan vi bibehålla vår långsiktiga konkurrenskraft och nå
bolagets vision – järnvägslogistik i världsklass.
Inom målområde medarbetare har året som gått präglats av fortsatt förändringsarbete för att öka vår effektivitet och minska våra
kostnader. Några av årets viktigaste aktiviteter inom målområdet
har varit ett förändrat arbetstidsavtal, en reducering av administrationen samt fokus på sjukfrånvaron och hållbara medarbetare.
Green Cargos arbetsmiljöpolicy tillsammans med etik-,
säkerhets- samt rehabiliteringspolicy är styrande för arbetet
inom målområdet.
Arbetstidsavtal för förbättrade/
bättre arbetsförhållanden
Under våren kom företaget och fackförbunden överens om ett
justerat arbetstidsavtal för lokförare. Avtalet innebär förändringar av arbetstidsregler som ger minskade kostnader för företaget genom ökad lokförarproduktivitet men även förbättrade
arbetsförhållanden för lokförare.
Reducerad administration
För att öka bolagets konkurrenskraft har hela bolagets administrativa del genomlysts för att skapa en effektivare administration. Under våren skedde ett noggrant arbete för att skapa
rätt organisation, med rätt arbetssätt och placering. De stora
förändringarna inkluderade flytt av huvudkontoret till Hallsberg,
inklusive ett antal roller, för att ge en samlad organisation och
ett mer effektivt arbetssätt.
Regelbunden uppföljning av sjukfrånvaro
Arbetet med att följa upp sjukfrånvaron fortsätter och vi gör
framsteg. Våra sjukfrånvarotal går ner och ligger idag på en
genomsnittligt lägre nivå än de senaste två åren och trenden ser
fortsatt bra ut. 2017 landade vi på 4,6 procent jämfört med 5,6
procent föregående år. Centralt för arbetet med sjukfrånvaro är
bolagets rehabiliteringspolicy. Green Cargo strävar efter ett arbetssätt som, grundar sig i en tydlig, metodisk process där vi fokuserar

på tidiga insatser, regelbunden uppföljning och analyser av såväl
minskad som ökad sjukfrånvaro. Detta ger oss goda förutsättningar för att främja, förebygga och tidigt uppmärksamma ohälsa.
Förbättrat ledarskapsengagemang och ledarskap
Trots de stora förändringar bolaget genomgått under de senaste
åren visar årets medarbetarundersökning på ett förbättrat
engagemangs- och ledarskapsindex. Vi ser att motivation och
stolthet har ökat, att stödet från chefer och kollegor förbättrats
och att våra övergripande mål är tydligare. Undersökningen visar
även att förtroendet för hur företaget leds har ökat. Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss för att få information om hur medarbetarna på Green Cargo ser på engagemanget, ledarskapet, arbetsmiljön och företaget i stort. Det är
därmed ett viktigt underlag för vårt fortsatta förbättringsarbete.
Mångfald, jämlikhet och jämställdhet
Green Cargo strävar efter att erbjuda goda arbetsvillkor och vi
vill att våra medarbetare ska känna sig stolta över att arbeta hos
oss. Vi strävar efter en arbetsplats präglad av mångfald, jämlikhet och jämställdhet och där alla typer av kompetens tas tillvara.
Bolagets anställda har rätt att ansluta sig till fackliga organisationer och omfattas av kollektivavtal.
Green Cargos etikpolicy tillsammans med policyn om likabehandling och mot diskriminering är ramverket som tydliggör hur alla
medarbetare ska uppträda föredömligt, etiskt och ansvarsfullt.
Den senare slår fast att ingen medarbetare ska diskrimineras på
något sätt på grund av sitt kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller till följd av något annat.
Trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling som har anknytning till arbetet inom Green Cargo
accepteras inte under några omständigheter, oavsett forum,
sammanhang eller form, vare sig i ord eller i handling.

Vi har alla ett gemensamt ansvar
Kampanjen #metoo har visat att trakasserier och sexuella övergrepp förekommer överallt i samhället.
Det handlar inte bara om enskilda händelser, utan är ett mönster i vårt samhälle. Inom Green Cargo
har vi nolltolerans mot kränkningar och alla former av trakasserier.
– Jag vill att alla medarbetare inom vårt företag ska känna sig trygga, uppskattade och respekterade.
Här har jag, i min roll som VD, ett stort ansvar att vi tar ett gemensamt ansvar för detta. Inga former
av trakasserier eller kränkande särbehandling accepteras i vårt företag, oavsett form, forum eller
sammanhang, säger Green Cargos VD Jan Kilström.
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Affärsetik och mänskliga rättigheter
Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten via Närings
departementet. Hållbart företagande genomsyrar hela bolaget;
i allt från beslut till planering, investeringar, inköp och rekryteringar.
Svenska staten arbetar aktivt för att de företag som staten äger
ska vara föredömen inom hållbarhetsarbete. För Green Cargo
innebär det att våra transporter utförs med minimal klimatpåverkan, en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga
rättigheter, ha goda och anständiga arbetsvillkor och en hållbar
ekonomi. Det omfattar även god affärsetik, att arbeta aktivt med
jämställdhetsfrågor samt beakta mångfaldsaspekter.
Green Cargo har en etikpolicy som tillsammans med bolagets etiska riktlinjer utgör ramverket som tydliggör de krav och
förväntningar bolaget har på alla medarbetare. Policyn beskriver
vikten av ett etiskt och moraliskt beteende och den är, tillsammans med inköpspolicyn, vägledande i hur vi gör affärer på ett
ansvarsfullt sätt. Green Cargo accepterar inte eller erbjuder
gåvor, representation eller andra personliga fördelar som kan
antas påverka en affärsuppgörelse. Motsvarande krav riktas mot
bolagets leverantörer och samarbetspartner genom de avtal
som bolagen ingår med varandra.
Green Cargo ska alltid följa nationell lagstiftning och regler
i de länder vi är verksamma i. Bolaget verkar dock inte i högriskländer eller i en bransch där det är vanligt förekommande
med korruption eller mutor. I den väsentlighetsanalys som
genomfördes 2015, har korruption låg risk för bolaget samt låg
relevans för externa intressenter och har därför inte varit ett
prioriterat område.

Risker kopplat till området
D
 en 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.

Under 2016 lanserade Green Cargo en visselblåsartjänst. Denna
kan användas av bolagets medarbetare för att rapportera en
farhåga eller misstanke om något inte är i linje med bolagets etikpolicy eller etiska riktlinje, förhållanden som kan påverka bolaget
negativt eller förhållanden som kan hota en persons liv eller hälsa.
Under 2017 inkom inga ärenden. Under 2018 kommer affärsetik
och mänskliga rättigheter tillsammans med relevanta resultatindikatorer för området utvecklas ytterligare.
Risker kopplat till området
G
 reen Cargo erbjuder inte tjänster i högriskländer eller i en
bransch där det är vanligen förekommande med korruption.
Däremot köper Green Cargo in vissa produkter från utländska leverantörer eller tjänster där leverantören har utländska
samarbetspartners, såsom köp av vissa loktyper samt för
hantering och support av IT-system.
K
 onkurrensen är hård både från andra järnvägsoperatörer och
från andra transportslag. Detta ställer stora krav på kreativitet
och effektivitet vad gäller att tillgodose kundernas önskemål
om transporttjänster, till ett rimligt pris.
E
 nligt Trafikverkets prognoser kommer andelen lastbilar att
öka. Huvudanledningen till detta är att det är billigare att
frakta gods på väg än järnväg. Priser på lastbilstransporter
har, med undantag för något enskilt år, sjunkit varje år sedan
2009. Under samma tid har avgifterna för järnvägstransporter
ökat kraftigt. Green Cargo är måna om att miljöanpassade
transporter måste få bli konkurrenskraftiga och att konkurrensvillkoren ska vara goda.

O
 lyckor kan skada Green Cargos medarbetare, utrustning
eller tredje part och medföra stora kostnader och avbrott i
verksamheten. Säkerhetsarbetet sker därför på alla nivåer och
har högsta prioritet från företagets ledning.

Å
 ldersstrukturen inom verksamheten innebär att en stor del
av medarbetarna uppnår pensionsålder inom de närmaste
fem åren, samtidigt som tillgången på utbildad arbetskraft
är begränsad. Green Cargo arbetar därför långsiktigt för att
rekrytera och utbilda rätt medarbetare.
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Mål och indikatorer
Nettoomsättning
och rörelsemarginal

Nettoomsättning

4 337
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Miljöpåverkan från Green Cargo AB
Emissioner totalt
Koldioxid, transporter, ton

2017

2016

2015

32 445

34 064

32 062

159,8

196,2

208,9

15,9

20,7

19,7

Kväveoxider, transporter, ton
Kolväten, transporter, ton
Partiklar transporter, ton

Emissioner per nettotonkilometer

2017

Koldioxid transporter gram/ntkm

2016

2015

2,69

2,83

2,94

0,013

0,016

0,019

Kolväten transporter gram/ntkm

0,0013

0,0017

0,0018

Partiklar transporter gram/ntkm

0,00026

Kväveoxider transporter gram/ntkm

0,00031 0,00037

3,2

3,8

4,0

Fossil energi transporter GWh

100,0

105,0

113,2

Fossil energi transporter kWh/ntkm

0,008

0,009

0,010

Förnybar energi transporter GWh

434,2

442,0

392,7

Förnybar energi transporter kWh/ntkm

0,036

0,037

0,036

På grund av ändrade beräkningsmetoder för 2016 och 2015 har historiska data justerats något.

Mål för hållbart företagande
Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten
via Näringsdepartementet. Svenska staten arbetar
aktivt för att de företag som staten äger ska
vara föredömen inom hållbarhetsarbetet. Green
Cargos styrelse har satt mål inom områdena miljö,
säkerhet, jämställdhet och sjukfrånvaro. Dessa
ska vara få, långsiktiga, mätbara och relevanta för
verksamheten. Basår är, där det är relevant, 2013,
och alla mål ska vara uppfyllda 2020 om inget
annat anges.

Åldersfördelning

Kvinnor
14%

<30 år
11%

30–50 år
37%

Könsfördelning
totalt

>50 år
52%

Könsfördelning
chefspositioner
Kvinnor
16%

Män
86%

Män
84%

Mål (basår 2013, målår 2020)

Status

Våra lokförare skall vara utbildade i ECOdriving.

Utbildning finns för en loktyp. Utbildningen ska anpassas till ytterligare loktyper och göras interaktiv
för att effektivt nå alla lokförare. Utbildningen är planerad att genomföras under första halvåret 2018.

Samtliga diesellok skall ha tomgångsreglage installerade.

Systemet, som är en start-stoppfunktion, är installerat på 62 Td-lok och resultatet är att tomgångskörningen har minskat med 63 procent under 2017.

Nya regler för tomgångskörning av dieselloken Reglerna för tomgångskörning har beaktats men fokus läggs på den nya start-stoppfunktionen som
tas fram och samtliga förare utbildas (2015). kan komma införas på fler loktyper.
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Antalet olyckor skall halveras
(från 300 år 2013).

Bolagets långsiktiga mål är att halvera antalet olyckor. Säkra vanor är ett arbetssätt för höjd säkerhet
och bättre arbetsmiljö, där våra medarbetare i produktion är de som driver fram och utvecklar just
säkra vanor. Initiativet sparar på hälsa, kostnader och höjer kvaliteten i verksamheten. Green Cargo är
först med denna arbetsmodell bland tågbolag i Europa. Antal olyckor 2017 blev 260. Trafiksäkerhetsindex är också ett övergripande mått på trafiksäkerhetsnivån inom företaget. För 2017 landade det på
95,2, vilket är strax under målet 95,4.

Vår sjukfrånvaro ska långsiktigt vara under
4 procent.

2017 års utfall för sjukfrånvaron landade på 4,6 procent vilket är lägre än motsvarande period både
2015 och 2016.

Andelen kvinnor i ledande befattningar skall
öka med 50 procent (från 17 procent 2013).

Vid tillsättning av chefer beaktas målet kring kvinnor i ledande befattningar. Utfallet 2017 blev
16 procent kvinnor i ledande befattningar inom bolaget.
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Trafiksäkerhets
index för järnväg

95,2

(94,6)

Arbetsskador eller
arbetssjukdom

22

(29)

Antal genomförda
”Säkra vanor”

102

(n/a)

Liter diesel per
1 000 nettotonkm1

0,67

(0,69)

Antal dödsolyckor
eller medarbetare
som skadats svårt

1

(0)

Punktlighet till
kund inrikes, %

93,2

(90,5)
(inom utlovad
timme, järnväg)

1 Endast järnvägstransporter

Sjukfrånvaro i %

4,6

(5,6)

Green Cargo
volontärtimmar

573

(638)

Visselblåsarärenden

0

(1)

Jämförelse inom parantes avser helåret 2016.
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INTRESSENTER

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 agerande i interna och externa relationer för att nå en hållbar framgång över tiden. Green Cargo ställer ekonomiska, miljömässiga

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

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

Skolor och
högskolor

Leverantörer/
samarbetspartners

Kommuner
Närboende

Kunder i Sverige

Medarbetare

Medier

Organisationer
Ägare

Myndigheter

Svenska staten genom
Näringsdepartementet
Regeringen
(kravställare)

Bransch
föreningen
Tågopera
törerna

Näringslivets
Transportråd

Almega
(arbetsgivar
organisation)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Transportstyrelsen

Regionala
godstrans
portråd

Trafikutskottet

Väsentliga hållbarhetsaspekter
möter intressenternas förväntningar
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, i samband med övergången till
GRI-G4. Syftet var att få en samlad bild av ett antal nyckelintressenters
förväntningar på Green Cargos hållbarhetsredovisning utifrån ett väsentlighetsperspektiv.
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. Resultatet
av väsentlighetsanalysen har 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 ändrats 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 styrelsen och kraven på
hållbarhetsarbetet. Green Cargo har kontakt med allmänheten bland annat
genom att kringboende till våra kunder har synpunkter på verksamheten och
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Anställda

Trafikverket

den kontakten sker både direkt och indirekt via våra kunder. Medarbetarna
är en viktig grupp och dialog sker genom ett antal olika interna kanaler som
exempelvis intranät, mobilapp, monitorer och arbetsplatsträffar. Trafikverket
är också en viktig intressent och den kontakten sker på många nivåer inom
företaget, det finns också en person inom Trafikverket med uppgift att vara
Green Cargos kontaktperson. Bland intresseorganisationer har Green
Cargo huvudsakligen kontakt med branschorganisationen Tågoperatörerna,
Transportindustriförbundet, Hagainitiativet och Naturskyddsföreningen.
Väsentliga områden 2017

Hög
Relevans för
externa intressenter

Riksdagen

Fackförbund

Kunder

Samhälle

Rikstäckande
medier

Lokala
medier,
fackpress
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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 genomgång 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.

