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Ny hållbarhetsstrategi och höjda ambitioner
Resurs ambition inom hållbarhet sträcker
sig längre än till att bara minimera vår miljöpåverkan och att följa lagar och regler. Vi vill
aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle och
en mer ansvarsfull kreditmarknad. Det gäller
både den egna verksamheten och i relationen
till kunder, partners och andra intressenter.

HÅLLBAR
KREDITGIVNING

SOCIALT
ANSVAR

ETISKA
OCH
ANSVARSFULLA
AFFÄRER

HÅLLBARA
MEDARBETARE

MILJÖ

Under 2021 tog vi flera viktiga steg i vårt
hållbarhetsarbete. Bland annat antog vi en ny
hållbarhetsstrategi som baseras på de fem
fokusområdena Etiska och ansvarsfulla affärer,
Hållbar kreditgivning, Miljö, Socialt ansvar och
Hållbara medarbetare. Varje område har tydligt
definierade mål och KPI:er med ambitionen
att förflytta både oss som företag men också
branschen vi verkar i framåt i en positiv riktning.

I och med särnotering av Solid Försäkring redovisas i hållbarhetsredovisningen
uppgifter endast gällande Resurs. Föregående års siffror (inom parentes) har dock
inte räknats om, utan gäller både Resurs och Solid Försäkring. På sidan 144 finns en
sammanställning av 2021 års uppgifter för Solid Försäkring.
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2021 i sammandrag

RESURS
HÖGST RANKAD

UNDER 2021
MINSKADE RESURS SIN
KLIMATPÅVERKAN MED

20 %

Resurs med på Aktuell
Hållbarhets, Dagens Industris
och Lunds universitets lista
Hållbara bolag som högst
rankad av alla börsnoterade
nischbanker.

NY HÅLLBARHETSSTRATEGI
OCH NYA
HÅLLBARHETSMÅL

JÄMFÖRT MED 2020

HÅLLBAR
KREDITGIVNING

SOCIALT
ANSVAR

UTSEDDA TILL KARRIÄRFÖRETAG
FÖR TREDJE ÅRET I RAD

ETISKA
OCH
ANSVARSFULLA
AFFÄRER

MILJÖ

RESURS MED
PÅ ALLBRIGHTS
GRÖNA LISTA
ÖVER JÄMSTÄLLDA
FÖRETAG

LANSERING AV
RESURS SOCIETY
Lansering av Resurs Society,
som samlar alla Resurs konkreta
satsningar för en hållbar utveckling
för kunder, partners, bransch och
samhället i stort.

HÅLLBARA
MEDARBETARE

KLOKA OCH
HÅLLBARA VAL
Fler kreditlösningar som
bidrar till att våra kunder kan
göra kloka och hållbara val
genom partnerskap med t ex
Albie, Fairown och Hemma

NYTT PARTNERSKAP MED
UNG FÖRETAGSAMHET
Under sommaren 2021 stöttade
Resurs Pride för alla människors
rätt att vara sig själva.

Nytt partnerskap med
Ung Företagsamhet
i Sverige, Norge och
Danmark för att stötta
ungdomar i deras
entreprenörskap.
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Hållbarhet en del av Resurs resa
Hållbarhet är den kanske starkaste förändringsmotorn i samhället idag. Hållbarhet är därför en
bärande del i Resurs pågående transformationsresa. I arbetet med bolagets nya strategi har
både inriktning och mål för bolagets ansvarstagande stramats upp och spetsats till.
Resurs verksamhet ska i alla delar präglas av ett affärsetiskt, socialt och
miljömässigt ansvar. De mest väsentliga hållbarhetsaspekterna identifieras
i dialog med bolagets primära intressenter – partners, kunder, medarbetare, ägare och investerare. Dessa aspekter är Ansvarsfull kreditgivning,
Medarbetare, Mångfald och Jämställdhet, Kundintegritet, Antikorruption,
Socialt ansvarstagande och Miljö (se sidan 45-60). I det operativa arbetet
ingår dessa aspekter i Resurs fokusområden Etiska och ansvarfulla affärer,
Hållbar kreditgivning, Miljö, Socialt ansvar och Hållbara medarbetare

RESURS SOCIETY LANSERADES

Under hösten 2021 lanserades Resurs Society, som samlar alla Resurs
konkreta satsningar för en hållbar utveckling för kunder, partners, medarbetare, ägare, bransch och samhället i stort. Genom att kraftsamla kring
ett antal frågor är ambitionen att maximera de positiva värden som verksamheten skapar för bolagets intressenter. I Resurs ansvar ligger också
att minimera verksamhetens risker genom proaktivt hållbarhetsarbete,
robusta processer, regelefterlevnad och hög affärsetik.
RESPEKTEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÄR GRUNDLÄGGANDE

Resurs agerar på en marknad som styrs av ett antal lagar och regler som
på flera sätt betonar mänskliga rättigheter. Med en verksamhet koncentrerad till de nordiska länderna finns en tydlig nationell lagstiftning som
utgår från europeiska och internationella konventioner. Resurs exponering mot risker kopplade till mänskliga rättigheter bedöms därför som
låg. Koncernens möjligheter att ta ansvar och påverka handlar främst om
att bedriva en ansvarsfull kreditgivning och värna om kundintegriteten,
tillsammans med ett socialt engagemang med utgångspunkt i de behov
som finns i samhället.
Resurs är sedan 2018 anslutna till Global Compact, vars tio principer
inkluderar mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Resurs uppförandekod
förtydligar koncernens inställning i frågor som antidiskriminering, arbetsvillkor, tvångsarbete, barnarbete, politiska engagemang, föreningsfrihet
och rätt till kollektivavtal.
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RESURS VILL:

RESURS ANSVAR

…inspirera till hållbara val
Resurs vill uppmuntra till en hållbar livsstil och göra det möjligt för
människor att fatta beslut som främjar en mer hållbar utveckling.

