
 
 Indikator  Hänvisning* Kommentar

 

Profil

Strategi & Analys 

1.1 Avsiktsförklaring  3, 8

Organisationsprofil 

2.1 Organisationens namn  Omslag

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna  4, 12

2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures  12

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor 71, O3

2.5 Antal länder som organisationen är verksamt i O3, 12

2.6 Ägarstruktur och företagsform  71

2.7 Marknader som organisationen är verksam på 4, 5–6, 12

2.8 Den redovisade organisationens storlek inklusive antal anställda, 
 nettoförsäljning/nettointäkt, total finansiering fördelat på skulder och 
 eget kapital samt kvantitet/volym av produkter och tjänster 1, 26-27

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande   
 storlek, struktur eller ägande  n/r** 

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden 1

Redovisningsprofil

3.1 Redovisningsperiod Insida omslag,  
  sbab.se 

3.2 Datum för publicering av senaste redovisning n/r** SBAB hållbarhetsredovisar enligt
   GRI för första gången 2008

3.3 Redovisningscykel sbab.se SBAB:s hållbarhetsredovisning 
   uppdateras årligen

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll sbab.se

Rapportens omfattning och avgränsning

3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen 8-10, sbab.se

3.6 Redovisningens avgränsning sbab.se

3.7 Särskilda begränsningar 8-10, sbab.se

3.8 Princip för redovisning 8-10, sbab.se

3.10 Förändringar av information n/r** SBAB hållbarhetsredovisar enligt
   GRI för första gången 2008

3.11 Väsentliga förändringar som gjort sedan föregående redovisningsperiod  n/r** SBAB hållbarhetsredovisar enligt
   GRI för första gången 2008

3.12 Innehållsförteckning enligt GRI sbab.se

Styrning, åtaganden och intressentrelationer

4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 71-74

4.2 Styrelseordförandens ställning 71, 75

4.3 Antal oberoende, icke verksamma ledamöter 71

4.4 Mekanismer för aktieägare och anställda 10, 71

4.14 Organisationens intressenter 10, sbab.se

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter 10, sbab.se

* Rapporten hänvisar till sidnummer i SBAB:s årsredovisning 2008 och/eller till www.sbab.se

** not relevant, ej relevant

GRI-index 2008



Resultatindikatorer  Hänvisning* Kommentar

 

Ekonomiska resultatindikatorer

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, 
 rörelsekostnader och ersättning till anställda 26, 52-53

EC9 Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter 8

Miljömässiga resultatindikatorer

EN5 Energibesparingar genom sparande och effektivitetsförbättringar 9, 10

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt 9

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser och resultat 9, 10

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster 9

EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor 
 och material som används i verksamheten, inklusive transport av arbetskraft 9

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor

LA1 Total personalstyrka 9

LA2 Personalomsättning 9,20

LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal 20-21

LA4 Procent av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal sbab.se Samtliga SBAB:s medarbetare 
   omfattas av kollektivavtal 

LA7 Sjukfrånvaro 9, 21

LA10 Utbildningstimmar per anställd och år 9

LA12 Procent anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av 
 sin prestation och karriärutveckling 20

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på kön och åldersgrupp 52, 75-76

Mänskliga rättigheter

HR5 Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och   Samtliga SBAB:s medarbetare
 rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder som   utom VD omfattas av kollektiv-
 vidtagits för att stödja dessa rättigheter n/r** avtal och företaget följer  
   gällande arbetsmarknadslagar.

Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor

SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot   Böter eller sanktioner föreligger
 organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser n/r** inte mot organisationen

 

Resultatindikatorer för produktansvar

PR5 Rutiner för kundnöjdhet inklusive resultat kundundersökningar 10

PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande  SBAB har ej tilldömts böter för
 tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster n/r** brott mot gällande lagar och 
   regler gällande tillhandahållandet 
   och användningen av produkter 
   och tjänster
 

* Rapporten hänvisar till sidnummer i SBAB:s årsredovisning 2008 och/eller till www.sbab.se

** not relevant, ej relevant


