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VD-ORD

VD har ordet – förberedda för vår viktigaste match
Ted Söderholm som är ny vd för Green Cargo sedan årsskiftet 2018/19 tar bland annat med sig tolv års erfarenhet från
DHL-koncernen.
Vad fick dig att lämna en global koncern
för att leda Green Cargo?
Jag kunde inte motstå utmaningen. Det finns många
likheter mellan bolagen som båda i hög grad får Sveriges industri att fungera. Jag tilltalas även mycket av att
den hållbara logistikprofilen som Green Cargo står för,
är helt rätt i tiden och en styrka som vi kan bygga på. Att
vända den negativa utvecklingen på Green Cargo och
skapa ett lönsamt växande företag med toppkvalitet, hög
precision och stort kundfokus samtidigt som vi behöver
bli en attraktiv arbetsgivare är något som helt enkelt lät för
spännande för att låta bli!
Din uppgift är att bygga ett starkt lag som ska skapa
god lönsamhet genom fokus på punktlighet, kvalitet
och effektivitet. Vilka är de viktigaste erfarenheterna du
tar med dig?
Jag är drillad i att leverera kvalitet på ett kostnadseffektivt
sätt, något som faktiskt går hand i hand. Jag strävar efter
att vara rätt okomplicerad och inkluderande som ledare,
det är inte en enmans-show. För att nå framgång krävs
support och samsyn i hela organisationen. Det skapar
man genom att vara tydlig om vägvalen framåt och med
en öppen tvåvägskommunikation under resan. Mitt mål är
att bygga ett ledarskap som gör det möjligt för varje medarbetare att våga fatta affärsmässiga och sunda beslut i
bolagets anda och för kundens bästa. Det ger kunderna
en bra helhetsupplevelse och innebär att vi alla kan vara
stolta över insatsen vid arbetspassets slut. På så sätt kan
vi tillsammans återskapa ett framgångsrikt Green Cargo.
Green Cargo har haft en svag finansiell utveckling under
antal år. Vilken är den största utmaningen för att kunna
vända till positivt resultat på nedersta raden?
 äget är allvarligt och vi har en rejäl utmaning framför
L
oss, det behöver vi vara ärliga med. Nu ska vi rusta hela
organisationen och ”komma i form” för att spela den
viktigaste matchen. Det handlar om att parallellt arbeta
med lönsamhetsstärkande åtgärder och säkerställa att
vi är kostnadseffektiva, ökar vår effektivitet och stärker
erbjudandet samt vår kvalitet, vilket inte minst är viktigt
om den svenska konjunkturen skulle vika nedåt. Det finns
dock ljuspunkter att hämta energi från, till exempel har ett
antal nya storaffärer och befintliga kunder säkrats under
2018 och för varje dag ökar klarheten kring vilka områden
som behöver punktmarkeras för att bli konkurrenskraftiga
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”

Mycket av den kunskap och erfarenhet som förändringen kräver
finns i organisationen – nu måste
vi plocka fram den och leverera.

och lönsamma. Mycket av den kunskap och erfarenhet
som förändringen kräver finns i organisationen, nu måste vi
plocka fram den och leverera.
Green Cargo har en stark marknadsposition inom gods
transporter på järnväg som står för cirka 20 procent av
transportarbetet i Sverige. Hur ser du att vi kan utveckla
erbjudandet och stärka konkurrenskraften?
 tt ta vara på digitaliseringens möjligheter är A och O
A
för alla organisationer. Jag tror att vi kan utveckla vår
förmåga att förenkla produkter och digitala gränssnitt i
nära samarbete med kunderna, lösningar som förenklar
både deras och vår egen hantering av logistikkedjan.
Ett annat område där vi borde kunna vinna ytterligare
konkurrenskraft är att tillsammans med åkerier och andra
transportslag utveckla intermodala lösningar som ger
verklig kundnytta – oavsett distans och komplexitet.

Solna i mars 2019

Ted Söderholm
Vd och koncernchef

C F O O C H O R D F Ö R A N D EO R D

Finansdirektörens kommentar
Omsättningen minskade med cirka fyra procent och uppgick
till 4 208 (4 337) MSEK. Omsättningen har påverkats av
tappade och minskade volymer. Volymutvecklingen har också
påverkats negativt av extrema väderförhållanden under årets
vinter- och sommarmånader.
Rörelseresultatet uppgick till -122 (1) MSEK inklusive en
miljökompensation om 95 (0) MSEK. Utfallet förklaras främst av
minskade transportvolymer i kombination med ökade fasta kostnader, främst inom IT samt ökade underhållskostnader av lok.
Årets resultat påverkades även negativt av sommarens extrema
väder samt störningar i infrastrukturen och brist på lokförare.
Ett program för att förbättra vår interna effektivitet har
sjösatts och från och med december driver vi trafiken genom
Danmark i egen regi. Vidare har de åtgärder som vidtagits för
att skapa en positiv utveckling i vår norska verksamhet börjat ge
resultat.
Vi har under året drabbats av tragiska olyckor där två av
våra medarbetare miste livet och en medarbetare blev allvarligt
skadad. Under hela året har arbetet fortsatt med att stärka
säkerhetskulturen genom programmet ”Säkra vanor”. Utfallet för
trafiksäkerhetsindex uppgick för helåret till 93,7 (95,2), vilket är
under årsmålet 95,5.
Punktligheten för helåret uppgick till 89,4 (93,2) procent
vilket är lägre än årsmålet på 95 procent. Att vi reducerade vår
trafik under sommarmånaderna räckte inte för att kompensera
för avstängningar och enkelspårsdrift.

Positivt är att vi under året tecknat nya transportavtal om totalt
880 (748) MSEK med bland andra Scandfibre Logistics, Stena
Recycling och Valsabina. Vi fick dessutom fortsatt förtroende
från SSAB. En affärsavgörande faktor var de Transmontanalok
som Green Cargo testkört under sommaren och nu investerar i.

Erik Johansson
CFO samt tillförordnad Vd 9 juli 2018 – 6 januari 2019

Styrelseordförande har ordet – Green Cargos
framgång ligger i våra egna händer
Mitt engagemang för Green Cargo är djupt rotat. Inte bara för
att jag var Vd för denna viktiga verksamhet under de sju första
åren som självständigt bolag, utan också för min respekt för
betydelsen av ett hållbart och väl fungerande godstransportsystem. Det är helt avgörande för att våra viktiga industriföretag,
alla snabbt växande digitala näringar och Sverige som handels
nation ska bibehålla och stärka sin konkurrenskraft. Green
Cargo har en viktig uppgift som aktör, samarbetspartner och
påverkare i denna kontext.
Återskapandet av ett framgångsrikt
Green Cargo har inletts
Järnvägens andel av långväga transporter motsvarar cirka 20
procent av den totala transportvolymen i Sverige. Green Cargo
står för drygt hälften av dessa transporter. Det belyser vikten av
att vi måste kunna möta våra kunders behov – varje dag, varje
avgång och varje leverans.
Ägare, styrelse och ledning har under 2018 gjort en strategisk översyn och en självkritisk genomlysning av bolaget. I den
situation Green Cargo befinner sig i, har vi valt att inte sätta en
ny strategi innan vi skapat en tydlig målbild för vad vi menar med
ett hållbart och framgångsrikt Green Cargo inom ekonomiskt,

socialt och miljömässigt ansvar. Till att börja med tar vi till vara
de tydliga förbättringspotentialer som snabbt genererar praktisk
och upplevd kund- och medarbetarnytta. Det gör vi genom att
tänka nytt och snabbt genomföra rätt åtgärder där den kompetens och erfarenhet som finns inom organisationen används på
>>>
bästa sätt.
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Vi måste leverera bättre
kvalitet med ökad kostnadseffektivitet.

Ökad kostnadseffektivitet, systematik och
kundsamverkan stärker kunderbjudandet
För att möjliggöra nödvändiga investeringar och för att vara en
förtroendeingivande samarbetspartner behöver bolagets finansiella situation hanteras med stort ansvar och planen framåt tydliggöras. En prioriterad åtgärd, för att återigen börja visa positiva
resultat och kassaflöden, har varit att analysera kunderbjudandet utifrån ett helhetsperspektiv innefattande leveransprecision,
prissättning, servicegrad, systematik och kundförtroende.
Slutsatsen är enkel. Vi måste leverera bättre kvalitet med ökad
kostnadseffektivitet. Med kvalitet menar vi både punktlighet
och regularitet. Vi ska hämta och leverera i tid och vi ska köra
utlovade avgångar. Vi måste även kunna visa att vår kostnadseffektivitet tål att jämföras med konkurrerande alternativ.
Förutsättningar finns
Det är upp till oss att definiera och förklara vilka förutsättningar
vi anser bör gälla i vår bransch. Jag är ingen anhängare av att
använda tvingande styrmedel för att föra över gods från ett
transportslag till ett annat. Vare sig kunder eller operatörer
tjänar på det.
Men det är positivt att de politiska partierna visar stort
intresse för att skapa rätt förutsättningar för det svenska
godstransportsystemet. Den godstransportstrategi som lagts
fram är ett lysande exempel på hur man med politiska åtaganden och ambitioner kan skapa bra förutsättningar för sjöfart,
järnvägstransporter och vägtransporter, och uppmuntra och
underlätta samspel mellan transportslagen. Det av regeringen
nybildade Godstransportrådet är ett skolboksexempel på hur
olika aktörer, varuägare och transportörer, sammanförs med
målet att skapa en konstruktiv samverkan.

Vi har inlett vår förändringsresa,
ödmjuka och rakryggade
Alla medarbetare i bolaget är delaktiga i kundleveransen,
oavsett om man jobbar som lokförare, planerare eller med
fakturering. Våra medarbetare ska kunna berätta om oss med
stolthet, om oss som leverantör och arbetsgivare och om vår roll
i samhället.
Utan medarbetarnas förtroende kan inte ett framgångsrikt
Green Cargo återskapas. Att medarbetarna har en säker arbetsplats att gå till är helt centralt. Under 2018 förlorade vi tragiskt
två medarbetare och en skadades svårt när de var i tjänst. Det
är inte acceptabelt. Därför är det en för oss alldeles särskilt
överordnad prioritering att ytterligare stärka säkerhetskulturen
och de föreskrifter och rutiner som omgärdar våra medarbetares
säkerhet.

”

Det är upp till oss att definiera
och förklara vilka förutsättningar
vi anser bör gälla i vår bransch.

Hur transportsystemet är uppbyggt kan vi framföra önskemål
om. Omvärldsläget i övrigt får vi förhålla oss till. Vi i styrelsen och
Ted och hans ledningsteam har en viktig uppgift att tillsammans med medarbetarna bygga ett lag som levererar hållbara
resultat till gagn för kunderna, för oss själva, för ägaren och för
samhället.
Mitt löfte är att vi kommer att ta en aktiv roll i de nationella
och internationella sammanhang som kan skapa bra marknadsoch infrastrukturförutsättningar för oss och för branschen. Målet
är att Green Cargo ska vara en samarbetspartner, aktör och
arbetsgivare som bidrar till ett konkurrenskraftigt och hållbart
näringsliv för hela Sverige.
Solna i mars 2019

Jan Sundling
Styrelseordförande
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Viktiga händelser under året
Nya affärer
Trots lägre transportvolymer är efterfrågan
på företagets tjänster fortsatt god. Under året
tecknades nya transportavtal med bland andra
SSAB, Scandfibre Logistics, Stena Recycling
och Valsabina. Sammantaget har Green Cargo
tecknat nya transportavtal för 880 MSEK under
2018.

Jan Sundling ny styrelseordförande
på Green Cargo
På Green Cargos bolagsstämma i april valdes nya
styrelsemedlemmar in i bolagets styrelse. Lennart
Pihl lämnade posten som ordförande och Jan Sundling tillträdde som ny styrelseordförande. Henrik
Höjsgaard med styrelseuppdrag för bland annat
Posten Norge och LGT samt Michael Thorén från
Näringsdepartementet, valdes in som nya ledamöter.

Extremväder och infrastrukturproblem
2018 inleddes med mycket svåra produktionsförutsättningar med sträng kyla och stora snömängder. Den påföljande värmeböljan med torka under våren och sommaren
med betydligt fler solkurvor och bränder än normalt genererade stora infrastrukturproblem och påverkade bolagets
produktion och Trafiksäkerhetsindex negativt.

Tre allvarliga arbetsplatsolyckor
I mer än tio år har Green Cargo redovisat
allt färre olyckor och sedan 2002 har antalet
olyckor halverats. Under 2018 inträffade
dock två svåra arbetsplatsolyckor där två
medarbetare skadades allvarligt och mycket
tragiskt avled av skadorna. Ytterligare en
medarbetare skadades svårt under året, då
ett av våra lok krockade med en timmerbil
vid en järnvägsövergång.
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Green Cargo tilldelas pris
Volvo Cars Quality Excellence Award är en utmärkelse
som uppmärksammar de leverantörer världen över som
möter Volvo Cars höga förväntningar. Faktorer som vägs in
är kostnadsmedvetenhet, resurseffektivitet och innovation,
likväl som att stödja Volvo Cars kärnvärden och miljöhänsyn. Av ett tiotal globala leverantörer inom logistik var
Green Cargo det enda järnvägsbolaget som fick pris.

Å R E T I KO R T H E T

Green Cargo avslutar samarbetet med
DB Cargo i det samägda bolaget
Green Cargo beslutade under 2017 att avsluta samarbetet
med DB Cargo i det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia. Under 2018 verkställde Green Cargo att producera
tjänsterna genom Danmark delvis i egen regi. Till tågtabellsskiftet, T19, fick Green Cargo ett eget trafiktillstånd och kör
både vagnslastlösning till Kolding och direktlinjen Belgien
Direct som ett första steg.

Ted Söderholm, ny vd för Green Cargo
I maj beslutade Jan Kilström att lämna posten som
vd för Green Cargo. Jan Kilström ersattes under en
period av bolagets CFO Erik Johansson. I november
utsåg Green Cargos styrelse, Ted Söderholm till ny
vd för Green Cargo AB. Ted kommer närmast från en
tjänst som vd på DHL Express Sweden. Ted tillträdde
sin tjänst på Green Cargo under januari 2019.

Initierade aktiviteter genererar stabil
verksamhet i Norge
Dotterbolaget i Norge redovisar ett förbättrat resultat för året jämfört med 2017. Verksamheten hade
stora utmaningar efter årsskiftet, som stabiliserades
under våren och följer sedan sommaren fastslagen
prognos. Ytterligare åtgärder och aktiviteter kommer
sättas in för att förbättra lönsamheten med målet att
skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet.
Nya Transmontanalok
Under sommaren 2018 levererades två nya Transmontanalok till Green Cargo. Loken testkördes under
en period och går från november i trafik mellan
Luleå-Borlänge. Loken är en del av Green Cargos
fordonsstrategi och de skapar möjligheter till ännu
effektivare logistiklösningar, särskilt i de tyngre transportuppläggen. För att ytterligare stärka konkurrenskraften beställde Green Cargo sex lok under april och
åtta lok under december 2018. Dessa levereras 2019
respektive 2020.

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 018

9

G R E E N C A R G O I KO R T H E T

Sara Borén, radioloksoperatör
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Green Cargo på två minuter
Green Cargo erbjuder hållbara logistiklösningar för det skandinaviska
näringslivet. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av
Näringsdepartementet. 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 är den enskilt största järnvägsoperatören för gods
i Sverige. Vi kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter
10 000 lastbilstransporter på vägnätet. Green Cargo har en
stor geografisk täckning inklusive ett stort antal lastnings- och
lossningspunkter nationellt. I vårt nätverk trafikerar vi cirka 300
platser i Sverige, Norge och Danmark och med samarbetspartners når vi hela Europa.
Många av våra kunder finns inom branscher som kemi/energi,
verkstadsindustri, fordonsindustri och dagligvaruhandel. Den
svenska regeringen och EU har höga mål för minskad klimatpåverkan. Green Cargo, med sin tydliga miljöprofilering, är en del
av lösningen för att nå dessa mål. Vi levererar storskaliga fossilfria transporter med eltåg som har låg energiförbrukning och
där elen kommer från förnybara källor. Vår verksamhet möjliggör
för andra företag att minska sin klimat- och miljöpåverkan.
Green Cargos kunder erbjuds möjligheten att köpa Bra
Miljöval-märkta transporter. Bra Miljöval är den enda miljömärkning där kraven utformas helt av en oberoende natur- och
miljöorganisation, Naturskyddsföreningen. Transporterna säkrar

Green Cargos andelar av gods
transporter på järnväg i Sverige 2018
(tågkilometer)

att en hög andel av transporten körs energieffektivt på räls och
med mycket låg klimatpåverkan. Bra Miljöval-märkta transporter

bidrar även till att mer hänsyn tas till den biologiska mångfalden
vid elproduktion.
Green Cargo arbetar integrerat med kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt trafiksäkerhet. Green Cargo är certifierade enligt ISO
9001:2015, IS0 14001:2015 samt OHSAS 18001:2007.

Anställda:

1 800

Lok:

360

Vagnar:

5 000

Lastbilar:

Nätverk av speditörer som består
av cirka 200 åkerier i Sverige

Omsättning:

4,2 miljarder SEK

Volymer:

11 miljarder nettotonkm

Fördelning mellan transportslagen,
Green Cargos transportarbete 2018
Dieseltåg 2,6% Lastbil 1,8%

Övriga
tågoperatörer
39%

Green
Cargo
61%

Källa: Trafikverket

Eltåg
95,6%

Källa: Green Cargo

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 018

11

O M VÄ R L D

Nödvändig utveckling av transportsystemet
Tåget är det mest energieffektiva och minst miljöbelastande trafikslaget.
För att vi ska kunna nå både EU:s och Sveriges ambitiösa klimatmål, är
lösningen samverkan mellan olika transportslag där järnvägstransporter
bör vara förstahandsvalet för den långa sträckan.
Trafikpolitisk utveckling i EU i ljuset av FN:s
klimatkonferens COP 24
EU:s arbete med att öppna upp det europeiska järnvägssystemet för konkurrens påverkar Sverige. I EU:s plan får järnvägen
en viktigare roll i framtidens resor och transporter, inte minst
kopplat till målet att minska utsläppen av växthusgaser från
transportsektorn.
Inför klimatkonferensen COP24 i Katowice i Polen presenterade EU-kommissionen en ny långsiktig strategi för minskning
av utsläppen av växthusgaser där målet är klimatneutralitet till
2050. Strategin omfattar en rad olika områden däri inbegripet transportsektorn. I strategin anges järnväg som den mest
effektiva lösningen för godstransporter över medellånga till
långa avstånd. Genom att eliminera operationella och tekniska
barriärer mellan nationella nätverk och främja innovation vill
kommissionen skapa effektiva järnvägslösningar.
TEN-T för effektivare järnvägstransporter inom EU
År 2010 antog EU en förordning om nio godskorridorer för att
driva på utvecklingen mot effektivare och attraktivare järnvägstransporter på EU:s inre marknad, det så kallade TEN-T
– Transeuropeiska transportnätet. TEN-T-förordningen har som
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syfte att avlägsna flaskhalsar samt bygga, återställa och uppgradera infrastrukturlänkar mellan medlemsstaterna. Stomnätet
ska vara färdigställt senast år 2030. Det övergripande nätet har
en längre tidshorisont och ska vara klart till år 2050. Det finns
ett antal krav som Sverige som medlemsland ska uppfylla för
stomnätet:
F
 ullständig elektrifiering av spår och i den utsträckning det
är möjligt för eldriven tågtrafik även på sidospår
F
 ör stomnätets godstrafiklinjer i enlighet med TEN-Tförordningen: minst 22,5 tons axellast
1
 00 km/tim linjehastighet och möjlighet till trafik med
tåg som har en längd på 740 m
ERTMS ska vara infört i hela stomnätet.
Forskning och innovation för
överföring av trafik till järnväg
Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska
europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem och har funnits sedan 2009. Det är ett offentligt-privat samarbete där Trafikverket är en av medlemmarna. Projektet ska
fokusera på forskning, innovation och marknadsdrivna lösningar

O M VÄ R L D

samt snabba upp införandet av nya och avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster. Projektet ska dels bidra till att
förverkliga EU:s ambitioner om överflyttning av trafik från väg till
järnväg, dels stödja europeisk järnvägsindustris konkurrenskraft
och förverkligandet av ett gemensamt europeiskt järnvägssystem. Specifika förväntade nyttor av projektet är halverade
livscykelkostnader för järnvägstransporter, fördubblad kapacitet
och ökad tillförlitlighet och punktlighet med 50 procent jämfört
med dagens nivåer.
Godstransportstrategi för ett bättre Sverige
I juni 2018 presenterade regeringen en ny godstransportstrategi
för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.
Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem
där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens
kapacitet. Precis som i EU:s strategi, har den svenska regeringen identifierat godstransporters betydelse för flera politiska
mål, däribland de transportpolitiska målen, näringspolitiska mål
samt Agenda 2030 och Sveriges klimatstrategi.
Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria
välfärdsländer med noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045.
Den nya Klimatlagen som trädde i kraft vid årsskiftet innehåller
ett nytt mål för klimatpolitiken avseende inrikestransporter:
senast år 2030 ska utsläppen vara minst 70 procent lägre
jämfört med 2010 års nivå. Det är ett unikt och radikalt mål som
kräver att fler transporter av såväl gods som personer sker på
järnväg.
I tillägg till godstransportstrategin har även regeringen
beslutat om en rad olika uppdrag till bland andra Trafikverket.
För järnvägssektorn är tre uppdrag av särskilt stor betydelse:
U
 ppdrag för att verka för bättre förutsättningar för gods
transporter på järnväg och sjöfart, N2018/04481/TS
 ppdrag att intensifiera arbetet med att främja intermodala
U
järnvägstransporter, N2018/04483/TS
U
 ppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan
främjas, N2018/04589/TS
Gemensamt för samtliga tre ovan nämnda uppdrag är att Trafik
verket ska identifiera vilka åtgärder som krävs för att en ökad
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart
ska ske.
Infrastruktur
Hösten 2017 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell
plan för transportsystemet 2018–2029 till regeringen. Planen
genomsyras av ökande anslag till järnvägssystemet. Trafikverkets fokus är att åtgärda akuta flaskhalsar samt drift, underhåll
och reinvesteringar i det befintliga systemet. De stora satsningarna på fyrspår Hässleholm – Lund och dubbelspår Hallsberg
– Mjölby är positiva, liksom kapacitetsökningar på Ostkustbanan
och Västkustbanan.

Världens längsta väg- och
järnvägstunnel möjliggör ökad
import och export
Fehmarn Bält-förbindelsen är en fast förbindelse
mellan Rödby i Danmark och Puttgarden i Tyskland och kommer bli världens längsta väg- och
järnvägstunnel. När förbindelsen väl står klar
möjliggör den för ökade transporter av såväl den
gränsöverskridande passagerar- som godstrafiken.
Fehmarn Bält-förbindelsen möjliggör både ökad import
och export av råvaror och förädlade produkter för det
svenska näringslivet och kommer ge stor tillgång till
nya marknader. Ledtiderna kommer att kapas för Green
Cargos direkttåg med 2–3 timmar till Europa, med nya
affärsmöjligheter som följd. Förbindelsen kommer att bli
världens längsta väg- och järnvägstunnel och är en av de
största planerade satsningarna på infrastruktur inom EU.

”

Fehmarn Bält är en viktig
infrastrukturell satsning
för gränsöverskridande
godstrafik.

För att godstrafiken ska kunna dra nytta av den minskade
ledtiden måste beslut tas som ökar standardiseringen för
järnväg genom Europa. Några exempel är att dokumentationshanteringen måste bli effektivare; en järnvägsoperatör
måste hantera 16 gånger mer dokumentation än lastbilsåkerierna. Språkfrågan måste hanteras; lokföraren måste kunna
språket i det land man trafikerar, vilket lastbilschauffören inte
behöver. Dessutom finns det ett stort behov av att samordna
banarbeten i Europa på ett bättre sätt. Om inte detta faller på
plats förloras den möjlighet som den nya infrastrukturen ger.
Vid ett High Level Freiht Meeting i Wien 2018
enades alla vd:ar inom järnvägseuropa, representanter
från EU-kommissionen och stora transportköpare om en
målbild för 2030, som innebar att järnvägens andel av det
totala transportarbetet ska vara 30 procent från dagens
18 procent. Det innebär nästan är en fördubbling på tolv
år. Då blir Fehmarn Bält en viktig infrastrukturell satsning
för att nå dit.
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Green Cargo – en hållbar logistikpartner
med miljösmarta transportlösningar
Green Cargos vision beskriver syftet med vår verksamhet. Visionen är styr
ande för hur vi tänker, vad vi gör och hur vi kommunicerar. Hållbarhet är
sedan länge en naturlig del i vårt arbete. För oss omfattar begreppet en helhetssyn på ansvarsfullt och hållbart 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 med fokus
på en säker arbetsmiljö samt en långsiktigt hållbar ekonomi.
Green Cargo är en viktig del av näringslivet i Sverige. Dygnet
runt transporterar våra godståg råvaror från skogar och gruvor
till processindustrins anläggningar och konsumentvaror till
detaljhandeln. Logistiksystemet lägger grunden för Sveriges
välstånd och konsumtion, och produkterna tar i många fall tåget
innan de möter konsumenterna.
Den svenska regeringen och EU har högt ställda mål för
minskad klimatpåverkan. Sommaren 2018 presenterade regeringen en ny nationell godstransportstrategi. Strategin syftar
till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och
hållbara godstransporter. Strategin tar även sikte på framtidens
moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta och nyttjar järnvägens fulla potential.
Järnvägens andel av de långväga godstransporterna på
den svenska marknaden har, i volym räknat, legat relativt stabilt
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runt 20 procent under de senaste decennierna. Samtidigt har
vägtransporterna ökat och sjötransporterna minskat i motsvarande omfattning. Traditionellt har järnvägen sin styrka vid stora
volymer och långa avstånd, vilket tillsammans med miljöaspekterna har gett tåget dess främsta konkurrensfördelar.
Storskaliga fossilfria transporter
Green Cargo är en viktig aktör för att realisera regeringens
godsstrategi. Redan idag levererar vi storskaliga fossilfria transporter med eltåg. Våra transporter drivs med låg energiförbrukning och förnybar energi. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg och klimatpåverkan per transporterad godsvikt
är mycket nära noll.
Green Cargo är en central del av det skandinaviska
näringslivet och vi hjälper svenskt näringsliv att nå sina miljömål.

VISION

AFFÄRSIDÉ

Järnvägslogistik
i världsklass.

Vi utvecklar och levererar
effektiv och hållbar järnvägslogistik
med Skandinavien
som hemmamarknad.

VÄRDERINGAR

MÅLOMRÅDEN

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

Säkerhet, Medarbetare,
Miljö, Kvalitet, Finans.
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Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag. Järnvägstransporter bör väljas när så är möjligt och
kopplas ihop med andra transportslag när så behövs.
Stort nätverk som länkar Skandinavien
med övriga Europa
Green Cargo binder samman närmare 300 platser i Sverige,
Norge och Danmark 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 och Trondheim.
Green Cargos transportarbete sker till drygt 95 procent med
eltåg, cirka 3 procent med dieseltåg och cirka 2 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.