O M H Å L L B A R H E T S R E D OV I S N I N G E N

Green Cargos hållbarhetsredovisning
enligt GRI och årsredovisningslagen
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 2017 och omfattar Green Cargo AB, inklusive dotterbolag.
Senaste rapporten publicerades i mars 2017. Bolaget har årligen publi
cerat en hållbarhetsredovisning sedan 2002.
Hållbarhetsredovisningen ingår i sidorna 10 till 29 i Års- och
hållbarhetsredovisningen och är bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen. Definitioner av mätmetoder och GRI korsreferenslista 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. Denna beskrivs närmare på
sidan 28. Redovisningen av de icke finansiella nyckeltalen avser
moderbolaget Green Cargo AB, medan nyckeltalen för finans
redovisar utfallen på koncernnivå.

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 hållbarhetsredovisning. Revisors rapport över översiktlig
granskning av hållbarhetsredovisning samt yttrande avseende
den lagstadgade hållbarhetsrapporten finns på sida 30.
Vid ytterligare frågor vänligen kontakta Green Cargo via
miljo@greencargo.com.
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R E V I S O RS R A P P O R T

Revisors rapport över översiktlig granskning av Green Cargo AB:s hållbarhets
redovisning samt yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till Green Cargo AB, org. nr 556119-6436.
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Green Cargo AB att översiktligt granska Green Cargo AB:s hållbarhetsredovisning för
år 2017. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens och
den lagstadgade hållbarhetsrapportens omfattning på sidan 29
i detta dokument.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier
respektive årsredovisningslagen. Kriterierna framgår på sidan
29 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgivet av GRI (Global Reporting
Initiative) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt
av företagets egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som
bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning och lämna ett yttrande
avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE
3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga
granskningar av historisk finansiell information. En översiktlig
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till
personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. Vi har utfört vår granskning
avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med
FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den
lagstadgade hållbarhetsrapporten. En översiktlig granskning
och en granskning enligt RevR 12 har en annan inriktning och
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i övrigt har.
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Revisionsföretaget 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. Vi är oberoende i förhållande till Green Cargo AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig
granskning och granskning enligt RevR 12 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 och granskning enligt RevR 12 har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en
revision har.
Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från de
av styrelsen och verkställande direktören valda kriterier, som
definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för våra
uttalanden nedan.
Uttalanden
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 verkställande direktören angivna
kriterierna.
En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 19 mars 2018
KPMG AB

Jenny Jansson

Torbjörn Westman

Auktoriserad revisor

Specialistmedlem i FAR
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RESULTATPOSTER

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning

4 337

2017

4 208

3 907

4 154

4 149

Rörelseresultat
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster1
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster1
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Resultat avvecklade verksamheter
Årets resultat

1
8
0,0%
0,2%
–33
–32
–73
–105

–78
–36
–2,0%
–0,9%
–33
–111
–5
–225

15
–40
0,6%
–1,0%
–30
–5
–10
–27

–121
–84
–3,0%
–2,0%
–50
–175
4
–188

–381
–191
–9,2%
–4,6%
–26
–393
13
–382

BALANSPOSTER

31 dec
2017

31 dec
2016

31 dec
2015

31 dec
2014

31 dec
2013

SUMMA TILLGÅNGAR

3 067

3 320

3 413

4 174

4 214

Eget kapital
Summa skulder

755
2 312
3 067

851
2 469
3 320

1 092
2 321
3 413

1 096
3 078
4 174

1 333
2 881
4 214

2016

2015

2014

2013

85
–67
122
–
140

–43
549
–534
–
–28

67
–233
182
–
16

13
15
–198
–
–170

2016

2015

2014

2013

neg
neg
26%
1,8
74
1 918

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från avvecklade verksamheter
Årets kassaflöde
NYCKELTAL1

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

2017

216
–76
–235
–
–95
2017

neg
neg
25%
1,9
85
1 897

2016

2015

2014

2013

1

–78

15

–121

–381

Jämförelsestörande poster
Reservering förlustkontrakt
Nedskrivning lok- och vagnar i samband med omstrukturering
Etableringskostnader nya verksamheter
Omstruktureringsprogram
Avyttring markanläggning
Avyttring lok i samband med omstrukturering

–
–
–5
–25
23
–

–
–
–42
–
–
–

–
–
–
–
–
65

–
–41
–
–
–
–

–78
–112
–
–
–
–

Summa jämförelsestörande poster
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster

–7
8

–42
–36

65
–50

–41
–80

–190
–191

Rörelseresultat

2017

1 Nyckeltalen är beräknade för hela koncernen inklusive avvecklade verksamheter där inte annat anges. Avvecklade verksamheter avser avyttring DB Cargo Scandinavia AS.
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F Ö R VA LT N I N GS B E R ÄT T E L S E

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Green Cargo AB
(org.nr. 556119-6436) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017. Bolaget har sitt säte i Solna.
Samtliga belopp i denna årsredovisning avser miljoner kronor
om inte annat anges.
Om Green Cargo
Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Verksamheten bedrivs enligt
marknadsmässiga villkor och krav. Green Cargos verksamhet
omfattar transportverksamhet med järnvägstransporter som
bas. Den huvudsakliga marknaden är knuten till Sverige och det
svenska näringslivet.
Verksamheten i Green Cargo-koncernen bedrivs utöver
moderbolaget främst även i dotterföretaget Nordisk Transport
Rail AB (NTR) samt Green Cargo Norge AS och dess dotterbolag. I koncernen ingår även intresseföretagen DB Schenker
Rail Scandinavia A/S som man beslutat att lämna och som
redovisas som avvecklad verksamhet samt SeaRail OY. Samtliga
bolag styrs genom styrelserepresentation och alla transaktioner
mellan koncernbolagen sker på marknadsmässiga villkor.
Under året har ett antal viktiga förändringar genomförts
för att öka effektiviteten och minska kostnader. Green Cargos
huvudkontor har flyttats från Solna till Hallsberg. Därtill har
överenskommelse slutits med samtliga tre fackföreningar om ett
justerat arbetstidsavtal.
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 näringsliv och finns inom segmenten stål, kemi, auto, verkstad, skog
samt detaljhandel.
Lagstadgad Hållbarhetsrapport
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Green Cargo valt att upprätta
den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en avskild rapport.
Omfattning av hållbarhetsrapporten, som även avser Green
Cargos hållbarhetsredovisning, anges på sid 29.

Omvärld och marknad
2017 har präglats av en fortsatt stark svensk konjunktur och en
gynnsam exportutveckling. Efterfrågan på järnvägstransporter är
starkt knuten till utvecklingen av svensk basindustri, vilken i sin tur
påverkas av efterfrågan på exportmarknaderna.
I Danmark satsar Green Cargo på ökad effektivitet och
bättre kundlösningar mellan Skandinavien och övriga Europa.
Green Cargo har därför beslutat att under 2018 avsluta samarbetet i det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia. Beslutet
grundar sig i att Green Cargo och DB Cargo inte har samsyn i

vissa frågor, främst när det gäller prissättningen. Verksamheten
redovisas som avvecklad verksamhet. Då den norska verksamheten inte har genererat ett tillfredsställande resultat har ett
antal aktiviteter initierats för att skapa en ekonomisk hållbar
verksamhet i Norge.
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 hållbarhetsarbetet. 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 samtidigt klara ambitiösa mål om minskade CO2-utsläpp så
är fossilfria transporter med eldrivna tåg en viktig del av lösningen.
Green Cargo tecknade under året nya transportavtal till ett
totalt kontraktsvärde om 748 (862) MSEK. Bland annat tecknades nya viktiga transportavtal med Maersk, Moelven, Billerud/
Korsnäs, ST1 Supply, Gällö Timber och Hollmen Skog.
Koncernens intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning 2017 uppgick till 4 337 MSEK
(4 208) vilket är drygt 3 procent högre än föregående år. Transportvolymerna var under perioden 1 procent högre än motsvarande period föregående år.
Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (–78 MSEK) och
förbättringen är en följd av bra kostnadskontroll och stabila
volymer. Rörelseresultatet har belastats med 5 MSEK (42)
i uppstartskostnader till följd av etableringen av verksamheten
i Norge, samt 25 MSEK i omstruktureringskostnader. Resultatet
har påverkats positivt av försäljning av markfastighet med
23 MSEK. Rensat för dessa poster förbättrades rörelseresultatet med 44 MSEK.
Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 3 (4) MSEK.
Finansnettot för perioden uppgick till –33 MSEK (–33). Ränte
nettot uppgick till –28 MSEK (–27). Marknadsvärderingar av finansiella poster som påverkat finansnettot uppgick till –5 MSEK (–6).
Årets resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till
–32 MSEK (–220). Skatt på periodens resultat var 0 MSEK
(–109). Resultat från avvecklade verksamheter uppgick till –73
MSEK (–5). Årets resultat uppgick till –105 MSEK (–225).
Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar under året uppgick till 85 MSEK (74).
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Året investeringar avsåg främst reinvesteringar i lok, ombyggnad av vagnar samt investering i en bangårdsanläggning.
Finansiering
Koncernens räntebärande skulder uppgick på balansdagen
till 1 554 MSEK (1 783) varav 652 MSEK (724) avsåg finansiella leasingkontrakt och 882 MSEK (1 043) lånefinansiering.
Leasingkontrakt och lån förfaller under perioden 2018–2023,
och skuldportföljen har en genomsnittlig löptid på knappt 2 år.
Skulderna, inklusive räntederivat, har en genomsnittlig räntebindning på drygt 2,8 år.
Räntebärande skulder har under året minskat med 229
MSEK inklusive omvärdering av skulder i utländsk valuta. Inom
ramen för en revolverande kredit har netto 100 MSEK återbetalats och löpande amortering av lån och leasingskulder har skett
med 135 MSEK, totalt netto 235 MSEK.
Räntebärande tillgångar har sedan årsskiftet minskat med
totalt 96 MSEK. Räntebärande nettoskuld uppgick på balansdagen till 1 411 MSEK (1 546). Likvida medel uppgick på
balansdagen till 142 MSEK (237). Därutöver har Green Cargo
outnyttjade kreditfaciliteter om totalt 500 MSEK, samt en
outnyttjad rörelsekredit på 75 MSEK.
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde under året uppgick till –95 MSEK (140).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 216
MSEK (85). Nettoinvesteringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 79 MSEK (–70) och avsåg
främst reinvesteringar i lok, ombyggnad av vagnar samt investering i en bangårdsanläggning.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till –235
MSEK (122) och avser amortering av lån och leasingskulder.
Händelser efter balansdagen
Green Cargo har formellt sagt upp avtalet gällande det samägda
intressebolaget DB Cargo Scandinavia. Prisnivåerna i det bolaget
är inte konkurrenskraftiga och hindrar Green Cargo att utveckla
bra kundlösningar från Skandinavien till övriga Europa.
I mer än tio år har Green Cargo redovisat allt färre olyckor och
sedan år 2002 har antalet olyckor halverats. Den här utvecklingen
led ett smärtsamt nederlag den 3 januari 2018 när en medarbetare under växlingsarbete tyvärr skadades allvarligt och några
dagar senare avled. Anledningen till olyckan är under utredning.
Framtidsutsikter
Uthållig lönsamhet är en förutsättning för Green Cargos verksamhet 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.
Sälj- och marknadsaktiviteterna har legat på en hög nivå
och transportvolymerna för Green Cargo fortsätter att öka. Här
bidrar i första hand den svenska verksamheten. Den norska
verksamheten har dock inte genererat ett tillfredställande resultat.
Prisnivåerna är fortsatt låga samtidigt som fyllnadsgraden i tågen
varit lägre än planerat. Dessutom ligger kostnaderna fortsatt på
för höga nivåer. Ett stort antal aktiviteter för att nå lönsamhet
med målet att skapa en ekonomisk hållbar verksamhet i Norge
har därför initierats. Även i Danmark satsar Green Cargo på ökad
effektivitet och bättre kundlösningar mellan Skandinavien och
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övriga Europa. Green Cargo har därför beslutat att under 2018
avsluta samarbetet i det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia.
Beslutet grundar sig i att Green Cargo och DB Cargo inte har
samsyn i vissa frågor, främst när det gäller prissättningen.
Efterfrågan på järnvägstransporter växer. Detta stärker
övertygelsen om att Green Cargo har ett konkurrenskraftigt erbjudande och är ett företag som skapar värde genom hållbar logistik.
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
2017 till 1,9 (1,6). Försämringen av nettoskuldsättningsgraden
förklaras främst av nedskrivningen på verksamheten i intresse
företaget i Danmark. Avkastning på operativt kapital ska uppgå till
minst 10 procent över en konjunkturcykel. Avkastning på operativ
kapital 2017 var negativt (neg). Ordinarie utdelning ska uppgå till
hälften av årets vinst efter skatt under förutsättning att netto
skuldsättningsgraden efter utdelningar hamnar inom målinter
vallet. Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2017.

Risker och riskhantering
Risktagning och hantering av risker är en naturlig del av all
affärsverksamhet. Såväl strategival och daglig verksamhet som
skeenden i omvärlden medför risker. Bedömning och hantering av risker (verktyg och policys för att bedöma risker och
motverka dessa inom respektive riskområde) ingår som en
integrerad del i Green Cargos verksamhet.
Green Cargo styr verksamheten utifrån ägarens finansiella
måltal samt ytterligare fem målområden, vilka beskrivs utförligare i koncernens hållbarhetsredovisning. Nedan följer en
beskrivning av verksamhetens riskexponering inom respektive
målområde, inklusive en beskrivning av hur Green Cargo agerar
för att motverka dessa risker. Green Cargo har ingen separat
funktion för riskhantering eftersom bedömning och hantering av
dessa är en integrerad del av verksamheten och dess styrning.
Finans
Green Cargos verksamhet exponeras mot ett antal finansiella risker som påverkar koncernens resultatutveckling och kassaflöden.
Green Cargos moderbolag har en finansfunktion vars huvuduppgifter är att identifiera, bedöma och effektivt hantera dessa risker.
Den fungerar även som internbank och ansvarar för kapitalförsörjning och cash management. Arbetet bedrivs i enlighet med
den finanspolicy som beslutats av styrelsen. 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 27.
Green Cargos produktion är personal- och kapitalintensiv
där järnvägstransporter bygger på ett sammanhängande system
(nätverk) i vilket samtliga kunder delar resurserna. Ungefär 70
procent 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-
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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
resultatriskerna med fasta kostnader är långsiktigt starka relationer med kunder och leverantörer.
Säkerhet
Olyckor medför stora kostnader, avbrott i verksamheten och kan
skada Green Cargos medarbetare, miljön eller tredje part. Kraven
på säkerhetsstyrning är omfattande i lagar och föreskrifter både
från EU och från nationella myndigheter Säkerhetsarbetet sker
därför på alla nivåer och har högsta prioritet från företagets
ledning. Det huvudsakliga arbetet sker ute i produktionen 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 underhållsleverantörer i
syfte att minska risker i verksamheten.
Kund
Green Cargos kunder utgörs främst av den svenska exportindustrin 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 verksamheten 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 kreativitet vad gäller att tillgodose kundernas önskemål om transporttjänster, till ett rimligt pris. Ett viktigt satsningsområde för bolaget 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 ändrade konsumtionsmönster och detta måste Green Cargo bevaka
och hantera. För att Green Cargo ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga och miljöanpassade logistiklösningar krävs investeringar

i infrastruktur för att säkra tillgängligheten i befintlig infrastruktur.
Green Cargo har en kontinuerlig kontakt med Trafikverket och
andra parter för att nå beslutsfattarna kring detta och andra
frågor. För att hantera risken i nya 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. Högre bränslepriser
är generellt en fördel för mer energieffektiva transportalternativ
som till exempel järnväg. Politiska och andra övergripande beslut
om de olika transportslagens villkor påverkar Green Cargo. Exempel på detta är höjningar av banavgifter, 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 godstågens framfart på spåren. Green Cargo arbetar tillsammans med
Trafikverket och andra aktörer inom järnvägssektorn för att förbättra beredskapen och förebygga störningar på grund av storm
och regn men även snö och kyla.