…som arbetsgivare
Resurs arbetar aktivt med jämställdhet, likabehandling, mångfald, god
arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, delaktighet och meningsfullhet.

…vara ett ansvarsfullt företag som stöttar kunder, partners och samhälle
Resurs engagemang för hållbarhet är prioriterat, med önskan om att ha
en positiv inverkan på partners, kunder och samhälle.

…som företag i regionen
Resurs verkar för ett inkluderande samhälle, där alla människor ska ha
möjlighet att tillvarata sin potential. Resurs vill bidra till hälsa och delaktighet
samt fokuserar på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden.
…som företag i branschen
Resurs arbetar långsiktigt och ansvarsfullt med fokus på kunden.
Miljöaspekter och mänskliga rättigheter är andra viktiga områden som
beaktas i alla beslut.

Resurs är sedan 2018 anslutna till FN
Global Compact och dess tio principer.
Hållbarhetsredovisningen utgör
också årets redovisning till FN:s
Global Compact, Communication
on Progress (CoP).
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FN:s globala mål

Resurs bedömer att bolaget har störst
möjlighet att påverka och bidra till följande
sju av FN:s globala mål:

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

MÅL 4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA;

Resurs verkar för ett inkluderande samhälle vilket kanaliseras
i en mängd initiativ som stöttar ungas utbildning och nya på
arbetsmarknaden. Läs mer på sid 55-56.
MÅL 5 JÄMSTÄLLDHET;

Resurs bedriver ett dedikerat arbete för att utveckla arbetsplatser som präglas av jämställdhet, lika villkor och mångfald. Läs mer på sid 48-51.
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

MÅL 8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT;

Resurs vill bidra till arbetstillfällen och tillväxt i de länder där
bolaget verkar. Grundläggande är en trygg, inkluderande och
säker arbetsplats och att arbetsrättsliga regler och principer
efterlevs. Läs mer på sid 48-51 och 55-56.
MÅL 10 MINSKAD OJÄMLIKHET;

För Resurs är det självklart att erbjuda en inkluderande
arbetsplats där olikheter tillvaratas och där all personal har
lika villkor och möjligheter till individuell utveckling. Alla
medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter att
växa med arbetsuppgifterna. Läs mer på sid 55-56.
HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

MÅL 3 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE;

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors
möjligheter att nå sin fulla potential och att bidra till samhällsutvecklingen. Resurs tar ansvar bland annat genom sponsring
av idrottsföreningar som skapar miljöer där barn och ungdomar
kan växa och utvecklas. Läs mer på sid 48-51 och 55-56.

MÅL 12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION;

Resurs grundar sin kreditgivning på en kreditprövning som
motverkar överskuldsättning och som bidrar till en långsiktigt
hållbar privatekonomi. Läs mer på sid 45-47, 52-54 och 55-56.
MÅL 16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN;

Resurs bedriver ett långsiktigt, systematiskt och förebyggande
arbete för att motverka korruption i alla dess former. Utbildade
medarbetare är en nyckelfaktor. Läs mer på sid 57-60.
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RESULTAT OCH AKTIVITETER 2021

HÅLLBAR
KREDITGIVNING
MÅL

Säkerställa att vi bidrar till en
inkluderande kreditmarknad där
vi tar ansvar för ökad transparens,
dialog och utbildande insatser
mot kunder och partners

Hållbar och ansvarsfull kreditgivning
– Resurs grundläggande bidrag till samhället
Med 6 miljoner kunder på den nordiska marknaden i Resurs kunddatabas följer också ett ansvar
för att bedriva kreditgivning på ett så ansvarsfullt
sätt som möjligt. Resurs vill stärka den hållbara
och ansvarsfulla kundupplevelsen. Ansvarsfull
kreditgivning utgör kärnan i Resurs affär och
innebär ett erbjudande om finansiella tjänster
som är hållbara både idag och på längre sikt
– för individen, Resurs och samhället i stort.

•

Lanserat nya mål för 2022 med fokus på
unga och förstagångskredittagare

•

Uppdaterat och integrerat hållbarhetsanalysen i kreditgivningen

•

Ökat fokus på integrering av hållbarhetsrisker kopplat till kreditgivning

•

Lansering av nya strategiska partnerskap
såsom Fairown, Albie, m.fl.