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Green Cargo har under året analyserat FN:s globala mål för
hållbar utveckling och identifierat vilka mål bolaget kan bidra

Stor branschexpertis ger bättre logistiklösningar
Green Cargo är den största järnvägsoperatören för gods i Sverige. Erfarenheten av godstransporter är bred inom företaget –
både när det gäller järnvägslogistik och lastbilstransporter. Med
en branschindelad försäljningsorganisation som har ett helhetsansvar för respektive bransch har bolaget en stor förståelse för
marknadens och kundernas behov. De branschutmaningar som
finns gällande kostnadseffektivitet, stabila leveranser, varierande
last, flexibilitet och hållbarhet hanteras inom de logistiklösningar
vi utvecklar.
Bolagets 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.

till. Vi har valt att fokusera särskilt på tre mål under kommande treårsperiodl. Läs mer om målen på sidorna 24–25.
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Bransch: 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.
Bransch: 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
anpassade 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.

Bransch: 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 och nära samarbeten med kunden är nödvändigt
för att anpassa transportlösningen till deras behov.
Fordonsstrategi för ökad kapacitet och
minskade transportkostnader
Som en del av bolagets fordonsstrategi och för att möta kundernas behov har Green Cargo stärkt bolagets fordonsflotta
och köpt nya sexaxliga lok av modell Softronic Transmontana
(MB-lok). Loken skapar möjligheter till ännu effektivare logistiklösningar, särskilt i de tyngre transportuppläggen. De ger inte
bara ökad kapacitet och säkerhet, utan sänker även transportkostnaden för bolagets kunder.
Köpet av loken gör att Green Cargo ökar effektiviteten
rent logistiskt, men får också ökad kapacitet och lägre underhållskostnader. Loken har en rad tekniska anpassningar för vårt
nordiska klimat. Desssutom ger den ökade dragkraften i sig en
lägre påverkan på miljön, eftersom det totalt sett går åt mindre
energi jämfört med att köra flera lättare tåg.
I samråd med kunder pågår olika vagnutvecklingsprojekt; nya
containervagnar med ny lastutrustning anpassat för timmer, nya
rundvirkesvagnar som är anpassade för att ta mer volym per tågmeter och vagnar utrustade med skivbromsar för minskat slitage
på hjulskiva och förlängd livslängd på hjulen som några exempel.

Nya lok – Transmontana
Under sommaren 2018 levererades två nya Transmontanalok till Green Cargo. Loken är en del av Green
Cargos fordonsstrategi och de skapar möjligheter till
ännu effektivare logistiklösningar, särskilt i de tyngre
transportuppläggen.
Transmontaloken är sexaxliga och har en dragkraft som
möjliggör att vi kan köra tåg med ett dragande lok på upp till
3 000 ton, motsvarande dubbelt så mycket som ett konventionellt Rc-lok. Loken är moderna och utrustade med återmatande
elbroms, och sofistikerat slirskydd.
Loken har en blandning av beprövad teknik med en svensk
boggikonstruktion samt modern elektronik vilket resulterar i en
blandning av det bästa från förr kombinerat med det bästa från nu.
Kort om loken
Fordonstillverkare: Softronic
Effekt: 6 000 kW
Tjänstevikt: 123 ton
Längd: 21 meter
Antal axlar: 6
Multipelkörbar: Ja
Återmatande elbroms: Ja
Radiostyrning: Nej, men kommer installeras
Tågskyddsystem: ATC2 (ERTMS/STM från lok nummer tre)

16

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 018

A F FÄ RS M O D E L L , S T R AT EG I O C H LO G I S T I K LÖ S N I N G A R

Innovativa lösningar för proaktivt tågunderhåll
Flera olika typer av detektorer har installerats av Trafikverket.
Omkring 200 av dessa finns i dag utplacerade längs det svenska
järnvägssystemet. Detektorernas primära syfte är att skydda
spåranläggningen från att skadas på grund av defekta fordon.
Trafikverket har också utrustat banan med RFID-avläsare som
kan identifiera fordonsindividen genom att läsa av fordonens
RFID-brickor.
Green Cargo får automatiskt information från detektorerna
och använder registrerade värden tillsammans med vår programvara för proaktivt underhåll. Genom att sätta egna larmvärden
samt analysera de värden som systemet ger, kan vi i ett tidigt
läge identifiera hjulskador som utvecklats över tid, till exempel
utmattningsskador på hjulens löpytor samt ojämnt slitna löpytor
(defekta hjul). Detta ger oss ökat utrymme för välplanerade
underhållsåtgärder och minimerar risken för produktionsstörningar.
Stort fokus på säkerhet
Säkerhet lägger grunden för kvaliteten i Green Cargos leverans
till kunderna, ger medarbetarna en tryggare arbetsmiljö samt
minskar kostnader och eventuell miljöpåverkan. Vårt säkerhetsarbete syftar till, utöver att uppfylla järnvägslagen och kraven
från nationella transportmyndigheter, att förhindra alla typer av
olyckor i verksamheten.
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.

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. Nyckeln till framgång inom Säkra vanor är att
kommunikationen kring risker och riskbeteenden sker genom
öppen och ärlig dialog mellan personal och arbetsledning. Under
året har vi dock haft tre allvarliga olyckor. Läs mer om vårt
säkerhetsarbete på sidorna 32–33.
En verksamhet med hållbarhet i fokus
Hållbarhet genomsyrar hela Green Cargos verksamhet. Tack
vare att 95 procent av vår lokdrift går på fossilfri el gör vi ett lågt
koldioxidavtryck och kan bli en möjliggörare för svenskt näringsliv att nå de klimatmål Sveriges regering satt.
Green Cargo har under året tagit ytterligare steg i utvecklingen av bolagets hållbarhetsarbete och formaliserat såväl
prioriteringar som styrning och uppföljning inför 2019. Under
året som gått genomfördes en intressentdialog och en väsentlighetsanalys för att identifiera de frågor som är viktigast, både
för bolaget och för bolagets viktigaste intressenter. Läs mer om
intressentdialog och väsentlighetsanalys på sidorna 22–23.
Green Cargo har även kartlagt de viktigaste frågorna i
relation till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål, för
att se hur bolaget kan bidra till att målen uppnås. Läs mer om de
globala hållbarhetsmålen på sidorna 24–25.

Tågsimulatorer hjälper Green Cargos förare att träna på
oförutsedda händelser och förstärka säkerhetsbeteenden
Den långsiktiga satsningen med att påverka säkra
beteenden hos medarbetare och chefer är etablerad
som en naturlig del av bolagets verksamhet. För att
ytterligare förstärka kompetens och säkerhetsbeteenden hos våra förare har Green Cargo nio tågsimulatorer, speciellt anpassade för godstrafik, till hjälp som en
del av bolagets interna utbildningsverksamhet.
– Genom att använda simulatorer kan vi erbjuda situationsbaserad utbildning till våra förare. De får träna på särfall, som inte går
att träna på ute i verkligheten. Syftet är att skapa förståelse för
hur man på bästa sätt kan hantera oplanerade saker under färd,
berättar Robert Nordin, på Green Cargos produktionsskola.
Simulatorn utvecklas inom ramen för VTI:s användarforum
TUFFA (Tågsimulator Utvecklingsforum För Användare) som
Green Cargo är en av medlemmarna i. Användarnas behov och
önskemål avgör vad som utvecklas. Även relevant forskning
som genomförs av VTI kommer medlemmarna till nytta.

– Inom tågbranschen finns behov av att träna samma
saker i simulatorerna. Det gör att vi samarbetar kring
innehållet i och utvecklingen av dessa. De simulatorer som
vi använder är dock helt anpassade för godstrafik, berättar
Robert.
Det är vid LUV:en (Lärande Uppföljande Verksamhet), en
utbildning som all produktionspersonal ska genomgå inom
en två-årscykel, som personalen får träna i simulatorerna.
Vid utbildningen blir det tydligt vad deltagarna behöver träna
extra på samt vad Green Cargo kan utveckla och förbättra i
utbildningen.
– Idag har vi fokus på lokförare och träning av situationer
för dem. Men vi kommer även tillsammans med branschen
att utveckla moduler för växling, så att fler ur produktionspersonalen kan få möjlighet att träna. Och vi skulle även
vilja utveckla den nuvarande ERTMS-modul som finns idag,
berättar Robert.
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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
arbetsvillkor för personalen samt genom
en långsiktigt hållbar ekonomi.

Målområden för hållbart företagande
För att säkerställa hållbart företagande arbetar Green Cargo
med fem målområden som alla är betydande för vår verksamhet;
Säkerhet, Medarbetare, Miljö, Kvalitet och Finans.
Målområde Säkerhet
Säkerhet lägger grunden för kvaliteten i Green Cargos leverans
till kunderna, ger medarbetarna en tryggare arbetsmiljö samt
minskar kostnader och eventuell miljöpåverkan. Vårt säkerhetsarbete syftar till, utöver att uppfylla järnvägslagen och kraven
från nationella transportmyndigheter, att förhindra alla typer av
olyckor i verksamheten.
Målområde Medarbetare
Våra medarbetare är nyckeln för att vi ska kunna nå bolagets
vision om järnvägslogistik i världsklass. Vi vill erbjuda en attraktiv
arbetsplats och säkerställa att alla inom organisationen har rätt
kompetens och motivation för att kunna leverera effektiv hållbar
logistik.

Socialt ansvarstagande
Vi ska alltid agera med hänsyn till vår omgivning och vi bär på
ett ansvar att bidra till ett väl fungerande samhälle och svensk
industri. Vår verksamhet är en säker och attraktiv arbetsplats
och vi har en öppen och inbjudande dialog
med våra intressenter.

Liten klimatpåverkan
Vi arbetar ständigt för att minimera vår verksamhets
klimatpåverkan. Vi erbjuder våra kunder klimatsmarta och
tydliga logistiklösningar och skapar ökad insikt och
förståelse för transporters påverkan på miljön.

Målområde Miljö
Transportsektorn står idag för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Att flytta vägtransporter till järnväg är en viktig del
för att uppnå de svenska klimatmålen. Transporters miljöpåverkan får en allt större betydelse för valet av transportlösning och
Green Cargo levererar redan idag storskaliga fossilfria godstågs
transporter. Trots redan god miljöprestanda, behöver vi arbeta
systematiskt med att minska den miljöpåverkan vi har.
Målområde Kvalitet
Högkvalitativa leveranser säkerställer Green Cargos långsiktiga
förmåga till lönsamhet och nya affärer. Målområde Kvalitet ska
säkerställa att vi uppfyller och överträffar kundernas förväntningar på transport- och logistiktjänster. Vi vet att punktlighet
och regularitet, dvs. att vi kommer fram till kund inom utlovad
timme och att vi kör de tåg vi har planerat att köra, är de viktigaste parametrarna för våra kunder tillsammans med korrekt
störningsinformation och stabilitet i leveransen.
Målområde Finans
För Green Cargo handlar hållbarhet om en helhetssyn på
ansvarsfullt företagande. Det innebär att bolagets verksamhet
måste vara ekonomiskt hållbar och nå tillräcklig lönsamhet för
att klara framtida investeringar och utveckling.
Läs mer om respektive målområde på sidorna 32–43.

Ekonomisk hållbarhet
Hållbara löften i våra erbjudanden leder till långsiktiga
och förtroendefulla relationer med våra kunder med målet
att nå ett uthålligt finansiellt resultat.
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Risker och riskhantering
Risktagning och hantering av risker är en naturlig del av all
affärsverksamhet. God kunskap om risker är nödvändig så att
aktiviteter kan planeras och vidtas för att minimera de negativa
konsekvenserna och för att relaterade möjligheter kan tillvaratas på bästa sätt. Såväl strategival och daglig verksamhet som
skeenden i omvärlden medför risker. Bedömning och hantering
av risker ingår som en integrerad del i Green Cargos verksamhet
och inom alla områden. Läs mer om Green Cargos risker på
sidorna 52–54 i förvaltningsberättelsen.
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Kalle Lindh Vargas Operativ chef, OC

Möt Kalle, operativ chef på Green Cargo
Kalle Lindh Vargas arbetar som operativ chef, OC, på Green Cargo. I sin roll ansvarar Kalle för
den dagliga driften och samordnar, prioriterar och tar beslut då produktionen kräver justeringar
i ett operativt skede. För att det ska fungera krävs en nära dialog med övriga operativt styrande
funktioner och med produktions- och kundservicepersonal på Green Cargo.
En vanlig dag börjar med att Kalle, i sin roll som OC, tillsammans
med funktionerna operativa driftledare och leverans/transportledning summerar gårdagens och nattens produktion och ser
över eventuella kvarstående produktionsstörningar. Därefter
är det planering som gäller, både för det närmaste och för de
kommande dygnen. Fokus är att leverera det som är avtalat med
god kvalitet.
 i har dagliga interna produktionsmöten med kollegorna
V
på kundservice och planering där vi ser över hur dygnen
framför oss ser ut, bland annat för att se hur personaloch resurstillgången ligger och hur produktionsflödet
flyter i övrigt, säger Kalle Lindh Vargas.
En av utmaningarna är infrastrukturproblem som finns runt om
i järnvägsnätverket. Andra är oplanerade händelser. Så fort ett
omlopp brister riskerar det att bli dominoeffekter med brister i
både lok- och personalplanering. Det innebär att Green Cargo
får planera om de nästkommande dygnen utifrån det nya resurs
läget. Men en vanlig vecka, utan större störningar, går oftast
väldigt bra.
 i är sammanlagt fyra operativa chefer som delar på
V
ansvaret och arbetar i skift under veckorna. Det är alltid en
av oss som har jour. Vi har mycket kontakt med Trafikverket
men även med andra infrastrukturägare gällande övergripande operativa frågor om prioriteringar eller andra ärenden vad gäller kapacitet i infrastrukturen, berättar Kalle.

Rollen som OC är viktig för Green Cargo. En av ansvarsuppgifterna handlar om att utvärdera eventuella störningar och
produktionsförändringar. Dialogytorna är många och en OC har
en samordnande roll för att hantera och göra det bästa utifrån
de produktionssituationer Green Cargo står inför, men också
för att de bidar till att tillgodose kundens behov av leveranser.
Jobbet som OC går ofta ut på att försöka gräva fram så mycket
information som möjligt om objektet eller produktionsstörningen
i fråga, för att kunna ta beslut som är rätt både för kund och för
Green Cargo.
Att få bra och rätt input från alla berörda i respektive situation är jätteviktigt. Men min roll inbegriper även att coacha
och ge feedback till våra medarbetare så att de kan ta rätt
beslut i sina respektive funktioner, säger Kalle.
Kalle tycker att det bästa med rollen som operativ chef är att
jobba med så många kunniga kollegor. Att arbeta nära produktionen och beslutsvägarna är viktigt i rollen.
 i är ett stort team på Green Cargo som varje dag jobbar
V
för att hålla så god kvalitet som möjligt mot kund, allt
från personal på driftcenter och kundservice till de som
arbetar med underhåll eller i produktion. Det är fantastiskt
och jag lär mig något nytt varje dag. Ingen dag ser likadan
ut vilket också är en del av charmen med järnvägsbranschen, avslutar Kalle.
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Anders Lindström lokförare och instruktör

Möt Anders, lokförare och instruktör på Green Cargo
Anders Lindström arbetar som lokförare och instruktör på Green Cargo. Ett omväxlande arbete
och ingen dag är den andra lik. Ena dagen kör han tåg, en annan växlar han åt kund och den
tredje håller han i utbildningar, följer upp eller examinerar lokförare eller bangårdspersonal.

Bolagets medarbetare är nyckeln till Green Cargos framgång. Av
de cirka 1 800 medarbetarna arbetar ungefär 850 som lokförare,
120 av dessa är så kallade instruktörer. Instruktörer används för
att hålla i utbildningar för både lok- och bangårdspersonal.
Inom järnvägsbranschen måste alla lokförare utbildas internt
för att få köra specifika lok, oavsett om föraren är nyutexaminerad eller erfaren men behöver vidareutbildning. Instruktörerna
är i regel även bland de första som nyutexaminerade lokförare
träffar. Den bild instruktörerna förmedlar av Green Cargo som
företag kan många gånger påverka var de nya lokförarna väljer
att arbeta kvar. Instruktörerna har därför en mycket viktig roll på
Green Cargo.
Anders Lindström har arbetat på Green Cargo sedan bolaget startades 2001 men har nästan 25 år års erfarenhet inom
järnvägsbranschen. Anders arbetar som lokförare och instruktör.
Han har en bred roll eftersom han både kör tåg, utbildar och
examinerar personal samt arbetar som stöd för närmaste gruppchef och produktionspersonal gällande exempelvis produktionsupplägg på orten där han är stationerad.
 om instruktör är en av de största utmaningarna att hålla
S
bra utbildningar så att eleverna förstår men också tycker
det är roligt och intressant. För mig är det också viktigt
att vara med och bidra till en trygg och säker arbetsplats
där alla trivs. Jag vill vara en bra förebild och företagsrepresentant när jag möter människor både på och utanför
arbetstid, säger Anders Lindström.
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Att arbeta som lokförare innebär mycket eget ansvar och krav
på expertkunskaper inom det lok- och vagntekniska området. Att
vara påläst och förberedd på vad som ska göras är viktiga parametrar för att Anders ska kunna leverera sina åtaganden internt.
 m jag ska kunna vara en bra instruktör måste jag ha koll
O
på och kontroll över vad som ska utföras men även hur det
ska utföras. Det är viktigt att vara tydlig och kunna hitta de
eventuella kunskapsbrister som finns och hjälpa den som
behöver mer utbildning. Vi instruktörer vill hela tiden bidra
till att ge bästa möjliga förutsättningar till den personal som
arbetar på Green Cargo, säger Anders.
Anders tycker att det finns många saker som är bra med att
arbeta på Green Cargo. Framförallt är det omväxlande med tågkörning ena dagen och utbildning eller examinering den andra.
Sedan tycker jag att vi har bra anställningsvillkor med
ersättning för sjukvård, medicin samt friskvård och att
vi är duktiga på att ta hand om vår personal. Vi är den
största godsoperatören på järnväg idag och det finns alltid någon kollega som kan hjälpa till var man än befinner
sig. Dessutom tror jag att det kommer ske en överflyttning av gods till järnväg de kommande åren vilket känns
mycket spännande, avslutar Anders Lindström.
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Stina Palm Operational Account Manager

Möt Stina, OAM på Green Cargo
Stina Palm arbetar som OAM, Operational Account Manager, på Green Cargo. Syftet med
rollen är att se till att Green Cargo levererar enligt det åtagande vi har mot kund. Det är
en viktig funktion för att fånga upp kvalitetsavvikelser, analysera och anpassa kundernas
transportsystem månadsvis eller vid större störningar och banarbetsanpassningar.
Green Cargo strävar alltid efter att ha nöjda kunder. Stor del
av Stina Palms jobb innebär att anpassa och justera kunders
transportsystem efter de förutsättningar som ges. Jul, nyår och
semesterstängningar är exempel på perioder då extra justeringar kan behöva göras men när volymer ökar behöver också
systemet öka. Då är Stinas funktion viktig.
Att ta fram statistik, göra kvalitetsuppföljningar och ha
möten både internt och med kund är vad Stinas vardag bland
annat består av. Det gäller att ligga i fas om något oförutsett
skulle hända i nätverket och som kan påverka Stinas kunder.
I somras skedde en tågurspårning på sträckan mellan Olofström och Älmhult som påverkade nätverket och den kund
som Stina arbetar mest med.
Att ha en nöjd kund trots att allt inte går som planerat
är en av mina största utmaningar. Vid tågurspårningen
i somras lyckades vi med att på ett dygn ställa om hela
upplägget och köra från en annan avgångsplats istället.
Alla tågen gick i tid men i ett helt nytt systemtågsupplägg,
tre omlopp per dag till en destination och ett omlopp per
dag till annan. När vi då får en 5:a i kundnöjdhet under en
så intensiv period, då har vi lyckats, säger Stina.

I en perfekt värld behövs ingen OAM men där är vi inte
idag. Idag behövs någon som håller ihop och koordinerar
våra stora upplägg. Vi OAM:er blir kundens väg in i Green
Cargo när de behöver få svar på frågor kring planering,
produktion och kvalitet etcetera. Funktionen innebär
mycket varierande arbetsuppgifter och ingen vecka är
den andra lik. Kunderna ger oss ständigt nya utmaningar,
säger Stina.
Stärkt konkurrenskraft är viktigt inom järnvägs- och logistikbranschen idag och Stina Palm och hennes tjänst som OAM
bidrar till det i allra högsta grad.
Vi arbetar ständigt med förbättringar och optimering. Vi
ska vara experter på uppläggen och veta vad kunden
behöver både på kort och på lång sikt. Green Cargo ska
alltid ligga steget före och vara ett tryggt och konkurrenskraftigt val. Och här kan jag som OAM bidra, avslutar
Stina.

För Stina är det viktigt att säkerställa att alla processer i kedjan
fungerar för att hon ska kunna leverera sina åtagande internt
och externt.
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INTRESSENTER

Green Cargos intressenter
Green Cargo har en rikstäckande verksamhet som påverkar många på
olika sätt. Vi både vill och förväntas leva upp till högt ställda krav från
många av våra intressenter. Kunder, medarbetare och ägare är centrala
men fler aktörer är en del av 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. En förutsättning för att vi ska kunna leva
upp till de krav och förväntningar, som ställs på bolaget, är att vi

Medarbetare
Våra medarbetare är en
viktig förutsättning för
Green Cargos framtid.
Deras engagemang och prestation är
avgörande för att vi ska kunna leverera
en effektiv och hållbar järnvägslogistik.
Green Cargo strävar efter att vara en
attraktiv arbetsgivare med uttalad hållbarhetsprofil och ha ett gott ledarskap.
Vi ska erbjuda en trygg arbetsmiljö och
stimulerande arbetsplats.

Kunder
Våra kunder ställer
höga krav på tillförlitliga
järnvägstransporter både
vad gäller punktlighet och proaktivitet.
Ett samarbete med Green Cargo ska ge
trygg vetskap om att transporterna sker
med minimal klimatpåverkan, goda och
säkra arbetsvillkor för personalen samt
ge en långsiktigt hållbar ekonomi. Vår
relation med våra kunder är avgörande för
vår fortsatta framgång och tillväxt.

Dialog: Återkommande arbetsplatsträffar,
medarbetarundersökning, medarbetarsamtal
och olika interna kanaler. Dialog sker även med
medarbetarnas fackliga företrädare.

Dialog: Kontinuerlig dialog genom Green
Cargos marknadsorganisation, kundmöten,
projektmöten, möten på ledningsnivå samt
genom vår hemsida och pressrum.

Uppföljning: Sjukfrånvaro, Trafiksäkerhetsindex, antal olyckor, årlig medarbetarundersökning med ledarskapsindex och engagemangsindex.

Uppföljning: Mätning av kundupplevelse
genom en veckovis kundnöjdhetsmätning avseende upplevd kvalitet och punktlighet.

Intressentdialog som engagerar
Dialogen med våra intressenter hjälper oss att utveckla och förbättra
verksamheten, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Intressenterna,
som både påverkar och påverkas av vår verksamhet, har därför stort
inflytande på vilka hållbarhetsområden vi bör fokusera på. Medarbetare, kunder och ägare är våra huvudintressenter.
Green Cargo för en regelbunden dialog med samtliga av våra
intressenter i den dagliga verksamheten. Utöver det genomförs fördjupade samtal och workshops med en eller flera utvalda grupper.
2018 har Green Cargo genomfört en så kallad Customer Advisory
Board (CAB) med våra kunder. Syftet var att skapa en djupare insikt
av vad kunderna har för utmaningar, vad som är avgörande vid val av
logistiklösning och i synnerhet vid val av Green Cargo och de lösningar
vi erbjuder. Utfallet visar att kunderna i stor utsträckning prioriterar
frågor som påverkar dem direkt såsom kvalitet och punktlighet. De
har förväntningar på att Green Cargo ska digitalisera väsentliga informationsflöden som störningsinformation, redovisa ledig kapacitet och
förbättra och utveckla informationen om var transporten befinner sig.
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förstår vilka frågor som är väsentliga för våra intressenter. För
att vi ska ha konkurrenskraftiga erbjudanden är dialogen med
dem avgörande.
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Ägare
Green Cargo ägs till 100
procent av svenska staten
och förvaltas av Näringsdepartementet. Svenska staten arbetar
aktivt för att de företag som staten äger
ska vara föredömen inom hållbarhet. Hållbart företagande ska genomsyra allt från
beslut till planering, investeringar, inköp
och rekryteringar. Krav finns på marknadsmässig avkastning med relevanta
och tydliga mål men även på god affärsetik, att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor samt beakta mångfaldsaspekten.
Dialog: Löpande dialog med enheten för
statligt ägande på Näringsdepartementet, styrelsemöten, årsstämmor och nätverksträffar.
Uppföljning: Delårsrapportering, års- och
hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapport,
presentationer och övrig rapportering som sker
löpande under året.

Under året har även en workshop genomförts med intressentgruppen
medarbetare. Gruppen representerades av medarbetare från traditionella stabsfunktioner, driftorganisationen samt från produktion. Inför
workshopen hade en bruttolista med hållbarhetsaspekter, som är
viktiga för Green Cargos verksamhet, tagits fram och dessa diskuterades, värderades och prioriterades av intressentgruppen.
För intressentgruppen medarbetare är säkerhet, arbetsmiljö och
bolagets ekonomiska resultat de absolut viktigaste områdena. Intressentgruppen anser också att det är viktigt att de ges möjlighet att
göra rätt, oavsett om det handlar om säkerhet, processer, miljöfrågor
eller annat område. Det är också viktigt för gruppen att kunna lita på
att rätt beslut tas i rätt led i organisationen för att alla ska kunna göra
sitt yttersta oavsett funktion.
Med vår ägare, svenska staten, sker dialogen om hållbarhetsrelaterade frågor integrerat med övriga ägarfrågor. Ägaren har under året
särskilt lyft arbetsmiljö och säkerhet men även bolagets finansiella
situation för att nå en långsiktig stabil finansiell verksamhet. Sveriges
regering har högt uppsatta klimatmål. För våra ägare är det därför av
största vikt att Green Cargo bidrar till att Sverige når sina klimatmål.

INTRESSENTER

Leverantörer och andra samarbetspartners
Green Cargo samarbetar aktivt och långsiktigt
med ett antal leverantörer och samarbetspartners – såväl nationella som internationella. Varje
samarbetsrelation är viktig för att säkerställa en hög kvalitet på
utfört transportarbete och bygger på ömsesidigt kravställande.
Trafikverket är en av Green Cargos viktigaste samarbetspartner
och leverantör vad gäller både strategisk, taktisk och operativ
nivå. Gemensamma frågor som diskuteras rör exempelvis transportsystemets robusthet kopplat till punktlighet.
Dialog: Löpande avstämningsmöten, omförhandlingar av avtal och
upphandlingar.
Uppföljning: Punktlighetsstatistik, avtalsuppföljning, externa revisioner
samt uppföljning av efterlevnad av Green Cargos uppförandekod för
leverantörer.

Organisationer
För Green Cargo är det viktigt med strategisk
utveckling av järnvägens varumärke och konkurrenskraft samt rättvisa förutsättningar för transportbranschen. För att driva gemensamma frågor medverkar
Green Cargo bland annat i Järnvägsbranschens Samverkans
forum (JBS) och Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO).
Dialog: Kontinuerliga avstämningsmöten, deltagande i
styrelsemöten
Uppföljning: Punktlighet, trafiksäkerhet, säkerhet, trafikpolitiska beslut.