Green Cargo AB (Moderbolaget)
Kommentarerna avseende koncernen är i allt väsentligt gångbara även för moderbolaget. Nettoomsättningen för moderbolaget, Green Cargo AB, uppgick under året till 3 960 MSEK
mot 3 906 MSEK föregående år. Moderbolagets rörelseresultat
uppgick till 16 MSEK (-37) Resultat från finansiella poster uppgick till –53 MSEK (-89) under året och bar belastats negativt
av nedskrivning av fordringar på det norska dotterbolaget med
–24 MSEK samt med nedskrivning av värdet på innehavet i DB
Cargo Scandinavia med –25 MSEK. Skatt på periodens resultat
var –0 MSEK (–107).
Nettoresultatet för perioden uppgick till -37 MSEK(-233).
Moderbolagets nettoskuld minskade från årets början med 145
MSEK och uppgick på balansdagen till 1 442 MSEK.
Anmälningspliktig- samt tillståndspliktig verksamhet
Moderbolaget bedriver anmälningspliktig verksamhet som
består av en tankanläggning för diesel. Övriga mindre tankanläggningar omfattas av författningar rörande brandskydd.
Verksamheten i moderbolaget Green Cargo AB omfattar även
en verkstad för lokunderhåll och loktvätt. Verkstaden är anmälningspliktig i enlighet med förordningen för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Green Cargo har tillstånd att transportera
avfall, inklusive farligt avfall.
Moderbolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet i
enlighet med förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
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Bolagsstyrningsrapport
för verksamhetsåret 2017
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 lagstiftning, i första hand den svenska aktiebolagslagen, Green Cargos
bolagsordning, styrelsens interna regelverk och de riktlinjer som
regeringen beslutat om för sin ägarförvaltning. I Statens ägarpolicy 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
Regeringskansliet funnit skäl att i vissa frågor komplettera eller
uttolka Kodens regler.
Tillämpning av Koden
Under 2017 har Green Cargos styrelse med tillämpning av
Koden upprättat bolagsstyrningsrapport inklusive ett avsnitt om
den interna kontrollen. Green Cargos hemsida har successivt
uppdaterats med finansiell rapportering och rapportering om
styrning. Revisorerna har utfört en översiktlig granskning av
delårsrapporten för Green Cargo för perioden 1 januari–30
september 2017. Bolaget har en formaliserad process för beslut
om anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet
med regeringens riktlinjer (not 7). Green Cargos riktlinjer för
anställningsvillkor för ledande befattningshavare fastställdes
vid årsstämman den 25 april 2017 (enligt regeringens riktlinjer
för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade 22 december 2016). Inför årsstämman 2018 föreslås inga väsentliga
ändringar i riktlinjerna.
Avvikelse från Koden
Green Cargos styrelse har beslutat att inte tillämpa Kodens
regler om valberedning. Dessa regler ersätts med ägarens nomineringsprocess. Detta framgår av Statens ägarpolicy.
Ägarens nomineringsprocess innefattar även tillsättning av
styrelse och revisor. Kodens regler om tillsättning av styrelse
och revisor får anses tillgodosedda genom denna process.
Valberedningen ska 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.
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Årsstämma
Vid årsstämman beslutar Green Cargos ägare i centrala frågor
som fastställelse av resultat- och balansräkningar, utdelning,
styrelsens sammanställning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter
och verkställande direktören, ändringar i bolagsordningen, val av
revisorer och ersättning till styrelseledamöter.
Årsstämma hölls den 25 april 2017 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, Ingvar Nilsson, Tryggve Sthen, Erik
Tranaeus som styrelseledamöter, samt nyval av Anna Elgh.
Stämman beslutade att utdelning inte skulle ske.
Nästa årsstämma för Green Cargo AB hålls den 23 april
2018 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,
Anna Elgh, Ann-Christine Hvittfeldt, Ingvar Nilsson, Tryggve
Sthen och Erik Tranaeus. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen
är ledamot Donny Sjöberg (ST), suppleant Jerker Liljeberg (ST),
ledamot Jonas Blomqvist (SEKO), suppleant Anders Gustafsson (SEKO) samt adjungerad ledamot Ann-Charlotte Juliusson
(SACO).
I årsredovisningen för Green Cargo 2017 återfinns på sidan
76 närmare uppgifter om respektive 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 verksamhet 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.
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I övrigt gäller att samtliga styrelseledamöter svarar för styrelsens
arbete i lika omfattning om inte annat beslutats vid styrelsemöte.
Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar, utöver obligatoriska punkter enligt aktiebolags
lagen, 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
kvartalsbokslut, strategidiskussion och affärsplan.
Vid varje ordinarie styrelsemöte ska även följande ärenden
behandlas:
1. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll
2. V
 erkställande direktörens rapport avseende:
I. Affärsläget
II. Produktion/personal/organisation
III. Framtidsutsikter
IV. Ekonomisk rapport
V. Finansiell rapport
VI. Investeringar
3. Ö
 vriga förekommande frågor som ska underställas styrelsen
för beslut.
Under verksamhetsåret 2017 hade styrelsen 7 protokollförda
möten. Styrelsen har varit närvarande enligt följande:
Lennart Pihl, styrelsens ordförande
7/7
Margareta Alestig Johnson, styrelseledamot
7/7
4/4
Anna Elgh2 , styrelseledamot
Ann-Christine Hvittfeldt, styrelseledamot
7/7
Ingvar Nilsson, styrelseledamot
7/7
0/3
Lotta Stalin1, styrelseledamot
Tryggve Sthen, styrelseledamot, styrelsens vice ordförande 7/7
Erik Tranaeus, styrelseledamot
7/7
3/4
Stefan Bieder6, arbetstagarledamot
3/4
Jonas Blomqvist3, arbetstagarledamot
Anders Gustavsson, arbetstagarledamot, suppleant
6/7
Jerker Liljeberg, arbetstagarledamot, suppleant
6/7
4/4
Peter Lundmark4, arbetstagarledamot
3/3
Donny Sjöberg5, arbetstagarledamot
1 Omvaldes ej på stämman 25 april 2017
2 Invaldes på stämman 25 april 2017
3 Tillkom 25 april 2017
4 Ersattes 25 april 2017
5 Tillkom 10 augusti
6 Ersattes 10 augusti

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 2017 beslutades om styrelsens arvoden.
Uppgifter om dessa återfinns i not 7 på sid 57.

Utvärdering styrelsen
Utvärdering av Green Cargos styrelse sker genom ordförandens 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 presenteras och diskuteras vid minst ett styrelsemöte under året. Baserat
på resultatet beslutas om eventuella åtgärder för att utveckla
styrelsens arbete. Resultatet av utvärderingen delges valberedningen via bolagets ordförande.
Val av revisor
Val av revisorer beslutas av ägaren på bolagsstämman. Styrelsen lämnar förslag på revisorsval till stämman baserat på en
rekommendation från styrelsens revisionsutskott. Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med den auktoriserade revisorn Jenny Jansson som huvudansvarig valdes intill utgången
av årsstämman 2018.
Kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen
Styrelsen kvalitetssäkrar den finansiella rapporteringen genom att:
å rligen granska och godkänna upprättad finanspolicy,
t a 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,
t a del av den månatliga controllerrapporten som är en detalj
erad analys och kontinuerlig uppföljning av verksamheten mot
mål i affärsplan och mot föregående år,
t a del av och granska rapportering avseende den interna
kontrollen.
Vid det styrelsemöte då årsredovisningen för verksamhetsåret
2017 presenteras och beslut fattas om godkännande deltar
även revisorerna. Revisorerna är också närvarande vid styrelsemötet i februari då Bokslutskommunikén godkänns för publicering och redogör för iakttagelser i samband med bokslutsrevisionen.
Revisionsutskott
Revisionsutskottet följer en av styrelsen beslutad skriftlig
instruktion och har till uppgift att behandla frågor avseende riskbedömning, finansiell rapportering och revision. Revisionsutskottet 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 2017.
Under året behandlades främst frågor kring kvartalsrapportering, revision, uppföljning av vissa redovisningsrelaterade
bedömningar samt skattefrågor. Revisorerna deltog vid tre möten
och har rapporterat sina iakttagelser från sin granskning.
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Närvaro vid utskottets möten har varit enligt följande:
Margareta Alestig Johnson, ordförande
Lennart Pihl
Erik Tranaeus

5/5
5/5
5/5

Beskrivning av den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljön innefattar ramverket med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar
som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument.
Exempel på sådana dokument inom Green Cargo är:
styrelsens arbetsordning med bland annat arbetsfördelningen
mellan styrelsen, ordföranden och verkställande direktören,
instruktion till verkställande direktören med bland annat

arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet till styrelsen,
etikpolicy,
styrande dokument såsom finanspolicy, riktlinjer för kredit-

givning, riktlinjer för investeringar, redovisningshandbok och
riktlinjer för rapportering,
besluts- och attestregler finns dokumenterade med belopps-

gränser såväl som delegeringsrätter, och
funktionsbeskrivningar som anger ansvarsfördelningen mellan

avdelningar och befattningsbeskrivningar som anger det
individuella ansvaret.
Riskbedömning
Green Cargo har gjort en riskanalys av posterna i balans- och
resultaträkning för Green Cargo-koncernen. I analysen 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 respektive 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. Riskbedömningen 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 riskanalys som gjorts, tillsammans med den kontrollmiljö som redan
finns i företaget gör att styrelsen bedömer att det inte föreligger
ett behov av en separat kontrollfunktion, då denna funktion
kan hanteras inom ramen för CFO:s ansvar och organisation.
Som stöd nyttjas löpande extern expertis som på kvartalsbasis
genomför kontrollåtgärder, såsom nedslag och kontroll av åtföljsamheten i centrala processer mot policys och regelverk. Under
2017 har extern konsult utfört testning av den interna kontrollen
i drift-, löne-, bokslut, och intäktsprocessen, generella IT-kontroller, samt i policys och riktlinjer.
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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 kommunikationen regleras av en kommunikationspolicy som kompletteras av
riktlinjer som reglerar bland annat ansvar, kanaler och kontakter
med massmedia. Den externa finansiella ekonomiska rapporteringen 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
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 företagsledningen minst en gång per år. Utöver detta har ordförande i Revisionsutskottet 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.
Väsentliga brister analyseras och relevanta åtgärder genomförs.
VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande (kronor):
Balanserade vinstmedel

552 161 422

Fond för verkligt värde

–29 784 978

Årets resultat

–37 043 827

Summa

485 332 617

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

485 332 617

Summa

485 332 617

1 Varav –29 784 978 överförs till Fond för verkligt värde.
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Resultaträkning koncernen
KONCERNEN
MSEK

KVARVARANDE VERKSAMHETER
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 från kvarvarande verksamheter
AVVECKLAD VERKSAMHET
Resultat netto efter skatt från avvecklad verksamhet
Årets resultat

Not

2017

2016

4 337
27
4 364

4 208
6
4 214

–2 304
–1 402
–427
–

–2 243
–1 335
–481
–

–233
–
3
1

–237
–
4
–78

1
–34
–32

1
–34
–111

13

0
–32

–109
–220

31

–73
–105

–5
–225

4
5

4, 6
7
8
14, 15
14, 15
17

11
12

Rapport över totalresultatet koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

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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13

13

2017

2016

–105

–225

–2
1

–5
2

4
–5
11
0
9

–12
–8
3
5
–15

–96

–240
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Balansräkning koncernen
TILLGÅNGAR
MSEK

KONCERNEN
Not

2017-12-31

2016-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

14

Balanserade utvecklingsutgifter

6

9

Pågående balanserade utvecklingsutgifter

19

14

Summa immateriella anläggningstillgångar

25

23

Materiella anläggningstillgångar

15

Mark, markanläggningar och byggnader
Transportmedel
Leasade transportmedel

16

Inventarier och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

18

20

1 390

1 515

529

561

23

23

51

44

2 011

2 163

338

Övriga anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

17

2

Uppskjutna skattefordringar

18

24

24

26

362

2 062

2 548

Summa övriga anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

19

19

17

Kundfordringar

27

424

424

Fordringar hos intresseföretag

4

Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar

1

3

14

9

3

4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

128

78

Likvida medel

26

142

237

Tillgångar som innehas för försäljning

31

274

–

Summa omsättningstillgångar

1 005

772

SUMMA TILLGÅNGAR

3 067

3 320
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Balansräkning koncernen
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

KONCERNEN
Not

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
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga avsättningar
Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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24

28
21
16
27
27

16
27
22
21
31

2017-12-31

2016-12-31

200

200

1 047
–40
–347
–105
755

1 047
–49
–122
–225
851

19
17
543
285
39
903

16
9
585
536
46
1 192

231
109
421
446
15
187
1 409

143
139
532
449
14
–
1 277

3 067

3 320
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Förändringar i eget kapital koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

Ingående balans per 2016-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

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

–6

–6

3

3
–3

–3

Summa övrigt totalresultat

–

Summa totalresultat
Utgående balans per 2016-12-31

–10

24

Ingående balans per 2017-01-01

–

–16

–

–

–16

–

–

–16

–

–225

–241

200

1 047

–49

–122

–225

851

200

1 047

–49

–122

–225

851

–225

225

0

–105

–105

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

3

3

Säkring av nettoinvestering, efter skatt

–4

–4

Omräkningsdifferens

11

11

Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner

–1

–1

Summa övrigt totalresultat

–

–

9

–

–

–16

Summa totalresultat

–

–

9

–

–105

–96

200

1 047

–40

–347

–105

755

Utgående balans per 2017-12-31

24
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Kassaflödesanalys koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