•

Mappning av kreditgivning mot
hela kundresan

•

Kreditförlustnivå 2,1 %

Möjligheten för privatpersoner att ta lån eller nyttja krediter är grundläggande för ett väl fungerande finansiellt ekosystem och samhälle. Som
kreditgivare har Resurs samtidigt ett ansvar att inte bidra till en ökande
överskuldsättning. Detta görs bland annat genom kreditprövningar som
säkerställer att kunderna inte lånar mer än privatekonomin tillåter.
ANSVARSTAGANDE FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

Under 2021 riktades arbetet med att minska riskerna främst in sig på att
förbättra modellerna som används för att bedöma kundernas återbetalningsförmåga i Danmark och Finland. Samtliga åtgärder av det här slaget
innebär att kreditgivningen blir mer hållbar och ansvarsfull för både
Resurs och kunderna.
Utöver konkreta åtgärder avseende kreditgivning identifierar Resurs också
möjligheter att utveckla kunskapshöjande insatser för att kunder och
konsumenter ska kunna fatta kloka och långsiktigt bra ekonomiska beslut.
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HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR KREDITGIVNING

MEDARBETARNAS KOMPETENS KRITISK

Medarbetarnas kompetens är central för en ansvarsfull kreditgivning.
Möjligheten att bevilja krediter är reglerade i fem behörighetsnivåer som
är kopplade till olika beloppsgränser enligt logiken att ju högre behörighetsnivåer, desto större krav på utbildning och kompetens. De interna
utbildningarna sker löpande och baseras på koncernens kreditpolicy,
aktuella lagar, Finansinspektionens regler och riktlinjer, samt instruktioner
och kriterier för kreditgivning.
PROAKTIVT ARBETE FÖR ATT MINIMERA KREDITRISKEN

Tydliga villkor och lättillgänglig information är grundläggande för att
säkerställa att kunden är medveten om innebörden i ett kreditavtal.
Alla parter förlorar i det fall ett ärende överförs till ett inkassobolag.
Både kunden och Resurs förlorar pengar samtidigt som Resurs får
negativ påverkan på varumärket.

Ansvaret för kreditgivningen sträcker sig under hela kundresan, från
marknadsföring, via lånetillfälle, till slutgiltig återbetalning. Det kan exempelvis handla om hur man möter upp kunden i samband med tillfälliga
betalningsproblem när livet förändras, till exempel vid skilsmässa eller
sjukdom. Under 2021 kartlade därför Resurs låneresans samtliga steg för
att utvärdera vilka redskap och processer som finns på plats för att optimera processerna.
Sedan tidigare följer och analyserar Resurs löpande kundernas riskprofil
och kontaktar de kunder som exempelvis har missat en betalning. På varje
marknad finns ett antal dedikerade handläggare med uppgift att kontakta,
hjälpa och informera kunder som ligger efter med betalningar.

VÄSENTLIGA RISKER KOPPLADE TILL HÅLLBAR KREDITGIVNING
IDENTIFIERAD RISK

KONSEKVENS FÖR

Bristande återbetalningsförmåga hos kund.

• Kunden får ärende överfört till externt inkassobolag.
• Förlorade intäkter.

HANTERING AV RISKER

Dedikerade förinkassoteam med uppgift att på ett tidigt
stadie motverka att ett ärende överförs till inkassobolag.

• Skada för Resurs varumärke.
Resurs bidrar till en ökad skuldsättning i samhället.

• Minskat kundunderlag.
• Skada för Resurs varumärke.

Analys av kundens framtida betalningsförmåga och
nuvarande lånesituation. Kredit beviljas endast om kunden
på goda grunder kan förväntas fullgöra sina åtaganden.

2,1 %

67 %

KREDITFÖRLUSTNIVÅ (JUSTERAD FÖR UPPLÖSNING

ANDEL AV BETALNINGSUPPGÖRELSER SOM BETALAS

AV EXTRA COVID-19 RESERV: 2,3 %)

AV KUND SOM HAFT BETALNINGSSVÅRIGHETER
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HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR KREDITGIVNING

Att arbeta för att generellt stärka kundrelationen handlar också om att
erbjuda nya tekniska betallösningar för att göra det så enkelt som möjligt
för kunden att betala sin faktura.
UPPFÖLJNING AV ARBETET MED ANSVARSFULL KREDITGIVNING

Resurs följer löpande upp arbetet med ansvarsfull och hållbar kreditgivning
samt företagets förmåga att bedöma kundernas återbetalningsförmåga.
Detta sker genom att analysera andelen betalningsuppgörelser som görs med
kunder som haft betalningssvårigheter men som sedan klarat av att fullfölja
sina betalningar. Under 2021 var andelen kunder som lyckades fullfölja dessa
betalningsuppgörelser 67 (64) procent där målet är att överstiga 60 procent.
EN REGLERAD MARKNAD

Det kräver god ordning och intern kontroll tillsammans med robusta
system och processer. Den systematiska modellen som ligger till grund för
alla beslut kan beskrivas som:
– Med hjälp av systematiska processer, kreditregler och statistiska
modeller (så kallade scorekort) görs en riskprognos och bedömning
av kundens framtida betalningsförmåga.
–

Uppgifter hämtas från externa kreditupplysningsföretag.

–

Kunduppgifter inhämtas direkt från kunden samt i förekommande fall
även från Resurs databas.

–

Ett effektivt stöd för kreditbeslut med bibehållen kreditrisk är kreditmotorn som banken använder på alla fyra marknader.

–

Baserat på den samlade informationen fattas kreditbeslut och vid beviljande ett priserbjudande som balanserar kreditrisken med den totala
månadskostnaden för låntagaren (räntesats och amortering).

Kreditgivning till konsumenter är tillståndspliktig och står under tillsyn av
myndigheter i de länder där Resurs verkar.