Väsentlighetsanalys – samverkan kring hållbarhet
Green Cargos dagliga hållbarhetsarbete utgår från statens ägarpolicy, företagets strategier och mål samt FN:s globala mål för hållbar
utveckling. Tack vare en nära samverkan med våra intressenter
utvecklas och förbättras verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv
– såväl socialt och miljömässigt som ekonomiskt.
Green Cargo ska som statligt ägt bolag agera föredömligt
genom hela värdekedjan. I det ingår att bedriva och utveckla alla
delar av verksamheten på ett hållbart sätt. Det inkluderar analys av
och ansvar för affärsmöjligheter och risker avseende bland annat
miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik,
jämställdhet och mångfald.
Som grund för bolagets väsentlighetsanalys ligger bland annat
resultaten från de olika intressentdialogerna, ledningens genomgång
inom ramen för bolagets integrerade ledningssystem och affärsplaneprocessen. Dessutom tar väsentlighetsanalysen avstamp i det
effektiviseringsprogram som bolaget startat under 2018. Syftet med

Myndigheter
Som järnvägsföretag och arbetsgivare har Green
Cargo långtgående myndighetskrav på sig för
att förebygga de risker som verksamheten kan
medföra. Viktigaste samverkanspartners är Transportstyrelsen
i Sverige och motsvarande säkerhetsmyndigheter i Norge och
Danmark, samt Arbetsmiljöverket i Sverige. Tillståndsprövning,
säkerhetsstyrning och systematiskt arbetsmiljöarbete är viktiga
frågeställningar i våra kontakter.
Dialog: Samverkan med myndigheter inkluderar såväl strategiska som
taktiska möten samt tillsynsbesök.
Uppföljning: Allvarliga olyckor, olyckstrender och säkerhetsstyrning.

Samhälle
I Green Cargos nätverk trafikerar vi cirka 300
platser runtom i Sverige och i Norge. För oss är
det viktigt med en positiv inverkan i vår närmiljö.
Samarbeten med skolor och hänsyn till närboende som kan
beröras av vår verksamhet är en del av vår vardag. Lokal media,
fackpress och rikstäckande media är också viktiga ur ett samhälleligt perspektiv. Green Cargo vill både vara och uppfattas
som en transparent och öppen aktör samt underlätta för media
att göra sin samhällsuppgift.
Dialog: Samrådsmöten med kommuner, dialog med grund-, yrkes- och
högskolor samt presstelefon dygnet runt, intervjuer, externwebben och
sociala medier.

programmet är att driva ett systematiskt förändringsarbete där bolaget prioriterar åtgärder inom ledning och processer för ökad kontroll,
kvalitet och lönsamhet.
Vi har prioriterat de väsentligaste hållbarhetsfrågorna utifrån
påverkan, intressenternas förväntningar och krav samt ägardirektiv.
Totalt har sex områden valts ut som prioriterade hållbarhetsområden;
arbetsmiljö, säkerhet, punktlighet, miljöprestanda (energianvändning
och utsläpp av växthusgaser) samt ekonomiskt resultat.
Varje hållbarhetsområde kopplas till de målområden som Green
Cargo definierat sedan tidigare för att säkerställa hållbart företagande och som alla är betydande för vår verksamhet; Säkerhet, Medarbetare, Miljö, Kvalitet och Finans.
Intressentdialoger hålls löpande under året men mer ingående
dialoger med olika intressentgrupper hålls vart tredje år. Däremellan
utvärderas aspekterna internt för att bedöma om något har ändrat sig
internt eller i omvärlden som motiverar en ändring av prioriteringarna.
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De globala hållbarhetsmålen
och Green Cargos roll
Världens ledare har förbundit sig att uppnå fyra saker fram till 2030;
utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen,
främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. För att nå detta
har FN satt upp och beslutat om 17 globala hållbarhetsmål.
Vid FN:s toppmöte hösten 2015 antog världens stats- och
regeringschefer 17 globala mål och resolutionen Agenda 2030
för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och
med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en
hållbar och rättvis framtid.
För att detta ska kunna uppnås i alla länder, förväntas även
företag analysera målen och identifiera på vilket sätt verksamheten
kan bidra till måluppfyllelsen. Green Cargo har kartlagt de viktigaste frågorna i relation till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål, för att se hur bolaget kan bidra till att målen uppnås.
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Följande tre mål har störst relevans under kommande affärs
planeperiod 2019–2021.
M
 ål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
M
 ål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
M
 ål 13: Bekämpa klimatförändringen
Gemensamt för dessa mål är att Green Cargo har förutsättning att vara en del av lösningen alternativt möjliggöra för våra
kunder att vara det.

D E G LO B A L A H Å L L B A R H E T S M Å L E N

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.
Green Cargos roll
Sund affärsetik och socialt ansvarstagande är centrala
delar i Green Cargos hållbarhetsarbete. Alla medarbetare
ska behandlas med värdighet, respekt och utan att diskrimineras. Mångfald och jämställdhet är viktiga områden.
Våra medarbetare är en viktig förutsättning för Green
Cargos framtid. Vårt viktigaste och överordnade mål är att
ingen medarbetare ska skadas eller mista livet på grund av
trafikproduktionen. Våra medarbetares engagemang och
prestation är avgörande för att vi ska kunna leverera en
effektiv och hållbar järnvägslogistik. Green Cargo strävar
efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar för en
god och säker arbetsmiljö. Alla medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas oavsett vilken bakgrund man har. Green
Cargo tar aktivt ställning för jämställdhet mellan kvinnor och
män och agerar i övertygelsen att social jämlikhet mellan
kvinnor och män på arbetsplatsen bidrar till vår utveckling.
Alla medarbetare har rätt att fritt organisera sig och
förhandla kollektivt. Green Cargos uppförandekod för
leverantörer fastställer de grundläggande krav vi har på
våra leverantörer. En visselblåsartjänst kan användas av
bolagets medarbetare för att rapportera en farhåga eller
misstanke om något inte är i linje med bolagets etikpolicy,
etiska riktlinjer, policy om likabehandling och diskriminering eller externa uppförandekod. För Green Cargo är det
även viktigt att bolagets verksamhet är ekonomiskt hållbar
för att nå tillräcklig lönsamhet och klara framtida investeringar och utveckling.

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER
OCH INFRASTRUKTUR

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar
flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och
utveckling. Ett delmål är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering och främja innovation.
Green Cargos roll
Transportsektorn står idag för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Att flytta vägtransporter till järnväg
är en lösning men 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 påverkansarbete vi
gör är därför viktigt. Vår verksamhet möjliggör för svenskt
näringsliv att minska sin klimat- och miljöpåverkan och
bidra till hållbarhetsmålen.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar.
En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i
atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och
använder fossil energi. Ett delmål innefattar att integrera
klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
Green Cargos roll
Tåget är det mest klimatsmarta transportslaget – både
idag och i framtiden. Redan idag levererar vi storskaliga
fossilfria godstågstransporter. Över 95 procent av vårt
transportarbete sker med eltåg och klimatpåverkan är
mycket nära noll. Men för att våra kunder ska fortsätta
välja det mest klimatsmarta alternativet krävs det ett fortsatt aktivt arbete i den trafikpolitiska debatten.
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Green Cargos nätverk
Green Cargo har ett transportnätverk som erbjuder näringslivet
hållbara, säkra och punktliga transporter i Skandinavien samt till
och från övriga Europa. Vi trafikerar cirka 300 platser i Sverige,
Norge och Danmark och vi kör 4 000 relationer, dvs. sträckor,
varje år. Med partners når Green Cargo tusentals platser i Europa.
 reen Cargo är medlem i Xrail som är ett produktionssamG
arbete 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, Norge och Danmark

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

Sedan
tågtabellsskiftet, T19, har Green Cargo eget trafiktillstånd och kör både vagnslastlösningar till Kolding i Danmark
och direktlinjen Belgien Direct som ett första steg.

2 000

Närmare
destinationer i Europa

Alla
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huvudstäder i Europa

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 018

VÅ R T E R B J U DA N D E

Logistik ska vara enkelt
Green Cargo erbjuder kostnads- och miljöeffektiva transporter från
A till B och dörr till dörr-lösningar för godstransporter med tåg och
järnväg som bas. Vi hanterar stora mängder gods, med hög frekvens
och med stor spridning. Genom kundanpassade transportlösningar vill vi
se till att godset kommer fram i rätt skick, till rätt plats och i rätt tidpunkt.
Som en kugge i det svenska näringslivet och med helhetsöversikt
och kundanpassade logistiklösningar kan Green Cargo bidra till
att Sveriges näringsliv når de högt ställda krav som EU och Sveriges regering har på minskad klimatpåverkan. Green Cargo har
lång erfarenhet av att anpassa transportupplägg utifrån kundens
behov och att sätta samman alla byggstenar i hela logistikkedjan.
Vi förstår att är vi en del av kedjan och tänker kostnadseffektivt
i så hög grad som möjligt. Produktionssätt, vagnstyp, dragkraft
och tidtabell anpassas utifrån kundens behov.

FLEXIBILITET
VAGNSLAST
Vi hjälper dig att transportera en eller flera tågvagnar med
fasta leveranstider i redan befintliga tågavgångar och når på
så vis cirka 300 destinationer. Vi har vagntyper som lämpar sig
för alla typer av gods. Vagn, hämtning och lämning på lastningsplats ingår. Vagnslast finns även som dörr till dörr-lösning,
dvs. lösningen når även platser som inte är järnvägsanknutna.
Vagnslasttransporterna passar de verksamheter som behöver
såväl regelbundna som tillfälliga godstransporter.

STORA VOLYMER
SYSTEMTRANSPORT
Tillsammans med kund skapar vi en transportlösning helt anpassad utifrån kundens egen internlogistiska lösning med krav på
kvalitet, flexibilitet, frekvens och volymer. Oftast används hela tåg
vid systemtransport. Tidtabell, vagn- och lastbärarlösningar med
mera baseras på kundernas behov. Vår lösning blir en integrerad
del i våra kunders egna produktionsprocesser. Systemtransporter
körs med fördel för de kunder som regelbundet behöver transportera stora volymer mellan fasta destinationer.

Olika steg i en transportkedja kräver olika transportformer och
vi påstår inte att järnvägstransporter är optimalt för alla. Men
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 det behövs, är
en oslagbar kombination. Vi vet att många blir förvånade över
hur effektiv, kostnadsoptimerad, säker, pålitlig och miljömässigt
hållbar en järnvägstransportlösning är. Inte minst när järnvägen kommer in tidigt i kedjan och när gods i stora volymer ska
transporteras långt.

MÖJLIGHETER
INTERMODAL
Intermodala transporter passar de kunder som inte har direkt
anslutning till spår och är det mest effektiva och miljövänliga
transportalternativet för lösa lastbärare. Då spåren inte räcker
till, kombinerar vi järnväg med bil och erbjuder transporter av
intermodala enheter såsom trailers, växelflak och containers. Vi
erbjuder transporter mellan 40 terminaler enligt en fast tidtabell.
Transportupplägget passar den kund som behöver transportera
standardiserade enheter mellan terminaler och hamnar och där
tåg inte når ända fram.

SAMVERKAN
BIL OCH SPEDITION
För ökad flexibilitet och för verksamheter som behöver fjärroch lokaltransport med bil, eller med bil i kombination med tågtransport, kan vi som ett komplement till våra tågtransporter sy
ihop skräddarsydda lösningar för forsling till och från järnvägen,
fjärr- och lokaltransporter samt distribution.

HELHETSLÖSNINGAR
ÖVRIGA TJÄNSTER FÖR GODSHANTERING
För bästa möjliga helhetslösning kan Green Cargo erbjuda
lossning och lastning av containers, från ett transportsätt till
ett annat. Vi erbjuder även magasinering, lagerhållning och lyft
av gods. Vi kan starta, driva eller köpa in terminalverksamhet
tack vare vårt stora kontaktnät, vilket också gör att vi har lokal
anknytning över hela Sverige.

GREEN CARGO
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KUNDCASE

Samverkan mellan transportslag
för en stabil produktion
Stockholm Exergi är ett lokalt energibolag som producerar resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet till boende och företag i
Stor-Stockholm. Tillsammans med kunder och stockholmare har de
bidragit till att Stockholm räknas som en av världens mest hållbara
huvudstäder. Transporter med råmaterial till värmeverket, sker i samverkan av flera transportslag där industrispår i anslutning till anläggningen möjliggör för fler fossilfria transporter.
Under 2018 har Green Cargo varit en del
av Stockholm Exergis transportkedja och
deras hantering av biobränsle. Bara under
oktober 2018 transporterade de sammanlagt 108,704 m3s* biobränsle, det vill säga
drygt 34 000 ton skogsprodukter på tåg.
För Stockholm Exergi är det viktigt med
hållbarhet genom hela transportkedjan och
tåg är ett självklart val.
– G
 reen Cargo är en järnvägsoperatör
med ett stort engagemang och gedigen
kunskap om logistik. Dessutom med hållbarhetstänk. De kommer med nytänkande
lösningar för våra utmaningar. Green
Cargo kan med sin stora geografiska
täckning snabbt ställa om personal- och
lokresurser för att anpassa sig till snabba
förändringar i vår trafik, säger Johannes
Raudsaar, logistiker Fuel Supply Managment, på Stockholm Exergi.
Stockholm Exergi hanterar stor del av
sitt material från 13 terminaler i Sverige
och Norge. Järnvägsnätet når långt ut i de
svenska skogarna där materialet hämtas,
vilket innebär att järnvägen är en förutsättning för att de ska kunna transportera
den mängd råmaterial de behöver i sin
anläggning. Med kort ledtid från ankomst
till värmeverket, då råvaran oftast eldas
upp inom 24 timmar efter lossning, är
logistiken känslig för störningar.
– S tockholm Exergi har en störningskänslig produktion och begränsning i
lagerkapacitet. Då är det viktigt att vi
är snabbfotade, kan planera för tajta
omlopp och leverera med hög frekvens,
säger Malin Gustafsson, säljare och
kundansvarig på Green Cargo.
*stjälpt kubikmeter
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Foto: Stockholm Exergi

Stockholm Exergis uppfattning är att infrastrukturen i Sverige är eftersatt och att det
operativa arbetet emellanåt störs av oplanerade banarbeten. Ledtiden hos infrastrukturförvaltare, när de exempelvis behöver
säkerställa tidtabeller för extratransporter
är dessutom lång.
– D
 et är svårt att köra tillfälliga transporter på järnväg. Om ledtiderna kunde kortas, skulle vi kunna planera snabbare. Då
skulle vi köra betydligt fler transporter på
järnväg. Men med vårt smala lagerlogistikfönster fungerar det inte optimalt idag,
säger Johannes Raudsaar.
På årsbasis transporterar Stockholm Exergi
40 procent av sitt råmaterial med tåg, 5
procent med lastbil och 55 procent med båt.
Samverkan mellan transportslag är viktigt
för en stabil produktion. En del av de
transporter som Stockholm Exergi planerar
för att transporteras med tåg, utförs av
en annan operatör. Men under 2018 sökte
Stockholm Exergi ett komplement till
den fasta trafiken och valet föll på Green
Cargo. Samarbetet med Green Cargo har

utvecklats under året och man planerar att
utveckla det ytterligare under 2019.
– G
 reen Cargo är en flexibel och lösningsorienterad järnvägsoperatör med
ett brett kunnande i branschen. Denna
expertis drar vi nytta av när vi behöver
snabba lösningar på olika transportupplägg för att täcka vår försörjning av
skogsbiobränsle till värmeverket i Värtan, säger Johannes Raudsaar.
Green Cargo vill självklart bidra med en
effektiv och flexibel logistiklösning för att
möjliggöra för Stockholm Exergi att bli
fossilfria i sin verksamhet inom några år.
– V
 i har ett mycket bra samarbete idag och
det finns stor potential att utveckla arbetet ytterligare tillsammans. Stockholm
Exergi är beroende av en genomtänkt
och väl fungerande järnvägslogistik
och vi bidrar till det, inte bara genom
kunnande och engagemang utan även i
att utmana oss själva och infrastrukturförvaltare att tänka i nya banor, säger
Malin Gustafsson.

KUNDCASE

Flexibelt transportupplägg för
att parera volymvariationer
Axess Logistics är det marknadsdominerande billogistikföretaget på
den skandinaviska marknaden som kan erbjuda en logistiklösning
för distribution av bilar som tillverkas i Göteborg samt nyproducerade fordon som ankommer med båt till hamnar på västkusten. Hög
kvalitet och leveransprecision är viktiga parametrar och transporter
på järnväg är en del av lösningen.
Axess Logistics bildades 2016 och är en
sammanslagning av företag inom bil
logistikbranschen. Green Cargo har utfört
transporter för dem sedan 90-talet och det
nuvarande avtalet sträcker sig till och med
2019. Med ett vagnslastupplägg som omfattar cirka 10 000 vagnar per år, får kunden
flexibilitet och kan lägga stora volymer på
järnväg. Upplägget ger även möjlighet att
parera variationer i volymer.
– F
 ör oss är det viktigt att kunna erbjuda
våra kunder pålitliga, kostnadseffektiva
och kvalitativa tjänster. Men branschen
kännetecknas av stora svängningar
i volymer och det är en utmaning att
hålla lovade ledtider oavsett volym,
säger Anders Brindeby, COO på Axess
Logistics.
Green Cargo erbjuder Axess Logistics ett
fast järnvägsupplägg från Malmö/Halmstad-Stockholm och Göteborg-Södertälje.
På dessa linjer transporteras en stor mängd
bilar och med hjälp av järnvägstransporter
säkras en daglig grundkapacitet. Green
Cargo är en del av Axess Logistics distributionskedja, där förutsägbara leveranstider är en viktig del för att de ska uppfylla
sitt leveranslöfte till slutlig mottagare,
bilmarknadens återförsäljare.
– V
 år vagnslastlösning genererar en regelbunden och frekvent järnvägstransport
där vi kan hantera stora volymer på
långa avstånd. Vi vet att kvalitet är viktigt för Axess Logistics. Punktlig daglig
avgång och ankomst på destinationen är
en förutsättning för att de ska klara av
att leverera som avtalat till sina kunder,
säger Clas Svensson, strategisk säljare
och kundansvarig på Green Cargo.

Axess Logistics söker ständigt nya vägar
för att reducera sina ledtider samt effektivisera och förbättra sin verksamhet. Då
behövs en väl fungerande infrastruktur.
– G
 reen Cargo är en pålitlig och säker
järnvägspartner. Generellt är tågtrafiken
väderkänslig och det finns viss undermålighet i underhållet av järnvägen, vilket
är en utmaning emellanåt. Men vi värnar
om miljön och väljer järnväg när möjligheten finns, säger Anders Brindeby.

”

För Axess Logistic är det viktigt att arbeta
för minskad miljöpåverkan. Trots en egen
lastbilsflotta, med hög euroklassnivå, har
de successivt ändrat flödet och flyttat delar
av sina transporter till järnväg. Under 2018
transporterade Green Cargo 9 600 vagnar
och 118 000 ton för Axess Logistic inom
Sverige. Genom att lägga transporterna
på järnväg istället för väg, minskades klimatbelastningen med 3 731 ton koldioxid
under året.

Green Cargo är en pålitlig och säker järnvägspartner. Vi värnar om miljön och väljer järnväg
när möjligheten finns.

Anders Brindeby, COO på Axess Logistics

Foto: Axess Logistics
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En verksamhet för
socialt, miljömässigt och
ekonomiskt ansvar
Green Cargo styrs för att utvecklas i enlighet med
ägarens mål för verksamheten och företagets vision om
järnvägslogistik i världsklass. Våra fem målområden
hjälper oss att styra och leda verksamheten i enlighet
med de krav och förväntningar som vår ägare och andra
intressenter ställer på oss. På det viset skapar vi förut
sättningar för en effektiv, stabil och på sikt lönsam
verksamhet och för att kunna erbjuda våra kunder
säkra och punktliga transporter med minimal klimatoch miljöpåverkan. Men självklart också en säker
arbetsplats med god arbetsmiljö för våra medarbetare.
För att säkerställa hållbart företagande arbetar Green
Cargo med fem målområden som alla är betydande för
vår verksamhet.
• Säkerhet
• Medarbetare
• Miljö
• Kvalitet
• Finans

GREEN CARGO
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Säkerhet för en trygg
arbetsmiljö och hög kvalitet
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. Det viktigaste och överordnade säkerhetsmålet för Green Cargo
är att ingen medarbetare inom bolaget ska skadas eller mista livet på grund
av trafikproduktionen. Det uppnåddes inte under 2018.
Målområde Säkerhet handlar om det riskreducerande arbetet,
som framförallt bedrivs inom produktion, för att förhindra alla
typer av olyckor. Säkerheten lägger grunden för bättre kvalitet
i vår leverans till kunderna, det minskar negativ miljöpåverkan
och ger en tryggare arbetsmiljö. Hög trafiksäkerhet är vårt högst
prioriterade område inom bolaget.
Trafiksäkerhetsindex är ett övergripande mått på prestationen i förhållande till produktionsvolymen. Det bygger på en
värdering av alla olyckor baserat på de olycksdefinitioner som
Transportstyrelsen fastställt. Trafiksäkerhetsindex resultat 2018
blev 93,7 (95,2) mot målsättning 95,5. Det är ett förhållandevis
kraftigt fall mot föregående år. Det är vi inte nöjda med. Med
rätt fokus och engagemang är vi dock övertygade om att vi kan
förbättra resultatet över tid.
Under året har Green Cargo fortsatt sitt arbete med
ständiga säkerhetsförbättringar där vi ser att vi når framgång
med programmet Säkra Vanor som bygger på beteendebaserat
säkerhetsarbete. Detta till trots har det övergripande målet att
ingen medarbetare inom Green Cargo ska skadas allvarligt eller
mista livet på grund av trafikproduktionen inte nåtts. Två medarbetare har förolyckats och en medarbetare har skadats allvarligt
under 2018. Utöver detta körde ett lok förbi en stoppsignal och
orsakade en kollision med ett passerande tåg, vilket medförde
stora materiella skador. Dessutom skedde två större urspårningar under en och samma dag i somras. Ingen människa kom
till skada vid dessa händelser.
2018 inleddes dessutom med mycket svåra produktionsförutsättningar med sträng kyla och stora snömängder i kombination med en beredskap för snöfall med för liten kapacitet och
med bristande koordinering, både på Trafikverkets anläggningar
och på sidospår som sköts av mindre infrastrukturförvaltare. Det
medförde en stor mängd urspårningar i samband med växling i
hela landet. Den påföljande värmeböljan med torka under våren
och sommaren blev också en stor utmaning för företaget, med
solkurvor, urspårningar och bränder som följd. Dessa händelser
sammantaget påverkar bolagets Trafiksäkerhetsindex negativt.
De allvarliga olyckor vi drabbats av under året är var för
sig en påfrestning för anhöriga, medarbetare och företaget.
Green Cargo har en väl etablerad krisledningsorganisation som
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säkerställer att berörda medarbetare och anhöriga får stöd efter
att olyckor inträffat. En kamratstödjare finns alltid till hands för
inblandade att prata med. Faktainsamlare sänds till platsen för
händelsen med uppgift att samla in så mycket information som
möjligt i ett tidigt stadium, vilket höjer kvaliteten och resultat av
en påföljande grundlig utredning. Olycksutredningen ämnar etablera grundorsaker till händelsen så att förebyggande åtgärder
kan föreslås och införas för att förebygga upprepning.
Prioriterade områden under 2019 är att fortsätta stärka
säkerhetskulturen generellt i företaget och intensifiera det beteendebaserade säkerhetsarbetet genom Säkra Vanor inom trafikproduktionen specifikt. Särskilda insatser planeras för att involvera
hela organisationen i Säkra Vanor och att etablera en kultur som
bygger på öppenhet och transparens såväl som efterlevnad och
tydlighet vad gäller säkerhetsarbetet och dess prioritet.
En ytterligare insats för att stärka säkerhetskulturen blir under
året att göra en analys av chefers och ledares förutsättningar samt
att erbjuda kompetenshöjande insatser. Säkerhetsarbetet berör
samtliga medarbetare i företaget och kommer att vara en del av
ledningsgruppers dagordning på alla nivåer. För att nå målet om
att ingen medarbetare ska skadas svårt eller mista livet på grund
av trafikproduktionen stärker även bolaget den lokala förankringen
ytterligare av sitt proaktiva arbetsmiljöarbete.
Green Cargo är engagerat 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). Även dessa aktiviteter
fortsätter under 2019 som ett viktigt bidrag till utveckling och
förbättring av branschgemensamma regler och säkerhetsfrågor.
Globalt hållbarhetsmål som Green Cargo bidrar till

M Å LO M R Å D E S Ä K E R H E T

Hållbarhetsområde: Säkerhet
VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

• Säkerhet

AVGRÄNSNINGAR

• Direkt påverkan inom
produktion
• Indirekt påverkan hos Infrastrukturförvaltare

GRI

• Företagsspecifikt område
• GRI 403-2

ANSVAR

• Vd
• Säkerhetschef
• Direktör Operations
• Mellanchefer Operations
• Gruppchefer

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Trafiksäkerhetspolicy
• Säkerhetsstyrningssystem
och dess ingående styrande
dokument som del av det
integrerade ledningssystemet
• Trafiksäkerhetsregler,
lagar och förordningar

• Löpande säkerhetsuppföljningar
• Löpande riskhantering och
riskanalyser
• Avvikelserapportering och
avvikelsehantering
• Säkra vanor
• Interna revisioner
• Centrala utredningar och
lärdomar från incidenter
• Löpande dialog med
infrastrukturförvaltare
• Löpande dialog med
myndigheter
• Samverkan inom branschen

BEGRÄNSNINGAR

MÅL OCH UTFALL 2018

• Området behandlar Trafiksäkerhet, Skydd mot
brottslig verksamhet samt
personlig säkerhet för våra
egna medarbetare
• Området hanterar inte informationssäkerhet.