2017

2016

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

25

–33

–111

251

218

Betalningar avseende avsättningar

–11

–8

Betald skatt

–26

–25

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

181

74

–38

–16

73

27

216

85

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

–7

–6

–76

–68

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

4

4

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

1

Utdelning från intresseföretag

3

2

–76

–67

50

250

–285

–128

–235

122

Årets kassaflöde

–95

140

Likvida medel vid årets början

237

95

0

2

142

237

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av leasingskulder och lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

25

Kursdifferens i likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Resultaträkning moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

2017

2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

4

Övriga rörelseintäkter

5

3 960

3 906

4

6

3 964

3 912

4, 6

–2 018

–1 986

Personalkostnader

7

–1 296

–1 298

Övriga externa kostnader

8

–404

–431

Avskrivningar

14, 15

–230

–234

Nedskrivningar

14, 15

–

–

16

–37

–57

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

9

24

Resultat från andelar i intresseföretag

10

–23

2

Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

1

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

–55

–35

–37

–126

0

–107

–37

–233

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

13

Årets resultat

Rapport över totalresultatet moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

Årets resultat

2017

2016

–37

–233

5

–12

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

13

–1

3

4

–9

–33

–242
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Balansräkning moderbolaget
TILLGÅNGAR
MSEK

MODERBOLAGET
Not

2017-12-31

2016-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

14

Balanserade utvecklingsutgifter

4

8

Pågående balanserade utvecklingsutgifter

19

14

Summa immateriella anläggningstillgångar

23

22

Mark, markanläggningar och byggnader

1

1

Investeringar i hyrda lokaler

0

0

1 390

1 515

530

561

Inventarier och andra tekniska anläggningar

22

21

Pågående nyanläggningar

51

44

1 994

2 142

Materiella anläggningstillgångar

15

Transportmedel
Leasade transportmedel

16

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

17

55

55

Andelar i intresseföretag

17

290

316

Uppskjutna skattefordringar

18

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

24

24

369

395

2 386

2 559

Omsättningstillgångar
Varulager

19

19

17

Kundfordringar

27

345

349

Fordringar hos koncernföretag

4

51

34

Fordringar hos intresseföretag

4

10

3

12

8

2

4

Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

131

94

Kassa och bank

26

123

185

693

694

3 079

3 253

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning moderbolaget
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

MODERBOLAGET
Not

2017-12-31

2016-12-31

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

24

28
21

16
27
27

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

4
16
27
21

200
100
9
309

200
100
5
305

–30
552
–37
486
795

–32
788
–233
523
828

10
15
25

9
23
32

543
304
39

585
531
46

886

1 162

209
39
109
573
443
1 373

122
16
139
524
430
1 231

3 079

3 253
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Förändringar i eget kapital moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

Ingående balans per 2016-01-01

Aktiekapital

200

Fond för
Reserv- utvecklingsfond
utgifter

100

–

Fond för
verkligt
värde

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

–24

697

97

1 070

97

–97

0

Disposition av föregående års resultat
Aktiverade egenupparbetade utv.utgifter

5

0

–5

Totalresultat
Årets resultat

–233

–233

–

–9

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
Summa övrigt totalresultat

–

Summa totalresultat
Utgående balans per 2016-12-31

–9

–9

24

Ingående balans per 2017-01-01

–

–

–9

–

–

–

–

–9

–

–233

–242

200

100

5

–33

789

–233

828

200

100

5

–33

789

–233

828

–233

233

Disposition av föregående års resultat
Aktiverade egenupparbetade utv.utgifter

4

0
0

–4

Totalresultat
Årets resultat

–37

–37

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
Summa övrigt totalresultat

–

–

–

4

–

–

4

Summa totalresultat

–

–

–

4

–

–37

–33

200

100

9

–29

552

–37

795

Utgående balans per 2017-12-31
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Kassaflödesanalys moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

2017

2016

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

25

–37

–126

317

262

Betalningar avseende avsättningar

–11

–9

Betald skatt

–25

–25

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

244

102

–70

9

75

–73

249

38

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
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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. Visionen om en hållbar utveckling är drivande för bolaget som är det enda rikstäckande 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 114, 694 23 Hallsberg.
De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen
och verkställande direktören den 19 mars 2018 och de kommer att
föreläggas årsstämman den 23 april 2018 för fastställande.

NOT 2

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

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

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Ändrade redovisningsprinciper
Ändringar av IFRS med tillämpning från och med 1 januari 2017 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 istället 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 har gjorts och bedömningen är att redovisningen i Green
Cargo inte påverkas väsentligt av den nya standarden.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds med 1 januari
2018. Standarden ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter (IAS 11 Entreprenadavtal, IAS 18 Intäkter,
IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram, IFRIC 15 Avtal om uppförande av
fastighet, IFRIC 18 Överföringar av tillgångar från kunder och SIC
31 Intäkter – bytestransaktioner som avser reklamtjänster). IFRS 15
innehåller en samlad modell för intäktsredovisning 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.
Sammanfattningsvis kommer övergången till IFRS 15 från 2018-01-01
inte innebära någon väsentlig ändring av hur intäkter bedöms eller
redovisas i koncernen.
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 redovisas separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. IFRS 16 ska tillämpas från och med 1 januari 2019. 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 6 för omfattning av de operationella leasingkontrakten. Analys
har påbörjats, i dagsläget går det ej att bedöma eventuella effekter på
redovisningen i Green Cargo.
Tillämpning av redovisningsprinciper Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt
eller genom dotterföretag innehar ett bestämmande inflytande. Modellen 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 förvärvstidpunkten, av verkliga värden på förvärvade identifierbara tillgångar och
skulder, redovisas som goodwill. Denna uppkomna goodwill värderas
och redovisas enligt avsnittet immateriella tillgångar. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets
nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
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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 orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett
nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Omräkning av utlandsverksamheter
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas koncernens
utlandsverksamheters balansräkningar från dess funktionella valuta till
svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs. Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. De omräkningsdifferenser som uppstår redovisas mot övrigt totalresultat och överförs till
koncernens omräkningsreserv. Den ackumulerade omräkningsdifferensen omförs och redovisas som en del i rearesultatet i de fall utlandsverksamheten avyttras. Goodwill och justeringar till verkligt värde som är
hänförliga till förvärv av verksamheter med annan funktionell valuta än
svenska kronor behandlas som tillgångar och skulder i den förvärvade
verksamheten och omräknas till balansdagens valutakurs.
Intresseföretag
Intresseföretag är företag över vilka koncernen har ett betydande, men
inte ett bestämmande, inflytande över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 procent
av röstetalet. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens
andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på
koncernmässiga över- respektive undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel
i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar investeringens redovisade värde. När koncernens andel i ett intresseföretags förluster uppgår
till eller överstiger dess innehav i intresseföretaget redovisar koncernen
inte ytterligare förluster, om inte koncernen har påtagit sig förpliktelser
eller gjort betalningar för intresseföretagets räkning. Om intresseföretaget senare visar vinst återgår koncernen till att redovisa sin andel av
dessa vinster först när dessa uppgår till samma belopp som andelen av
förlusterna vilka inte redovisats av koncernen.
Intäkter
Företagets kundkontrakt består i huvudsak av intäkter från godstransporter i allt väsentligt utförda med egna lok och vagnar. Intäkten
redovisas när transporterna har genomförts. I transporten ingår ofta
även åtaganden för växling, forsling och eventuellt lyft. Växling, forsling
och lyft utförs vid start och avslut av transporten. Transporttiden är
normalt mycket kort och varierar normalt mellan 1–2 dagar.
Transportintäkten redovisas vid ankomst till kunden, vilket överensstämmer med när kunden har fått kontroll över godset och Green Cargo
har leverarat sitt åtagande. Intäkten avräknas därmed inte över tid.
Intäkter för tillkommande tjänster redovisas när de har utförts.
Transportintäkter kan delas in i vagnslast- och systemtransporter. Inom vagnslast erbjuder Green Cargo transport av vagnar från
avsändare till mottagare inom Green Cargo och samarbetspartners
nätverk i mån av plats enligt tidtabell. Med Systemtransporter utformar
Green Cargo unika lösningar för verksamheter med stora volymer i
regelbundna flöden mellan fasta destinationer. I kundkontraktet ingår en
på förhand bestämd fast kapacitet och funktionalitet i form av tåg och
personal, till ett på förhand bestämt pris. Kundkontraktens längd kan
överstiga flera år.
Intäkter från transporter till och från utlandet där Green Cargo
använder annan järnvägsoperatör på utländsk sträcka redovisas brutto.
Hela faktureringen, även den del som avser utländsk sträcka och utförs
av underleverantör, redovisas därmed som intäkt. Ersättning till utländsk
järnvägsoperatör redovisas som kostnad. Skälet till denna redovisningsprincip är att Green Cargo har ett totalåtagande gentemot kund.
Fakturering sker normalt i efterskott, vilket innebär att det inte uppstår
några väsentliga utestående kontraktsåtaganden.
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Genom dotterbolaget NTR AB bedriver koncernen speditionsverksamhet. NTR AB köper och säljer transportkapacitet avseende internationella järnvägstransporter. Intäkt redovisas i den period som transporten
startas, men givet låga belopp och låga marginaler är ett eventuellt fel
ej väsentligt.
Rabatter i form av så kallad volymbaserad kick back förekommer
enbart i begränsad omfattning och avräknas då från intäkten löpande.
Green Cargo har inga väsentliga finansieringskomponenter kopplade till
kundkontrakten. Normala kredittider tillämpas för bolagets kunder.
Statliga bidrag
Statliga bidrag redovisas i balans- och resultaträkningarna när det
föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla de villkor
som är förknippade med bidraget och att bidraget kommer att erhållas.
Statliga bidrag redovisas över resultaträkningen som intäkt. Bidragen
periodiseras på samma sätt och över samma tidsperiod som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Om företaget redan haft
kostnaden som bidraget avser redovisas bidraget som intäkt så snart
fordran uppkommer.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader,
betald semester med mera redovisas som en kostnad i aktuell intjänandeperiod.
Avgiftsbestämda pensioner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där
företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit 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 förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstillgångarna. Den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen beräknas
årligen av oberoende aktuarie med tillämpning av den så kallade projected unit credit method. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen
fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden
med användning av räntesatsen på svenska bostadsobligationer, som är
utfärdade i samma valuta som ersättningarna kommer att betalas i med
löptider jämförbara med den aktuella pensionsförpliktelsens. Aktuariella
vinster och förluster till följd av erfarenhetsbaserade justeringar och
förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt totalresultat
under den period då de uppstår. Kostnader avseende tjänstgöring under
tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning redovisas direkt när företaget har en fastställd kommunicerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk
möjlighet att annullera planen. Vid arbetsbefrielse under uppsägningstiden görs en avsättning för uppsägningslönen direkt, vid arbetsplikt
kostnadsförs uppsägningslönen under uppsägningstiden.
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 effektivräntemetoden (se nedan). Resultatet
från avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och
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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 nettovärde. 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 redovisas i resultaträkningen förutom då underliggande transaktion redovisas
i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. Den aktuella skatten baseras på periodens resultat och beräknas på balansdagens skattesats.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Skattelagstiftningen innehåller andra regler än vad som följer av god
redovisningssed vad gäller tidpunkt för beskattning av vissa affärshändelser. Uppskjuten skatt redovisas på skillnader vilka härigenom uppstår
mellan det skattemässiga värdet och det redovisade värdet av tillgångar
och skulder, så kallade temporära skillnader, samt även på underskottsavdrag. Vad beträffar värderingen av uppskjutna skattefordringar, det vill
säga värdet av framtida skattereduktioner, gäller att uppskjutna skattefordringar redovisas om det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot
framtida skattepliktiga överskott. Värdet på uppskjutna skattefordringar
reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Green Cargo redovisar uppskjutna skattefordringar endast i den mån
det finns tillräckliga skattepliktiga 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 nedskrivningar. Nedskrivningsprövning görs även då
indikationer finns på att en värdenedgång kan ha skett. Vinst eller förlust
vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den
goodwill som avser den avyttrade enheten. Utgifter för utveckling av
programvara för eget bruk redovisas som tillgång i balansräkningen,
under förutsättning att framtida effektivitetsvinster är sannolika och
överstiger nedlagda utgifter. Utgifter för anställd personal, utbildning
och löpande underhåll kostnadsförs löpande. Balanserade utvecklingsutgifter består främst av utgifter för utveckling av 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. Nyttjandevärdet baseras på framtida diskonterade kassaflöden från användande av tillgången inklusive beräknat restvärde vid
nyttjandeperiodens slut. Linjär avskrivningsmetod tillämpas och följande
avskrivningstider gäller:

Tillgångsslag

Avskrivning i %

Byggnader

2–4

Markanläggningar

5

Lok och vagnar

4–5

Övriga transportmedel

10–20

Övriga inventarier, inklusive lok- och byggnadskomponenter

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
komponenter särskiljs och skrivs av som separata enheter över denna
kortare nyttjandeperiod (komponentavskrivningsmetoden). Även för
byggnader särskiljs komponenter, vilka skrivs av över olika nyttjande
perioder. Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje
balansdag och justeras vid behov. Vinster och förluster vid avyttring
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat
värde och redovisas i resultaträkningen.
Nedskrivningar
Goodwill som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som
skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning då händelser eller
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske
inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med
vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat
med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).
Nedskrivningar på materiella och immateriella tillgångar återförs om det
har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast i den
utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger
det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle
ha gjorts. Nedskrivningar på goodwill återförs inte.
Avvecklad verksamhet
Innebörden av att en anläggningstillgång, eller en avyttringsgrupp,
klassificerats som innehav för försäljning är att dess redovisade värde
kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom
användning. En tillgång eller avyttringsgrupp klassificeras som att den
innehas för försäljning om den är tillgänglig för omedelbar försäljning
i befintligt skick och utifrån villkor som är normala, och det är mycket
sannolikt att försäljning kommer att ske. Dessa tillgångar eller avyttringsgrupper redovisas på egen rad som omsättningstillgång respektive
kortfristig skuld i rapport över finansiell ställning. Omedelbart före klassificering som innehav för försäljning, bestäms det redovisade värdet av
tillgångarna och alla tillgångar och skulder i en avyttringsgrupp i enlighet med tillämpliga standarder. Vid första klassificering som innehav för
försäljning, redovisas anläggningstillgångar och avyttringsgrupper till det
lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Vissa tillgångar, enskilt eller ingående i en avyttringsgrupp, är
undantagna från ovan beskrivna värderingsregler, nämligen förvaltningsfastigheter, finansiella tillgångar, uppskjutna skattefordringar samt
förvaltningstillgångar hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner.
En vinst redovisas vid varje ökning av det verkliga värdet med avdrag
för försäljningskostnader. Denna vinst är begränsad till ett belopp som
motsvaras av samtliga tidigare gjorda nedskrivningar.
Förluster till följd av värdenedgång vid första klassificeringen som
innehav för försäljning redovisas i årets resultat. Även efterföljande
värdeförändringar, både vinster och förluster, redovisas i årets resultat.
En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som
representerar en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet
inom ett geografiskt område eller är ett dotterföretag som förvärvats
uteslutande i syfte att vidaresäljas. Klassificering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller vid en tidigare tidpunkt då verksamheten
uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning.
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Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på en egen
rad i rapporten över resultat och övrigt totalresultat. När en verksamhet
klassificeras som avvecklad ändras utformningen av jämförelseårets
rapport över resultat och övrigt totalresultat så att den redovisas som
om den avvecklade verksamheten hade avvecklats vid ingången av
jämförelseåret. Utformningen av rapporten över finansiell ställning för
innevarande och föregående år ändras inte på motsvarande sätt.
Varulager
I koncernen finns lager av reservdelar och lager av diesel. Varulagret
värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Vid bestämmande av
anskaffningsvärdet för reservdelar används genomsnittsmetoden. Vid
bestämmande av anskaffningsvärdet för diesel görs en beräkning av när
en genomsnittlig liter inhandlades med hjälp av lagrets genomsnittliga
omsättningshastighet. Det inköpspris som förelåg vid denna anskaffningstidpunkt ligger till grund för värderingen av dieseln. Vid bedömning
av inkurans tas hänsyn till lagrets ålder och omsättningshastighet.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på
tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar och obligationsfordringar samt derivat. Bland skulder återfinns leverantörsskulder, låneskulder samt derivat. Finansiella instrument redovisas initialt till
anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg
för transaktionskostnader förutom avseende de som tillhör kategorin
finansiell tillgång/skuld som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende av hur de klassificerats enligt
nedan. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen
när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar
tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när
motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala,
även om faktura inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura
mottagits. Köp och försäljningar av finansiella instrument redovisas på
likviddagen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet
fullgörs eller på annat sätt upphör. Verkligt värde för noterade placeringar
baseras på aktuella köpkurser. För onoterade värdepapper fastställs
verkligt värde till emittentens eller banks värdering.
Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande
kategorier: finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via
resultaträkningen, derivat som används i säkringsredovisning, lånefordringar 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. Derivatinstrument
kategoriseras som innehav för handel om de inte är identifierade som säkringar. Tillgångar och skulder i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder om de antingen innehas för
handel eller förväntas bli realiserade inom 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 säkringsredovisade derivatinstrument.
Derivat som används i säkringsredovisning
Derivat som används i säkringsredovisning är kassaflödessäkringar i
form av valutaterminskontrakt och ränteswapavtal. Förändringar i verkligt värde på derivat som identifieras som kassaflödessäkring och som
uppfyller villkoren för säkringsredovisning redovisas i övrigt totalresultat.
Ackumulerade belopp i övrigt totalresultat 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 balansräkningen, med avdrag för eventuella återbetalningar, och med tillägg
eller avdrag för periodisering av eventuell skillnad mellan det initialt
redovisade beloppet och återbetalningsbeloppet. Kundfordringar tas
efter individuell värdering i balansräkningen upp till det belopp varmed
de beräknas inflyta. Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför
värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning
av kundfordringar redovisas i rörelsens kostnader. Fordringar i utländsk
valuta omräknas till balansdagens kurs. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan kursdifferenser
på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.
Undantag är då ransaktionerna 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 balansdagen, då de klassificeras som omsättningstillgångar. Tillgångar i denna
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder
Skulder till kreditinstitut, leasingskulder samt leverantörsskulder
kategoriseras som ”Andra skulder” och värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskulders förväntade löptid är kort, varför skulden
redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Långfristiga skulder
har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid
kortare än ett år.
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 säkringsinstrument och om
så är fallet, karaktären hos den post som säkrats. Koncernen använder
sig av kassaflödessäkringar i form av valutaterminskontrakt, valutaoptionskontrakt och ränteswapavtal för att minska sin exponering för
valutakursförändringar och ränterisker. Då transaktionen ingås dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten
(posterna). Bedömning görs, både vid säkringens början och löpande, av
huruvida de derivatinstrument som använts är effektiva när det gäller att
utjämna förändringar i kassaflöde för säkrade poster. Den effektiva delen
av förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som identifieras som
kassaflödessäkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning,
redovisas i övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust som hänför sig till den
ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultaträkningen. Ackumulerade
belopp i övrigt totalresultat återförs till resultaträkningen i de perioder då
den säkrade posten påverkar resultatet. Säkringar av nettoinvesteringar
i utlandsverksamheter redovisas på liknande sätt som kassaflödessäkringar. Den andel av vinst eller förlust på ett säkringsinstrument som
bedöms som en effektiv säkring redovisas i övrigt totalresultat. Den vinst
eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Ackumulerade vinster och förluster i eget kapital redovisas
i resultaträkningen när utlandsverksamheten avyttras helt eller delvis.
Avsättningar
Koncernen avsätter för omstruktureringsåtgärder samt gör avsättningar
för förlustkontrakt under rubrikerna långfristiga respektive kortfristiga
skulder i balansräkningen. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs
då det finns en detaljerad, beslutad plan för omstrukturering av verksamheten. För personalkostnader avsätts kostnad för arbetsbefriad tid
under uppsägningstiden, eventuella avgångsvederlag samt avtalspensio-
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ner 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 utbetalningar avseende företagets investeringar,
häri ingår främst köp och försäljningar av anläggningstillgångar, men
även t ex utdelningar från dotterföretag. I investeringsverksamhet ingår
även sådana placeringar som inte inryms i begreppet likvida medel,
det vill säga placeringar med en vid investeringstillfället återstående
löptid överstigande tre månader. Anläggningstillgångar som anskaffats
genom finansiell leasing redovisas inte som ett inköp i kassaflödet.
Eftersom det upptagna lånet och investeringen sker som en transaktion,
kvittas dessa mot varandra. Vid förvärv eller försäljning av dotterföretag
redovisas endast kassaförändringen till följd av förvärvet/försäljningen,
dvs summan av försäljningspris och dotterföretagets likvida medel. I
kassaflöde från finansieringsverksamheten redovisas kassatransaktioner till följd av företagets finansiering. Här redovisas således upptagna
lån förutom leasingskulder, amortering av lån (även amortering av
leasingskulder), nyemissioner, aktieägartillskott och utbetald utdelning.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolagets redovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 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 transaktionsutgifter 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 redovisas 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 resultaträkning med ett tillägg
i vilket totalresultatet presenteras. Frivillig tillämpning av särregler i ÅRL
innebär att företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning bland
annat får dela upp avsättningar i en långfristig respektive kortfristig del.
Denna särregel tillämpas av Green Cargo AB.
Finansiella garantiavtal
I enlighet med RFR 2, IAS 39 punkt 2, tillämpas inte reglerna i IAS 39
beträffande finansiella garantiavtal i moderbolaget avseende garanti
avtal till förmån för dotter- och intresseföretag. När detta undantag
tillämpas följs istället reglerna för redovisning och värdering i IAS 37
Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Anledningen
till detta undantag från redovisning av finansiella garantier avseende
garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag är sambandet
mellan redovisning och beskattning.
Ersättningar till anställda
Förmånsbestämda planer
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av 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 avskrivning omförs dessa tillbaka till fritt Eget Kapital.

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 eventualförpliktelser. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar
på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Härigenom dragna slutsatser utgör grunden för avgöranden rörande redovisade värden på tillgångar och skulder, i de fall dessa inte utan vidare kan
fastställas genom information från andra källor. Verkligt utfall kan skilja
sig från dessa bedömningar om andra antaganden görs eller andra förutsättningar gäller. De uppskattningar och bedömningar som innebär en
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar
och skulder under nästkommande räkenskapsår diskuteras nedan.
Tvister med leverantörer kan få ett annat utfall än det som uppskattats.
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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 underskottsavdrag och koncernens förmåga att utnyttja underskottsavdrag baseras på
ledningens uppskattningar av framtida skattepliktiga inkomster. Green
Cargo redovisar uppskjutna skattefordringar endast i den mån det finns
tillräckliga framtida intäkter som övertygande talar för att tillräckliga
skattepliktiga överskott kommer att finnas. Omfattande arbete har gjorts
för att få gjorda uppskattningar och prognoser 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 genomförda
omstruktureringsåtgärder i effektiviseringsprogram har haft, och kommer att få positiva effekter inom överskådlig framtid.

NOT 5

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen
2017
2016
Resultat vid försäljning av
anläggningstillgångar

27

2

4

2

Valutakursdifferenser som
påverkat rörelseresultatet

0

0

0

0

Försäkringsersättningar

0

4

0

4

27

6

4

6

Summa

NOT 6

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Leasingavgifter
Minimileaseavgifter

NOT 4

TR ANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Svenska staten äger 100 procent av aktierna i Green Cargo AB. Dotteroch intresseföretag framgår av not 17.
Vid leverans av tjänster mellan koncernen och andra statligt ägda
företag eller verksamheter, såsom t ex Trafikverket, tillämpas affärsmässiga villkor och marknadsprissättning. Gällande lön och ersättningar till
närstående hänvisas till not 7.
Försäljning av tjänster
Dotterföretag
Intresseföretag
Summa försäljning av
tjänster till närstående

Koncernen
2017
2016
–
–
5
5

Moderbolaget
2017
2016
312
276
5
5

5

5

317

281

Intresseföretag

–
126

–
103

48
126

17
103

Summa inköp av tjänster
från närstående

126

103

174

120

Inköp av tjänster
Dotterföretag

Utestående fordringar på
närstående
Dotterföretag
Intresseföretag

–
1

–
2

51
1

24
2

Summa utestående
fordringar på närstående

1

2

52

26

Utestående skulder till
närstående
Dotterföretag

–

–

29

15

Summa utestående skulder
till närstående

–

–

29

15

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

Koncernen
2017
2016
227

231

Koncernen

Moderbolaget
2017
2016
226

230

Moderbolaget

2017

2016

2017

Inom 1 år

124

142

123

139

Mellan 1 och 5 år

224

232

224

232

Senare än 5 år
Summa

Leasingintäkter
Leasingintäkter avseende objekt
som vidareuthyrs externt

Framtida minimileaseavgifter
avseende objekt som vidare
uthyrs externt

2016

40

59

40

59

388

433

387

430

Koncernen
2017
2016
55

55

Koncernen
2017
2016

101

81

Moderbolaget
2017
2016
55

55

Moderbolaget
2017
2016

101

81

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

NOT 7

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

Moderbolaget
2017
2016

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

Varav
2017 kvinnor,
%

Moderbolaget
Sverige

1 816

14

1 864

14

Summa moderbolaget

1 816

14

1 864

14

Dotterföretag
Norge

81

5

53

6

Summa dotterföretag

81

5

53

6

1 897

14

1 917

14

Summa koncernen

Varav
2016 kvinnor,
%

I moderbolagets styrelse (exkl arbetstagarrepresentanter) ingick 4 män
och 3 kvinnor. I samtliga koncernens styrelser ingick 11 män och 4 kvinnor.
I moderbolagets ledningsgrupp (tillika koncernens) ingick 8 män och
3 kvinnor.
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2017
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader
Moderbolaget

877

2016
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader

385

(varav pensionskostnad)

883

378

(85)

Dotterföretag

69

(79)

12

(varav pensionskostnad)

29

5

(2)

Summa koncernen

946

(1)

397

(varav pensionskostnad)

912

383

(87)

(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 20 (7).
Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter med flera och övriga anställda
2017
Styrelse
Övriga
och VD anställda
Moderbolaget

5

(varav tantiem o.d)
Dotterföretag

872

5

(–)
1

68

6

940

(varav tantiem o.d)
Summa koncernen

2016
Styrelse
Övriga
och VD anställda
(–)
1

33

6

911

(–)

(varav tantiem o.d)

878

(–)

(–)

(–)

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

Ersättningar till styrelsen 2017
Belopp i KSEK
Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot (statens rep.)
Styrelseledamot
Personalrepresentant
Personalrepresentant
Personalrepresentant (seco)
Personalrepresentant (st)
Suppleant (personalrep.)
Suppleant (personalrep.)
Personalrep., adjungerad

Styrelsearvode

Lennart Pihl1
Tryggve Sthen
Margareta Alestig Johnson2
Ann-Christine Hvittfeldt
Lotta Stalin3
Anna Maria Elgh4
Erik Tranaéus
Ingvar Nilsson
Jonas Blomqvist5
Donny Sjöberg6
Peter Lundmark7
Stefan Bieder8
Anders Gustavsson
Jerker Liljeberg
Ann-Charlotte Juliusson

340
150
205
150
50
100
–
150
–
–
–
–
–
–
–

1 Varav 40 tkr avser ersättning som ledamot i revisionsutskottet. 2 Varav 55 tkr avser ersättning som
ordförande i revisionsuskottet. 3 Utgick ur styrelsen 2017-04-25. 4 Valdes till styrelsen 2017-04-25.
5 Tillkom styrelsen 2017-04-25. 6 Tillkom styrelsen 2017-08-10. 7 Ersattes 2017-04-25.
8 Ersattes 2017-08-10.

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

1 Varav 40 tkr avser ersättning som ledamot i revisionsutskottet.

340
150
205
150
150
–
–
150
–
–
–
–
–

2 Varav 55 tkr avser ersättning som

ordförande i revisionsuskottet. 3 U
 tgick ur styrelsen 2016-10-27. 4 Valdes till styrelsen 2016-10-27.

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2017
Belopp i KSEK

Tid i ledningsgrupp

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse

Verkställande direktör

Jan Kilström

2017-01-01–2017-12-31

3 933

162

1 061

5 156

–

Ekonomidirektör

Henrik Backman

2017-01-01–2017-09-16

2 104

85

433

2 622

–

Ekonomidirektör

Erik Johansson

2017-09-17–2017-12-31

643

0

179

821

–

Stabschef Human Resources

Caroline Frumerie

2017-01-01–2017-12-31

1 665

86

634

2 385

–

Divisionschef Försäljning

Richard Kirchner

2017-01-01–2017-12-31

1 838

71

415

2 324

–

Divisionschef Produktion

Patrik Johansson

2017-01-01–2017-12-31

1 641

121

552

2 314

–

Divisionschef Planering

Patrik Saxvall

2017-01-01–2017-12-31

1 391

128

330

1 849

–

Divisionschef Fordon

Markus Gardbring

2017-01-01–2017-12-31

1 391

70

388

1 849

–

Stabschef Marknad & Kommunikation

Sohana Josefsson

2017-01-01–2017-12-31

1 234

0

378

1 612

–

Stabschef IT

Ulrika Wiik

2017-01-01–2017-05-08

711

0

125

836

–

Stabschef IT

Mats Munkhammar

2017-05-09–2017-12-31

1 062

44

408

1 514

–

Stabschef Juridik och Inköp

Mikael Wågberg

2017-01-01–2017-12-31

1 589

113

384

2 086

–

Stabschef Projektkontoret

Nicole Tews

2017-01-01–2017-12-31

1 672

67

468

2 207

–

1 Ingen rörlig ersättning har utgått under året
2 Övriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån,reseförmån och bostadsförmån. Ledande befattningshavare som avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i form av lön.
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Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2016
Belopp i KSEK

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse

Tid i ledningsgrupp

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 Övriga 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 tf Divisionschef för Fordon 2016-01-01–2016-05-14.