RESURS VERKAR PÅ EN HÅRT REGLERAD MARKNAD

Kreditgivning till konsumenter är tillståndspliktig och står under Finansinspektionens tillsyn.
Det kräver god ordning och intern kontroll tillsammans med robusta interna system och processer.
Den systematiska kreditprocessen som ligger till grund för alla beslut kan övergripande beskrivas som:

Med hjälp
av systematiska
processer och statistiska
modeller (så kallade
score-kort) görs en
riskbedömning av
kundens framtida
betalningsförmåga.

Uppgifter hämtas
från till exempel
Upplysningscentralen
(UC) i Sverige
och Gjeldsregisteret
i Norge.

Kunduppgifter
hämtas från
Resurs databas.

Baserat på denna
information paketeras
ett priserbjudande som
balanserar kreditrisken
med den totala månadskostnaden för låntagaren
(räntesats och
amortering).

Ett effektivt
stöd för kreditbeslut
med bibehållen
kreditrisk är den
egenutvecklade
kreditmotorn som
finns på alla
fyra marknader.

Sammantaget
ger kreditprocessen
ett bra underlag för
bedömningen av kundens
möjligheter att fullfölja sina
åtaganden och ett låneerbjudande som ligger
i linje med kundens
ekonomiska
utrymme.
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RESULTAT OCH AKTIVITETER 2021

•

Frisknärvaro: 96 %

•

51 % av Resurs anställda är kvinnor

•

48 % av Resurs ledande befattningsinnehavare är kvinnor

•

98 % av Resurs aktiva medarbetare deltog
i minst ett av de två medarbetarsamtalen

•

29 % av utlysta tjänster tillsattes av interna
resurser på Resurs Bank

•

Medarbetarnas helhetsintryck av arbetsmiljön ska överstiga Winningtemps index.
För 2021 uppmättes index till 7,4 på en
tiogradig skala och Resurs Bank nådde en
temperatur på 6,8

•

Nya frågor i Winningtemp kring mångfald,
jämlikhet och inkludering

•

Mätning i Sverige kring mångfald utländsk
bakgrund bland chefer och anställda

•

Allbrights gröna lista

MÅL

Vara en attraktiv arbetsgivare
där en hälsosam arbetsmiljö och
en inkluderande mångfaldskultur skapar förutsättningar
för kreativitet, innovation
och utveckling
HÅLLBARA
MEDARBETARE

Engagemang och kompetens
driver förändring
Resurs transformationsresa är ett resultat av
strategiska beslut baserade på insikterna om en
omvärld i snabb förändring. Det ställer nya krav
på medarbetarna vars engagemang och kompetens är nödvändiga för att transformationen
ska bli framgångsrik.
Även om 2021 till stor del kom att påverkas av coronapandemin, så var påverkan på den dagliga verksamheten mindre än året innan. Istället präglades året av Resurs transformationsresa. Den strategiska riktningen för

transformationen sammanfattas i de tre fokusområdena Tech Acceleration,
Customer Obsession och Working Together mot vilka samtliga funktioner
ska sikta. Detta sker genom de två perspektiven Sustainability och Always
Improving, vilka därmed präglar arbetet på Resurs.
NY ORGANISATION OCH KOMPETENSVÄXLING

Redan under 2020 etablerades Resurs nya, centraliserade organisation
med syfte att stärka företagets nordiska fokus. Det innebar bland annat
ett skifte i synsätt där funktion blir mer centralt än i vilket land medarbetarna finns.
Omorganisationen är även en viktig del i utvecklingen mot ett mer datadrivet och techorienterat Resurs. Sammantaget ställer detta nya krav
på kompetens och förmågor hos både medarbetare och ledare. Efter en
minskning av personalstyrkan under 2020 har ett antal nya kompetenser
rekryterats för att svara upp mot en alltmer föränderlig omvärld och en
digitaliserad verksamhet.
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GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA MEDARBETARE

Omorganisationen har mottagits väl och Resurs kan redan se mer samarbeten över landsgränser än tidigare, något som också stärkts genom
det ökade inslaget av distansarbete under pandemin. Som ett led i transformationen och de nya sätten att arbeta invigde Resurs under 2021 sitt
nya, aktivitetsanpassade kontor i Helsingborg. Kontoret ska stå modell
för samtliga kontor i koncernen och är utformat för att möta de krav som
ställs när arbetet i allt mindre grad är knutet till en fysisk plats.
NYA TIDER KRÄVER NYA SÄTT ATT LEDA

En funktionsbaserad och geografiskt spridd organisation innebär
särskilda utmaningar för ledarskapet. Sker detta dessutom i tider av
snabb förändring blir uppgiften än mer komplex, men också stimulerande.
Det gäller att kunna kommunicera oberoende av plats, att samarbeta
över funktionsgränser samt att coacha medarbetare att leda sig själva.
Under året lanserades därför en uppdaterad version av ledarskapsprogrammet Let’s GROW. Utöver att tydligare kopplas till transformationsresan gick programmet från att vara fysiskt till att bli helt digitalt.
MEDARBETARE SOM TRIVS OCH MÅR BRA

Resurs medarbetare kan i realtid rapportera sina upplevelser av arbetssituation, ledarskap och engagemang i det digitala medarbetarenkätverktyget
Winningtemp. Det gör det möjligt att snabbt fånga upp signaler om ohälsa
och stress i vardagen. Under 2021 kompletterades undersökningen med
frågor kopplade till transformationsresan. Under 2021 nådde Resurs Bank
en medeltemperatur på 6,8 procent, vilket innebär att bolaget inte nådde
upp till målet att överträffa Winningtemps index* som låg på 7,4. Svarsfrekvensen var 75 (80) procent.
Under året noterades en fortsatt hög frisknärvaro på 96 (96) procent, vilken
därmed låg i nivå med målet på 96 procent. Under 2021 låg fokus för
de hälsofrämjande åtgärderna på att stimulera till fysisk aktivitet såsom
Wellify och stegtävlingar då många fortfarande arbetade hemifrån.