• Trafiksäkerhetsindex
Mål: 95,5
Utfall: 93,7
• Antal dödsolyckor eller
medarbetare som skadats
svårt:
Mål: 0
Utfall: 3

Ovan redovisas Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Säkerhet. Statens ägarpolicy samt vårt ledningssystem är
styrande på ett övergripande sätt och anges därför inte i tabellen.
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Kunniga och engagerade medarbetare
skapar kundnytta varje dag
Målområde Medarbetare ska säkerställa att bolaget har engagerade
medarbetare och ledare med rätt kompetens för att kunna utveckla
och leverera vårt erbjudande. Green Cargo ska också vara en attraktiv
arbetsgivare med en säker, hälsosam och utvecklande arbetsmiljö. För
att kunna uppnå detta behövs ett kommunikativt och utvecklande ledarskap samt fokus på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vår sjukfrånvaro ska långsiktigt fortsatt ligga på en låg nivå.
Våra medarbetare är nyckeln för att vi ska kunna nå bolagets
vision om järnvägslogistik i världsklass och det är våra medarbetares kompetens som driver bolaget framåt. Att arbeta med
godstransporter är vanligtvis ett säkert arbete, men riskmoment
under arbetet skulle kunna orsaka stora skador om säkerheten
åsidosätts. Green Cargo ansvarar för att medarbetarna har rätt
utbildning för sina uppdrag samt att de får rätt information och
resurser för att utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt. En
hög säkerhetsmedvetenhet är en viktig faktor för bra arbetsmiljö, vilket i sin tur ger förutsättningar för god hälsa och låg
sjukfrånvaro.
Green Cargos sjukfrånvaro ska långsiktigt ligga under 4
procent. Sjukfrånvaron för 2018 blev 4,8 procent vilket är i
nivå med motsvarande period 2017. Andelen kvinnor i ledande
befattningar ska öka med 50 procent, från 17 procent basåret
2013. Utfallet efter 2018 ligger på 13 procent.
Det systematiska arbetet med hälsa och sjukfrånvaro
fortlöper och sjukfrånvaron ligger på en stabilt låg nivå. En
framgångsfaktor är att snabbt kunna agera och förstå avvikelser inom området vilket ställer krav på ett metodiskt arbetssätt

Mattias Messelt och Sara Borén på bangården i Hallsberg
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som omfattas av både proaktivitet och uppföljning. Bra analyser
av såväl minskad som ökad sjukfrånvaro på övergripande- och
individnivå ger oss goda förutsättningar att främja, förebygga
och tidigt uppmärksamma ohälsa. Genom detta identifierar vi
behovet av hälsosamtal och i dialogen med varje enskild medarbetare sätter vi snabbt in rätt åtgärd. Kommande år fortsätter
vi ha fokus på proaktiva aktiviteter för att motverka stress och
förebygga fysiska skador genom att bland annat utbilda i ergonomi samt belysa vikten av motion, hälsosam kost och sömn.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som präglas av förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar är förutsättningar för
en säker arbetsplats och en bra arbetsmiljö. Under 2018 har
Green Cargo arbetat med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet ytterligare. En arbetsmiljöchef rekryterades under
hösten med syfte att driva hanteringen av företagets arbetsmiljöåtgärder centralt.
Under 2019 kommer Green Cargo fortsätta att stärka insatserna inom arbetsmiljöområdet. Fokus ligger på att utveckla och
förvalta metoder samt utveckla processer och verktyg ytterligare inom området. Målsättningen är att ge alla anställda bättre

M Å LO M R Å D E – S Ä K E R H E T O C H M I L J Ö M Å LO M R Å D E M E DA R B E TA R E

förutsättningar att aktivt bidra till utveckling och förbättring av
bolagets systematiska arbetsmiljöarbete utifrån roll och ansvar.
Den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden och Green
Cargos fortsatta utveckling ställer krav på förändrade och
stärkta kompetenser. Fel eller otillräcklig kompetens tillsammans med en åldersstruktur på bolaget som innebär att en del
av medarbetarna uppnår pensionsålder inom de kommande
fem åren samt en ökad rörlighet bland våra medarbetare, kan
bromsa bolagets utveckling.
För Green Cargo är det viktigt att arbeta långsiktigt med
aktiviteter som säkerställer bästa möjliga förutsättningar för en
stabil produktion. En utmaning för oss, liksom för hela transportbranschen, är bristen på lokförare och konkurrensen om dem.
Under året har vi arbetat aktivt med att rekrytera lokförare på
de orter där vi haft störst behov, ett arbete som fortsätter 2019.
Inom branschen arbetar vi tillsammans med bland annat Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) för att exempelvis få balans
mellan behov och tillgång och att sprida kurserna geografiskt
där vi vet att behoven är störst.
Medarbetarundersökningen är ett verktyg för Green Cargos
ledning, chefer och medarbetare. Högt engagemang och gott
ledarskap är framgångsfaktorer och medarbetarundersökningen
visar och identifierar tydligt utvecklingsområden för bolaget. Utifrån undersökningen fastställer vi värdeskapande aktiviteter såväl
övergripande för hela bolaget som inom avdelningar eller grupper.
Trots förändringar som gjorts under året visar årets medarbetarundersökning att ledarskapet och engagemanget ligger stabilt i
jämförelse med förra årets mätning. Även om utfallet ligger stabilt
finns en rad identifierade förbättringsområden som vi aktivt kommer att jobba vidare med under året.
Green Cargo kommer de närmaste åren att fokusera på
att ge våra ledare stöd att på ett strukturerat och medvetet
sätt bedriva framgångsrik förändringsledning. En del i detta är
ge våra chefer det kommunikativa stöd de behöver för att alla
medarbetare ska förstå sin del i sammanhanget, hur respektive
medarbetare ska kunna bidra bäst utifrån sina förutsättningar
och i sin funktion. I detta innefattas att aktivt arbeta med att förstärka det tvärfunktionella samarbetet samt tydliggöra bolagets
mål och vart vi är på väg.

Kalle Strömberg, lokförare

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.
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 accepteras inte under några omständigheter, oavsett forum, sammanhang eller form, vare sig i
ord eller i handling.
Bolagets medarbetare har rätt att ansluta och engagera sig fackligt och omfattas av kollektivavtal.

Globalt hållbarhetsmål som Green Cargo bidrar till
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Hållbarhetsområde: Arbetsmiljö
VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

• Arbetsmiljö

AVGRÄNSNINGAR

• All verksamhet som bedrivs
inom Green Cargo
• All operativ och administrativ verksamhet som bedrivs
av Green Cargo på annan
huvudmans geografiska och
fysiska arbetsområde
• Verksamhetspåverkande
brister i information/kommunikation mellan Green
Cargo och extern part
• Alla underleverantörer som
levererar tjänster eller material till Green Cargo
• Alla kunder som Green
Cargo levererar tjänster och
material till.

GRI

• GRI 403-2
• GRI 405-1

ANSVAR

• Vd
• Direktörer
• Mellanchefer
• Gruppchefer

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Aktuella lagar och föreskrifter rörande arbetsmiljö
• Arbetsmiljöpolicy
• Green Cargos ramverk för
systematiskt arbetsmiljöarbete med tillhörande
dokumentation

• Årlig egenkontroll av det
systematiska arbetsmiljöarbetet
• Periodiska skyddsronder
• Löpande riskbedömningar
vid förändringar
• Interna revisioner
• Samverkan och skyddskommittéer

BEGRÄNSNINGAR

MÅL OCH UTFALL 2018

• Green Cargos arbetsmiljöansvar begränsas till de
verksamheter och fysiska
miljöer företaget har befogenheter att kunna påverka
arbetsmiljön inom.

• Trafiksäkerhetsindex
Mål: 95,5
Utfall: 93,7
• Sjukfrånvaro
Mål: 4,5 %
Utfall: 4,8 %

Ovan redovisas Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Arbetsmiljö. Statens ägarpolicy samt vårt ledningssystem är
styrande på ett övergripande sätt och anges därför inte i tabellen.
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Fossilfria transporter på
järnväg för klimat och miljö
Klimatfrågan fortsätter att vara högaktuell. Transportsektorn står idag
för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och transporters
miljöpåverkan får allt större betydelse för valet av transportlösning.
Green Cargo är en hållbar logistikpartner och ett samarbete med oss
ska ge en trygg vetskap om att transporterna sker med minimal klimatpåverkan. Koldioxidsnåla transporter är det som främst skiljer oss från
logistik- och transportbranschen i övrigt.
Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria
välfärdsländer med noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045.
Sverige har även som mål att utsläppen från inrikes transporter
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med
2010. Att flytta vägtransporter till järnväg är en lösning för att
omgående nå minskad miljöpåverkan, en överflyttning som även
ger positiva effekter på trafiksäkerheten genom tryggare vägar.
Järnvägstransporter är det mest energieffektiva och minst
miljöbelastande trafikslaget. Andra transportslag minskar också
successivt sin miljöbelastning men omställning tar tid och äts till
stor del upp av volymökningar. Ska klimatmålen nås måste mer
gods transporteras på järnväg.
Green Cargo mäter och följer årligen upp den miljöpåverkan
bolaget har i förhållande till utfört transportarbete. Dessa siffror
beskrivs på sidan 44. Nyckeltalen ligger för 2018 på en stabil nivå
jämfört med föregående år. Vi arbetar ständigt med att minska
vår dieselförbrukning och har detta som ett viktigt nyckeltal. Vår
användning av antal liter per 1 000 nettotonkm minskar varje år
vilket är positivt och det bidrar till hållbar logistik. I år landande det
på 0,65 liter diesel per 1 000 nettotonkm (0,67), vilket är bättre
än årsmålet 0,67.
Green Cargo är certifierade enligt ISO 14001:2015. I enlighet
med krav från standarden ligger Green Cargos miljöpolicy, bolagets identifierade miljöaspekter tillsammans med krav från bolagets intressenter till grund för bolagets aktiviteter inom området.
Syftet med policyn är att sammanfatta grunderna för företagets
miljöarbete. Att arbeta integrerat med ledningssystem inom
kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt säkerhetsstyrning i järnvägsverksamhet tillsammans med krav från bolagets intressenter är det
som genomsyrar vårt miljöarbete och hjälper oss att åstadkomma
en hållbar utveckling.
Under året har fokus legat på att revidera bolagets miljöaspekter, utvärdera styrningen av dessa samt ta fram utkast
på mål och handlingsplaner för att aktivt arbeta med bolagets
miljöprestanda.

Prioriterade områden under 2019 är att fortsätta arbeta strukturerat och strategiskt med miljöfrågor inom ramen för bolagets
integrerade ledningssystem. Vi kommer att ta fram en ny, interaktiv miljöutbildning där fokus ligger på hur Green Cargo påverkar
miljön och hur vi ska arbeta för ständigt förbättrad miljöprestanda.
Vi kommer även bli tydligare i såväl kravställning som uppföljning
av våra underleverantörer.
Samtliga järnvägstransporter med Green Cargo är energieffektiva och har mycket låg klimatpåverkan. Green Cargo är
dessutom det enda rikstäckande godstransportföretaget på
järnväg som klarar av Naturskyddsföreningens hårda krav för Bra
Miljöval-märkning. Vi tillhandahåller en möjlighet för våra kunder
att köpa Bra Miljöval-märkta transporter. Genom att köpa dessa
transporter bidrar våra kunder till att mer hänsyn tas till miljö,
klimat, djur, växter och människor vid elproduktionen.
Globalt hållbarhetsmål som Green Cargo bidrar till
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Hållbarhetsområde: Miljöprestanda
VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

Miljöprestanda:
• Energianvändning
• Utsläpp av växthusgaser

AVGRÄNSNINGAR

• Direkt påverkan inom
produktion, rangering och
växling
• Indirekt påverkan hos
underleverantörer

GRI

• GRI 302-1
• GRI 305-4

ANSVAR

• Vd
• Hållbarhetsdirektör
• Direktör Operations
• Hållbarhetsstrateg
• Mellanchefer inom
Operations

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Aktuella lagar, förordningar
och föreskrifter rörande
miljö
• Miljöpolicy

• Interna revisioner
• Systematiskt arbete med
miljöaspekter
• Avvikelserapportering och
avvikelsehantering
• Löpande riskbedömningar
vid förändringar
• Vid behov dialog med
närboende
• Samverkan inom branschen

BEGRÄNSNINGAR

• Dieselförbrukningen anges
enbart för utförda järnvägstransporter
• Energianvändning anges
enbart för utfört transport
arbete

MÅL OCH UTFALL 2018

• Liter diesel per 1 000
nettotonkm
Mål: 0,67
Utfall: 0,65

Ovan Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Miljöprestanda. Statens ägarpolicy samt vårt ledningssystem är styrande
på ett övergripande sätt och anges därför inte i tabellen.
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Varje kvalitetsframsteg säkerställer
långsiktiga logistiklösningar
Green Cargos långsiktiga förmåga till lönsamhet och nya affärer bygger
på att vi fortsätter att skapa värde för dem vi i första hand finns till för –
våra kunder. Målområde Kvalitet säkerställer att vi varje dag uppfyller,
och allra helst överträffar, kundernas förväntningar på högkvalitativa
transporttjänster. Viktigt för våra kunder och det som bygger upp vårt
fokus för kvalitetsarbete är punktlighet, regularitet och en tydlig och
pålitlig störningsinformation.
Punktlighet är av största vikt för Green Cargo och vi genomför
kontinuerliga kvalitetssatsningar och mätningar under året. Definition av punktlighet är ”vagn till kund inom utlovad timme” och landade på 89,4 (93,2) procent 2018 mot målsättning 95 procent.
Året inleddes med ett mycket tungt första kvartal och vi
hade en punktlighet på 86 procent. De största anledningarna till
bristande punktlighet var de stora snömängderna, svårigheter
med snöröjning samt brist på lokförare och bangårdspersonal. Punktligheten återhämtade sig under andra kvartalet och
landade på 91 procent. Den varma sommaren medförde också
stora infrastrukturproblem vilket återigen påverkade punktligheten negativt. Sommarens extrema värme resulterade, enligt
Trafikverket, i att det uppstod över 356 solkurvor under perioden, att jämföra med 38 solkurvor år 2017. Dessa ledde till både
följdförseningar i tågproduktionen samt ett ökat antal inställda
tåg. Under tredje och fjärde kvartalet har punktligheten legat på
en stabil nivå men årsmålet på 95 procent uppnås inte.
Green Cargo arbetar systematiskt med den delen av punktlighetsproblematiken som vi själva står för. Men även med den
delen vi tillsammans med andra i branschen behöver komma till
rätta med för att få ökad robusthet i hela järnvägssystemet. Det
sistnämnda arbetet bedrivs inom ramen för TTT – Tillsammans
för tåg i tid. TTT är ett branschgemensamt arbete med målet
att hela systemet ska ha en punktlighet på 95 procent till 2020.
Utöver engagemang i styrgruppen för TTT deltar Green Cargo i
flera av de så kallade effektområdena som har störst påverkan
på punktligheten såsom effektområde Avgå i tid, Fordon samt
Operativ trafikering/trafikplanering/banarbete.
Vårt interna punktlighetsarbete handlar bland annat om
att göra grundorsaksanalyser av de tåg som visar de lägsta
punktlighetssifforna i syfte att sätta in rätt åtgärder. Av de tåg
vi ställer in avser ungefär en till två procent resursbrist som lokeller personalbrist.
Under året har vi också haft särskilt fokus på avgångspunktlighet, ett arbete som kräver tät dialog med Trafikverket. Vi är
inte nöjda med den punktlighet vi har idag utan arbetet kommer
att fortsätta med ökad intensitet under 2019.

Green Cargo har vunnit Volvo Cars Quality Excellence Award
2018 som är en utmärkelse där Volvo Cars uppmärksammar
leverantörer världen över som möter deras höga förväntningar.
För Green Cargo är denna utmärkelse ett resultat av just ett
långsiktigt engagemang med Volvo Cars och ett bevis på en
kontinuerlig strävan mot en robust leverans med hög kvalitet.
I vår strävan mot att nå vår vision – järnvägslogistik i världsklass – har Green Cargo under senare delen av året initierat
ett effektiviseringsprojekt, Förändringsresan. Förändringsresan
syftar till att driva ett systematiskt förbättringsarbete där vi
prioriterar åtgärder inom ledning, processer och kundtillfredsställelse.
Green Cargo är certifierade enligt ISO 9001:2015. I enlighet
med krav från standarden ligger Green Cargos kvalitetspolicy
tillsammans med krav från bolagets intressenter till grund för
bolagets aktiviteter inom området. Syftet med policyn är att
sammanfatta grunderna för företagets kvalitetsarbete. Att arbeta
integrerat med ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö
samt säkerhetsstyrning i järnvägsverksamhet, tillsammans med
krav från bolagets intressenter, är det som genomsyrar vårt
kvalitetsarbete och hjälper oss att åstadkomma systematiska
och ständiga förbättringar inom kvalitetsområdet. Under 2019
kommer vi att intensifiera arbetet med ökad processorientering
och säkerställa att vi mäter och följer relevanta kvalitetsmål på
alla nivåer i företaget.
Globalt hållbarhetsmål som Green Cargo bidrar till
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Hållbarhetsområde: Punktlighet
VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

• Punktlighet

AVGRÄNSNINGAR

• Direkt påverkan genom att:
– Tåg klarrapporteras i tid
• Indirekt påverkan genom
att:
– Personalomloppen hålls
– Lok & vagnar underhålls
effektivt och enligt plan

GRI

• Företagsspecifikt område

ANSVAR

• Vd
• Direktör Operations
• Kvalitetschef

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

• Kvalitetspolicy

BEGRÄNSNINGAR

• Punktlighet, till kund inom
utlovad timme, för samtliga
tåg som Green Cargo kör

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Löpande processutveckling
• Löpande riskhantering och
riskanalyser
• Avvikelserapportering och
avvikelsehantering
• Interna revisioner
• Samverkan inom branschen

MÅL OCH UTFALL 2018

• Punktlighet
Mål: 95,0 %
Utfall: 89,4 %

Ovan redovisas Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Arbetsmiljö. Statens ägarpolicy samt vårt ledningssystem är
styrande på ett övergripande sätt och anges därför inte i tabellen.
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Effektiviseringsprogram för ökad
kontroll, kvalitet och lönsamhet
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.
Green Cargo har haft ett resultatmässigt svagt 2018 som inte
motsvarat förväntningarna. Det svaga resultatet drivs främst av
minskade transportvolymer i kombination med ökade fasta kostnader, främst inom IT samt ökade underhållskostnader av lok.
Årets resultat påverkades även negativt av årets extrema väder.
Ägarens 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 2018 var
negativ. Nettoskuldsättningsgraden ska ligga mellan 0,6 och 0,9,
och uppgick per den 31 december 2018 till 2,1 (1,9). Försämringen av nettoskuldsättningsgraden förklaras framförallt av årets
negativa resultat.
Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets vinst efter
skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter
utdelningar hamnar inom målintervallet.
Vd och bolagsledning 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.
Under våren initierade Näringsdepartementet en översyn av
Green Cargos verksamhet och framtid. Översynen var startskottet för ett effektiviseringsprogram och förändringsprojekt som
startades upp efter sommaren. Programmet syftar till att driva ett
systematiskt förbättringsarbete där vi prioriterar åtgärder inom
ledning, processer och kundtillfredsställelse för ökad kontroll,
kvalitet och lönsamhet.
För att sänka kostnadsnivån på utrikestransporter beslutade
Green Cargo under 2017 att avsluta samarbetet med DB Cargo
i det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia och att från tid
tabellsskiftet, T19, producera tjänster genom Danmark delvis
i egen regi.
Sälj- och marknadsaktiviteterna har legat på en hög nivå
under året och sammanlagt har nya transportavtal tecknats för
880 MSEK med bland andra SSAB, Scandfibre Logistics, Stena
Recycling och Valsabina.
Dotterbolaget i Norge redovisar ett förbättrat resultat för
året jämfört med 2017. Verksamheten hade stora utmaningar

efter årsskiftet, som stabiliserades under våren och följer sedan
sommaren fastslagen prognos. Ytterligare åtgärder och aktiviteter
kommer sättas in för att förbättra lönsamheten med målet att
skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet.
Green Cargo arbetar med att revidera bolagets långsiktiga
fordonsstrategi. Som en del av denna strategi har två av Green
Cargos nya sexaxliga Transmontanalok levererats och framgångsrikt testkörts under sommaren och går från november
2018 i trafik mellan Luleå och Borlänge. Loken skapar möjligheter till ännu effektivare logistiklösningar, särskilt i de tyngre
transportuppläggen. För att ytterligare stärka konkurrenskraften
beställde Green Cargo ytterligare sex lok under april och åtta lok
under december 2018. Dessa kommer att levereras under 2019
respektive 2020.
I somras beslutade Regeringen om en miljökompensation
för transporter på järnväg. Syftet med miljökompensationen är
att stärka järnvägens konkurrenskraft och därmed bidra till en
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg. I december
beslutade Trafikverket att bevilja Green Cargo en miljökompensation för redan utfört godstransportarbete på svenska järnvägsnät
under första halvåret 2018.
För att kunna säkra att vi kan göra nödvändiga framtida investeringar i lok och vagnar och nå ägarens mål behöver vi komma till
rätta med vårt ansträngda ekonomiska läge. Under 2019 kommer
Green Cargo fortsätta arbetet med, och fokusera på, effektiviseringsprogrammet och identifiera områden som förbättrar vår
säkerhet, kvalitet och resultat och därmed möjligheten att bli ett
finansiellt hållbart bolag.
Globalt hållbarhetsmål som Green Cargo bidrar till
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Hållbarhetsområde: Ekonomiskt resultat
VÄSENTLIGT
HÅLLBARHETSOMRÅDE

• Ekonomiskt resultat

GRI

• GRI 201-1

AVGRÄNSNINGAR

• Direkt påverkan inom
bolaget genom att säkerställa att vi har kontroll och
stabilitet i våra finansiella
rutiner samt säkerställer att
vi håller oss uppdaterade
på nyheter inom området
Finans som kan komma att
påverka oss.

ANSVAR

• Vd
• CFO

RIKTLINJER OCH
INSTRUKTIONER

• Finanspolicy
• Riktlinjer för finansiell rapportering
• Instruktion för finansiell
extern rapportering
• Redovisningshandboken
• Aktuella lagar, förordningar
och föreskrifter rörande
redovisning och rapportering (såsom Årsredovisningslagen
• Bokföringsnämndens
allmänna rekommendationer
• IFRS
• IAS (Rådet för finansiell
rapportering)

BEGRÄNSNINGAR

• N/A

UPPFÖLJNING OCH
STYRNING

• Kvartalsrapporter
• Delårsrapport
• Styrelserapport
• Ledningsrapport
• Avdelningsvisa resultat
uppföljningar
• Arbetsplatsträffar

MÅL OCH UTFALL 2018

• Avkastning på operativt
kapital
Mål: 10 %
Utfall: Negativt
• Nettoskuldsättningsgrad
Mål: 0,6 – 0,9
Utfall: 2,1
• Utdelning
Mål: 50 % av vinst efter
skatt
Utfall: 0

Ovan redovisas Green Cargos styrning av fokus- och hållbarhetsområde Ekonomiskt resultat. Statens ägarpolicy samt vårt lednings
system är styrande på ett övergripande sätt och anges därför inte i tabellen.
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Affärsetik och mänskliga rättigheter
Green Cargo ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av
Näringsdepartementet. Hållbart företagande genomsyrar hela bolaget.
Svenska staten arbetar aktivt för att de företag som staten äger
ska vara föredömen inom hållbarhetsarbete. Så även Green Cargo.
För Green Cargo omfattar hållbarhet
att våra transporter utförs med minimal klimatpåverkan, en sund och säker
arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, goda och anständiga arbetsvillkor
och en hållbar ekonomi. Det omfattar
även god affärsetik och 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.
Det är också vår etikpolicy och de
etiska riktlinjerna som tillsammans med
säkerhetsstyrningssystemet lägger grunden till Säkra Vanor som styr vårt arbete
med beteendeförändringar och vanor inom
produktionsmiljön. Under 2019 kommer
en ny intern uppförandekod att utvecklas
och implementeras i hela bolaget. Koden
kommer att omfatta en rad olika områden
inom hållbart företagande, bland annat
mänskliga rättigheter.
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
samarbetspartners 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 inte i högriskländer
eller i en bransch där det är vanligt förekommande med mutor eller korruption.
I den väsentlighetsanalys som genom-

fördes 2015, och som utvecklades under
2018, ingår inte korruption som ett för
intressenterna väsentligt område samt
anses vara låg risk för bolaget. Området
har därför inte varit prioriterat under 2018.
Green Cargo har en visselblåsartjänst
som kan användas av bolagets medarbetare för att rapportera en farhåga eller
misstanke om något inte är i linje med
bolagets etikpolicy eller etiska riktlinjer, förhållanden som kan påverka bolaget negativt eller förhållanden som kan hota en
persons liv eller hälsa. Under 2018 inkom
tre ärenden i systemet. Ett ärende var ett
internt test från IT i samband med byte
av plattform. Det andra ärendet berörde
tillgång till vissa personuppgifter på en
gemensam server. I det tredje ärendet har
en medarbetare inte agerat i enlighet med
bolagets etikpolicy och etiska riktlinjer. Alla
rapporterade fall har behandlats omgående och lämpliga åtgärder vidtagits.
Leverantörer och samarbetspartners
Green Cargos strategiska leverantörer är
i huvudsak leverantörer som är kopplade
till vår produktionsprocess. Dessa kan
kategoriseras i följande kategorier:
• L
 everantör som säkerställer att tåget
fungerar under produktionen, exempelvis underhållsleverantörer, leverantör av
inhyrda fordon, leverantörer av el och
diesel, infrastrukturägare och fordonsproducenter.
• T
 jänst som säkerställer att godset når
kunden, exempelvis lastbilstransportörer, företag som levererar växlingstjänster, truck och lyfttjänster, båttransporter
samt tågdragare.
• T
 jänst som säkerställer att de produktionskritiska IT-systemen fungerar.

Huvuddelen av våra leverantörer finns
i Sverige, Norge och Danmark där vår
produktion till största delen genomförs. Enstaka leverantörer finns i övriga
Europa då främst gällande underhåll och
tågdragning. Cirka 200 olika strategiska
leverantörer har använts under 2018.
Green Cargo har högt ställda krav
från bolagets intressenter, som ett led i
arbetet med detta har vi under 2018 tagit
fram en uppförandekod för våra leverantörer. Uppförandekoden möjliggör för
oss att föra en djupare dialog med våra
leverantörer kring kraven och därigenom ömsesidigt öka kunskapen kring
ansvarsfulla inköp och fördjupa samarbetet inom områden som affärsetik och
mänskliga rättigheter men även klimat
och miljö. Uppförandekoden har skickats
ut till 120 av Green Cargos leverantörer.
Urvalet baseras på leverantörer som har
strategisk eller kritisk påverkan på vår
verksamhet inriktat mot säkerhet och
finans. Vi uppmanar alla våra leverantörer
att följa samt underteckna Green Cargos
uppförandekod eller uppvisa motsvarade
internt dokument. Under 2019 kommer
arbetet med att distribuera uppförandekoden till fler av våra leverantörer fortsätta,
för att fler ska kunna ta del av och följa
vår uppförandekod. Vi kommer även följa
upp hur vår befintliga uppförandekod för
leverantörer efterlevs och därigenom
granska hur delar av vår leverantörskedja
arbetar med aktuella frågor.
Green Cargo har inga anställda under
18 år. Bolaget har lag- och myndighetskrav som säkerställer lägsta ålder för
rätt behörighet för våra medarbetare i
produktion.

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 018

43

M Å L O C H I N D I K ATO R E R

Mål och indikatorer
Nettoomsättning

4 208

MSEK (4 337)

%

6 000

9

240

5 500

6

200

3

160

0

120

0,6

4 500 4 154
4 000

3 000

3 907

4 208 4 337 4 208
–2,0

0,0
–2,9

–3,0

3 500

MSEK (1)

MSEK

MSEK

5 000

Rörselseresultat

–122

Kassaflöde från den
löpande verksamheten

Nettoomsättning
och rörelsemarginal

2014

2015

2016

Nettoomsättning

2017

2018

–3

80

–6

40

–9

0

216

33
2014

–40

Rörelsemarginal

85

67

2015

2016

2017

2018

–43

–80

Miljöpåverkan från Green Cargo AB
Emissioner totalt

2018

Koldioxidekvivalenter,
transporter, ton
Kväveoxider, transporter, ton
Kolväten, transporter, ton
Partiklar transporter, ton
Fossil energi transporter GWh
Förnybar energi transporter GWh

Ålders
fördelning

2017

2016

Emissioner per nettotonkilometer

2018

2017

2016

Koldioxidekvivalenter,
transporter, gram/ntkm

2,95

2,69

2,83

33 261

32 445

34 064

120,7

159,8

196,2

10,7

15,9

20,7

Kolväten transporter gram/ntkm
Partiklar transporter gram/ntkm

Kväveoxider transporter gram/ntkm

0,013

0,016

0,0013

0,0017

0,00022 0,00026

0,00031

2,5

3,2

3,8

89,1

100,0

105,0

Fossil energi transporter kWh/ntkm

0,008

0,008

0,009

402,1

434,2

442,0

Förnybar energi transporter kWh/ntkm

0,036

0,036

0,037

Könsfördelning

Könsfördelning
chefspositioner

Kvinnor
16%

<30 år
13%

0,011
0,0010

Kvinnor
13%

>50 år
44%
30–50 år
43%
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Män
84%

Män
87%
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Trafiksäkerhets
index för järnväg

93,7

(95,2)

Arbetsskador eller
arbetssjukdom

23

(22)

Sjukfrånvaro i %

4,8

(4,7)

Antal genomförda
”Säkra vanor”

115

(102)

Liter diesel per
1 000 nettotonkm1

0,65

(0,67)

Antal dödsolyckor
eller medarbetare
som skadats svårt

3

(1)

Punktlighet2 till
kund inrikes, %

89,4

(93,2)

1 Endast järnvägstransporter

2 Inom utlovad timme, järnväg

Green Cargo
volontärtimmar

Visselblåsarärenden3

607

(573)

2

(0)

3 Väsentliga ärenden

Jämförelse inom parantes avser helåret 2017.
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Mål för hållbart företagande
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.
Befintliga hållbarhetsmål kräver en översyn mot bakgrund av
den väsentlighetsanalys som genomförts under hösten 2018
tillsammans med att bolaget kartlagt de viktigaste frågorna i
relation till de globala hållbarhetsmålen. Detta arbete kommer
ske under 2019.