Beredning- och beslutsprocess
För 2017 har Green Cargo tillämpat Regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande,
vilket formellt beslutades vid årsstämman den 25 april 2017. 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
2017, varför ingen rörlig ersättning under året utbetalats till verkställande
direktören eller andra 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 avgångsvederlag som uppgår till 8 månadslöner. Nya inkomster från annan
anställning eller egen verksamhet ska 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 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 uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid uppsägning från ledande
befattningshavarens sida utbetalas inget avgångsvederlag.

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 pensionsförmåner följer Statens riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

NOT 8

NOT 10

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Koncernen
2017
2016

Moderbolaget
2017
2016

Moderbolaget
2017
2016

KPMG
Revisionsuppdrag

3

2

1,6

1,6

1,6

1,6

Nedskrivning av aktier och andelar i intresseföretag

–26

0

Övriga tjänster

0,2

0,0

0,2

0,0

Summa

–23

2

Summa

1,8

1,6

1,8

1,6

Utdelning aktier och andelar i intresseföretag

NOT 11
NOT 9

R ÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
2017
2016
Erhållna koncernbidrag

24

2

Nedskrivning aktier och andelar i koncernföretag

0

–59

Utdelning aktier och andelar i koncernföretag

0

0

24

–57

Summa

58

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I INTRESSEFÖRETAG
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Koncernen
2017
2016

Moderbolaget
2017
2016

Ränteintäkter, övriga

1

1

1

1

Verkligt värdevinster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat

0

0

0

0

Summa

1

1

1

1

Varav ränteintäkter på finansiella till
gångar ej värderade till verkligt värde

0

0

0

0

N OT E R

NOT 12

NOT 14

R ÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen
2017
2016
Verkligt värdeförluster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat
Finansiella valutakursdifferenser

–1

Moderbolaget
2017
2016

–1

–1

–1

–3

–6

–3

–6

Räntekostnader, övriga

–30

–27

–51

–29

Summa

–34

–34

–55

–35

Varav räntekostnader på finansiella
skulder ej värderade till verkligt värde

–18

–18

–18

–18

NOT 13

INKOMSTSK ATT

Koncernen
2017
2016

Väsentliga delbelopp
i årets skattekostnad
Aktuell skatt

–

Uppskjuten skatt
Summa
Sambandet mellan årets
skattekostnad och redovisat
resultat före skatt
Redovisat resultat efter finansiella
poster

–

–

–

–109

–

–107

–

–109

–

–107

Moderbolaget
2017
2016

–32

–111

–37

–126

7

25

8

28

–12

–15

–12

–15

Skatt enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader/ej skattepliktiga intäkter

Moderbolaget
2017
2016

–

Koncernen
2017
2016

Skatteeffekt av underskott för vilka
ingen uppskjuten skattefordran
redovisats

5

Omvärdering uppskjuten skattefordran
Redovisad skatt

–10

4

–13

0

–109

0

–107

0

–109

0

–107

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat i koncernen
2017

Före skatt Skatteeffekt

Säkring av nettoinvesteringar
i utlandsverksamhet

–5

Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner
Kassaflödessäkringar
Summa
2016
Säkring av nettoinvesteringar
i utlandsverksamhet
Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner

Efter skatt

1

–4

–2

1

–1

4

–1

3

–3

1

–2

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

–8

2

–6

–5

2

–3

Kassaflödessäkringar

–12

3

–9

Summa

–25

7

–18

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat, Moderbolaget
2017

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

Kassaflödessäkringar

5

–1

4

Summa

5

–1

4

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

2016

IMMATERIELL A ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Kassaflödessäkringar

–12

3

–9

Summa

–12

3

–9

Koncernen

Balanserade
utvecklings
utgifter

Pågående
balanserade
utvecklings
utgifter

2017

2016

2017

2016

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

146
–
–
–

146
–
–
–

14
5
–
–

8
6
–
–

Vid årets slut

146

146

19

14

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Omklassificeringar

–131
–4
–

–125
–6
–

–
–
–

–
–
–

Vid årets slut

–135

–131

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar

–5
–

–5
–

–
–

–
–

Vid årets slut

–5

–5

–

–

6

10

19

14

Redovisat restvärde vid årets slut

Moderbolaget

Balanserade
utvecklings
utgifter

Pågående
balanserade
utvecklings
utgifter

2017

2016

2017

2016

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

141
–
–
–

141
–
–
–

14
5
–
–

8
6
–
–

Vid årets slut

141

141

19

14

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Omklassificeringar

–128
–4
–

–122
–6
–

–
–
–

–
–
–

Vid årets slut

–132

–128

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar

–5
–

–5
–

–
–

–
–

Vid årets slut

–5

–5

–

–

4

8

19

14

Redovisat restvärde vid årets slut

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

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

28

43

28

43

4

6

4

6

32

49

32

49

Balanserade utvecklingsutgifter avser till väsentlig del ett projekt avseende trafikflödesplaneringssystem samt SAP och mjukvaruutveckling av
CRM-system. Den genomsnittliga kvarstående avskrivningstiden är 1 år.

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 017

59

N OT E R

NOT 15

MATERIELL A ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Mark, markanläggningar och byggnader
2017
2016

Investeringar i
hyrda lokaler
2017
2016

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

38

39

63

63

–

–

–

–

Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

–

–1

–

–

38

38

63

63

–19

–18

–63

–62

–

1

–

–

–1

–2

–

–1

–20

–19

–63

–63

18

19

0

0

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

Transportmedel
2017
2016

Leasade
transportmedel
2017
2016

3 468

3 444

1 978

1 974

157

153

44

38

15

24

16

4

1

2

47

37

–26

–28

–1

–

–

–1

–

–

32

28

1

0

7

3

–40

–31

3 489

3 468

1 994

1 978

165

157

51

44

–1 840

–1 696

–616

–566

–134

–124

–

–

–6

–3

6

3

–

–

–

–

Inventarier
2017
2016

Pågående
nyanläggningar
2017
2016

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

25

24

–

–

–

–

–

–

–164

–165

–54

–53

–8

–10

–

–

–1 985

–1 840

–664

–616

–142

–134

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
–114

–117

–801

–801

–

–

–

–

Avyttringar och utrangeringar

Vid årets början

0

3

–

–

–

–

–

–

Omklassificeringar

0

0

0

0

–

–

–

–

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

–

–

0

0

–

–

–

–

–114

–114

–801

–801

0

0

–

–

1 390

1 514

529

561

23

23

51

44

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
46 (27). Anskaffningar under året är 16 (4).
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Moderbolaget

Mark, markanläggningar och byggnader
2017
2016

Investeringar i
hyrda lokaler
2017
2016

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

3

3

61

61

Vid årets slut

3

3

61

61

Vid årets början

–1

–1

–61

–60

Årets avskrivning

0

0

0

–1

–1

–1

–61

–61

Vid årets början

–1

–1

–

–

Vid årets slut

–1

–1

–

–

1

1

0

0

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar

Redovisat restvärde vid årets slut

Transportmedel
2017
2016

Leasade
transportmedel
2017
2016

3 472

3 442

1 979

1 974

148

145

44

38

15

24

16

5

1

1

47

37

–26

–22

–1

–

–

–1

–

–

32

28

1

0

7

3

–40

–31

3 493

3 472

1 995

1 979

156

148

51

44

–1 844

–1 698

–617

–566

–126

–118

–

–

–6

–2

6

2

–

–

–

–

Inventarier
2017
2016

Pågående
nyanläggningar
2017
2016

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

21

–

–

–

1

–

–

–164

–165

–54

–53

–8

–9

–

–

–1 990

–1 844

–665

–617

–134

–126

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

–113

–113

–801

–801

–

–

–

–

Vid årets slut

–113

–113

–801

–801

–

–

–

–

1 390

1 515

529

561

22

22

51

44

Redovisat restvärde vid årets slut

I leasade transportmedel ingår investeringar som finansierats med egna medel. Dessa investeringar går inte att fysiskt skilja från transportmedlen
och klassificeras därför som leasade transportmedel. Totalt redovisat värde av egenfinansierade anläggningar som ingår i leasade transportmedel är
46 (27). Anskaffningar under året är 16 (4).
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NOT 16

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

Moderbolaget

2017
Amor
tering

2016

Summa
Ränta betalning

Amor
tering

2017

Summa
Ränta betalning

Amor
tering

2016

Summa
Ränta betalning

Amor
tering

Summa
Ränta betalning

Inom ett år

109

4

113

139

4

142

109

4

113

139

4

142

Mellan ett och fem år

271

36

307

533

20

553

271

36

307

533

20

553

Senare än fem år

272

11

284

53

1

54

272

11

284

53

1

54

Summa

652

52

703

724

25

749

652

52

703

724

25

749

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

Genomsnittlig ränta under året, %

EUR

105

0,14

SEK

548

0,55

Summa

652

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 17

ANDEL AR I KONCERNFÖRETAG OCH INTRESSEFÖRETAG

Andelar i koncernföretag, moderbolaget
Green Cargo Fastigheter AB, Stockholm
Green Cargo Händelö AB
Green Cargo Norge AS
Green Cargo Togdrift AS
Green Cargo Terminaltjenster AS
Loco & Wagon AB
Nordisk Transport Rail AB, Trelleborg
Nordisk Transport Rail GmbH, Berlin, DE
TGOJ Trafik AB, Eskilstuna

Organisationsnummer
556167-6197
556888-8696
916783434
815794532
915692478
556875-8865
556336-9270
HRB 89700 B
556157-6587

Antal andelar
4 200
500
3 600 000
30 000
60 000
50 000
100 000
–
5 000

Andel i % 1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Summa

Redovisat värde
0
–
3
–
–
0
42
–
10
55

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

Andelar i intresseföretag,
moderbolaget och koncernen

Organisationsnummer

Direkt ägda
DB Schenker Rail Scandinavia A/S
SeaRail OY, FI

DK CVR 26092485
FO 0206390-2

Summa

KapitalAntal andelens värde
andelar i %1
i koncernen
49
50

Redovisat
värde hos
moderbolaget

0
1

275
15

1

290

2017
340
–73
–274
–3
3
8

2016
340
–
–
–2
–1
3

1

340

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

Andelar i intresseföretag, koncernen
Vid årets början
Nedskrivningar
Omklassificering
Erhållen utdelning
Andel av resultat
Valutakursdifferenser
Vid årets slut

Andelen i intressebolaget DB Cargo Scandinavia, redovisas som innehav för försäljning, enligt ett beslut av företagsledning och styrelse. Bakgrunden är att prisnivåerna i det bolaget inte är konkurrenskraftiga och hindrar Green Cargo att utveckla bra kundlösningar från Skandinavien till övriga
Europa. Avyttringen beräknas ske under 2018. Per den 31 december 2017 är tillgångarnas storlek 274 MSEK.
En nedskrivning på 73 MSEK har redovisats vid värderingen av innehavet till verkligt värde, och redovisas under punkten Resultat från avvecklad
verksamhet, netto efter skatt i resultaträkningen. Se not 31.
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Finansiell information i sammandrag avseende väsentliga intresseföretag, totala belopp i företagen:
2017

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

DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Danmark

SeaRail OY

Finland

8831

3221

5611

15

11

4

1

1

4551

Resultat

7831

21

49

1

21

61

50

Intäkter

Resultat

Ägarandel %

6171

–91

49

20

61

50

4551

2

1

2

1

Ägarandel %

Intäkter

1

1 Avser dec 2016–nov 2017 pga olika rapporteringstidpunkter.

2016

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

DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Danmark

SeaRail OY

Finland

9081

3061

6021

5001

5001

14

11

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1 Avser dec 2015–nov 2016 pga olika rapporteringstidpunkter.

NOT 18

NOT 19

UPPSK JUTEN INKOMSTSK ATT

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

Koncernen
2017
2016

Leasing

–143

Materiella anläggningstillgångar1

Redovisade värden
Diesellager

Moderbolaget
2017
2016

–194

–143

–360

–

–360

–

633

249

633

260

Övrigt

–21

54

–39

43

Summa temporära skillnader

109

109

109

109

Leasing
Materiella anläggningstillgångar
(restvärdesmetoden)
Underskottsavdrag1

Koncernen
2017
2016
–31

–43

Moderbolaget
2017
2016
–31

Koncernen
2017
2016

Moderbolaget
2017
2016

1

1

1

1

Reservdelslager

18

16

18

16

Summa redovisat värde

19

17

19

17

–194

Underskottsavdrag2

Specifikation över uppskjuten
skatt på temporära skillnader

VARUL AGER

–43

–109

–

–109

–

169

55

173

57

Övrigt

–5

12

–9

10

Summa uppskjuten skattefordran

24

24

24

24

NOT 20

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen
2017
2016
Förskottsbetalda hyror och liknande

13

Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna fraktintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

Moderbolaget
2017
2016

17

13

17

69

10

69

10

33

43

33

43

12

8

16

24

127

78

131

94

1 Temporär skillnad materiella anläggningstillgångar pga övergång till restvärdemetoden.
2S
 umma ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 1 292.

Uppskjutna skatter redovisade
i resultaträkningen:

Koncernen
2017
2016

Leasing

0

Underskottsavdrag
Summa
Uppskjutna skatter redovisade
i övrigt totalresultat:

Moderbolaget
2017
2016

–57

0

0

–52

0

–50

0

–109

0

–107

Koncernen
2017
2016

–57

Moderbolaget
2017
2016

Övrigt

0

5

–1

3

Summa

0

5

–1

3
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NOT 21

NOT 24

AVSÄTTNINGAR

Koncernen

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

5

18

23

Avsättningar som gjorts under året

14

0

14

Avsättningar som tagits i anspråk
under året

Vid årets början

–13

–9

–22

Vid årets slut

6

9

15

varav kortfristig del

6

9

15

Moderbolaget

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

Vid årets början

5

18

23

Avsättningar som gjorts under året

15

0

15

Avsättningar som tagits i anspråk
under året

–14

–9

–23

Vid årets slut

6

9

15

varav kortfristig del

6

9

15

Övriga avsättningar avser förlustkontrakt.