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

STÄNDIG FORTBILDNING I DIGITALA KANALER

Kompetensutvecklingen inom Resurs utgår från den digitala portalen
Resurs Academy Online Training med allt från obligatoriska utbildningar
i uppförandekoden, antikorruption, penningtvätt och miljö, till bankregulatoriska utbildningar. Under året lanserades 10 nya program, bland annat
om att leda och arbeta på distans. Genom portalen får också chefer, HR
och utbildningsägare statistik för att säkerställa att medarbetare tar del av
utbildningarna. Under 2021 genomfördes i genomsnitt totalt 365 utbildningar/månad i portalen och 193 medarbetare påbörjade eller genomförde
utbildning i självledarskap.
Resurs lanserade under 2021 även konceptet Change Agents som går ut
på att identifiera ambassadörer i verksamheten, vars uppdrag är att bidra
till att driva transformationsresan och utvecklingen framåt på samtliga
marknader. Arbetet organiseras i tvärfunktionella team som fångar upp
tips och input från verksamheten. Det första teamet fokuserade just på
hur man underlättar arbete över funktionsgränser, medan det andra
identifierade återkommande kunder och vad det är som gör att de väljer
att återkomma till Resurs. Det tredje teamet har precis startats upp och
kommer att fokusera på hållbarhet.
INTERN RÖRLIGHET BYGGER KULTUR

Resurs månar om varje medarbetares möjlighet att växa med arbetsuppgifterna och aktivt söka sig till nya roller inom koncernen. Det är också ett effektivt sätt att bygga en stark gemensam kultur. Under året ökade den interna
rörligheten och 29 (21) procent av utlysta tjänster tillsattes av interna resurser.
Som en del i Resurs arbete med att identifiera och coacha framtida ledare
genomfördes under året första omgången av talangprogrammet Accelerate
Your Growth Program dit medarbetare i hela den nordiska organisationen
välkomnades att söka.

* Ett jämförande index där de organisationer som använder verktyget ingår.
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MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET GER KUNDNYTTA

Medarbetare med olika bakgrund, kön och erfarenhet berikar verksamheten på olika sätt och gör Resurs till en mer kreativ, lönsam och effektiv
organisation. Om samhällets mångfald speglas i sammansättningen av
medarbetare kan ytterligare värdefull kundnytta skapas.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Hos Resurs råder nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier.
Det ska vara självklart att verka för en inkluderande arbetsplats. Varje år genomförs en lönekartläggning för att säkerställa att löner är satta på sakliga
grunder. Under 2021 resulterade kartläggningen i ett fåtal justeringar av
löner i jämförbara yrkesgrupper.

Resurs målsättning är en jämställd balans mellan könen, vilket är satt till
ett intervall mellan 40 och 60 procent kvinnor respektive män bland både
medarbetare och chefer. Under 2021 nåddes målet inom båda grupperna.

VÄSENTLIGA RISKER KOPPLADE TILL RESURS MÅNGFALDS- OCH JÄMSTÄLLDHETSARBETE
IDENTIFIERAD RISK

KONSEKVENS FÖR

HANTERING AV RISKER

Orättvis fördelning av löner
och förmåner.

• Anställdas engagemang och vilja att utvecklas.

• Ersättningspolicy

• Koncernens arbetsmiljö.

• Riktlinjer för löner

• Resurs varumärke och trovärdighet som arbetsgivare och bank.

• Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering
• Riktlinjer för mångfald och likabehandling
• Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering

Brister i mångfald och jämställdhet.

• Anställdas engagemang och vilja att utvecklas.

• Riktlinjer för mångfald och likabehandling

• Koncernens arbetsmiljö.

• Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering

• Resurs varumärke och trovärdighet som arbetsgivare och bank.

• Jämställdhetsmål
• Utbildningsinsatser

Risker kring sociala förhållanden,
främst arbetsvillkor, hälsa
och säkerhet, diskriminering och
kränkande särbehandling.

• Anställdas engagemang och vilja att utvecklas.

• Arbetsmiljöutbildning för chefer

• Koncernens arbetsmiljö.

• Koncernens code of conduct

• Resurs varumärke och trovärdighet som arbetsgivare och bank.

• Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering
• Riktlinjer för mångfald och likabehandling
• Visselblåsarfunktion
• Riskdatabas för riskanmälan som är tillgänglig online för alla anställda
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ÅLDERSFÖRDELNING

ANSTÄLLDA I OLIKA LÄNDER

ANSTÄLLDA
TOTALT

VD OCH
KONCERNLEDNING

STYRELSELEDAMÖTER

<30 ÅR

31 %

0%

0%

30-50 ÅR

56 %

64 %

25 %

>50 ÅR

13 %

36 %

75 %

Genomsnittsåldern i Resurs Bank var 37 år.