Mål (basår 2013, målår 2020)

Status

Våra lokförare skall vara utbildade i ECOdriving.

Efter årets slut har 87,17 % av lokförarna genomgått utbildningen som var planerad att genomföras
under första halvåret 2018.

Samtliga diesellok skall ha tomgångsreglage installerade.

Ett start-stoppsystem är installerat på 62 Td-lok med resultatet att tomgångskörningen minskade
med 63 procent under 2017. Under 2018 skulle en liknande lösning tas för samtliga V5- och T44lok. Tyvärr nådde vi inte målet, lösningen med ny teknik i gamla fordon tog längre tid än bedömt. Den
tekniska lösningen finns dock framtagen och vi räknar med att en prototyp kommer finnas framme
senast juni 2019, därefter kommer vi att utvärdera resultatet för vidare beslut. Beroende på beslut
bedömer vi att en serieinstallation kan gå relativt snabbt och kan genomföras på 6-8 månader.

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).

Olyckor minskas genom ett långsiktigt arbete med ledarskap och säkerhetsstyrning. 2015 startade ett
arbete med beteendebaserat säkerhetsarbete, Säkra vanor, vilket fortsatt även under 2018. Det är våra
medarbetare i produktion som driver fram och utvecklar de säkra vanorna. Initiativet har positiv effekt på
hälsa, minskar kostnader och höjer kvaliteten i verksamheten. Under slutet av året har det genomförts
seminarier och utbildningar för att ytterligare stärka arbetet med Säkra vanor. Tyvärr har olyckstrenden
brutits och antalet inträffade olyckor vid årets slut blev 306. Trafiksäkerhetsindex är ett övergripande
mått som också beskriver trafiksäkerhetsnivån inom bolaget. Utfallet att trafiksäkerhetsindex 2018
slutar på 93,7 vilket är under målet 95,5.

Vår sjukfrånvaro ska långsiktigt vara under
4 procent.

Målet för sjukfrånvaron för 2018 är 4,5% och utfallet blev 4,8 %. Det systematiska arbetet med uppföljning fortlöper och den ger oss bra kontroll på sjukfrånvaron på bolagsnivå men även på individnivå.
Det pågår lokala aktiviteter för att sänka sjukfrånvaron och främja hälsa.

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 för 2018 är 13%.
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Hållbarhetsredovisning enligt GRI
Redovisningsprinciper
Green Cargos hållbarhetsredovisning sker enligt riktlinjerna för
GRI Standard, tillämpningsnivå Core. Rapportering sker en gång
per år som en del av årsredovisningen. Redovisningen sker för
helåret 2018 och omfattar Green Cargo AB, inklusive dotterbolag. Senaste rapporten publicerades i mars 2018. Bolaget har
årligen redovisat en hållbarhetsredovisning sedan 2002. Redovisningen av de icke-finansiella nyckeltalen avser moderbolaget,
medan nyckeltalen för det ekonomiska resultatet redovisar
utfallet på koncernnivå.
Green Cargos styrning av hållbarhetsarbetet
Ytterst ansvarig för bolagets hållbarhetsstyrning är Green Cargos styrelse. I bolagsledningen har vd det övergripande ansvaret, men varje chef ansvarar för att hållbarhetsarbetet är integrerad i den ordinarie verksamheten. Alla chefer och medarbetare
i organisationen har ett ansvar att följa de policyer och riktlinjer
som gäller. Vd ansvarar för att nödvändiga resurser finns för att
genomföra det hållbarhetsarbete som företaget åtagit sig.
Hållbarhetsredovisningen beskriver hur hållbarhetsfrågor
är relaterade till Green Cargos långsiktiga strategier, risker
och möjligheter. Prestation redovisas i ett bredare hållbarhetssammanhang under bolagets olika målområden för att bidra till
förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns.
Hållbarhetsedovisningen återfinns på sidorna 14–18, 22–47
samt 53–54 i Års- och hållbarhetsredovisningen 2018 och är
bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport enligt Årsredovisningslagen. GRI-index presenteras på Green Cargos hemsida
under Resultat & rapporter. Green Cargos styrning av hållbarhetsarbetet presenteras under respektive målområde.

Under 2018 har Green Cargo genomfört en intressentdialog
samt väsentlighetsanalys. Analysen bidrar till att urskilja de
områden som bolaget behöver fokusera på. Utifrån företagets
strategier och mål, vår faktiska påverkan samt förväntningar
och intressen från våra intressenter har bolaget valt att redovisa
sex väsentliga hållbarhetsområden. Läs mer om Green Cargos
intressenter, intressentdialog och väsentlighetsanalys på sidorna
22–23.
Green Cargo redovisar endast information som kan styrkas
med tillförlitlig dokumentation. I de fall avgränsningar och/eller
redovisningsprinciper förändrats för redovisad data anges det i
texten eller tabellen där informationen redovisas. Definitioner av
mätmetoder för beräkningar återfinns på www.greencargo.com.
Det är Green Cargos egen bedömning att hållbarhetsredovisningen uppfyller kraven enligt GRI Standard, tillämpningsnivå
Core. Redovisningen är kontrollerad internt samt översiktligt
granskad. Revisorns rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen samt yttrande avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten finns på sidan 48.
Vid frågor om hållbarhetsredovisningen kontakta Green
Cargo via miljo@greencargo.com.
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Revisors rapport över översiktlig gransk
ning 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
2018. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens och
den lagstadgade hållbarhetsrapportens omfattning på sidan 47
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
47 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. Vårt uppdrag
är begränsat till den historiska information som redovisas och
omfattar således inte framtidsorienterade uppgifter.
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 20 mars 2019
KPMG AB

Jenny Jansson

Torbjörn Westman

Auktoriserad revisor

Specialistmedlem i FAR
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5-års översikt
RESULTATPOSTER

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster1
Rörelsemarginal
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster1
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Resultat avvecklad verksamhet
Årets resultat

2017

2016

2015

2014

4 208

2018

4 337

4 208

3 907

4 154

–122
–122
–2,9%
–2,9%
–33
–155
–11
–179

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

BALANSPOSTER

31 dec
2018

31 dec
2017

31 dec
2016

31 dec
2015

31 dec
2014

SUMMA TILLGÅNGAR

2 679

3 067

3 320

3 413

4 174

Eget kapital
Summa skulder

596
2 083
2 679

755
2 312
3 067

851
2 469
3 320

1 092
2 321
3 413

1 096
3 078
4 174

2017

2016

2015

2014

216
–76
–235
–
–95

85
–67
122
–
140

–43
549
–534
–
–28

67
–233
182
–
16

2017

2016

2015

2014

neg
neg
25%
1,9
85
1 897

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
KASSAFLÖDE

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde från avvecklad verksamhet
Årets kassaflöde
NYCKELTAL1

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

2018

33
83
–213
–
–98
2018

neg
neg
22%
2,1
151
1 800

2017

2016

2015

2014

–122

1

–78

15

–121

Jämförelsestörande poster
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
–
–
–
–

Summa jämförelsestörande poster
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster

–
–122

–7
8

–42
–36

65
–50

–41
–80

Rörelseresultat

2018

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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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Green Cargo AB
(org.nr. 556119-6436) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018. 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 intressebolaget SeaRail OY. Samtliga
bolag styrs genom styrelserepresentation och alla transaktioner
mellan koncernbolagen sker på marknadsmässiga villkor.
Under 2017 beslutade Green Cargo att avsluta samarbetet
med DB Cargo i det samägda bolaget DB Cargo Scandinavia,
vilket verkställdes under 2018. Från tågtabellsskiftet, T19, i
december har Green Cargo ett eget trafiktillstånd och kör både
vagnslastlösning till Kolding och direktlinjen Belgien Direct som
ett första steg. Utöver detta har ett förbättringsprogram påbörjats
med ett flertal åtgärder för att förbättra vår interna effektivitet
och minska kostnaderna.
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 är en avskild rapport. Omfattning av hållbarhetsrapporten, som även avser Green
Cargos hållbarhetsredovisning, anges på sid 47.

Omvärld och marknad
2018 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 genom att
genomföra dessa transporter i egen regi från och med tidtabell-

skiftet, T19, i december. Green Cargos omsättning utgörs till ca
35 procent av omsättning i utländsk valuta, företrädesvis euro.
Den försvagade svenska kronan relativt euron stärker Green
Cargos konkurrenskraft på den internationella marknaden.
Green Cargo tecknade under året nya transportavtal till ett
totalt kontraktsvärde om 880 (748) MSEK. Bland annat tecknades nya viktiga transportavtal med SSAB, Scandfibre Logistics,
Stena Recycling och Valsabinna.
Koncernens intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning under helåret 2018 uppgick till
4 208 MSEK (4 337), vilket är 3 procent lägre än föregående
år. Transportvolymerna var 6 procent lägre jämfört med före
gående år.
Rörelseresultatet uppgick till –122 MSEK (1). Resultat har
påverkats positivt av miljökompensation, lägre personalkostnader och ett förbättrat resultat i den norska verksamheten.
Detta väger dock inte upp för minskade transportvolymer, ökade
underhållskostnader samt högre IT- och konsultkostnader.
Resultatandelar från intresseföretag uppgick till 3 MSEK (3).
Finansnettot för perioden uppgick till –33 MSEK (–33). Räntenettot var –27 MSEK (–28). Marknadsvärderingar av finansiella
poster som påverkat finansnettot uppgick till 1 MSEK (–1).
Årets resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till
–169 MSEK (–32). Skatt på periodens resultat var –14 MSEK
(0) och är en effekt av nedskrivning av uppskjuten skattefordran. Resultat från avvecklade verksamheter uppgick till –11
MSEK (–73) och avser valutaeffekter avseende köpeskilling och
betalning av lån för det danska intressebolaget. Årets resultat
uppgick till –179 MSEK (–105).
Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar i materiella och immateriella
anläggningstillgångar under året uppgick till 151 MSEK (85) och
avser främst Transmontana-lok samt reinvesteringar i lokparken,
ombyggnationer av vagnar och investeringar i IT.
Finansiering
Koncernens räntebärande skulder uppgick på balansdagen till
1 333 MSEK (1 554) varav 546 MSEK (652) avsåg finansiella leasingkontrakt och 772 MSEK (882) lånefinansiering.
Leasingkontrakt och lån förfaller under perioden 2019–2023,
och skuldportföljen har en genomsnittlig löptid på drygt 1,5 år.
Skulderna, inklusive räntederivat, har en genomsnittlig räntebindning på drygt 2,5 år.
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Räntebärande skulder har under året minskat med netto 220
MSEK inklusive omvärdering av skulder i utländsk valuta. Inom
ramen för revolverande kreditfaciliteter har 150 MSEK tagits
upp som lån. Löpande amortering av lån och leasingskulder har
skett med 121 MSEK. Återbetalning av lån och leasing uppgår
till 242 MSEK.
Räntebärande tillgångar har minskat med 97 MSEK. Räntebärande nettoskuld uppgick på balansdagen till 1 288 MSEK
(1 411). Likvida medel uppgick på balansdagen till 45 MSEK
(142). Därutöver har Green Cargo en outnyttjad kreditfacilitet
om totalt 200 MSEK, samt en outnyttjad rörelsekredit på 75
MSEK.

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 2018 till 2,1 (1,9). Försämring av nettoskuldsättningsgraden förklaras främst av koncernens negativa rörelseresultat.
Avkastning på operativt kapital ska uppgå till minst 10 procent
över en konjunkturcykel. Avkastning på operativ kapital 2018 var
negativt (neg). Ordinarie utdelning ska uppgå till hälften av årets
vinst efter skatt under förutsättning att nettoskuldsättningsgraden efter utdelningar hamnar inom målintervallet. Styrelsen
föreslår ingen utdelning för 2018.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde under helåret 2018 uppgick till –98
MSEK (–95). Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 33 MSEK (216). Förvärv och försäljningar netto
av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick
till –146 MSEK (–79) och avsåg främst investeringar i de nya
Transmontaloken samt reinvesteringar i lokparken, ombyggnad
av vagnar samt investering i IT.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till
–213 MSEK (–235) och avsåg amortering av lån och leasingskulder samt upptagna lån.

Risker och riskhantering

Händelser efter balansdagen
Den 7 januari tillträdde Ted Söderholm som ny vd för Green
Cargo.
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
men trots detta har transportvolymerna för Green Cargo minskat. Till detta medverkar främst den svenska verksamheten.
Omsättningen för den norska verksamheten har ökad dock inte
med 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 koncernen har därför
initierats. Även i Danmark satsar Green Cargo på ökad effektivitet och bättre kundlösningar mellan Skandinavien och övriga
Europa genom transporter i egen regi.
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.
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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. Respektive målområde beskrivs utförligare i koncernens
hållbarhetsredovisning.
Identifiering av finansiella risker
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. Investeringar som görs i verksamheten bedöms
utifrån sin förmåga att generera tillräcklig med avkastning. Green
Cargos placerings- och kapitalförsörjningspolicy fastställs årligen
av styrelsen och anger inom vilka ramar likviditet och skulder får
förvaltas. Se not 29.
Övriga riskområden
För övriga områden har Green Cargo ingen separat funktion för
riskhantering eftersom bedömning och hantering av dessa är en
integrerad del av verksamheten och dess styrning.
På nästa sida följer en beskrivning av verksamhetens totala risk
exponering, inklusive en beskrivning av hur Green Cargo agerar
för att motverka dessa risker.
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Målområde/-n
som berörs
Risk

Hantering/kommentar

Medarbetare

Mångfald och jämställdhet
Risken att begränsa och missa nuvarande och framtida affärsmöj
ligheter till följd av en alltför slimmad och homogen organisation.

Green Cargo är ett företag med stor andel manliga med
arbetare. Bolaget har detta i beaktande när vi rekryterar
nya medarbetare.

Medarbetare

Mångfald och jämställdhet
Åldersstrukturen 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 för att rekrytera långsiktigt och utbilda
rätt medarbetare samt har nära samarbeten med yrkeshögskolor och andra yrkesinstanser på de orter som bolaget har
verksamhet.

Medarbetare

Möjligheter att rekrytera rätt kompetenser inom produktion
Risken att inte kunna fortsätta bedriva en värdeskapande
verksamhet till följd av kompetensbrist på de orter Green Cargo
verkar.

Bolaget arbetar aktivt, exempelvis med samarbeten med
yrkeshögskolor och andra utbildningsinstanser, för att säkerställa att framtida kompetens finns på de orter där bolaget
har verksamhet.

Medarbetare

Möjligheter att rekrytera rätt kompetenser inom stabsfunktioner
Den hårda marknadskonkurrensen, ökade myndighetskrav och
Green Cargos fortsatta utveckling som tjänsteföretag ställer krav
på förändrade och stärkta kompetenser. Otillräcklig eller felaktig
kompetens skulle kunna bromsa Green Cargos utveckling.

Green Cargo profilerar sig som en hållbar arbetsgivare och
arbetar för att attrahera personer som förutom sin expertis
vill arbeta för svenskt näringsliv på ett miljövänligt sätt.
Bolaget erbjuder interna karriärvägar och ser detta som ett
sätt att utveckla våra medarbetare och samtidigt behålla och
bredda viktig kompetens.

Säkerhet

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 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
metodiskt arbetar 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.
Säkra vanor är en tillämpning av en vedertagen metod för
beteendebaserad säkerhet. Metoden, som används på Green
Cargo, innebär ett strukturerat sätt att förstärka säkra beteenden främst hos produktionspersonal genom att observera
sina egna eller andras säkerhetsbeteenden.

Miljö

Miljö
Extrem väderlek till följd av klimatförändringar är en risk i Green
Cargos verksamhet. Effekterna av klimatförändringar kan vara
varma somrar eller stor nederbörd, vilket förhindrar godstågens
framkomlighet på spåren.

Green Cargo arbetar tillsammans med infrastrukturförvaltare, tillsynsmyndigheter och andra aktörer inom järnvägs
sektorn för att förbättra beredskapen och förebygga
störningar på grund av extremväder.

Miljö

Ökade utsläpp
Tappade affärer och förändringar i kunders transportupplägg
eller produktion ger minskade transporter med eltåg och därigenom ett minskat antal körda tonkilometer. Däremot minskar inte
rangering och positionering, som utförs med diesellok, i samma
omfattning och emissioner per tonkilometer ökar.

Green Cargo har interna instruktioner som säger att bolaget
ska minimera avgasutsläppen.

Miljö

Negativ miljöpåverkan
Risken att Green Cargos eller leverantörers verksamhet ger
upphov till allvarliga miljöskador, lokalt eller regionalt

Green Cargo arbetar långsiktigt och proaktivt för att förnya
och erhålla tillstånd och licenser när så är aktuellt. Robusta
system för uppföljning finns. En särskild uppförandekod finns
för leverantörer. I den ställs krav på dessa inom området.

Kvalitet

Minskade volymer på grund av försämrad punktlighet
Det finns en risk att tappa både befintliga och potentiella kunder
med anledning av den stundtals låga punktligheten Green Cargo
har i sitt transportsystem och att vi därmed inte når målsättningen om 95 procent.

Green Cargo arbetar med den delen av punktlighetsproblematiken som vi själva står för. Det handlar bland annat om
att göra grundorsaksanalyser av de tåg som visar de lägsta
punktlighetssifforna men även arbeta med regularitet i syfte
att säkra avgångspunktligheten. Omfattande samarbete sker
även med övriga branschaktörer inom Tillsammans för Tåg i
Tid (TTT) för att få ökad robusthet i hela järnvägssystemet.

Finans

Mutor och korruption
Risken att medarbetare deltar i brottslig verksamhet som långsiktigt påverkar bolagets ekonomiska ställning och varumärke.

Green Cargo har under året tagit fram en extern uppförandekod som fastställer de grundläggande krav vi har på
våra leverantörer. Den tillsammans med bolagets etikpolicy är vägledande för de medarbetare på bolaget som
riskerar att komma i kontakt med korruption och mutor. Vid
misstanke om brott kan bolagets interna visselblåsartjänst
användas för rapportering.
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Målområde/-n
som berörs
Risk
Finans

Mutor och korruption
Green Cargo köper in vissa produkter från utländska leverantörer eller tjänster där leverantören har utländska samarbetspartners, såsom köp av vissa loktyper, transporttjänster samt för
hantering och support av IT-system.

Green Cargo erbjuder inte tjänster i högriskländer eller i en
bransch där det är vanligen förekommande med korruption
men Green Cargos externa uppförandekod fastställer de
grundläggande krav vi har på våra leverantörer. Vid eventuell
misstanke om brott kan bolagets interna visselblåsartjänst
användas för rapportering.

Finans

Mutor och korruption
Konkurrensen 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.

Bolagets etikpolicy är vägledande för alla medarbetare på
bolaget som riskerar att komma i kontakt med korruption och
mutor. I den mån som farhåga eller misstanke om brott förekommer kan samtliga medarbetare på bolaget rapportera
detta i en visselblåsartjänst.

Finans

Resultatrisker
Green Cargos produktion är personal- och kapitalintensiv
samtidigt som en betydande del av kostnadsmassan är fast på
tolv månaders sikt.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten och minska enhetskostnaderna för lok, vagnar, personal, underhåll etc. För att minska riskerna i volymsvängningar
strävar Green Cargo efter att dela risken med kunderna
genom kombinationer av rörlig och fast del i prissättningen.
Green Cargo strävar även efter längre avtalstider för att
bättre kunna dimensionera den egna verksamheten. Utöver
detta kompletterar bolaget sina egna resurser med inhyrd
kapacitet för att öka flexibiliteten samt arbetar med 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.

Finans

Konkurrens
Konkurrensen är hård både från andra järnvägsoperatörer och
från andra transportslag.

Green Cargo satsar på en kontinuerlig utveckling av erbjudande och prissättning för att tillgodose kundernas önskemål
om värdeskapande transporttjänster till ett rimligt pris. För att
Green Cargo ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga och miljöanpassade logistiklösningar krävs investeringar i infrastruktur.
Bolaget har kontinuerlig kontakt med Trafikverket och andra
parter för att nå beslutsfattarna kring detta och andra frågor
som påverkar järnvägsbranschens villkor och förutsättningar
t ex höjning av banavgifter, svaveldirektiv för sjöfarten och
cabotagereglerna för vägtrafiken och hur de efterlevs.

Finans

Avmattning av konjunktur
Green Cargos kunder utgörs främst av den svenska exportindustrin med den exponering som detta innebär i form av konjunkturella förändringar samt utveckling av valuta- och räntenivåer.

Bolaget hanterar denna risk genom målmedveten anpassning av verksamheten till marknadsläge och genom att
förbättra effektiviteten och flexibiliteten inom alla delar av
koncernen för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och
värdeskapande logistiklösningar. Kundernas konkurrenskraft
påverkas av valuta- och räntenivåer vilket indirekt påverkar
Green Cargo.

Finans

Kostnadsökningar
Green Cargo påverkas av utveckling av valuta- och räntenivåer
samt prisutveckling av el- och dieselpriser.

Green Cargos exponering mot utländsk valuta och räntor regleras av bolagets Finanspolicy (se avsnitt ovan under Finans).
För att hantera risken med el- och dieselpriser upphandlar
bolaget el via Trafikverket för att få en stabil prisbild. Vidare
har Green Cargo drivmedelsklausuler i kundavtalen för att nå
en jämnare kostnadsutveckling.

Green Cargo AB (Moderbolaget)
Kommentarerna till koncernens siffror ovan är i stort tillämpliga
även för moderbolaget.
Nettoomsättningen för moderbolaget, Green Cargo AB,
uppgick under helåret till 3 796 MSEK mot 3 960 MSEK föregående år. Moderbolagets rörelseresultat uppgick till –88 MSEK
(16). Resultat från finansiella poster uppgick till –90 MSEK
(–53) under året och har belastats av nedskrivning av fordringar
i det norska dotterbolaget med –51 MSEK (–24 MSEK). Skatt
på periodens resultat var –14 MSEK (0) och är en effekt av
nedskrivning av uppskjuten skattefordran.
Årets nettoresultat uppgick till –192 MSEK (–37). Moderbolagets nettoskuld minskade från årets början med 142 MSEK
och uppgick på balansdagen till 1 300 MSEK.
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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 2018
Green Cargo AB ägs till 100 procent av svenska staten och
förvaltas av enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet. Green Cargo har inget särskilt samhällsuppdrag beslutat av
riksdagen utan verksamheten bedrivs på affärsmässiga villkor.
BOLAGSSTYRNING
Green Cargo styrs utifrån såväl externa som interna regelverk.
Green Cargos externa regelverk:
Lagar och tillstånd
Statens ägarpolicy 2016 med tillhörande riktlinjer för extern
rapportering och riktlinjer för ersättning och andra ersättningsvillkor
Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
Green Cargos interna regelverk:
Bolagsordning
Styrelsens arbetsordning, vd-instruktion samt instruktion för
den ekonomiska rapporteringen
Green Cargos Code of Conduct för leverantörer
Koncernpolicyer
Styrande dokument
Green Cargos värderingar
Statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga
principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda
bolag. Bland annat har beslutats att alla statligt majoritetsägda
bolag ska tillämpa koden för bolagsstyrning. Koden tillämpas
enligt principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att avvikelser
från Koden är tillåtna men måste förklaras..
Green Cargos bolagsordning, tidigare bolagsstyrnings
rapporter och bolagsstämmoprotokoll finns tillgängliga på
www.greencargo.com under ”Bolagsstyrning”.
AVVIKELSER FRÅN KODEN
Green Cargo tillämpar Koden. De avvikelser som bolaget gör
beror på att Green Cargo är helägt av svenska staten. Avvikelser har skett från följande kodregler:
Kodregel 1.2-1.3 och 2.1-2.7, 8.1 och 10.2
Kodkrav: Bolaget har en valberedning som representerar
bolagets aktieägare.
Avvikelse: Valberedning finns inte inrättad.
Förklaring: Valberedning ersätts av ägarens nominerings
process.
Kodregel 4.5-4.6
Kodkrav: Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla uppgifter
om styrelseledamöter är oberoende i förhållande till större
aktieägare.
Avvikelse: Beroendeförhållandet till större aktieägare
redovisas inte