NOT 22

Personalrelaterade kostnader
Infraavgifter

Moderbolaget
2017
2016

148

148

148

148

22

24

22

24

Räntekostnader

5

7

5

7

Fraktkostnader

86

118

76

99

Övriga upplupna kostnader

156

117

143

117

Övriga förutbetalda intäkter

49

35

49

35

466

449

443

430

Summa

NOT 23

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen
2017
2016

Moderbolaget
2017
2016

Ställda säkerheter
Andra ställda säkerheter

–

–

–

–

Summa ställda säkerheter

–

–

–

–

–

7

–

7

Eventualförpliktelser
Övriga eventualförpliktelser till
förmån för dotterföretag
Övriga eventualförpliktelser till
förmån för intresseföretag
Övriga eventualförpliktelser
Summa eventualförpliktelser

133

143

133

143

0

1

0

1

133

151

133

151

Eventualförpliktelser avser främst utställda garantiförbindelser. Ställda
säkerheter och eventualförpliktelser har minskat under året främst till
följd av amorteringar. Moderbolaget har även ställt ut en garanti för
Green Cargo Norge AS.
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Förvaltning av kapital
Kapital avser eget kapital samt lånat kapital. Koncernens mål för förvaltning av kapitalet är att trygga koncernens fortlevnad och handlingsfrihet
samt tillse att 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. Kapitalstrukturen anpassas om så är nödvändigt till förändrade ekonomiska förutsättningar och andra omvärldsfaktorer. För att bibehålla och anpassa
kapitalstrukturen kan koncernen dela ut medel, öka det egna kapitalet
genom utgivande av nya aktier eller kapitaltillskott alternativt minska
eller öka skulderna. Av balansräkningen framgår koncernens skulder och
eget kapital. Av rapporten Förändringar i eget kapital framgår de olika
komponenterna i eget kapital och i denna not finns en specifikation av
de olika komponenterna som ingår i reserver. 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.

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
2017
2016

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR OM EGET K APITAL

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 och årets resultat ingår intjänade vinstmedel i
moderbolaget och dess dotter- och intresseföretag.
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 9. Fritt eget kapital utgörs av fond för verkligt värde,
balanserade vinstmedel och årets resultat.
Specifikation fond för verkligt värde
Belopp vid årets början

2017

2016

–32

–23

4

–12

Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet
Uppskjuten skatt
Belopp vid årets slut

–1

3

–30

–32

N OT E R

Specifikation reserver

2017
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv

Belopp vid årets början

–32

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Omklassificering ingående balans
Kassaflödessäkringar valutaterminer:
Redovisat i rapport över totalresultatet
Uppskjuten skatt
Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet:
Redovisat i rapport över totalresultatet
Uppskjuten skatt
Valutakursdifferenser:
Intresse/dotterföretag

–11

–30

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSER

Koncernen
2017
2016
0
1
–1
–27

Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet med mera
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat vid försäljning av
anläggningstillgångar
Kursdiff i likvida medel
Erhållna koncernbidrag ej inbetalda
Ej kassaflödespåverkande
transaktionskostnader
Avsättningar
Övrigt
Summa

Moderbolaget
2017
2016
0
1
–23
–27

306

237

255

278

–4
–
–

–2
–2
–

–4
–
24

–3
–
–

–
17
3
322

–2
–16
8
223

0
17
2
294

–
–17
3
261

Stäms
Enligt KFA, som
av mot
görs kvartalsvis av
BR
redovisningen
Ej kassaflödespåverkande
Kassa
Omklassi
flöden Omvärdering
ficering UB 17

Värde Enligt KFA
rapport
enligt
(ovan)
BR

Koncernen
Skulder till
kreditinstitut
Leasingskulder
Räntederivat
Moderbolaget
Skulder till
kreditinstitut
Leasingskulder
Räntederivat
Övriga justeringar

UB 16
997
724
46

–160
–75

992
724

–160
–75

14
3
–14

–4
3

Följande delkomponenter ingår
i likvida medel:
Kassa och bank

851
652
32

14

842
652

–14
4

32
4

Koncernen
2017
2016

Moderbolaget
2017
2016

46

142

237

Koncernen
2017
2016
Kassaflöde från avvecklad verksamhet
–
–

2016
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv
–23

Omvärder
ingsreserv

–8

123

–2

–12
3
–5
1

–8
2

11

3
–1
0

Belopp vid årets slut

Betalda och erhållna räntor
Erhållen ränta
Erlagd ränta

–5

4
–1

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

NOT 25

Omvärderingsreserv

–4

NOT 26

–6

–5
2
–32

–11

–5

CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Koncernen
2017
2016
75
75
75
75
–
–

Moderbolaget
2017
2016
75
75
75
75
–
–

Green Cargo har även en outnyttjad revolverande kreditfacilitet om totalt
500 MSEK.

NOT 27

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. Treasuryenheten ansvarar för hanteringen av finansiella risker.
Likviditets- och refinansieringsrisk
Likviditetsrisk är risken att inte kunna fullgöra betalningsåtaganden till
följd av att tillräckliga likvida medel inte är tillgängliga, att finansiella
innehav inte kan realiseras till beräknat värde. Green Cargo upprätthåller
därför en minimilikviditet, motsvarande minst 4 procent av koncernens
årsomsättning, som består av banktillgodohavanden samt outnyttjade
bekräftade krediter.
Refinansieringsrisk är risken att Green Cargo inte kan erhålla
finansiering eller att finansiering endast kan erhållas till avsevärt ökade
kostnader. Löptiderna på koncernens lån ska också fördelas i tiden
så att låneförfallen sprids jämnt eller anpassas till att möta förväntade
inbetalningar. Högst 30 procent av kreditfaciliteterna får förfalla inom de
närmaste 12 månaderna.
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Förfallostruktur på upplåning, koncernen:

Skulder per
2017-12-31
Skulder till
kreditinstitut
(exkl leasing)
Leasingskulder
Räntederivat

Avt alade
kassa
Redo- flöden
visat (varav
värde ränta) 1

851
652
32

6 mån
Mer än
eller 6–12
5 år
mindre mån 1–2 år 2–5 år
(varav (varav (varav (varav (varav
ränta) ränta) ränta) ränta) ränta)

870

241

318

312

0

(19)

(2)

(3)

(14)

–

0
–

703

81

31

88

219

284

(52)

(2)

(2)

(6)

(30)

(11)

32

6

6

9

9

1

(32)

(6)

(6)

(9)

(9)

(1)

1 007

445

21

540

1

0

(10)

(2)

(2)

(5)

(1)

–

749

38

103

112

441

54

(25)

(2)

(2)

(5)

(14)

(1)

46

7

7

13

17

2

(46)

(7)

(7)

(13)

(17)

(2)

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

997
724
46

Förfallostruktur på upplåning, moderbolaget:

Skulder per
2017-12-31
Skulder till
kreditinstitut
(exkl leasing)
Leasingskulder
Skulder till
koncernföretag2
Räntederivat

Avtalade
kassaRedo- flöden
visat (varav
värde ränta) 1

841
652

39
32

6 mån
Mer än
eller 6–12
5 år
mindre mån 1–2 år 2–5 år
(varav (varav (varav (varav (varav
ränta) ränta) ränta) ränta) ränta)

860

231

318

312

0

(19)

(2)

(3)

(14)

–

–

703

81

31

88

219

284

(52)

(2)

(2)

(6)

(30)

(11)

0

39

39

–

–

–

–

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

32

6

6

9

9

1

(32)

(6)

(6)

(9)

(9)

(1)

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

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 4 (6)
i rörelseresultatet och med –5 (–6) i finansnettot.
Risken att förändringar i valutakurser påverkar resultatet och lönsamheten hanteras genom att prognostiserade intäkter och kostnader
i utländsk valuta valutasäkras främst genom försäljning av valuta på
termin, och till en mindre del genom valutaoptioner. Målet för säkringen är att minst 60 % av nettoexponeringen ska vara valutasäkrad.
Transaktionsexponeringen för 2017 har till 78 procent säkrats genom
valutaderivat. I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när kraven
för säkringsredovisning är uppfyllda, se vidare not 2 ”Sammanfattning av
viktiga redovisningsprinciper”.
Green Cargo klassificerar sina terminskontrakt som används för säkring av prognostiserade transaktioner som kassaflödessäkringar. Green
Cargos avtal i utländsk valuta avser huvudsakligen EUR. Det verkliga
värdet på terminskontrakt använda för att säkra prognostiserade flöden
uppgick netto till –7 (3) per den 31 december 2017. Utav detta är i
balansräkningen redovisat som skulder 7 (0) och som tillgångar 0 (3).
Under 2017 överfördes –3 (–6) från säkringsreserven via övrigt totalresultat till årets resultat som en del av försäljning.
Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till –3 (–7).
Värdet av utestående, ej resultatförda kontrakt, framgår av tabellen
nedan.
Säkring av valutaflöden 31 dec 2017

724

16
46

1 002

445

21

536

1

0

(10)

(2)

(2)

(5)

(1)

–

749

38

103

112

441

54

(25)

(2)

(2)

(5)

(14)

(1)

Kurs2

Kvartal 1

2017

19

9,76

Kvartal 2

2017

19

9,72

Kvartal 3

2017

16

9,75

Kvartal 4

2017

18

9,75

71

9,75

Totalt
Balansdagskurs

992

EUR/SEK
Volym1

31 dec 2017

9,85

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2017

–7,4

Säkring av valutaflöden 31 dec 2016

EUR/SEK
Volym1

Kurs2

Kvartal 1

2016

18

9,59

Kvartal 2

2016

18

9,60

16

16

–

–

–

–

Kvartal 3

2016

15

9,63

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Kvartal 4

2016

18

9,61

46

7

7

13

17

2

(46)

(7)

(7)

(13)

(17)

(2)

67

9,61

1 Avtalade framtida kassaflöden inkluderar beräknade räntebetalningar och andra avgifter. Ej diskonterade
belopp.
2 Inkluderar koncernkonton och låneskulder.

Totalt
31 dec 2016

9,57

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2016

Balansdagskurs

2,6

1 Volymen är uttryckt i miljoner euro.
2 Valutakurs utgörs av spotkurs.
3V
 erkligt värde, exkl uppskjuten skatt, redovisat under reserver inom eget kapital på kassaflödessäkringar
där säkringsredovisning tillämpas..
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För att hantera omräkningsrisker avseende nettoinvesteringar i utlandet
har Green Cargo upptagit lån i utländsk valuta på 19 MEUR för säkring
av intressebolaget DB Schenker Rail Scandinavia A/S. Effektiviteten för
denna valutasäkring mäts löpande. Det redovisade värdet på lånet den
31 december 2017 var 187 MSEK. En valutakursförlust på –5 MSEK
(–8 MSEK) har under perioden redovisats i övrigt totalresultat och ackumulerats i en särskild komponent av eget kapital redovisats i koncernens
övrigt totalresultat (omräkningsreserven) i samband med omräkning av
lånet till SEK.

Åldersfördelning kundfordringar:
Koncernen
Ej förfallet

2017-12-31

0

386

28

0

27

0

30–90 dagar

6

0

7

0

91–180 dagar

6

1

4

0

7

7

11

11

432

8

435

11

Total

EUR/SEK

2016-12-31
EUR/SEK

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/– 2,5%

+/– 0 MSEK

+/– 18 MSEK

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/– 2,5%

+/– 3 MSEK

+/– 16 MSEK

Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer (till exempel
räntan) förblir oförändrade.

Moderbolaget

2016
Brutto Reserverat

313

0

322

< 30 dagar

23

0

19

0

30–90 dagar

5

0

5

0

91–180 dagar

5

1

3

0

5

5

11

11

351

6

360

11

> 180 dagar
Total

Avsättning för osäkra kundfordringar:
Koncernen
2017
2016

Reservering för befarade
förluster

SEK

Nominellt belopp (MSEK)

Bunden ränta

Rörlig ränta

2017

850

–1,75

–0,59

2016

710

–2,09

–0,60

Känslighetsanalys ränterisk, koncernen och moderbolaget
Ränterisken för skuldportföljen är –/+ 5 MSEK (–/+ 8 MSEK), inklusive
ränteswapavtal, mätt som förändringen av årlig räntekostnad vid en
ränteförändring på +/–1 procent.
Ränterisken för kassan är +/–1 MSEK (+/–2 MSEK), mätt som
förändringen av årlig ränteintäkt vid en ränteförändring på +/–1 procent.

2017
Brutto Reserverat

0

Ej förfallet

Ränterisk
Risken att förändringar i marknadsräntor negativt påverkar kassaflödet
eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder utgör en
ränterisk. En stor del av Green Cargos räntebärande skulder avser leasingfinansierade investeringar som löper med rörlig ränta. Räntebärande
tillgångar utgörs i huvudsak av likvida medel. För att hantera ränterisken
i skulder används främst räntederivat i form av ränteswapavtal. Ränteriskerna mäts varje vecka och skuldernas räntebindningstid får variera
mellan 12 och 36 månader.
Per den 31 december 2017 hade koncernen 11 (10) öppna räntederivat där rörlig ränta bytts mot bunden ränta, med en löptid mellan 11 (9)
månader och 10 (8) år. Nominella belopp och räntor för dessa är följande:

Räntederivatens verkliga värde uppgick netto per den 31 december
2017 till –32 MSEK (–46 MSEK) bestående av skulder om 32 MSEK
(46 MSEK).

2016
Brutto Reserverat

385

< 30 dagar

> 180 dagar
Känslighetsanalys förändringar i valutakurser,
koncernen och moderbolaget

2017
Brutto Reserverat

Avsättningar vid årets
början

Återföring av tidigare
reserveringar

0

Moderbolaget
2017
2016

11

6

11

6

8

10

6

10

–11

–5

–11

–5

Konstaterade förluster

0

0

0

0

Avsättning vid årets
slut

8

11

6

11

Årets kostnad för osäkra
fordringar

1

1

1

1

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

Kreditrisk
Kreditrisk, bestående av kundkreditrisk samt motpartsrisk, är risken för att
motparten i en transaktion inte kommer att fullgöra sina finansiella avtalsförpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker bolagets fordran.
Kundkreditrisk
Krediter i samband med nya avtal och avtalsförlängningar kan beslutas
av avtalsadministrationen inom fastställda ramar. Övriga kreditbeslut tas
centralt av Treasury eller av företagets kreditkommitté.
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Redovisat och verkligt värde på finansiella instrument

Koncernen, 2017

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

Finansiella tillgångar
Kundfordringar

–

–

424

–

–

424

424

Fordringar hos intresseföretag

–

–

1

–

–

1

1

–

–

–

–

–

0

0

Kassa och bank

–

–

142

–

–

142

142

Summa

0

0

567

–

–

567

567

–

–

–

–

652

652

652
231

Derivatinstrument

3

Finansiella skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder (externa)

–

–

–

–

231

231

Derivatinstrument

1

39

–

–

–

40

40

Skulder till kreditinstitut

–

–

–

–

8422

842

842

Summa

1

39

–

–

1 725

1 765

1 765

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 187 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

–

–

–

–

Summa

–

0

–

0

2017
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 säkringsredovisning av kassaflöden.
Vinster och förluster avseende finansiella valutakursdifferenser.

