Norrlandsfonden GRI G4 korsreferenstabell 2017
GRI INDEX CORE NIVÅ MED FINANSIELLT SEKTORTILLÄGG
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Indikator

Kommentar

Sida i "2017 Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning"

Strategi och analys
G4-1

Uttalande från vd om relevans av hållbar utveckling

Sid 4-5

Organisationsprofil
G4-3

Organisationens namn

G4-4

De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Stiftelsen Norrlandsfonden

G4-5

Huvudkontorets lokalisering

G4-6

Länder där organisationen har verksamhet, eller som är särskilt
relevanta för frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

Sid 2, 25-26

G4-8

Marknader som organisationen är verksam på

Sid 25

G4-9

Organisationens storlek

G4-10

Medarbetare, fördelat på kön och anställningsavtal

G4-11

Procent av totala arbetsstyrkan som har kollektivavtal

G4-12

Beskrivning av leverantörskedjan

2017 fakturerades drygt 200 leverantörer. De tio största stod Sid 17
för knappt 50 % av volymen, bland dem finns hyresvärdar,
reklambyrå, leverantörer av finansiell och juridisk kompetens.

G4-13

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden vad gäller
organisationens storlek, struktur, ägarförhållanden eller värdekedja

Inga väsentliga förändringar

G4-14

Beskrivning av hur organisationen följer försiktighetsprincipen

G4-15

Externa regelverk, standarder eller principer som organisationen
omfattas av/stödjer

Försiktighetsprincipen är integrerad i rutiner för inköp och
Sid 20, 22
upphandlingar av tjänster för den interna verksamheten och
för den externa främst genom analysarbetet i kredit-PM
samband med utlåning
Sid 22-23

G4-16

Medlemskap i organisationer

Sid 25
Sid 2, 25
www.norrlandsfonden.se/om-oss/
Sid 25

Verksamhet bedrivs endast i Sverige

Sid 21, 25, 28-29, 32
Norrlandsfonden har inga arbetsledda konsulter
Samtliga Norrlandsfondens anställda utom VD omfattas av
kollektivavtal

Sid 21, 32

Norrlandsfonden är medlem i branschföreningar,till exempel Sid 20
fyra handelskamrar, Styrelseakademien, Norrlandsförbundet,
IVA

Identifikation av väsentliga aspekter samt avgränsningar för dessa
G4-17

Verksamhetsenheter som ingår i den finansiella redovisningen

Hållbarhetsredovisningen omfattar enbart Stiftelsen
Norrlandsfonden

G4-18

Process för att definiera redovisningens innehåll och implementera
redovisningsprinciper

G4-19

Lista över väsentliga aspekter

Hållbarhet i utlåning - Indirekt ekonomisk påverkan
- Produktportfölj
Medarbetarnas kompetens - Utbildning och
kompetensutveckling
Hållbarhet i placeringar - Aktivt ägande

G4-20

Avgränsningar för väsentliga aspekter inom organisationen

Medarbetarnas kompetens - främst
företagsanalytiker

G4-21

Avgränsningar för väsentliga aspekter utanför organisationen

Hållbarhet i utlåning - kunder och potentiella kunder
Hållbarhet i placeringar - inga specifika avgränsningar

G4-22

Effekten av förändringar och omräkningar av information som lämnats Inga förändringar av information lämnad i tidigare
i tidigare redovisningar
redovisningar har gjorts

G4-23

Väsentliga förändringar sedan föregående redovisningsperiod vad
gäller omfattning och avgränsning av aspekter

Sid 33
Sid 18-19

Inga förändringar av omfattning och avgränsning av apekter

Intressentengagemang
G4-24

Lista över intressenter som organisationen har dialog med

Sid 18-19

G4-25

Identifiering och urval av intressenter

Sid 19

G4-26

Metoder för samarbete med intressenter, även i arbetet med
hållbarhetsredovisningen
Viktiga frågor som lyfts av intressenter och hur organisationen har
hanterat dessa

G4-27

Sid 18-19
Sid 19

Redovisningsparametrar
G4-28

Redovisningsperiod

Kalenderår 2017

G4-29

Datum för publicering av senaste redovisningen

Mars 2017

G4-30

Redovisningscykel

G4-31

Kontaktperson för rapporten

G4-32

GRI index

G4-33

Policy och praxis för extern granskning

Sid 23, 26
Sid 23
GRI G4 korsreferenstabell 2017

www.norrlandsfonden.se/om-oss/arsredovisning/
Sid 23, 26

STYRNING
G4-34

Styrning

Sid 23, 26-27

ETIK OCH INTEGRITET
G4-56

Värderingar, principer och etiska riktlinjer

Sid 17, 22, 26

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Aspekter, DMA och indikatorer

Kommentar

Sida/avgränsning

Utelämnanden

Förklaring till utelämnanden

Ekonomiska indikatorer

Indirekt ekonomisk påverkan - avgränsning utanför organisationen
G4-DMA
G4-EC8

Hållbarhetsstyrning
Betydande indirekta ekonomiska effekter

Sid 17, 20-23
Sid 17

Sociala indikatorer - Arbetsförhållanden

Utbildning och kompetensutveckling - avgränsning inom organisationen
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

Sid 17, 20-23

G4-LA9

Antal utbildningstimmar per medarbetare, kön och personalkategori

Sid 21

Sociala indikatorer - Produktportfölj FS

Produktportfölj - avgränsning inom organisationen
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

Sid 17, 19-23

Egen

Antal utlåningsbeslut där hållbarhetsanalys har genomförts

Sid 20

Aktivt ägande - avgränsning inom och utanför organisationen
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

Sid 17,22- 23, 26

Röstning som metod för
interaktion används inte.

FS10

Andel av innehaven i portföljen som organisationen har interagerat
med om miljö eller sociala frågor

Sid 22

Räntebärande värdepapper
ingår inte utan bara
aktieplaceringar i fonder

FS11

Andel investeringar som screenats för miljö- och sociala frågor

Sid 22

Räntebärande värdepapper
ingår inte utan bara
aktieplaceringar i fonder.
Ingen positiv screening av
placeringarna görs

Metod för att interaktion även
omfattar räntebärande
värdepapper ska utvecklas de
kommande åren
Metod för att räntebärande
värdepapper ska omfattas av
screening ska utvecklas de
kommande åren