Förklaring: Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i Koden i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt ägande. I statligt helägda bolag
saknas därför skäl att redovisa sådant oberoende.
Kodregel 8
Kodkrav: Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget och vd:s
arbete.
Avvikelse: Utvärdering av vd:s arbete har inte skett.
Förklaring: Under 2018 genomfördes ingen utvärdering av vd:s
arbete eftersom dåvarande vd slutade 7 juli 2018 och under
återstoden av året var vd tillförordnad.
ÄGARSTYRNING
Bolagen med statligt ägande styrs liksom privatägda bolag
med aktiebolagslagen (2005:551) som övergripande ramverk
och bolagsstämman som bolagets högsta beslutande organ.
Bolagets styrelse ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. I detta ingår att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att se till att bolaget
har en betryggande internkontroll. Den löpande verksamheten
sköts av bolagets ledning. Ägaren utövar sina rättigheter som
aktieägare på bolagstämman och har bland annat fastställt
Green Cargos bolagsordning och finansiella mål. Green Cargos
bolagsordning anger att bolaget ska tillhandahålla logistik- och
godstransporttjänster till nationella och internationella kunder i
huvudsak inom järnvägsområdet.
Ägarens ekonomiska mål för Green Cargo är:
L
 önsamhet: Avkastning på operativt kapital 10 procent.
K
 apitalstruktur: Nettoskuldsättningsgrad 0,6–0,9.
U
 tdelning: 50 procent av årets vinst efter skatt med beaktande av nettoskuldsättningsgraden.
Mål för hållbart företagande
Svenska staten kräver att alla bolag med statligt ägande ska ha
målsättningar för hållbart företagande. Målen ska vara
relevanta för den verksamhet som bedrivs, mätbara och tillräckligt ambitiösa. Green Cargos mål för hållbart företagande är
långsiktiga och siktar på 2020 med basår 2013:
S
 amtliga diesellok ska ha tomgångsreglage installerade
(2020).
N
 ya regler för tomgångskörning av dieselloken tas fram och
samtliga förare utbildas.
L
 okförarna ska utbildas i ECO-driving (från 300 stycken
2013) (2020).
A
 ntalet olyckor ska halveras (2020) (från 300 år 2013).
S
 jukfrånvaron ska långsiktigt vara under 4 procent (2020).
A
 ndelen kvinnor i ledande befattningar ska öka med 50 procent (2020) (från 17 procent 2013).
BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarens inflytande utövas. De ärenden som ska behandlas på
bolagsstämman regleras av aktiebolagslagen. Årsstämma ska
enligt aktiebolagslagen hållas årligen. Enligt Statens ägarpolicy
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ska årsstämma hållas senast den 30 april. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman och i anslutning till denna
ställa frågor. Därtill ska allmänheten erbjudas möjlighet att delta
vid stämman. Årsstämman ska bland annat utse styrelse och
revisorer, besluta om arvode till dessa samt fastställa resultatoch balansräkning. På årsstämman ska även styrelsen presentera förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämmans beslut fattas med enkel majoritet av de angivna
rösterna. Vid beslut om ändring av bolagsordningen krävs dock
kvalificerad majoritet.
ÅRSSTÄMMA
Årsstämman för Green Cargo AB 2018 hölls den 23 april 2018.
Stämman var öppen för allmänheten. Protokoll från årsstämman
finns tillgängligt på Green Cargos webbplats.
Vid årsstämman beslutade stämman nyval av styrelseledamöterna Henrik Höjsgaard, Michael Thorén och Jan Sundling
samt omval av styrelseledamöterna Margareta Alestig Johnson,
Anna Elgh, Ann-Christine Hvittfeldt och Ingvar Nilsson. Jan
Sundling valdes av stämman till styrelsens ordförande.
Årsstämman fastställde den av styrelsen och verkställande
direktören avgivna årsredovisningen för 2017, samt beviljade
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas till
ägaren.
Årsstämman beslutade vidare om att anta riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Nästa årsstämma för Green Cargo AB äger rum den 29
april 2019 i Solna.
PROCESS FÖR STYRELSENOMINERING
För bolag som är helägda av svenska staten tillämpas en nomineringsprocess som ersätter Kodens regler om tillsättning av
styrelseledamöter. Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet. Av Statens
ägarpolicy framgår att för varje bolag analyseras kompetensbehovet utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida
utmaningar, styrelsens sammansättning samt genomförda
styrelseutvärderingar. I Regeringskansliets arbete med styrelse nomineringsprocessen ingår dessutom en löpande egen
utvärdering av samtliga statligt ägda bolagsstyrelser. Därefter
fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet
inleds. När processen avslutats offentliggörs nomineringarna
enligt Kodens bestämmelser, med undantag av uppgift om oberoende, på bolagets webbplats.
STYRELSEN
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och
högst åtta ledamöter, utan suppleanter Dessutom har arbetstagarorganisationerna, enligt svensk lag, rätt att utse ordinarie
ledamöter med suppleanter. Green Cargos chefsjurist är styrelsens sekreterare. Verkställande direktör ingår inte i styrelsen,
men är föredragande vid styrelsens sammanträden. Ingen av
styrelseledamöterna ingår i företagsledningen. Beträffande
upplysning avseende tillsättning och entledigande av styrelseledamöter hänvisas till reglering genom statens ägarpolicy.
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Styrelsens arbete och ansvar
Green Cargos styrelse ansvarar enligt aktiebolagslagen och
Statens ägarpolicy för bolagets organisation och förvaltning av
bolagets verksamhet. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsens arbete, en instruktion avseende arbets- och
ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören
samt instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Styrelsens uppgifter är bland annat att fastställa bolagets övergripande
strategier och mål, samt tillse att det finns ändamålsenliga system
för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker
för bolaget som dess verksamhet är förknippat med. Styrelsen
sköter bolaget på ett hållbart och ansvarsfullt sätt i syfte att
säkerställa långsiktigt värdeskapande. Ordförandens uppgifter
och information till styrelsen regleras i arbetsordningen.
Enligt styrelsens arbetsordning ska utöver konstituerande
styrelsemöte avhållas minst sex ordinarie styrelsemöten per
kalenderår. Här tillkommer extra möten, motiverade av händelser
av stor vikt. Styrelsen ansvarar för den finansiella rapporteringen
och har genom revisionsutskottet regelbundna möten med
bolagets revisorer. Därutöver träffar revisorerna hela styrelsen
minst en gång per år, då ingen från företagsledningen närvarar.
Styrelsen utvärderar fortlöpande sitt och den verkställande
direktörens arbete och behandlar särskilt denna fråga minst
en gång per år.
Styrelsens sammansättning
Fram till årsstämman den 23 april 2018 bestod Green Cargos
styrelse av sju stämmovalda ledamöter, inklusive ordföranden. Från och med årsstämman 2018 består styrelsen av sju
stämmovalda ledamöter. Därutöver hade styrelsen två ordinarie
arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.
På sidan 98 redovisas varje styrelseledamots ålder, utbildning, huvudsakliga yrkeslivserfarenhet, andra väsentliga uppdrag
utanför bolaget och antal år som ledamot i Green Cargos
styrelse. Av styrelsens ledamöter är tre kvinnor (43 procent) och
fyra män (57 procent). Styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår
av Statens ägarpolicy. Arbetstagarrepresentanterna har under
2018 varit fyra män. Genomsnittsåldern på ledamöterna i Green
Cargos styrelse, inklusive arbetstagarrepresentanter är 54 år.
Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Enligt arbetsordningen för Green Cargos styrelse ska ordföranden tillse att
styrelsearbetet bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina
åligganden. Ordföranden ska bland annat organisera och leda
styrelsearbetet, ha regelbunden kontakt med verkställande
direktör och se till att styrelsen erhåller tillfredsställande
informations- och beslutsunderlag för sitt arbete. Styrelsens
ordförande ansvarar också för att samordna styrelsens syn i förhållande till ägaren i frågor av avgörande betydelse för bolaget,
samt att föra ägardialog avseende uppföljning av hållbarhetsmål
och ekonomiska mål och förmedla dessa inom styrelsen.
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Styrelsens arbete under 2018
Styrelsen har under 2018 hållit 11 ordinarie sammanträden, ett
konstituerande sammanträde och två extra möten. Styrelsen
i Green Cargo har under året fortsatt och intensifierat arbetet
med de lönsamhetsutmaningar bolaget står inför. Ägaren har
under 2018, tillsammans med styrelse och ledning, gjort en
strategisk översyn och en självkritisk genomlysning av bolaget.
Översynen var startskottet för det effektiviseringsprogram och
förändringsprojekt som startades upp efter sommaren – Förändringsresan. Programmet syftar till att driva ett systematiskt
förbättringsarbete där Green Cargo prioriterar åtgärder inom
ledning, processer och kundtillfredsställelse för ökad kontroll,
kvalitet och lönsamhet.
Styrelsen har under 2018 bland annat hanterat följande
huvudfrågor:
Förändringsresan
Investeringar i nya Transmontana-lok
Riskhantering och riskvärdering
Finansiella rapporter
Rapportering från intern- och externrevision
Säkerhet
Punktlighet
Rekrytering av vd
Ägarens genomlysning
Lönsamhet i kundavtal
Styrelse, styrelsefunktion och närvaro under 2018
Av årsstämman
valda ledamöter

Huvud
styrelse

Närvaro
styrelse
möte

Lennart Pihl

Ordförande

3/11

2/5

11/11

5/5

Margaretha Alestig Ledamot
Johnson
(ordf. RU)

Närvaro
Invald revisions
år
utskott

Anna Elgh

Ledamot

10/11

Ann-Christine
Hvittfeldt

Ledamot

11/11

Ingvar Nilsson

Ledamot

10/11

Tryggve Sthen

Ledamot

3/11

Erik Tranaeus

Ledamot

3/11

Jan Sundling

Ordförande

8/11

2018

Henrik Höjsgaard

Ledamot

8/11

2018

Mikael Thorén

Ledamot

8/11

2018

3/5
2/5

3/5

Arbetstagarrepresentanter
Jonas Blomqvist
Arbetstagarrep. 11/11
Anders Gustafsson Suppleant

7/11

Jerker Liljeberg

Suppleant

6/11

Donny Sjöberg

Arbetstagarrep. 11/11

Styrelsens utskottsarbete
Green Cargos styrelse har revisionsutskott och ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor inför styrelsens möten. Riktlinjer för utskottens arbete finns i respektive utskotts arbetsordning. Revisionsutskottet har i uppgift att bland annat svara för

kvalitetssäkring och beredning av företagets finansiella rapporter samt att hålla en löpande dialog med bolagets revisorer.
Revisionsutskottet har under 2018 haft fem protokollförda
möten. Revisionsutskottet har under året bland annat hanterat
finansiella rapporter, löpande riskrapportering, internkontroll och
externrevisorernas avrapportering av intern kontroll. Utskottet
har också utvärderat intern- och externrevisorer, granskat och
övervakat externrevisorns opartiskhet och självständighet samt
granskat att externa revisorn inte tillhandahållit rådgivningstjänster som påverkat opartiskheten. Utskottet har därefter
lämnat rekommendation till val av extern revisor på årsstämman.
I revisionsutskottet ingår sedan konstituerande styrelsemöte
2018 styrelseledamöterna Margareta Alestig Johnson, Ingvar
Nilsson och Michael Thorén. Utskottet har utsett Margareta
Alestig Johnson, att vara ordförande.
Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Därutöver ska utskottet utvärdera efterlevnaden av beslut
rörande ersättning som fattas av årsstämman. Ersättningsutskottet har haft tre möten under 2018. Ersättningsutskottet
har under året bland annat rekryterat en ny VD, Ted Söderholm,
med startdatum 7 januari 2019. I utskottet ingår sedan konstituerande styrelsemöte 2018 styrelseledamöterna Jan Sundling,
Henrik Höjsgaard och Michael Thorén. Utskottet har utsett Jan
Sundling, att vara ordförande.
Utvärdering av styrelsearbetet 2018
Styrelsens har under året, på styrelseordförandes initiativ,
utvärderats genom en systematisk och strukturerad process
av extern oberoende part. Utvärderingen syftar bland annat till
att få fram ett bra underlag för styrelsens eget utvecklingsarbete. Resultatet av utvärderingen redovisas för styrelsen och
av styrelsens ordförande till ägaren. Styrelsen fastställer utifrån
utvärderingen åtgärder för att utveckla styrelsens arbetsformer
och effektivitet.
Styrelsens ersättning
Styrelsens arvoden bestäms av årsstämman. Till styrelsens ordförande utgår arvode med 410 000 kronor och till varje ledamot
med 160 000 kronor. Vid Green Cargos årsstämma beslutades
också i enlighet med Statens ägarpolicy att arvode inte utgår
till styrelseledamot som är anställd av Regeringskansliet eller
till arbetstagarrepresentant. Till revisionsutskottets ordförande
beslutades ett arvode om 55 000 kronor och till utskottets
ledamöter vardera 40 000 kronor. Till ersättningsutskottet utgår
inget arvode.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
OCH KONCERNLEDNING
Styrelsen tillsätter verkställande direktör i bolaget. Den 9 juli
2018 tillträdde finansdirektören Erik Johansson som tillförordnad verkställande direktör och koncernchef. Den verkställande
direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Inom de ramar som
styrelsen fastslagit leder verkställande direktören verksamheten
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samt håller styrelsens ordförande kontinuerligt informerad
om väsentliga affärshändelser. Verkställande direktören ska
organisera bolagets ledning så att ändamålsenlig styrning och
kontroll av verksamheten uppnås. Övriga medlemmar i koncernledningen utses av verkställande direktören. Koncernledningen
är ett informations-, diskussions- och beslutsforum för koncerngemensamma frågor. Koncernledningens möten leds av
verkställande direktören och sammanträden sker månatligen.
Green Cargos koncernledning, inklusive verkställande direktör,
redovisas närmare på sidan 100.
Ersättning till ledande befattningshavare
På Green Cargos årsstämma den 23 april 2018 beslutade
ägaren om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare. Avseende ersättning och andra
anställningsvillkor ska Green Cargo tillämpa de principer som
beslutats av regeringen den 22 december 2016 fastställda
”Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare
i bolag med statligt ägande”. Motsvarande principer tillämpas
i Green Cargos dotterbolag. Green Cargo tillämpar inte rörlig
ersättning för ledande befattningshavare.
Dotterbolag och intressebolag
Green Cargo hade sex dotterbolag vid utgången av 2018; TGOJ
Trafik Aktiebolag, Green Cargo Loco & Wagon Trading AB, Green
Cargo Fastigheter AB, Green Cargo Händelö AB, Nordisk Transport Rail Aktiebolag och Green Cargo Norge AS. Green Cargo
Norge AS, är i sin tur moderbolag till Green Cargo Terminaltjenester AS och Green Cargo Togdrift AS. Green Cargo har även ett
intressebolag SeaRail OY, i vilket Green Cargo inte har bestämmande inflytande. I samtliga dotterbolag i koncernen finns någon
ur Green Cargos koncernledning representerad i styrelsen.
REVISORER
Extern revision
Enligt Statens ägarpolicy och revisionsförordningen som gällde
vid årsstämman 2018 är det bolagets styrelse som lämnar förslag till val av revisor efter rekommendation från revisionsutskottet. Det slutliga beslutet av val av revisorer fattades av ägaren på
årsstämman.
Revisorns uppgift är att granska bolagets och koncernens
finansiella rapportering samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning av bolaget. Vid Green Cargos årsstämma
den 23 april 2018 valdes revisionsbolaget KPMG till revisorer.
Revisionsuppdraget gäller till utgången av årsstämman 2019.
KPMG utsåg auktoriserad revisor Jenny Jansson till huvudansvarig revisor. Jenny Jansson har inte haft uppdrag i andra
bolag som påverkar oberoendet som revisor i Green Cargo. Till
revisorer och revisionsbolag har arvode utgått för revision och
för revisionsnära rådgivning.
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STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL
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 kreditgivning, riktlinjer för investeringar, redovisningshandbok och
riktlinjer för rapportering,
besluts- och attestregler finns dokumenterade med beloppsgränser 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 för 2018
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. I samband med föreslaget inrättande av en oberoende
internrevisionsfunktion, kommer det bedömda maximala beloppet,
rutiner samt bedömningar för riskbedömning att ses över.
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. Riskanalyser
har utförts under 2018 i enlighet med tidigare principer och med
den kontrollmiljö som finns tillgängliga. Under 2018 har extern
konsult utfört testning av den interna kontrollen i drift-, löne-,
bokslut, och intäktsprocessen, generella IT-kontroller, samt i
policys och riktlinjer.
Efter utredning i bolaget, och med stöd av bla förordningen
2003:93 för myndigheter, som kan appliceras på statliga bolag,
förordar bolaget ett inrättande av en oberoende internrevisionsfunktion. Att internrevisionen skall bedrivas enligt god sed
enligt föreskrifterna, att internrevisionen skall arbeta objektivt,
oberoende, professionellt, med stor integritet och tillämpa
vedertagna arbetsmetoder. Med hänsyn till kravet på oberoende skall arbetet som internrevisor inte förenas med operativt
deltagande i den verksamhet som revideras. Bolaget kommer
förslå processplan för inrättande av en internrevisionsfunktion
till nästkommande RU-möte den 25 april.

F Ö R VA LT N I N GS B E R ÄT T E L S E

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 tre gånger per 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
Fond för verkligt värde
Årets resultat
Summa

507 205 239
–18 666 365
–192 425 179
296 113 695

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

296 113 695

Varav till fond för verkligt värde

–18 666 365
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Resultaträkning koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

KVARVARANDE VERKSAMHETER
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

4, 5

Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
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

2018

2017

4 208
106
4 314

4 337
27
4 364

–2 358
–1 372
–473
–236
3
–122

–2 304
–1 402
–427
–233
3
1

1
–34
–155

1
–34
–32

14

–14
–169

0
–32

32

–11
–179

–73
–105

6

4, 7
8
9
15, 16
18

12
13

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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14

14

2018

2017

–179

–105

1
0

–2
1

13
7
1
–3
20

4
–5
11
0
9

–159

–96
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Balansräkning koncernen
TILLGÅNGAR
MSEK

KONCERNEN
Not

2018-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Balanserade utvecklingsutgifter

10

6

Pågående balanserade utvecklingsutgifter

23

19

Summa immateriella anläggningstillgångar

33

25

Materiella anläggningstillgångar

16

Mark, markanläggningar och byggnader
Transportmedel
Leasade transportmedel

17

Inventarier och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

16

18

1 348

1 390

474

529

36

23

100

51

1 975

2 011

Övriga anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

18

0

2

Uppskjutna skattefordringar

19

4

24

4

26

2 012

2 062

Summa övriga anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

20

26

19

Kundfordringar

28

468

424

Fordringar hos intresseföretag

4

Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar

–

1

11

14

2

3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

115

128

Likvida medel

27

45

142

Tillgångar som innehas för försäljning

32

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

–

274

668

1 005

2 679

3 067
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Balansräkning koncernen
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Totalt eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Avsättningar pensioner
Övriga avsättningar
Långfristiga leasingskulder
Övriga långfristiga skulder
Derivatinstrument
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga leasingskulder
Övriga skulder
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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KONCERNEN
Not

25

29
17
28
28

17
28
21
22
32

2018-12-31

2017-12-31

200
1 047
–20
–452
–179
596

200
1 047
–40
–347
–105
755

14
–
473
746
24
1 258

19
17
543
285
39
903

189
73
57
499
8
–
826

231
109
421
446
15
187
1 409

2 679

3 067
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Förändringar i eget kapital koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

Ingående balans per 2017-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

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, efter skatt

11

11

Omvärderingar av förmånsbestämda
pensionsplaner, efter skatt

–1

–1

Summa övrigt totalresultat

–

–

9

–

–

–16

Summa totalresultat

–

–

9

–

–105

–96

200

1 047

–40

–347

–105

755

200

1 047

–40

–347

–105

755

–105

105

0

–179

–179

Utgående balans per 2017-12-31

26

Ingående balans per 2018-01-01
Disposition av föregående års resultat
Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat

10

10

Säkring av nettoinvestering, efter skatt

7

7

Omräkningsdifferens, efter skatt

1

1

Kassaflödessäkringar, efter skatt

Omvärderingar av förmånsbestämda
pensionsplaner, efter skatt
–

Summa totalresultat
Utgående balans per 2018-12-31

1

1

Summa övrigt totalresultat
26

–

20

–

–

20

–

–

20

–

–179

–159

200

1 047

–20

–452

–179

596
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Kassaflödesanalys koncernen
KONCERNEN
MSEK

Not

2018

2017

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

–155

–33

251

251

Betalningar avseende avsättningar

–29

–11

Betald skatt

–25

–26

42

181

4

–38

26

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/Minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–13

73

33

216

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar

–12

–7

–139

–76

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

5

4

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

225

0

3

3

83

–76

150

50

–363

–285

–213

–235

–98

–95

142

237

45

142

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

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

26

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Resultaträkning moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

2018

2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

4, 5
6

Summa rörelsens intäkter

3 796

3 960

104

4

3 900

3 964

Rörelsens kostnader
Driftskostnader

4, 7

–2 043

–2 018

Personalkostnader

8

–1 269

–1 296

Övriga externa kostnader

9

–442

–404

15, 16

–234

–230

–88

16

Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

10

1

24

Resultat från andelar i intresseföretag

11

3

–23

Ränteintäkter och liknande resultatposter

12

1

1

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

–95

–55

–178

–37

–14

0

–192

–37

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

14

Årets resultat

Rapport över totalresultatet moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

Årets resultat

2018

2017

–192

–37

13

5

–3

–1

10

4

–182

–33

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

14
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Balansräkning moderbolaget
TILLGÅNGAR
MSEK

MODERBOLAGET
Not

2018-12-31

2017-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

15

Balanserade utvecklingsutgifter

9

4

Pågående balanserade utvecklingsutgifter

23

19

Summa immateriella anläggningstillgångar

32

23

Mark, markanläggningar och byggnader

1

1

Investeringar i hyrda lokaler

0

0

1 348

1 390

474

530

Materiella anläggningstillgångar

16

Transportmedel
Leasade transportmedel

17

Inventarier och andra tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

36

22

100

51

1 958

1 994

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

18

55

55

Andelar i intresseföretag

18

15

290

Uppskjutna skattefordringar

19

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5

24

75

369

2 066

2 386

Omsättningstillgångar
Varulager

20

26

19

Kundfordringar

28

375

345

Fordringar hos koncernföretag

4

47

51

Fordringar hos intresseföretag

4

–

10

Övriga fordringar

9

12

Aktuella skattefordringar

2

2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

118

131

Kassa och bank

27

23

123

599

693

2 665

3 079

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning moderbolaget
EGET KAPITAL OCH SKULDER
MSEK

MODERBOLAGET
Not

2018-12-31

2017-12-31

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

25

29
22

17
28
28

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
17
28
21

200
100
17
317

200
100
9
309

–19
507
–192
296
613

–30
552
–37
486
795

7
8
15

10
15
25

473
746
24

543
304
39

1 243

886

176
14
73
56
474
793

209
39
109
573
443
1 373

2 665

3 079
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Förändringar i eget kapital moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

Ingående balans per 2017-01-01

Aktiekapital

200

Fond för
Reserv- utvecklingsfond
utgifter

100

5

Fond för
verkligt
värde

Balanserade
vinstmedel

Årets
resultat

Summa

–33

789

–233

828

–233

233

0

Disposition av föregående års resultat
Aktiverade egenupparbetade utv.utgifter

4

0

–4

Totalresultat
Årets resultat

–37

–37

–

4

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
Summa övrigt totalresultat

–

Summa totalresultat
Utgående balans per 2017-12-31

4

4

26

Ingående balans per 2018-01-01

–

–

4

–

–

–

–

4

–

–37

–33

200

100

9

–29

552

–37

795

200

100

9

–29

552

–37

795

–37

37

Disposition av föregående års resultat
Aktiverade egenupparbetade utv.utgifter

8

0
0

–8

Totalresultat
Årets resultat

–192

–192

Övrigt totalresultat
Kassaflödessäkringar, efter skatt
Summa övrigt totalresultat

–

–

–

10

–

–

10

Summa totalresultat

–

–

–

10

–

–192

–182

200

100

17

–19

507

–192

613

Utgående balans per 2018-12-31
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Kassaflödesanalys moderbolaget
MODERBOLAGET
MSEK

Not

2018

2017

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

–178

–37

315

317

Betalningar avseende avsättningar

–29

–11

Betald skatt

–25

–25

83

244

Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar

–31

–70

Ökning/Minskning av kortfristiga skulder

–22

75

30

249

26

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

–13

–6

–138

–77

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

5

4

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

225

0

3

3

83

–76

150

50

Utdelning från intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av leasingskulder och lån

–363

–285

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–213

–235

Årets kassaflöde

–100

–62

123

185

23

123

Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT
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Noter
NOT

NAMN

1
2

Allmän information
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

71
71

3

Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål

75

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Transaktioner med närstående
Uppdelning intäkter
Övriga rörelseintäkter
Leasingavgifter avseende operationell leasing
Anställda och personalkostnader
Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Inkomstskatt
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppgifter om finansiell leasing
IFRS 16
Andelar i koncernföretag och intresseföretag
Uppskjuten inkomstskatt
Varulager
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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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 39, 171 11 SOLNA.
De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av styrelsen och
verkställande direktören den 19 mars 2019 och de kommer att föreläggas
årsstämman den 29 april 2019 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 2018 har
inte haft någon väsentlig effekt på koncernens redovisning.
IFRS 9
IFRS 9 ”finansiella instrument” standarden trädde i kraft den 1 januari
2018 och ersatte 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 säkrings-

redovisning. IFRS 9 kräver utökade upplysningar om riskhantering och
effekten av säkringsredovisningen. Slutligen har nya principer introducerats avseende nedskrivningar av finansiella tillgångar som värderas till
upplupet anskaffningsvärde och skuldinstrument som värderas till verkligt
värde via övrigt totalresultat, där modellen baseras på förväntade förluster.
Syftet med den nya modellen är bland annat att reserveringar för kreditförluster ska göras i ett tidigare skede. Innan kundavtal tecknas görs alltid
en kreditbedömning och majoriteten av kundernas kreditbetyg bevakas
löpande. Idag görs en löpande värdering av befarade kreditförluster och
kostnaderna för befarade kreditförluster som kan komma att uppstå i
verksamheten bedöms därför inte bli högre enligt det nya regelverket jämfört med dagens modell för reservering för osäkra fordringar i samband
med att reservering ska göras av förväntade framtida kreditförluster i en
förlustreserv. Övergången till säkringsredovisning av finansiella instrument
och klassificering enligt IFRS 9 jämfört med IAS 39 har inte påverkat
redovisningsprinciperna, och medför inte någon inverkan på redovisade
värden varför ingen omräkning av jämförelsetal redovisas.
IFRS 15
Koncernen och moderbolaget tillämpar IFRS 15 Intäkter från avtal med
kunder från och med 1 januari 2018. Effekten av övergången till IFRS
15 har inte medfört någon justering i det ingående egna kapitalet eller
påverkat redovisningen för 2018. IFRS 15 har medfört utökade upplysningar, se nedan avsnitt intäkter samt se not 5 Uppdelning av intäkter.
Standarder som har publicerats men ännu ej tillämpas av bolaget
IFRS 16 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 16 ”Leasingavtal”
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 tillämpar den förenklade övergångsmetoden där beräkningen av skulden vid övergången till
IFRS 16 baseras på återstående betalningar för den leasade tillgången.
De avtal som omfattas av övergången till IFRS 16 kommer att redovisas
i allt väsentligt i Green Cargo AB (juridisk person) från tillämningsdagen.
Vid första tillämpningsdagen innebär detta inga effekter på den ingående
balansen av eget kapital eller uppskjuten skatt. Övergången till IFRS 16
vid första tillämningsdagen kommer medföra att tillgångar och skulder
ökar med cirka 600 MSEK varav cirka 200 MSEK kortfristig skuld. Enligt
nuvarande estimat för helår 2019 kommer övergången få en positiv
effekt på rörelseresultatet med cirka 7 MSEK. Avtal som kapitaliseras är
fastighetshyror, lok, vagnar och lastbärare samt tjänstebilar. Dessa avtal
har tidigare redovisats som operationella. För resterande operationella
leasingavtal har förenklingsregeln applicerats och ingen kapitalisering av
dessa avtal har skett. Dessa avtal har antingen en löptid under 12 månader eller/och uppgår till ringa värde. Redovisningen av dessa kommer
därmed även fortsättningsvis att hanteras som operationell leasing. Nuvarande finansiell leasing redovisas redan som tillgång och skuld i Green
Cargo AB (juridisk person) och ingen effekt väntas på dessa finansiella
leasingavtal.
IFRS 16 bedöms inte påverka koncernens förmåga att uppfylla
maximal skuldsättningsgrad i lånevillkor. För fastigheter har vid fastställande av leasingperioden förlängningsoptionen inkluderats i de fall vi
bedömt det rimligt säkert att den kommer att utnyttjas. För resterande
leasingavtal har leasingperioden fastställts utifrån avtalad leasingperiod.
Koncernens marginella låneräntan används vid beräkning och värdering
av leasningskulden vid tillämpningsdagen.
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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.
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 % 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 variera normalt mellan 1–2 dagar.
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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 Green Cargo har ett totalåtagande gentemot kund. Fakturering sker normalt i efterskott, vilket innebär att det inte uppstår några
väsentliga utestående kontraktsåtaganden.
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
eventuell 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 kreditider tillämpas för bolagets kunder.
Sammanfattningsvis har övergången till IFRS 15 inte inneburit någon
ändring av hur intäkter har bedömts eller redovisats och att nuvarande
redovisning av intäkterna i all väsentlighet är i överensstämmelse med
regelverket.
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 åtagits
sig att betala. Storleken på den anställdes pension beror på de avgifter
som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den
kapitalavkastning som avgifterna ger. Företagets förpliktelser avseende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i årets
resultat i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt
företaget under en period.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Utmärkande för förmånsbestämda pensionsplaner är att de anger ett
belopp för den pensionsförmån en anställd erhåller efter pensionering,
vanligen baserat på en eller flera faktorer såsom ålder, tjänstgöringstid
och lön. Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbestämda pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen vid rapportperiodens slut minus verkligt värde på förvaltningstill-
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gångarna.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
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.
Då Green Cargo har en historik av skattemässiga förluster redovisas
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 nyttjandeperioder. Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. Vinster och förluster vid avyttring fastställs
genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och
redovisas i resultaträkningen.
Nedskrivningar
Goodwill som har en obestämd nyttjandeperiod skrivs inte av utan
prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som
skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning då händelser eller
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske
inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med
vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat
med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av
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.