– Derivatinstrument

–

1

–

1

– Säkringsredovisade derivatinstrument

–

39

–

39

Summa

–

40

–

40

 erkligt värderesultat för finansiella tillgångar/skulder värderade till
V
verkligt värde via resultaträkningen.
Koncernen
2017
2016

Moderbolaget
2017
2016

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.

Nettovinst/Nettoförlust:

Säkringsredovisning
Vid utgången av 2017 tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IAS 39
enligt nedanstående:

Tillgångar/skulder

–1

0

–1

–2

Säkringsredovisning

–3

–6

–3

–6

 assaflödessäkring av valutaderivat som används för säkring av framtida
K
betalningar i utländsk valuta.
 assaflödessäkring av räntederivat som används för säkring av framtida
K
räntebetalningar av skulder med rörlig ränta.
 äkringsredovisning av utländska nettoinvesteringar. Green Cargo har
S
valutalån om 19 MEUR som togs upp vid förvärvet av intresseföretaget
DB Schenker Rail Scandinavia A/S för att möta värdeförändringar i
eget kapital i DB Schenker Rail Scandinavia A/S.

68

För information om det belopp som redovisades i eget kapital samt
det belopp som togs bort från eget kapital och redovisades i resultaträkningen, se not 24 ”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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Varav finansiella instrument
kategoriserade som:

Lånefordringar och kundfordringar
Övriga skulder

7

11

7

11

–3

–6

–3

–6
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NOT 28

Förändringar i den förmånsbestämda
förpliktelsen under året är följande:

PENSIONER

Allmän beskrivning av pensionsplaner
För tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar, årsskiftet 2000/2001, ansvarar Svenska staten för intjänade och ej betalda
pensionsutfästelser till de anställda i moderbolaget som var anställda i
affärsverket Statens Järnvägar före bolagiseringen. För dessa anställda
gäller de statliga pensionsplanerna PA 91 och PA 16 som administreras
av Statens Pensionsverk (SPV). PA 91 är en förmånsbestämd plan och
PA 16 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 16 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 familjepension 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 2017 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring
i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för
pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 39 Mkr (41
Mkr). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de
försäkrade. Vid utgången av 2017 uppgick Alectas överskott i form av
den kollektiva konsolideringsnivån till preliminärt 154 procent (149 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 avgiftsbestämd ITP-plan. Koncernens andel av de sammanlagda
avgifterna till planen och koncernens andel av det totala antalet aktiva
medlemmar i planen uppgår till 0,17 procent respektive 0,18 procent
(2016: 0,18 respektive 0,19 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 pensioner redovisas i koncernen enligt IAS 19.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernen
Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser
Verkligt värde på förvaltningstillgångar
Underskott/(Överskott) i fonderade planer

2017

2016

73

68

–65

–62

8

6

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

11

9

Summa underskott i förmånsbestämda pensionsplaner

19

15

Skuld i balansräkningen inklusive särskild löneskatt

19

15

Översikt förmånsbestämda planer
De förmånsbestämda pensioner vars tryggande redovisas i balansräkningen 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 avsättning i balansräkningen.

Koncernen

Verkligt
värde på
Nuvärdet förvaltav förplik- ningstilltelsen gångar Summa

Per 1 januari 2017

78

Förvaltningstillgångarna
består av följande

–62

16

Onoterade Summa

Noterade

Egetkapitalinstrument / Aktier

18

6

24

Räntebärande värdepapper

25

–

25

8

–

8

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

8

–

8

59

6

65

Pensionskostnad som redovisas i årets resultat
Koncernen

2017

2016

Kostnader för tjänstgöring under innevarande period

3

2

Räntekostnader

0

0

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

3

2

Summa

Koncernen uppskattar att 3 MSEK blir betalda under 2018 till fonderade
(och ofonderade) förmånsbestämda planer (som redovisas som förmånsbestämda) och att 84 MSEK blir betalda under 2018 till de förmånsbestämda planer (som redovisas som avgiftsbestämda).
Antagande för förmånsbestämda förpliktelser
De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen.
Koncernen
Diskonteringsränta per den 31 december

2017

2016

2,40%

2,40%

Förväntad löneökningstakt

2,60%

2,50%

Förändring i inkomstbasbelopp

2,90%

2,50%

Inflation

1,90%

1,50%

Personalomsättning

3,50%

3,50%

Utnyttjandegrad antastbara pensioner
Livslängdsantagande

100,00%

60,00%

DUS14 w-c

DUS14 w-c

Grund för antaganden
Diskonteringsräntan ska enligt IAS 19 fastställas baserat på marknadsmässig avkastning på bostadsobligationer på balansdagen. Förpliktelsens 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. Personalomsättning och utnyttjandegrad avseende antastbara pensioner, har fastställts
baserat på historisk erfarenhet.
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Förmånsbestämda pensioner redovisade enligt RFR 2

NOT 29

Nettoskuld i balansräkningen
Moderbolaget

Vinstdisposition
2017

2016

Förpliktelsens nuvärde avseende helt eller
delvis fonderade pensionsplaner (-)

8

5

Förpliktelsernas nuvärde avseende
ofonderade pensionsplaner (-)

2

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

10

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

552 161 422

Fond för verkligt värde

–29 784 978

4

Årets resultat

–37 043 827

9

Summa

485 332 617

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
2017
10

2016
12

3

–1

Pensionsbetalningar (-)

–3

–2

Nettoskuld vid årets slut

10

9

Nettoskuld

2017

2016

Oantastbar pensionsskuld

8

5

Antastbar pensionsskuld

2

4

10

9

10

9

Härav kreditförsäkras via PRI

Till årsstämmans förfogande (kronor):
Balanserade vinstmedel

Förändringar i nettoskulden
Moderbolaget

VINSTDISPOSITION

I ny räkning överförs1

485 332 617

Summa

485 332 617

1 Varav –29 784 978 överförs till Fond för verkligt värde.

NOT 30

HÄNDELSER EFTER BAL ANSDAGEN

Green Cargo har formellt sagt upp avtalet gällande det samägda
intressebolaget DB Cargo Scandinavia. Prisnivåerna i det bolaget är inte
konkurrenskraftiga och hindrar Green Cargo att utveckla bra kundlösningar från Skandinavien till övriga Europa.
I mer än tio år har Green Cargo redovisat allt färre olyckor och
sedan år 2002 har antalet olyckor halverats. Den här utvecklingen led
ett smärtsamt nederlag den 3 januari 2018 när en medarbetare under
växlingsarbete tyvärr skadades allvarligt och några dagar senare avled.
Anledningen till olyckan är under utredning.

Av nettoskulden omfattas 10 av tryggandelagen.
Kostnader avseende pensioner
Moderbolaget

NOT 31

2017

2016

Kostnad för intjänande av pensioner med mera

2

2

Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

2

2

Pensionering i egen regi

Pensionering genom försäkring
Försäkringspremier eller motsvarande (+)

82

80

Årets pensionskostnad exkl skatter

82

80

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exklusive skatter

84

82

TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING
OCH AV VECKL AD VERKSAMHET

Andelen i intressebolaget DB Cargo Scandinavia, redovisas som innehav
för försäljning, enligt ett beslut av företagsledning och styrelse. Bakgrunden är att prisnivåerna i det bolaget inte är konkurrenskraftiga och hindrar
Green Cargo att utveckla bra kundlösningar från Skandinavien till övriga
Europa. Avyttringen beräknas ske under 2018. Per den 31 december
2017 är tillgångarnas storlek 274 MSEK.
En nedskrivning på 73 MSEK har redovisats vid värderingen av
innehavet till verkligt värde, och redovisas under punkten Resultat från
avvecklad verksamhet, netto efter skatt i resultaträkningen.
Tillgångar klassificerade som innehav för försäjning
Koncernen

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 84 (82) i rörelsen och 0 (0)
i finansnettot.

2017

Omsättningstillgångar

274
274

Koncernen

2017

2016

Kostnad för intjänande av pensioner med mera

2

2

Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

0

0

Försäkringspremier eller motsvarande (+)

85

81

Årets pensionskostnad exkl skatter

85

81

Pensionering i egen regi

Pensionering genom försäkring

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exklusive skatter

87

83

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 87 (83) i rörelsen och 0 (0)
i finansnettot.
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Skulder hänförliga till tillgångar som innehav för försäljning
Koncernen

2017

Kortfristiga skulder

187
187

Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt
Koncernen
Andel i intressebolag

2017

2016

–73

–5

–73

–5

Värdering till verkligt värde
Det verkliga värdet för tillgångar som innehas för försäljning uppgår
till 274 MSEK. Det verkliga värdet har beräknats utifrån indata och
värdering.

N OT E R

Underskrifter
Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att
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 redovisningsstandarder respektive god redovisningssed

i Sverige och ger en rättvisande bilda av koncernens och moderbolagets ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen 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 19 mars 2018

Lennart Pihl
Styrelseordförande

Tryggve Sthen
Ledamot

Margareta Alestig Johnson
Ledamot

Ann-Christine Hvittfeldt
Ledamot

Ingvar Nilsson
Ledamot

Erik Tranaeus
Ledamot

Anna Elgh
Ledamot

Jonas Blomqvist
Personalrepresentant

Donny Sjöberg
Personalrepresentant

Jan Kilström
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2018
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 koncernredovisningen för Green Cargo AB för år 2017 med undantag för
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 36–38 samt 76–77. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
32–71 samt 76–77 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 ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits
av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar
inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 36–38 samt 76–77.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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 årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna
1–29, 31, 75 samt 78–80. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 koncernredovisningen 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 direktören 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 upptäcka 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:

R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E

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 granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 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 revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 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 osäkerhetsfaktorn 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, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 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 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 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 koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Green Cargo AB för år 2017
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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 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.
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, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 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 förvaltningen 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.

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 017

73

R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E

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
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 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
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särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 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 36–38 samt 76–77 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 International 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 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 19 mars 2018
KPMG AB

Jenny Jansson
Auktoriserad revisor
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ST YRELSE

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, Midway Holding AB och Myloc
Holding AB. Ledamot i Poolia AB.

Erik Tranaeus
Född 1975. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot
i styrelsen sedan 2016. Hemort Stockholm. Ledamot Orio AB och Specialfastigheter AB.

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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Född 1961. Civilekonom. Ledamot i styrelsen
sedan 2010. Hemort Göteborg. Vice VD för
Sjätte AP-fonden. Styrelseledamot i Wallenius
Wilhelmsen Logistics ASA.

Tryggve Sthen
Vice ordförande. Född 1952. Civilingenjör. Ledamot i styrelsen sedan
2008. Hemort Göteborg. Ledamot i
TitanX och Boston Power Inc.

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

Ann-Christine Hvittfeldt
Född 1966. Ekonom. Ledamot i styrelsen sedan
2011. Hemort Göteborg. Ordförande Integra
Engineering AB, VFG Utbildning AB, Cline Scientific
AB och Mymo AB. Ledamot i Luftfartsverket,
Modern Ekonomi AB, AA Bolagen AB och
Vadsbo SwitchTech AB.

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

Donny Sjöberg
Född 1973. Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan 2017.
Hemort Borlänge. Arbetstagarrepresentant utsedd av Fackförbundet ST.
Anställd sedan 1995.

Anna Elgh
Född 1963. Civilingenjör KTH och
Ex MBA Instituto de Empresa Madrid.
Ledamot i styrelsen sedan 2017.
Hemort Stockholm. VD Svenska
Retursystem AB.

Jonas Blomqvist
Född 1980. Facklig företrädare.
Ledamot i styrelsen sedan 2017.
Hemort Boden. Arbetstagarrepresentant utsedd av fackförbundet Seko.
Anställd sedan 2008.

L E D N I N GS G R U P P

Ledningsgrupp

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

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

Mats Munkhammar
IT-direktör. Född 1968.
I verksamheten sedan 2017.

Erik Johansson
CFO. Född 1978.
I verksamheten sedan 2017.

Sohana Josefsson
HR- och kommunikationsdirektör.
Född 1973. I verksamheten sedan 2008.

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

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

Richard Kirchner
Försäljningsdirektör. Född 1971.
I verksamheten sedan 2008.

Mikael Wågberg
Direktör juridik och inköp. Född 1973.
I verksamheten sedan 2010.
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O R D L I S TA

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 kompletterande 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 gemensamt 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 Brundtlandkommissionen (Världskommissionen för miljö och utveckling) och
definieras som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina
behov.” Hållbar utveckling beskrivs ofta som att en verksamhet ska vara
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Avkastning på eget kapital Årets resultat dividerat med genom
snittligt eget kapital.
Avkastning på operativt kapital Årets rörelseresultat dividerat med
genomsnittligt operativt kapital.
Bruttoinvesteringar Värdet av gjorda investeringar.
Jämförelsestörande poster Resultatposter som har betydande
inverkan på resultatet, och om de ej lyfts fram försvårar förståelsen för
bolagets underliggande operativa utveckling.
Medelantal årsman Medelantal årsanställda beräknat som heltidstjänster.
Nettoinvesteringar Värdet av gjorda investeringar minskat med
avy ttrade anläggningar inklusive återlagda avskrivningar för dessa.

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

Nettoskuld Räntebärande skulder minskat med Räntebärande tillgångar.

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

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

Lös lastbärare Anordning som kan lyftas lastad mellan olika transport
slag som lastbil, tåg eller båt. Exempel på lösa lastbärare är växelflak
och container.
Miljöprestanda Mätbar miljöpåverkan från verksamheten.
Nettotonkilometer Lastens vikt multiplicerad med debiterad transportsträcka. I avsnittet miljö avses verklig transportsträcka, inte debiterad.
Rangera Arrangera om vagnar i tåg, alternativt att ordna i led.
Trafiksäkerhetstjänst Att utföra arbetsuppgifter som omfattas av
krav enligt Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning för personal
med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.
Tillbud En händelse som under några andra betingelser kunde ha lett
till en olycka.
1 N yckeltalen är operationella och anses inte vara alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.

Operativt Kapital Räntebärande skulder med avdrag för kassa samt
kort och långfristiga placeringar plus eget kapital.
Räntebärande skulder Skulder som är belastade med utgifter för
ränta (leasingskulder, låneskulder,derivatinstrument samt avsättning
pensioner).
Räntebärande tillgångar Tillgångar vars avkastning bara beror på
valutaenheten, löptiden och kreditrisken (likvida medel, finansiella
placeringar)
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.
Soliditet Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande
dividerat med balansomslutningen vid periodens utgång.
Sysselsatt kapital Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande
inflytande plus räntebärande skulder.
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Postadresser:

Huvudkontor Hallsberg:
Green Cargo AB
Box 114
694 23 Hallsberg
Styrelsens säte Solna:
Green Cargo AB
Box 39
171 11 Solna
Besöksadresser:

Huvudkontor Hallsberg:
Kraftvärmegatan 2
694 32 Hallsberg
Kontor Solna:
Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Växel: 010-455 40 00
info@greencargo.com
www.greencargo.com

