GRI-index 2009
Indikator

Hänvisning*

Kommentar

Profil
Strategi & Analys
1.1

Uttalande från VD

2, 7

Organisationsprofil
2.1

Organisationens namn

O2**, 17

2.2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna

3, 17

2.3

Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures

17

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor

82, O3**

2.5

Antal länder som organisationen är verksamt i

17, O3**

2.6

Ägarstruktur och företagsform

17, 82

2.7

Marknader som organisationen är verksam på

3-5, 17

2.8

Den redovisade organisationens storlek

1, 46-47

2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande
storlek, struktur eller ägande

–

2.10

Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden

–

Redovisningsprofil
3.1

Redovisningsperiod

3.2

Datum för publicering av senaste redovisning

O2**, sbab.se
31 mars 2009

3.3
Redovisningscykel
O2**, sbab.se
			
			
3.4

Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll

SBAB:s hållbarhetsredovisning
uppdateras årligen per
31 december

sbab.se

Rapportens omfattning och avgränsning
3.5

Processer för definition av innehållet i redovisningen

3.6

Redovisningens avgränsning

sbab.se

3.7

Särskilda begränsningar

7-14, sbab.se

7-14, sbab.se

3.8

Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag etc

50

3.10

Förändringar av information

–

3.11

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod
sbab.se
		
		
		
			
			
		
3.12

Innehållsförteckning enligt GRI

SBAB har utvecklat hållbarhetsredovisningen genom att
komplettera med en klimatredovisning. För att tydliggöra
resultatet av denna har förändringar gjorts i valet av miljömässiga resultatindikatorer.

sbab.se

Styrning, åtaganden och intressentrelationer

*

4.1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

4.2

Styrelseordförandens ställning

82-84, 87

4.3

Antal oberoende, icke verksamma ledamöter

82-84

82-86

4.4

Mekanismer för aktieägare och anställda

9-11, 13-14, 82

4.14

Organisationens intressenter

12-14, sbab.se

4.15

Princip för identifiering och urval av intressenter

12, sbab.se

Rapporten hänvisar till sidnummer i SBAB:s årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2009 och/eller till www.sbab.se

** O1-O4 = omslag

Hänvisning*

Kommentar

Resultatindikatorer
Ekonomiska resultatindikatorer
EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

46, 56-58, sbab.se

EC9

Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta ekonomiska effekter

8

Miljömässiga resultatindikatorer
EN3

Direkt energianvändning per primär energikälla

11-12, sbab.se

EN4

Indirekt energianvändning per primär energikälla

11-12, sbab.se

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser i vikt

12, sbab.se

EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod

12, sbab.se

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
LA1

Total personalstyrka

11, 57

LA2

Personalomsättning

11, 57

LA4 Procent av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal
sbab.se
			
			

Samtliga SBAB:s medarbetare
utom VD omfattas av kollektivavtal

LA7

Inga arbetsskador är
rapporterade under perioden

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar,
förlorade arbetsdagar och frånvaro

10-11, 56

LA10 Utbildningstimmar per anställd och år

11, 57

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

13-14

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på kön och åldersgrupp

9, 56-57, 87-88

Mänskliga rättigheter
HR4

Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder

Inga fall av diskriminering har
rapporterats under året.

–

Indikatorer för resultat avseende samhällsfrågor
SO8

Betydande böter eller sanktioner föreligger inte mot
organisationen

Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot
–
organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser
			
Resultatindikatorer för produktansvar
PR5

Rutiner för kundnöjdhet inklusive resultat kundundersökningar

12-13

PR9

SBAB har ej tilldömts böter för
brott mot gällande lagar och
regler gällande tillhandahållandet
och användningen av produkter
och tjänster

Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande
–
tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster
			
			
			

C

C+

B

B+

A

A+

Egen
bedömning

Uttalande
från tredje
part

*
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