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 018

73

N OT E R

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing.
Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska risker och förmåner som
är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som
tillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga leasingskulder. Leasingperioden
är den period som tillgångarna ska leasas enligt avtal. Tillgångar enligt
finansiella leasingavtal skrivs av över beräknad nyttjandeperiod. Betalning av leasingavgifterna uppdelas i räntekostnader och amortering
av skulderna. Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är
operationellt. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet.
Varulager
I koncernen finns lager av reservdelar och lager av diesel. Varulagret
värderas enligt lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Vid bestämmande av
anskaffningsvärdet för reservdelar används genomsnittsmetoden. Vid
bestämmande av anskaffningsvärdet för diesel görs en beräkning av när
en genomsnittlig liter inhandlades med hjälp av lagrets genomsnittliga
omsättningshastighet. Det inköpspris som förelåg vid denna anskaffningstidpunkt ligger till grund för värderingen av dieseln. Vid bedömning
av inkurans tas hänsyn till lagrets ålder och omsättningshastighet.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, aktier, lånefordringar samt derivat. Bland skulder återfinns leverantörsskulder, låne- och leasingskulder
samt derivat. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde
motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader. Klassificering av finansiella instrument sker vid anskaffning
och redovisas 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 marknadskurser. För onoterade värdepapper fastställs verkligt
värde till emittentens eller banks värdering.
Koncernen värderar sina finansiella instrument till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via resultaträkningen eller verkligt värde
via övrigt totalresultat. Värderingen är beroende av syftet med att
instrumenten förvärvades; om de innehas för att hållas till förfall eller
om de kan säljas.
Finansiella tillgångar/skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar/skulder och derivatinstrument som kan säljas eller
hållas till förfall omvärderas löpande till verkligt värde via resultaträkningen. Tillgångar och skulder i denna kategori klassificeras som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder om de antingen innehas
för att kunna säljas eller förväntas bli realiserade inom tolv månader från
balansdagen. Värdeförändringar till följd av förändringar i verkligt värde
ingår i resultaträkningen i den period de uppstår.
Finansiella tillgångar/skulder värderade
till verkligt värde via övrigt totalresultat
Finansiella tillgångar/skulder och derivatinstrument som ska hållas till
förfall omvärderas löpande till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt
värde i övrigt totalresultat. Derivat som hålls till förfall är kassaflödessäkringar i form av valutaterminskontrakt och ränteswapavtal. Ackumulerad
värdeförändring till följd av förändringar i verkligt värde påverkar resultaträkningen i den period instrumenten förfaller.
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Finansiella tillgångar/skulder som
värderas till upplupet anskaffningsvärde
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.
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.
Skulder i utländsk valuta med syfte att utgöra säkring av värdet av
nettoinvestering av utlandsverksamhet värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder
Skulder till kreditinstitut, leasingskulder samt leverantörsskulder 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 syftet med innehavet. Metoden för att redovisa den
vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering beror på om derivatet
identifieras som ett säkringsinstrument och 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 i samband med
anskaffning om de derivatinstrument som används kommer vara effektiva
när det gäller att utjämna förändringar i kassaflöde för säkrade poster.
I de fall kritiska villkor inte matchar perfekt görs en löpande kvantitativ
bedömning för att bedöma effektiv respektive ineffektiv del. 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 värdeändring som hänför sig till
den ineffektiva delen redovisas direkt 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.
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 verk-
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samheten. För personalkostnader avsätts kostnad för arbetsbefriad tid
under uppsägningstiden, eventuella avgångsvederlag samt avtalspensioner inklusive sociala avgifter. Green Cargo AB har försäljningsavtal som
sträcker sig över flera år.
För de avtal för vilka speciella resurser avsatts görs varje år en
prövning av lönsamheten. Skulle ett avtal vara olönsamt görs en avsättning för tiden fram till nästa avtalade prisförhandlingstillfälle 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 efter finansiella poster,
betalningar avseende avsättningar, 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. I kassaflöde från investeringsverksamheten redovisas
in- och utbetalningar avseende företagets investeringar, häri ingår främst
köp och försäljningar av anläggningstillgångar, men även t ex utdelningar.
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, d.v.s. 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.
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 tillämpas inte reglerna i IFRS 9 beträffande finansiella garantiavtal i moderbolaget avseende garantiavtal till förmån för
dotter- och intresseföretag. När detta undantag tillämpas följs istället
reglerna för redovisning och värdering i IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Anledningen till detta undantag från redovisning av finansiella garantier avseende garantiavtal till förmån för dotteroch 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
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 näst
kommande räkenskapsår diskuteras nedan.
Tvister med leverantörer kan få ett annat utfall än det som upp
skattats.
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.
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NOT 4

TR ANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

NOT 6

Svenska staten äger 100 procent av aktierna i Green Cargo AB. Dotteroch intresseföretag framgår av not 19.
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 8.
Koncernen
2018
2017
–
–
–
5

Försäljning av tjänster
Dotterföretag
Intresseföretag
Summa försäljning av
tjänster till närstående

–

5

Koncernen
2018
2017
Resultat vid försäljning av
anläggningstillgångar

Moderbolaget
2018
2017
363
312
–
5
363

Valutakursdifferenser som
påverkat rörelseresultatet
Miljökompensation
Övriga bidrag
Summa

Intresseföretag

–
–

–
126

45
–

48
126

Summa inköp av tjänster
från närstående

–

126

45

174

Utestående fordringar på
närstående
Dotterföretag
Intresseföretag
Summa utestående
fordringar på närstående

–

–

27

51

–

1

–

1

–

1

27

–

52

–

8

–

–

8

29

Koncernen
2018
2017

Moderbolaget
2018
2017

Handel och Logistik

1 559

1 671

1 319

1 465

1 039

991

903

868

Stål och Kemi

1 454

1 476

1 397

1 426

263

227

282

205

4 314

4 364

3 900

3 964

Summa

Tidpunkt för intäktsredovisning
Vid en tidpunkt

4 314

4 364

3 900

3 964

Över tid

–

–

–

–

Summa

4 314

4 364

3 900

3 964

I enlighet med den nya standarden IFRS 15 visas en uppdelning av
intäkter. Intäkter avseende transporttjänster och tillhörande tjänster utifrån kundkontraktdelats upp i branschdimensioner. Övriga intäkter, inkl
miljökompensation, klassas som bransch Övrigt. Intäktsredovisning sker
vid en tidpunkt som framgår av redovisningsprinciperna not 2.
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Avtalade framtida minimi
leaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara kontrakt
förfaller till betalning:

4

2

0

0

0

–

95

–

4

–

4

–

106

27

104

4

Koncernen
2018
2017
190

195

Koncernen

Moderbolaget
2018
2017
190

194

Moderbolaget

2018

2017

2018

Inom 1 år

189

124

160

123

Mellan 1 och 5 år

206

224

199

224

Senare än 5 år

Leasingintäkter avseende objekt
som vidareuthyrs externt

Framtida minimileaseavgifter
avseende objekt som vidare
uthyrs externt

Skog
Övrigt

5

95

2017

29

40

29

40

424

387

388

387

Koncernen
2018
2017
52

55

Koncernen
2018
2017

UPPDELNING INTÄKTER

Bransch

Minimileaseavgifter

29

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 fram till och med försäljning av andel i
intressebolaget under början av 2018.

NOT 5

Leasingavgifter

Leasingintäkter

Summa utestående skulder
till närstående

27

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING

Summa

Utestående skulder till
närstående
Dotterföretag

5

Moderbolaget
2018
2017

317
NOT 7

Inköp av tjänster
Dotterföretag

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

154

101

Moderbolaget
2018
2017
52

55

Moderbolaget
2018
2017

154

101

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.
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NOT 8

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medelantalet anställda

Varav
2018 kvinnor,
%

Varav
2017 kvinnor,
%

Moderbolaget
Sverige

1 718

16

1 816

14

Summa moderbolaget

1 718

16

1 816

14

Dotterföretag
Norge

82

5

81

5

Summa dotterföretag

82

5

81

5

1 800

15

1 897

14

Summa koncernen

I moderbolagets styrelse (exkl arbetstagarrepresentanter) ingick 4 män
och 3 kvinnor. I samtliga koncernens styrelser ingick 11 män och 3 kvinnor.
I moderbolagets ledningsgrupp (tillika koncernens) ingick 6 män och
1 kvinna.
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader
Moderbolaget

861

377

(varav pensionskostnad)
Dotterföretag

877

385

(82)
65

12

(varav pensionskostnad)
Summa koncernen

2017
Löner och
ersättSociala
ningar kostnader
(85)
69

12

(2)
926

389

(varav pensionskostnad)

(2)
946

397

(84)

(87)

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 12 (20).

Moderbolaget

5

(varav tantiem o.d)
Dotterföretag
Summa koncernen

2017
Styrelse
Övriga
och VD anställda
5

(–)
0

(varav tantiem o.d)
(varav tantiem o.d)

856
65
921
(–)

872
(–)

1

(–)
5

Ersättningar till styrelsen, räkenskapsåret 2018
Belopp i KSEK
Styrelsens ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot (statens rep.)
Styrelseledamot (statens rep.)
Personalrepresentant
Personalrepresentant
Suppleant (personalrep.)
Suppleant (personalrep.)
Personalrep., adjungerad

Styrelsearvode
273
119
107
59
212
157
157
196
–
–
–
–
–
–
–

Jan Sundling1
Lennart Pihl2
Henrik Höjsgaard1
Tryggve Sthen2
Henrik Höjsgaards4
Ann-Christine Hvittfeldt
Anna Maria Elgh
Ingvar Nilsson3
Michael Thorén3
Erik Tranaéus2
Jonas Blomqvist
Donny Sjöberg
Anders Gustavsson
Jerker Liljeberg
Ann-Charlotte Juliusson

1 Valdes till styrelsen 2018-04-23. 2 Utgick ur styrelsen 2018-05-23. 3 Varav 40 tkr avser ersättning
som ledamot i revisionsutskottet. 4 Varav 55 tkr avser ersättning som ordförande i revisionsuskottet.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styrelseledamöter och VD samt övriga anställda
2018
Styrelse
Övriga
och VD anställda

ägande. Beslut om anställningsvillkor för verkställande direktören
bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.
Beslut om anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare
fattas av verkställande direktören efter sedvanlig avstämning med
bolagets ersättningsutskott. Resultatet av träffade överenskommelser
redovisas i styrelsen. Innan beslut fattas om enskild ersättning, framtas
skriftligt underlag som utvisar bolagets totala kostnad som underlag för
beslut. Styrelsen säkerställer att ersättningarna följer dessa riktlinjer
genom att jämföra ersättningar för motsvarande befattningshavare i
andra statliga och privata jämförbara företag i Sverige vad avser storlek,
komplexitet och omsättning. Styrelsen presenterar förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernchef samt
ledande befattningshavare för godkännande av årsstämman. Ersättningsutskottets bereder bland annat styrelsens förslag till principer för
lön och övriga ersättningar.
Ledamöter i ersättningsutskottet är Jan Sundling, Michael Thorén
och Margareta Alestig Johnson.

68
(–)

6

940
(–)

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, verksamhetsansvariga personer i bolaget som ingår i koncernledningen samt
verkställande direktörer i dotterbolag som rapporterar till koncernchefen.
Moderbolaget
Riktlinjer och beslutsformer
Bolaget har under året följt de principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som beslutades på årsstämman 2018. Principerna bygger på riktlinjer som regeringen utfärdat om
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt

Ersättningar till styrelsen, räkenskapsåret 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

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

Styrelsearvode
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.
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Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2018
Belopp i KSEK
Verkställande direktör
Tf Verkställande direktör och
Ekonomidirektör

Tid i ledningsgrupp

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse

Jan Kilström

2018-01-01–2018-07-08

3 133

107

573

3 813

–

Erik Johansson3

2018-01-01–2018-12-31

2 319

2

591

2 912

–

Verkställande direktör för
Green Cargo Norge AS

Bengt Fors6

Stabschef Human Resources
Stabschef Human Resources
Divisionschef Försäljning
Divisionschef Produktion
Divisionschef Planering
Divisionschef Operation
Stabschef Marknad & Kommunikation
Stabschef IT
Stabschef IT
Stabschef Juridik och Inköp
Stabschef Juridik
Stabschef Projektkontoret

Caroline Frumerie
Mikael Jansson
Richard Kirchner
Patrik Johansson
Patrik Saxvall
Markus Gardbring4
Sohana Josefsson
Mats Munkhammar
Klas Andersson5
Mikael Wågberg
Malin Fries
Nicole Tews

Ingår ej i ledningsgruppen
2018-01-01–2018-01-09
2018-09-07–2018-12-31
2018-01-01–2018-12-31
2018-01-01–2018-08-31
2018-01-01–2018-08-31
2018-01-01–2018-12-31
2018-01-01–2018-09-06
2018-01-01–2018-08-31
2018-09-01–2018-12-31
2018-01-01–2018-09-30
2018-10-01–2018-12-31
2018-01-01–2018-06-30

669
43
263
1 863
1 116
961
1 663
1 089
1 168
299
1 194
300
449

0
1
0
90
77
85
108
0
69
0
93
0
1

224
8
94
433
376
233
437
380
370
87
299
103
219

893
52
357
2 386
1 569
1 278
2 208
1 469
1 607
387
1 586
403
669

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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 Tf VD 2018-07-09-2019-01-06. 4 Från 2018-09-01 Chef Operation. 5. Till 2018-12-16 även tf Inköpschef. 6. Förordnad från 2018-05-29

Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2017
Belopp i KSEK
Verkställande direktör
Ekonomidirektör
Ekonomidirektör
Stabschef Human Resources
Divisionschef Försäljning
Divisionschef Produktion
Divisionschef Planering
Divisionschef Fordon
Stabschef Marknad & Kommunikation
Stabschef IT
Stabschef IT
Stabschef Juridik och Inköp
Stabschef Projektkontoret

Tid i ledningsgrupp
Jan Kilström
Henrik Backman
Erik Johansson
Caroline Frumerie
Richard Kirchner
Patrik Johansson
Patrik Saxvall
Markus Gardbring
Sohana Josefsson
Ulrika Wiik
Mats Munkhammar
Mikael Wågberg
Nicole Tews

2017-01-01–2017-12-31
2017-01-01–2017-09-16
2017-09-17–2017-12-31
2017-01-01–2017-12-31
2017-01-01–2017-12-31
2017-01-01–2017-12-31
2017-01-01–2017-12-31
2017-01-01–2017-12-31
2017-01-01–2017-12-31
2017-01-01–2017-05-08
2017-05-09–2017-12-31
2017-01-01–2017-12-31
2017-01-01–2017-12-31

Övriga PensionsPensionsLön1 förmåner2
kostnad Summa förpliktelse
3 933
2 104
643
1 665
1 838
1 641
1 391
1 391
1 234
711
1 062
1 589
1 672

162
85
0
86
71
121
128
70
0
0
44
113
67

1 061
433
179
634
415
552
330
388
378
125
408
384
468

5 156
2 622
821
2 385
2 324
2 314
1 849
1 849
1 612
836
1 514
2 086
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.

Ersättningar
Styrelse
Enligt beslut av årsstämman 2018 i Green Cargo AB utgår årligt arvode
till styrelsens ledamöter med 410 000 SEK för ordföranden och med
160 000 SEK per person för övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver
utgår årligt arvode till ledamöterna i styrelsens revisionsutskott med 55
000 SEK till ordföranden och med 40 000 SEK per person till övriga
ledamöter. För annat styrelseutskottsarbete utgår inte något arvode.
Arvode utgår inte till ledamot anställd i Regeringskansliet.
Koncernledning
Den övergripande principen är att ersättning och övriga anställningsvillkor ska vara marknadsanpassade men inte marknadsledande för att
säkerställa att Green Cargo kan attrahera och behålla kvalificerade
ledande befattningshavare. Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, skattepliktiga förmåner, sjukvårdsförsäkring samt pension. Grundlönen sätts individuellt och ska ligga i linje
med lönenivåerna på den marknad där den aktuella befattningshavaren
är anställd. Vd och ledande befattningshavare har inte rätt till någon rörlig ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument. Förmåner
som redovisas i tabellen avser främst tjänstebil .
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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.
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 12 månadslöner. Nya inkomster från annan
anställning eller egen verksamhet kan avräknas från uppsägningslön
och avgångsvederlag. Vid uppsägning från verkställande direktörens
sida utbetalas inget avgångsvederlag.
Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en
uppsägningstid om 6 månader från bolagets sida och 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.

N OT E R

NOT 9

NOT 14

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

Koncernen
2018
2017

Moderbolaget
2018
2017

KPMG
Revisionsuppdrag

1,7

1,6

1,7

1,6

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

0,3

0,2

0,3

0,2

Summa

2,0

1,8

2,0

1,8

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I KONCERNFÖRETAG

Erhållna koncernbidrag

1

24

Summa

1

24

RESULTAT FR ÅN ANDEL AR I INTRESSEFÖRETAG

Moderbolaget
2018
2017
Utdelning aktier och andelar i intresseföretag

3

3

Nedskrivning av aktier och andelar i intresseföretag

–

–26

Summa

3

–23

NOT 12

Koncernen
2018
2017
Ränteintäkter, övriga

1

1

Moderbolaget
2018
2017
1

1

Verkligt värdevinster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat

0

0

0

0

Summa

1

1

1

1

Varav ränteintäkter på finansiella tillgångar ej värderade till verkligt värde

NOT 13

0

0

Koncernen
2018
2017

0

0

Moderbolaget
2018
2017

1

–1

1

–1

Finansiella valutakursdifferenser

–22

–3

–22

–3

Räntekostnader, övriga

–11

–30

–22

–27

Kostnad efterskänkning lån

–

–

–

–

–14

–

Summa

–14

–

–14

–

Sambandet mellan årets
skattekostnad och redovisat
resultat före skatt

Koncernen
2018
2017

Redovisat resultat efter finansiella
poster

–155

–32

–178

–37

34

7

39

8

–52

–12

–52

–12

Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader/ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av underskott för vilka
ingen uppskjuten skattefordran
redovisats

–

–

–52

–24

Summa

–33

–34

–95

–55

Varav räntekostnader på finansiella
skulder ej värderade till verkligt värde

–18

–18

–18

–18

Moderbolaget
2018
2017

18

5

13

4

Nedskrivning uppskjuten skattefordran

–14

–

–14

–

Redovisad skatt

–14

–

–14

–

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat i koncernen
2018
Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

1

0

1

Kassaflödessäkringar

13

–3

10

Summa

14

–3

11

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

Säkring av nettoinvesteringar
i utlandsverksamhet

–5

Omvärdering förmåns
bestämda pensionsplaner
Kassaflödessäkringar
Summa

R ÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Verkligt värdeförluster för finansiella
instrument: ej säkringsredovisade
derivat

–
–14

2017

R ÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Moderbolaget
2018
2017

Uppskjuten skatt

Skatt enligt gällande skattesats (22%)

Moderbolaget
2018
2017

NOT 11

Koncernen
2018
2017

Väsentliga delbelopp
i årets skattekostnad
Aktuell skatt

Revisionsarvoden i de svenska dotterbolagen har fakturerats moderbolaget.

NOT 10

INKOMSTSK ATT

1

–4

–2

1

–1

4

–1

3

–3

1

–2

Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat, Moderbolaget
2018

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

Kassaflödessäkringar

13

–3

10

Summa

13

–3

10

Före skatt Skatteeffekt

Efter skatt

2017
Kassaflödessäkringar

5

–1

4

Summa

5

–1

4
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NOT 15

IMMATERIELL A TILLGÅNGAR

Balanserade
utvecklingsutgifter
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

Pågående balanserade
utvecklingsutgifter

2018

2017

2018

2017

146
9

146
–
–

19
4
–

14
5
–

–

–

–

–

155

146

23

19

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Omklassificeringar

–136
–5
–

–131
–4
–

–
–
–

–
–
–

Vid årets slut

–141

–135

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar

–5
–

–5
–

–
–

–
–

Vid årets slut

–5

–5

–

–

9

6

23

19

Vid årets slut

Redovisat restvärde vid årets slut

Balanserade
utvecklingsutgifter
Moderbolaget

Pågående balanserade
utvecklingsutgifter

2018

2017

2018

2017

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar

141
9
–
–

141
–
–
–

19
4
–
–

14
5
–
–

Vid årets slut

150

141

23

19

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Omklassificeringar

–132
–4
–

–128
–4
–

–
–
–

–
–
–

Vid årets slut

–136

–132

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Omklassificeringar

–5
–

–5
–

–
–

–
–

Vid årets slut

–5

–5

–

–

9

4

23

19

Redovisat restvärde vid årets slut

Balanserade utvecklingsutgifter avser till väsentlig del olika projekt för Affärssystemet, trafikflödesplaneringssystem och anpassning av dataintegration.
Den genomsnittliga kvarstående avskrivningstiden är 1 år.
Koncernen
Total kostnad för utveckling
Utgifter för utveckling som kostnadsförts
Avskrivningar
Summa
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Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

34

28

34

28

4

4

4

4

38

32

38

32

N OT E R

NOT 16

MATERIELL A ANL ÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

Mark, markanläggningar och byggnader
2018
2017

Investeringar
i hyrda lokaler
2018
2017

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

38

38

60

Nyanskaffningar

–

–

–

–

Avyttringar och utrangeringar

–

–

–

–

38

38

60

60

–20

–19

–60

–60

–

–

–

–

–1

–1

Vid årets slut

60

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Ändrad koncernsammansättning
Vid årets slut
Redovisat restvärde vid årets slut
Transportmedel
2018
2017

–

–

–

–

–21

–20

–60

–60

17

18

0

0

Leasade
transportmedel
2018
2017

Inventarier
2018
2017

Pågående
nyanläggningar
2018
2017

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

3 489

3 468

1 994

1 978

165

157

51

44

85

15

11

16

0

1

98

47

Avyttringar och utrangeringar

–14

–26

–126

–1

–4

–

–

–

Omklassificeringar

819

32

–790

1

20

7

–49

–40

4 380

3 489

1 089

1 994

182

165

100

51

–1 985

–1 840

–664

–616

–142

–134

–

–

–

–6

–

6

–

–

–

–

Nyanskaffningar

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

13

25

127

–

3

–

–

–

–168

–164

–55

–54

–7

–8

–

–

–2 140

–1 985

–592

–664

–146

–142

–

–

–114

–114

–801

–801

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–778

–

778

–

–

–

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Nedskrivningar som redovisas i resultat
räkningen

–

–

–

–

–

–

–

–

Vid årets slut

–892

–114

–23

–801

0

0

–

–

Redovisat restvärde vid årets slut

1 348

1 390

474

529

36

23

100

51

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
38 (46). Anskaffningar under året är 11 (16).
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Moderbolaget

Mark, markanläggningar och byggnader
2018
2017

Investeringar i
hyrda lokaler
2018
2017

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

2

3

60

60

Vid årets slut

2

3

60

60

Vid årets början

–1

–1

–60

–60

Årets avskrivning

0

0

0

0

–1

–1

–60

–60

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början

0

–1

–

–

Vid årets slut

0

–1

–

–

Redovisat restvärde vid årets slut

1

1

0

0

Transportmedel
2018
2017

Leasade
transportmedel
2018
2017

Inventarier
2018
2017

Pågående
nyanläggningar
2018
2017

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

3 493

3 472

1 995

1 979

156

148

51

44

85

15

11

16

0

1

98

47

Avyttringar och utrangeringar

–14

–26

–126

–1

–4

–

–

–

Omklassificeringar

819

32

–790

1

20

7

–49

–40

4 384

3 493

1 090

1 995

173

156

100

51

–1 990

–1 844

–665

–617

–134

–126

–

–

–

–6

–

6

–

–

–

–

Nyanskaffningar

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

13

24

127

–

4

–

–

–

–168

–164

–55

–54

–7

–8

–

–

–2 145

–1 990

–592

–665

–137

–134

–

–

–113

–113

–801

–801

–

–

–

–

–

0

–

–

–

–

–

–

– 778

0

778

0

–

–

–

–

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Omklassificeringar
Nedskrivningar som redovisas
i resultaträkningen

–

–

–

–

–

–

–

–

Vid årets slut

–892

–113

–23

–801

–

–

–

–

Redovisat restvärde vid årets slut

1 348

1 390

474

529

36

22

100

51

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
38 (46). Anskaffningar under året är 11 (16).
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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

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år
Summa

Moderbolaget

Inom ett år

2018
Amortering

Ränta

Summa
betalning

73

5

82

473

7

476

–

–

–

546

12

558

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

Genomsnittlig
ränta under året, %

EUR

95

0,12

SEK

451

0,70

Summa

546

0,60
2017

Inom ett år

Amortering

Ränta

Summa
betalning

108

4

112

Mellan ett och fem år

271

36

307

Senare än fem år

272

11

284

Summa

652

52

703

Mellan ett och fem år
Senare än fem år
Summa

2018
Summa
betalning

Amortering

Ränta

73

5

82

473

7

476

–

–

–

546

12

558

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

Genomsnittlig
ränta under året, %

EUR

95

0,12

SEK

451

0,70

Summa

546

0,60
2017

Amortering

Ränta

Summa
betalning

Inom ett år

108

4

112

Mellan ett och fem år

271

36

307

Senare än fem år

272

11

284

Summa

652

52

703

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.
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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

Redovisat värde
0
–
3
–
–
0
42
–
10

Summa

55

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

Andelar i intresseföretag,
moderbolaget och koncernen

Organisationsnummer

Direkt ägda
SeaRail OY, FI

FO 0206390-2

KapitalAntal andelens värde
1
andelar i %
i koncernen
50

Redovisat
värde hos
moderbolaget

0

15

0

15

2018
1
–
–
–3
3
–1

2017
340
–73
–274
–3
3
8

0

1

Summa
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

Intressebolaget DB Cargo Scandinavia har avyttrats under 2018 och redovisas under rubriken resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt.
Finansiell information i sammandrag avseende väsentliga intresseföretag, totala belopp i företagen:
2018

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

SeaRail OY

Finland

Intäkter

Resultat

Ägarandel %

31

231

61

50

2017

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

Intäkter

Resultat

Ägarandel %

DB Schenker Rail Scandinavia A/S

Danmark

7831

21

49

SeaRail OY

Finland

21

61

50

171

121

51

31

1 Avser dec 2017–nov 2018 pga olika rapporteringstidpunkter.

1 Avser dec 2016–nov 2017 pga olika rapporteringstidpunkter.
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8831

3221

5611

15

11

4

1

1

1

4551
2

1

4551
2

1

1

N OT E R

NOT 19
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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
Leasing

Koncernen
2018
2017
–67

Materiella anläggningstillgångar
(restvärdesmetoden)

–143

Koncernen

Moderbolaget
2018
2017
–67

–143

–510

–496

–510

–496

577

690

577

708

Övrigt

19

57

24

39

Summa temporära skillnader

19

109

23

109

Underskottsavdrag1

Specifikation över uppskjuten
skatt på temporära skillnader
Leasing

Koncernen
2018
2017

Moderbolaget
2018
2017

–14

–31

–14

–31

–109

–109

–109

–109

123

152

123

156

Övrigt

4

13

5

9

Summa uppskjuten skattefordran

4

24

5

24

Materiella anläggningstillgångar
(restvärdesmetoden)
Underskottsavdrag1

AVSÄTTNINGAR

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

5

9

14

Avsättningar som gjorts under året

13

0

13

Avsättningar som tagits i anspråk
under året

Vid årets början

–15

–4

–19

Vid årets slut

3

5

8

varav kortfristig del

3

5

8

Moderbolaget

Omstruktureringsåtgärder

Övriga
avsättningar

Totalt

Vid årets början

5

9

14

Avsättningar som gjorts under året

13

0

13

Avsättningar som tagits i anspråk
under året

–15

–4

–19

Vid årets slut

3

5

8

varav kortfristig del

3

5

8

Övriga avsättningar avser förlustkontrakt.