KÖNSFÖRDELNING

KVINNOR
MÄN

ANSTÄLLNINGSFORMER

11 %
9%

12 %
Norge

9%

Finland

Danmark

617

antal anställda
totalt

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Visstidsanställda

68 %

91 %

Sverige

Tillsvidareanställda

48 % 51 %

ANSTÄLLDA
TOTALT

VD OCH
KONCERNLEDNING

CHEFER

STYRELSELEDAMÖTER

51 %

36 %

48 %

50 %

AV LEDANDE BEFATTNINGS-

AV ANSTÄLLDA

49 %

64 %

52 %

50 %

HAVARE ÄR KVINNOR

ÄR KVINNOR

96 %
FRISKNÄRVARO
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•

Lanserat nya miljö- och klimatmål

•

Beslut om att klimatkompensera
delar av verksamheten 2022

•

Andelen postala utskick: 68 %

•

Minskad klimatpåverkan med
20 % jämfört med 2020 enligt
Resurs klimatberäkning

•

Förnyelsebar el i Sverige, Norge
och Finland

MÅL
MILJÖ

Ökad takt i miljöarbetet
Resurs tog under 2021 ytterligare steg för att
minska bolagets klimatpåverkan, vilken f rämst
sker i samband med tjänsteresor, användningen
av tjänstebilar, postala utskick samt genom
inköpt energi i form av el och värme. I arbetet
mot att på sikt bli klimatneutrala arbetar
Resurs både med aktiva åtgärder och med
att påverka medarbetare och kunder att göra
klimatsmarta val, bland annat genom samarbeten med olika partners.

Reducera verksamhetens
direkta klimatavtryck med
50 procent till 2030

Den fortsatta pandemin innebar, liksom året innan, betydligt mindre
resande jämfört med tidigare år, vilket bidrog till minskade CO2-utsläpp.
Samtidigt fortsatte Resurs arbetet med att öka medvetenheten om att
valen av resor spelar roll. Det gäller både resor som görs i tjänsten och de
resor medarbetarna gör till och från jobbet.
LÄTTARE ATT RESA RÄTT

I det online-system för resebokningar som infördes 2020 kan medarbetarna
se klimatavtryck från såväl färdsätt som hotellvistelse. På grund av pandemin har dock effekterna av systemet inte blivit tydliga än då resandet
varit begränsat. Därför kommer medarbetarna i början av 2022 att få en
utbildning i hur man bokar och hur man kan se sitt klimatavtryck. Sedan
tidigare finns också riktlinjer där tåg är det rekommenderade färdsättet
och flygresor alltid måste godkännas av närmaste chef.
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I syfte att även minska klimatavtrycket från medarbetarnas bilresor
införde Resurs under 2021 elbil som alternativ i valet av tjänstebil. Idag är
nästan samtliga tjänstebilar el- eller hybridbilar och de fossildrivna bilarna
fasas ut i takt med att medarbetarna byter bil. Samtidigt fortsatte utbyggnaden av laddstolpar.

RESURS BANK 2021 (TCO2E)
SKILLNAD
AKTIVITET OCH SCOPE

2021

2020

2020/2021

SCOPE 1

453

375

21 %

Fordon

453

375

21 %

0

0

-

SCOPE 2

97

109

-11 %

Inköpt fjärrvärme

Elen till både kontor och laddstolpar är i de fall det går att påverka
förnybar. Vad gäller den värme som köps in kommer den från fjärrvärme.
Klimatpåverkan varierar därför utifrån innehållet i hushållens avfall men
att välja återvunnen energi såsom fjärrvärme är ett resurseffektivt sätt att
hantera det restavfall som uppstår i samhället.

Köldmedieläckage

81

86

-5 %

Inköpt el

16

23

-32 %

DIGITALA MÖTEN OCH DISTANSARBETE

SCOPE 3

963

1 410

-32 %

Ett av de mest effektiva sätten att minska klimatavtrycket är att ersätta
resor med digitala möten. Pandemin har skyndat på en utveckling som
redan hade påbörjats. För att underlätta distansarbete och samtidigt
möjliggöra effektiva möten mellan de olika kontoren har Resurs investerat
i olika tekniska lösningar för digitala möten. Utöver minskad klimatpåverkan bidrar det också till att underlätta integrationen av Resurs nordiska
verksamheter.

Tjänsteresor

49

155

-68 %

6

6

-6 %

421

432

-3 %

0,05

0,04

16 %

Investeringarna kompletteras med en policy om att 40 procent av arbetet
i framtiden kan bedrivas på distans för större delen av verksamheten.
Därmed bedöms pendlingen och dess miljöpåverkan minska ytterligare.

Avfallshantering
Inköpta varor och tjänster
Digitala utskick
Postgång

100

94

6%

Pendling

337

681

-50 %

Privata fordon i tjänst

33

27

21 %

Bränsle- och energirelaterade utsläpp
som ej finns i scope 1 eller 2

18

15

17 %

1 513

1 894

-20 %

TOTAL

FÖRDJUPAD ANALYS AV KLIMATFÖRÄNDRINGENS PÅVERKAN

För att kartlägga framför allt de indirekta effekter som verksamheten
ger upphov till genomförde Resurs under 2021 en klimatberäkning enligt
GHG-protokollet (basår 2020). I beräkningarna har en operationell kontrollansats tillämpats och scope 2 har beräknats genom market based-metoden.
Analysen ligger nu till grund för att integrera klimat- och miljörelaterade risker och möjligheter i affärsstrategi, styrning, riskhantering och rapportering.