1S
 umma ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag uppgår till cirka 1 600.
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Uppskjutna skatter redovisade
i resultaträkningen:

Koncernen
2018
2017

Underskottsavdrag

–14

–

–14

–

Summa

–14

–

–14

–

Uppskjutna skatter redovisade
i övrigt totalresultat:

Koncernen
2018
2017

Moderbolaget
2018
2017

Övrigt

–3

–

–3

–1

Summa

–3

–

–3

–1

Koncernen
2018
2017
13

13

13

13

Övriga förutbetalda kostnader

15

69

15

69

Upplupna fraktintäkter

72

33

72

33

Övriga upplupna intäkter

15

12

18

16

115

127

118

131

Summa

Diesellager

Koncernen
2018
2017

Moderbolaget
2018
2017

1

1

1

1

Reservdelslager

25

18

25

18

Summa redovisat värde

26

19

26

19

Koncernen
2018
2017

Moderbolaget
2018
2017

Eventualförpliktelser
Garantiförbindelser för intressebolag

5

133

5

133

Summa eventualförpliktelser

5

133

5

133

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
2018
2017
Personalrelaterade kostnader
Infraavgifter

Moderbolaget
2018
2017

145

148

145

148

55

22

55

22

Räntekostnader

6

5

6

5

Fraktkostnader

135

86

124

76

Övriga upplupna kostnader

106

156

92

143

Övriga förutbetalda intäkter

52

49

52

49

499

466

474

443

Summa

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

VARUL AGER

Redovisade värden

NOT 21

Moderbolaget
2018
2017

Förskottsbetalda hyror och liknande

NOT 24
NOT 20

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Moderbolaget
2018
2017
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SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR OM EGET K APITAL

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
Reserver
Säkringsreserv
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade
nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument
hänförbart till transaktioner som ännu inte har inträffat.
Omräkningsreserv
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår
vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som
har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta i
vilken koncernens finansiella rapporter presenteras. Moderbolaget och
koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

Specifikation reserver

Belopp vid årets början
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

Balanserade vinstmedel och årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel
i moderbolaget och dess dotter- och intresseföretag.
MODERBOL AGET
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.
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
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–32

13

4

Uppskjuten skatt

–3

–1

–20

–30

Belopp vid årets slut

–4

Omvärderingsreserv
–6

13
–3

2017
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv
–32

–11

Omvärder
ingsreserv
–5

4
–1
–5
1
1

11
1
0

Poster som återförts i resultaträkningen
Säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet:
Redovisat i rapport över totalresultatet

86

–30

Redovisat i rapport över totalresultatet

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

Belopp vid årets slut

2017

Kassaflödessäkringar valutaterminer:

2018
Säkrings- Omräkningsreserv
reserv
–30

2018

–1
0
–1
0

7
–19

4

–5

–30

–4

–6

N OT E R

NOT 26

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSER

Betalda och erhållna räntor
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet med mera
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat vid försäljning av
anläggningstillgångar
Kursdiff i likvida medel
Valutaomvärderingar
Valutaomvärdering aktieinnehav
Erhållna/lämnade koncernbidrag ej
inbetalda/utbetalda
Avsättningar
Andel i intresseföretags resultat
Övrigt
Summa

Koncernen
2018
2017
1
0
–28
–23

Moderbolaget
2018
2017
1
0
–28
–23

237

306

287

255

–5
–
3
–

–4
–
0
–

–5
–
21
–7

–4
–
0
–

–
20
–3
–
251

–
17
–
3
322

–1
20
–
–
315

24
17
–
2
294

Ej kassaflödes
påverkande
Koncernen
Skulder till kreditinstitut
Leasingskulder
Derivatinstrument
Moderbolaget
Skulder till
kreditinstitut
Leasingskulder
Derivatinstrument

UB
2017 Kassaflöden
851
–103
652
–111
32
0

851
652
32

Följande delkomponenter
ingår i likvida medel:
Kassa och bank

5
–8

UB
2018
748
546
24

5
–8

748
546
24

Omvärdering

–103
–111
0
Koncernen
2018
2017
45
142

Moderbolaget
2018
2017
23
123
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CHECKRÄKNINGSKREDIT

Koncernen
2018
2017
75
75
75
75
–
–

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Moderbolaget
2018
2017
75
75
75
75
–
–

Green Cargo har även en outnyttjad revolverande kreditfacilitet om totalt
200 MSEK.
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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 lånefaciliteterna ska förfalla inom de
närmaste 12 månaderna.
Förfallostruktur på upplåning, koncernen:

Skulder per
2018-12-31
Skulder till
kreditinstitut
(exkl leasing)
Leasingskulder
Räntederivat

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

748
546
24

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)

748

0

2

746

0

0

(12)

(3)

(4)

(5)

–

–

546

46

31

396

74

0

(12)

(2)

(3)

(5)

(2)

–

24

5

5

7

5

2

(24)

(5)

(5)

(7)

(5)

(2)

870

241

318

312

0

0

(19)

(2)

(3)

(14)

–

–

703

81

31

88

219

284

(52)

(2)

(2)

(6)

(30)

(11)

32

6

6

9

9

1

(32)

(6)

(6)

(9)

(9)

(1)

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

851
652
32
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Förfallostruktur på upplåning, moderbolaget:

Skulder per
2018-12-31
Skulder till
kreditinstitut
(exkl leasing)
Leasingskulder
Skulder till
koncernföretag2

Avtalade
kassaRedo- flöden
visat (varav
värde ränta) 1

748
546

14

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)

748

0

2

746

0

0

(12)

(3)

(4)

(5)

–

–

546

46

31

396

74

0

(12)

(2)

(3)

(5)

(2)

–

14

14

(0)

(0)

Säkring av valutaflöden 31 dec 2018

EUR/SEK
Volym1

Kurs2

24

5

5

7

5

2

Kvartal 1

2019

13

10,26

(24)

(5)

(5)

(7)

(5)

(2)

Kvartal 2

2019

14

10,26

Skulder per
2017-12-31

Kvartal 3

2019

13

10,26

Skulder till
kreditinstitut
(exkl leasing)

Kvartal 4

2019

Totalt

Räntederivat

Leasingskulder
Skulder till
koncernföretag2
Räntederivat

24

841
652

39
32

860

231

318

312

0

0

(19)

(2)

(3)

(14)

–

–

703

81

31

88

219

284

(52)

(2)

(2)

(6)

(30)

(11)

Balansdagskurs

13

10,35

54

10,28

31 dec 2018

10,28

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2018

0,3

Säkring av valutaflöden 31 dec 2017

EUR/SEK
Volym1

39

39

–

–

–

–

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

32

6

6

9

9

1

Kvartal 1

2018

19

9,76

(1)

Kvartal 2

2018

19

9,72

Kvartal 3

2018

16

9,75

Kvartal 4

2018

18

9,75

71

9,75

(32)

(6)

(6)

(9)

(9)

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

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).
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 procent av nettoexponeringen ska vara valutasäkrad.
Transaktionsexponeringen för 2018 har till 93 procent säkrats genom
valutaderivat. I redovisningen tillämpas säkringsredovisning när kraven
för säkringsredovisning är uppfyllda, se vidare not 2 ”Sammanfattning av
viktiga redovisningsprinciper”.
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Det ingår i Green Cargos affärsmodell att använda valutaterminskontrakt
för att säkra värdet av prognostiserade transaktioner i utländsk valuta.
Terminskontrakten hålls till förfall och värderas till verkligt värde via övrigt
totalresultat. Green Cargos avtal i utländsk valuta avser huvudsakligen
EUR. Det verkliga värdet på terminskontrakt använda för att säkra prognostiserade flöden uppgick netto till 0,3 (–7) per den 31 december 2018.
Utav detta är i balansräkningen redovisat som skulder 0 (7) och som
tillgångar 0,3 (0). Under 2018 överfördes –37 (–3) från säkringsreserven
till årets resultat.
Valutaderivatens påverkan på rörelseresultatet uppgick till –40 (–3).
Värdet av utestående, ej resultatförda kontrakt, framgår av tabellen
nedan.
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Totalt
Balansdagskurs

Kurs2

31 dec 2017

9,85

Orealiserat resultat (MSEK)
redovisat i säkringsreserven3 31 dec 2017

–7,4

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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Känslighetsanalys förändringar i valutakurser,
koncernen och moderbolaget
2018-12-31
EUR/SEK

2017-12-31
EUR/SEK

Åldersfördelning kundfordringar:
Koncernen

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/–2,5%

+/–1 MSEK

+/–14 MSEK

Förändring

Resultatpåverkan

Eget kapital
påverkan

+/–2,5%

+/–0 MSEK

+/–18 MSEK

Känslighetsanalysen grundar sig på att alla andra faktorer (till exempel
räntan) förblir oförändrade.
Ränterisk
Risken att förändringar i marknadsräntor negativt påverkar kassaflödet
eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder utgör en ränterisk. En stor del av Green Cargos räntebärande skulder avser leasingoch lånefinansierade 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 2018 hade koncernen 10 (11) öppna räntederivat där rörlig ränta bytts mot bunden ränta, med en löptid mellan 17 (11)
månader och 9 (10) år. Nominella belopp och räntor för dessa är följande:
SEK

Nominellt belopp (MSEK)

Bunden ränta

Rörlig ränta

2018

750

1,72

–0,35

2017

850

1,75

–0,59

Räntederivatens verkliga värde uppgick netto per den 31 december
2018 till –24 MSEK (–32 MSEK) bestående av skulder om 24 MSEK
(32 MSEK).
Känslighetsanalys ränterisk, koncernen och moderbolaget
Ränterisken för skuldportföljen är –/+7 MSEK (–/+5 MSEK), inklusive
ränteswapavtal, mätt som förändringen av årlig räntekostnad vid en
ränteförändring på +/–1 procent.
Ränterisken för kassan är +/–0 MSEK (+/–1 MSEK), mätt som
förändringen av årlig ränteintäkt vid en ränteförändring på +/–1 procent.
Kreditrisk
Kreditrisk, bestående av kundkreditrisk samt motpartsrisk, är risken för att
motparten i en transaktion inte kommer att fullgöra sina finansiella avtalsförpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker bolagets fordran.

2018
Brutto Reserverat

2017
Brutto Reserverat

Ej förfallet

419

0

385

0

< 30 dagar

41

0

28

0

30–90 dagar

7

0

6

0

91–180 dagar

–1

0

6

1

4

5

7

7

470

6

432

8

> 180 dagar
Total
Moderbolaget
Ej förfallet

2018
Brutto Reserverat

2017
Brutto Reserverat

345

0

313

0

32

0

23

0

30–90 dagar

0

0

5

0

91–180 dagar

–2

0

5

1

5

5

5

5

379

5

351

6

< 30 dagar

> 180 dagar
Total

Avsättning för osäkra kundfordringar:
Koncernen
2018
2017

Moderbolaget
2018
2017

Avsättningar vid årets
början

8

11

6

11

Reservering för befarade
förluster

6

8

5

6

Återföring av tidigare
reserveringar

–8

–11

–6

–11

Konstaterade förluster

0

0

0

0

Avsättning vid årets
slut

5

8

5

6

0,6

1

0,6

1

Årets kostnad för osäkra
fordringar

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.

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
2018

Verkligt värde via
övrigt totalresultat,
skuldinstrument

Verkligt värde via
resultaträkningen

Upplupet
anskaffningsvärde

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

467

467

467

Finansiella tillgångar
Andra långfristiga placeringar

–

Kundfordringar (externa)
Derivatinstrument

–

Kortfristiga placeringar

–

0

Kassa och bank
Summa

–

0

45

45

45

512

512

512

546

546

546

189

189

189

Finansiella skulder
Leasingskulder
Leverantörsskulder (externa)
Derivatinstrument

0

Skulder till kreditinstitut
Summa

0

24

2018

Nivå
11

Nivå
22

24

746

748

748

1 481

1 507

1 507

Säkringsredovisning
Vid utgången av 2018 tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IFRS 9
enligt nedanstående:

För mer utförlig information om de olika kategorierna se not 2 ”Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper”.
Verkligt värde på ränte- och valutaderivat har beräknats som de
kostnader/intäkter som uppstått om kontrakten stängts på balans
dagen. Härvid har marknadskurser använts.
Koncernen och moderbolaget

24

24

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

Summa
Nivå redovisat
3
3
värde

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:
– Kassa, bank

–

–

–

–

– Derivatinstrument

–

–

–

–

– Säkringsredovisade derivatinstrument

–

0

–

–

Summa

–

0

–

–

Finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till
verkligt värde via resultaträkningen:
– Derivatinstrument

–

0

–

–

– Säkringsredovisade derivatinstrument

–

24

–

–

Summa

–

24

–

–

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.

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

 assaflödessäkring av räntederivat som används för säkring av framtida
K
räntebetalningar av skulder med rörlig ränta.
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 26 ”Särskilda upplysningar om eget kapital”. Ingen
ineffektivitet föreligger för kassaflödessäkringar. För mer detaljerad
information om redovisning av säkringsinstrument och säkrade poster,
se not 2 ”Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper”.
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.
 erkligt värderesultat för finansiella tillgångar/skulder värderade till
V
verkligt värde via resultaträkningen.

Nettovinst/Nettoförlust:

Tillgångar/skulder
Lånefordringar och kundfordringar
Övriga skulder
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Moderbolaget
2018
2017

Varav finansiella instrument
kategoriserade som:
Säkringsredovisning

90

Koncernen
2018
2017

1,5

–1,4

1,5

–1,4

–36,6

–2,8

–36,6

–2,8

3,0

6,9

3,0

6,9

–4,6

–3,3

–4,6

–3,3
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NOT 29

PENSIONER

Allmän beskrivning av pensionsplaner
Anställda på Green Cargo AB omfattas av Spårtrafikavtalet. Spårtrafikavtalet är ett medarbetaravtal som innebär att man inte gör någon
skillnad på om den anställde är tjänsteman eller arbetare. Alla anställda
på Green Cargo AB ska, oavsett befattning, tillhöra ITP-planen.
ITP står för Industrins och handelns tilläggspension och är en kollektivavtalad tjänstepension. ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall. Planen består
av en premiebestämd tjänstepensionsplan, ITP 1, och en i huvudsak
förmånsbestämd tjänstepensionsplan, ITP 2. Om den anställde ska
tillhöra ITP1 eller ITP2 beror enligt huvudregeln på den anställdes ålder.
Anställd född 1979 eller senare tillhör ITP 1 och anställd född 1978 eller
tidigare tillhör ITP 2.
ITP-planen är försäkrad i Alecta och administreras av Collectum.
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 (sjukskriven personal sedan
bolagiseringen som av den anledningen inte kunna flyttas till annan
plan) 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 premiebestämd. Till planerna
PA91 och PA16 tillkommer ingen personal.
I Green Cargo AB förekommer även så kallade antastbara pensioner
vilka övertagits från dotterföretaget TGOJ Trafik AB per den 1 januari
2011. Förpliktelse och kostnader för dessa pensioner redovisas i koncernen enligt IAS 19.
Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta
uppgår till 41 Mkr (39 Mkr). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade.
Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10,
är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För
räkenskapsåret 2018 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 premiebestämd plan.
Vid utgången av 2018 uppgick Alectas överskott i form av den
kollektiva konsolideringsnivån till preliminärt 142 procent (154 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.
Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till planen och koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen uppgår
till 0,16 procent respektive 0,18 procent (2017: 0,17 respektive 0,18
procent).
Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernen
Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser
Verkligt värde på förvaltningstillgångar

2018

2017

75

73

–68

–65

Underskott/(Överskott) i fonderade planer

7

8

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser

7

11

Summa underskott i förmånsbestämda pensionsplaner

14

19

Skuld i balansräkningen inklusive särskild löneskatt

14

19

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.
Förändringar i den förmånsbestämda
förpliktelsen under året är följande:

Koncernen

Verkligt
värde på
Nuvärdet förvaltav förplik- ningstilltelsen gångar Summa

Per 1 januari 2018

84

–65

19

0

–

0

2

–2

0

–3

–3

Kostnader för tjänstgöring under innevarande år
Räntekostnader
Avkastning på förvaltningstillgångar
exklusive belopp som ingår i ränte
kostnader

–

(Vinst)/förlust till följd av förändrade
demografiska antaganden

–

(Vinst)/förlust till följd av förändrade
finansiella antaganden
Erfarenhetsbaserade (vinster)/förluster

0

3

–

3

–3

–

–3

–

0

–

0

0

Särskild löneskatt relaterad till omvärderingar
Avgifter från arbetsgivaren
Utbetalda ersättningar

–4

2

–2

Per 31 december 2018

82

–68

14

Förvaltningstillgångarna
består av följande

Noterade

Onoterade Summa

Egetkapitalinstrument / Aktier

15

7

22

Räntebärande värdepapper

30

–

30

7

–

7

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

9

–

9

61

7

68

Pensionskostnad som redovisas i årets resultat
Koncernen

2018

2017

Kostnader för tjänstgöring under innevarande period

3

3

Räntekostnader

0

0

Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt

3

3

Summa

Koncernen uppskattar att 2 MSEK blir betalda under 2019 till fonderade
(och ofonderade) förmånsbestämda planer (som redovisas som förmånsbestämda) och att 86 MSEK blir betalda under 2019 till de förmånsbestämda planer (som redovisas som avgiftsbestämda).
Antagande för förmånsbestämda förpliktelser
De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen.
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Koncernen
Diskonteringsränta per den 31 december

2018

2017

2,20%

2,40%

Koncernen
Pensionering i egen regi

2018

2017

Förväntad löneökningstakt

2,70%

2,60%

Kostnad för intjänande av pensioner med mera

3

2

Förändring i inkomstbasbelopp

3,00%

2,90%

Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

3

2

Inflation

2,00%

1,90%

Personalomsättning

3,50%

3,50%

100,00%

100,00%

Utnyttjandegrad antastbara pensioner
Livslängdsantagande

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.

Försäkringspremier eller motsvarande (+)

84

85

Årets pensionskostnad exkl skatter

87

87

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exklusive skatter

87

87

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 87 (87) i rörelsen och 0 (0)
i finansnettot.

NOT 30

VINSTDISPOSITION

Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande (kronor):

Förmånsbestämda pensioner redovisade enligt RFR 2

Balanserade vinstmedel

Nettoskuld i balansräkningen
Moderbolaget

Pensionering genom försäkring

507 205 239

Fond för verkligt värde

–18 666 365

2018

2017

Förpliktelsens nuvärde avseende helt eller delvis
fonderade pensionsplaner (-)

6

8

Summa

Förpliktelsernas nuvärde avseende ofonderade
pensionsplaner (-)

1

2

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

Netto redovisat avseende pensionsförpliktelser

7

10

Årets resultat

–192 425 179
296 113 695

I ny räkning överförs

296 113 695

Varav till Fond för verkligt värde

–18 666 365

Förändringar i nettoskulden
Moderbolaget

2018

2017

Nettoskuld vid årets början avseende pensionsåtaganden

7

10

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

3

3

–3

–3

7

10

Pensionsbetalningar (-)
Nettoskuld vid årets slut
Nettoskuld

2018

2017

Oantastbar pensionsskuld

6

8

Antastbar pensionsskuld

1

2

7

10

7

10

Härav kreditförsäkras via PRI

NOT 31

HÄNDELSER EFTER BAL ANSDAGEN

Den 7 januari tillträde Ted Söderholm som ny vd för Green Cargo.

NOT 32

TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING
OCH AV VECKL AD VERKSAMHET

Under 2017 beslöt Green Cargo att avsluta samarbetet med det
samägda bolaget DB Cargo Scandinavia. Under 2017 redovisades en
nedskrivning på 73 MSEK vid värderingen av innehavet till verkligt värde
under punkten Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt.
För 2018 redovisas valutaeffekter avseende köpeskilling och betalning
av lån under denna punkt.
Tillgångar klassificerade som innehav för försäljning

Av nettoskulden omfattas 7 av tryggandelagen.

Koncernen
Kostnader avseende pensioner
Moderbolaget

2018

2017

–

274

–

274

Omsättningstillgångar
2018

2017

Kostnad för intjänande av pensioner med mera

3

2

Kostnad för pensionering i egen regi exkl skatter

3

2

Pensionering i egen regi

Skulder hänförliga till tillgångar som innehav för försäljning
Koncernen

2018

2017

–

187

–

187

2018

2017

–11

–73

–11

–73

Kortfristiga skulder

Pensionering genom försäkring
Försäkringspremier eller motsvarande (+)

83

82

Årets pensionskostnad exkl skatter

86

84

Redovisad nettokostnad hänförlig till pensioner
exklusive skatter

86

84

Av den redovisade nettokostnaden återfinns 86 (84) i rörelsen och 0 (0)
i finansnettot.
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Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt
Koncernen
Andel i intressebolag

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 2019

Jan Sundling
Styrelseordförande

Henrik Höjsgaard
Ledamot

Margareta Alestig Johnson
Ledamot

Ann-Christine Hvittfeldt
Ledamot

Ingvar Nilsson
Ledamot

Michael Thorén
Ledamot

Anna Elgh
Ledamot

Jonas Blomqvist
Arbetstagarrepresentant

Donny Sjöberg
Arbetstagarrepresentant

Ted Söderholm
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2019
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 2018 med undantag
för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 55–59 samt 98–100.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 50–93 samt 98–100 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 2018 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 2018 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 55–59 samt 98–100.
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
1–47, 49, 97 samt 101–104. 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 misstag.
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 misstag, 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 misstag 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 misstag, 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 misstag,
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 2018
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.
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.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
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 55–59 samt 98–100 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 20 mars 2019
KPMG AB

Jenny Jansson
Auktoriserad revisor

GREEN CARGO
Å RS R E D OV I S N I N G 2 018

97

ST YRELSE

Styrelse

Jan Sundling
Styrelseordförande i Green Cargo AB sedan
2018, ordförande i ersättningsutskottet. Född
1947. Sjökaptensexamen, högre företagsekonomisk utbildning. Styrelseordförande i Institutet för
kvalitetsutveckling – SIQ, styrelseordförande i Jan
Sundling i Ytterkvarn AB, ledamot i Aditro Logistics
AB och Corem Property Group AB.

Anna Elgh
Född 1963. Civilingenjör KTH och Ex MBA
Instituto de Empresa Madrid. Ledamot i styrelsen
sedan 2017. Hemort Stockholm. VD Svenska
Retursystem AB.
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Margareta Alestig Johnson
Född 1961. Civilekonom. Ledamot i styrelsen sedan
2010. Hemort Göteborg. Vice VD för Sjätte APfonden. Styrelseledamot i Wallenius Wilhelmsen
Logistics ASA.

Ann-Christine Hvittfeldt
Född 1966. Ekonom. Ledamot i styrelsen sedan
2011. Hemort Göteborg. Ordförande i VFG Utbildning AB, Intereast Transport AB, Wikström Installationskonsult AB och Mymo AB. Ledamot i Luftfartsverket, Vadsbo Switchtech group AA, Modern
Ekonomi AB, Alfred Andersson Bolagen AB.

ST YRELSE

Michael Thorén

Henrik Höjsgaard

Född 1969. Civilekonom. Ledamot i styrelsen
sedan 2018. Hemort Täby. Bolagsförvaltare
Näringsdepartementet. Övriga styrelseuppdrag
Metria AB och Lernia AB.

Ingvar Nilsson

Född 1965. Utbildning handelsexamen. Ledamot i
styrelsen sedan 2018. Hemort Stockholm. Styrelse
uppdrag i Norska Posten och LGT Logistics.

Född 1949. Civilekonom. Ledamot i styrelsen
sedan 2015 Hemort Mölndal. Styrelseuppdrag
i Speed Group.

Arbetstagarrepresentanter

Anders Gustafsson
Född 1961. Suppleant i styrelsen
sedan 2004. Hemort Göteborg.
Arbetstagarrepresentant utsedd av
SEKO. Anställd sedan 1981.

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

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

Jonas Blomqvist
Född 1980. Ledamot i styrelsen sedan
2017. Hemort Boden. Arbetstagarrepresentant utsedd av fackförbundet
Seko. Anställd sedan 2008.
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L E D N I N GS G R U P P

Ledningsgrupp

Ted Söderholm
Vd och koncernchef. Född 1974.
I verksamheten sedan 2019.

Michael Jansson
tf HR-direktör. Född 1961.
I verksamheten sedan 2018.

Malin Fries
Chefsjurist. Född 1969.
I verksamheten sedan 2018.
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Erik Johansson
CFO. Född 1978.
I verksamheten sedan 2017.

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

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

Christian Möllefors
tf IT-direktör. Född 1972.
I verksamheten sedan 2018.
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Ordlista
VERKSAMHETSBEGREPP 1
Banavgifter Banavgifter eller infrastrukturavgifter, är de avgifter tågoperatörer betalar till Trafikverket för den trafik
som körs.
Bruttotonkilometer Lastens vikt samt
vagnvikt och lokvikt multiplicerad 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.

Medelantal årsman Medelantal års
anställda beräknat som heltidstjänster.

Nettotonkilometer Lastens vikt multi
plicerad med debiterad transportsträcka.
I avsnittet miljö avses verklig transportsträcka, inte debiterad.

Nettoinvesteringar Värdet av gjorda
investeringar minskat med avy ttrade
anläggningar inklusive återlagda avskrivningar för dessa.

Rangera Arrangera om vagnar i tåg,
alternativt att ordna i led.

Nettoskuld Räntebärande skulder minskat med Räntebärande tillgångar.

Trafiksäkerhetstjänst Att utföra
arbetsuppgifter som omfattas av krav
enligt Transportstyrelsens föreskrifter om
utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

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

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

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

FINANSIELLA BEGREPP
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.
Avkastning på eget kapital Årets
resultat dividerat med genomsnittligt
eget kapital.

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

Avkastning på operativt kapital Årets
rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital.

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

Bruttoinvesteringar Värdet av gjorda
investeringar.

Lös lastbärare Anordning som kan
lyftas lastad mellan olika transportslag
som lastbil, tåg eller båt. Exempel på lösa
lastbärare är växelflak och container.
1 Nyckeltalen är operationella och anses inte vara
alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.
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Miljöprestanda Mätbar miljöpåverkan
från verksamheten.
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Jämförelsestörande poster
Resultatposter som har betydande
inverkan på resultatet, och om de ej lyfts
fram försvårar förståelsen för bolagets
underliggande operativa utveckling.

Räntebärande skulder Skulder som är
belastade med utgifter för ränta (leasing
skulder, låneskulder,derivatinstrument
samt avsättning pensioner).
Räntebärande tillgångar Tillgångar
vars avkastning bara beror på valuta
enheten, 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.

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

Green Cargo AB
Box 39
171 11 Solna
Besöksadress:

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Växel: 010-455 40 00
info@greencargo.com
www.greencargo.com