UTSLÄPP PÅ SCOPE NIVÅ

-20%

30 %
Scope 1

64 %
Scope 3

6%

Scope 2

MINSKADE UTSLÄPP
(JÄMFÖRT MED 2020)

Fördelning Scope Resurs Bank (tCO2e)
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I DET LILLA SKER DET STORA

Under 2021 byggde Resurs om sitt kontor i Helsingborg till ett aktivitetsbaserat kontor. Utgångspunkten var dels att möjliggöra arbete över gränser,
dels att möta de krav som kommer med ökat distansarbete. I samband
med renoveringen beslutades att alla möbler och övrig inredning antingen
skulle återanvändas eller säljas. Samma principer kommer att råda vid
kommande renoveringar av övriga kontor.
Resurs lägger också stor vikt vid att öka medarbetarnas kunskap och
underlätta medvetna miljöval i vardagen. I Resurs Academy Online Training
ingår därför en obligatorisk miljöutbildning. Totalt genomgick 91 (84) procent
av medarbetarna utbildningen under 2021.

Ytterligare ett exempel där det hela tiden tas steg för minskad miljöbelastning är kundkommunikationen som stegvis blir alltmer digital. Under 2021
var totalt 68 (63) procent av alla utskick digitala.*
FINANSIERING AV ENERGILÖSNINGAR INOM RETAIL FINANCE

Resurs söker aktivt efter samarbeten med partners som erbjuder privatpersoner klimatsmarta lösningar i livet, till exempel installation av solceller,
laddstolpar för elbil och luftvärmepumpar. Under året signerades ett
samarbetsavtal med bostadskreditinstitutet Hemma, som är en plattform
för omställning till hållbara bostäder. Ett samarbete inleddes med Albie
som tillsammans med Resurs erbjuder laddutrustning till paketpris med
konkurrenskraftiga betallösningar. Resurs inledde även ett samarbete med
Fairown för att erbjuda kunder möjligheten att prenumerera på produkter
i olika branscher, såsom hemelektronik, trädgårdsmaskiner och klockor.
* Utskicken avser Resurs Bank Norden och inkluderar all avisering som
görs från bankens kontosystem.

VÄSENTLIGA RISKER KOPPLADE TILL MILJÖ OCH KLIMAT
IDENTIFIERAD RISK

KONSEKVENS FÖR

HANTERING AV RISKER

Klimatrisk – Resurs direkta påverkan.

• Skada för Resurs varumärke och
trovärdighet som arbetsgivare och
bank om inte bolaget bidrar till att
reducera utsläpp av växthusgaser
som bidrar till klimatförändringen.

• Mål att reducera verksamhetens direkta klimatavtryck med 50 procent till 2030.

• Klimatet i stort genom Resurs produkter
och tjänster som bidrar till konsumtion
i samhället

• Hållbarhetspolicy, samt riktlinjer inom följande områden:
•

Tjänsteresor: separat resepolicy, CO2-uppföljning.

•

Inköp: Procurement specialist, Code of conduct
för leverantörer.

•

Elförbrukning: I möjligast mån välja förnybar el.

• Kartläggning av resor genom resvaneundersökning.
• Klimatberäkning enligt GHG-protokollet.
• Riskkommittéer identifierar, övervakar och arbetar proaktivt med såväl potentiella
risker som uppföljning av redan identifierade risker och beslutade åtgärder.
• Löpande intressentdialog.

Klimatrisk till följd av t ex förändrad lagstiftning,
förändrad efterfrågan på produkter och tjänster,
ändrade kundbeteenden eller andra strukturella
förändringar som sker i syfte att ställa om till en
klimatneutral ekonomi.

• Resurs verksamhet på längre sikt genom
bland annat förlorade intäkter, minskat
kundunderlag, försämrat anseende och
eventuellt ökade kreditförluster.

• Riskkommittéer identifierar, övervakar och arbetar proaktivt med såväl potentiella
risker som uppföljning av redan identifierade risker och beslutade åtgärder.
• Löpande intressentdialog och inspiration för kunder att göra hållbara val.
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•

Avtal med Ung Företagsamhet i Sverige,
Norge och Danmark

•

Rosa Bandet – samlat in över 100 000 SEK
under 2021. Sedan 2007 har Resurs samlat
in totalt 11 MSEK till Cancerfonden

•

Samarbete Academicum
Korta vägen praktik

•

Hållbarhetspartner till Helsingborgs IF
och en plats i klubbens advisory board
för hållbarhet

•

11 volontärer Sverige

•

Resurs Friends har sponsrat 13 lokala
föreningar och organisationer i Sverige

MÅL
SOCIALT
ANSVAR

Socialt ansvar i det stora och det lilla
Resurs tar ett tydligt socialt ansvar som
branschaktör och bidrar till en positiv och
inkluderande samhällsutveckling. Genom
partnerskap och engagemang bidrar Resurs
till samhällsnytta och möjligheten till en sund
privatekonomi med särskilt fokus på att stötta
unga och nya på arbetsmarknaden.
Genom ansvarsfull och hållbar kreditgivning bidrar Resurs till finansiell
inkludering och att fler människor kan förverkliga sina drömmar och göra
livsinvesteringar utan att gå utanför sina ekonomiska ramar. Engagemanget

Att genom partnerskap och
engagemang vara en
inkluderande samhällsaktör
som aktivt bidrar till samhällsnytta och möjligheten till en
sund privatekonomi

kanaliseras främst genom organisationer och initiativ som syftar till att ge
människor ökade möjligheter att påverka sin vardag och sin framtid.
Sedan 2020 är Resurs partner i Alektum Groups initiativ Shoppa Lagom,
som syftar till att sprida kunskap som bidrar till en sund privatekonomi för
fler i samhället. Samarbetet har varit framgångsrikt och Resurs har även
inlett diskussioner med Alektum om att ansluta till och aktivera deras
initiativ Pengapeppen som syftar till att stimulera intresset för ekonomi
bland barn och ungdomar.
VOLONTÄRSARBETET PÅVERKAT AV PANDEMIN

Varje år får Resurs medarbetare ägna åtta arbetstimmar åt volontärarbete i
närområdet. Inriktningen ska i första hand ligga på att stötta unga och nya
på arbetsmarknaden. Det kan bland annat handla om att erbjuda mentorverksamhet och läxhjälp för ungdomar. Förhoppningen är att inspirera till
ett ökat samhällsengagemang bland medarbetarna. Även om pandemin
innebar minskade möjligheten att genomföra aktiviteter som kräver fysisk
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närvaro kunde arbetet delvis återstarta under hösten. Totalt valde och
hann 11 (8) medarbetare att göra en insats. Inför 2022 är målet att kraftigt
öka antalet volontärtimmar.
VIKTIG ROLL SOM SPONSOR OCH PARTNER I SAMHÄLLET

Resurs närvaro i lokalsamhället tar sig även uttryck i form av medvetna
och långsiktiga sponsorskap. Under 2021 uppdaterade bolaget sina riktlinjer, vilket bland annat innebär ett skifte där samhällsinvesteringar på
nordisk nivå prioriteras framför traditionell sponsring samt en betoning
på partnerskap som ligger i linje med Resurs övergripande agenda.
Ett uttryck för detta var det avtal Resurs under året ingick med Ung
Företagsamhet, vilket gäller Sverige, Norge och Danmark.

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Bland Resurs övriga engagemang märks den interna sponsorfonden Resurs
Friends genom vilken hittills de svenska medarbetarna getts möjlighet att
ansöka om sponsring till lokala föreningar eller organisationer. I linje med
bolagets nordiska strategi är ambitionen att under 2022 introducera Resurs
Friends i de övriga nordiska länderna.
Resurs är även huvudpartner till hållbarhets- och framtidskonferensen
A Sustainable Tomorrow i Helsingborg som samlar aktörer från näringsliv,
offentlig sektor, civilsamhälle och akademin för att öka takten i hållbarhetsarbetet regionalt. Därtill är bolaget engagerat i Foo Café i Malmö som är
ett oberoende forum för att skapa vägar in i IT-branschen. Resurs Bank
och Solid Försäkring är också medlemmar i Techella, ett regionalt nätverk
som lyfter fram kvinnliga talanger inom IT och Tech.

RESURS FRIENDS

”
Resurs bidrar till
lokalsamhället i hela
Norden. Fokus ligger
på tre områden:
Idrott & föreningsliv,
Ekonomi & entreprenörskap samt Mångfald &
jämställdhet.

NYA MATCHSTÄLL TILL GLADA BARN I P10 OCH F11 I VÄSTRA KARUPS IF.
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Ett ansvar som sträcker sig över gränser
Etiska och ansvarsfulla affärer samlar Resurs åtagande inom frågor som berör tillgänglighet, ansvar
för leverantörskedjan och kundkommunikation
såväl som kundintegritet och antikorruption.
Utgångspunkten är en insikt om att ingen kedja
är starkare än dess svagaste länk och vilket ansvar
det därmed medför.
Att ta ansvar för leverantörskedjan i en bank handlar i stor utsträckning
om att säkerställa leveranskvalitet och kontinuitet, kostnadseffektivitet,
riskkontroll, regelefterlevnad och informationssäkerhet hos leverantörerna.

Skapa en proaktiv och trygg
företagskultur där
regelefterlevnad, ansvar
och kundsäkerhet har
högsta prioritet

•

97 % har genomfört utbildning om GDPR

•

90 % har genomfört utbildning om
Code of conduct

•

94 % har genomfört utbildning om
penningtvätt och terrorismfinansering

•

Under året rapporterades inte något
ärende via Resurs visselblåsarfunktion

•

Av samtliga kundklagomål till Solid
Försäkring och Resurs under 2021 kunde
3 % hänföras som personuppgiftsincidenter

Redan i upphandlingen gäller det att definiera rätt funktionella- och
icke funktionella krav och villkor samt påbörja en dialog med lämpliga
potentiella leverantörer. Det slutliga avtalet skall uppfylla Resurs krav och
säkerställa Resurs aktieägares intressen samtidigt som villkoren ska vara
schyssta för leverantörerna och deras medarbetare samt skydda kundernas integritet.
I andra ändan av systemet finns kunder som ska förstå de avtal de ingår
med Resurs och vilka åtaganden de medför. Produkterna och tjänsterna
ska vara lätta att förstå och kommunikationen ska inte locka till överskuldsättning. Resurs strävar alltid efter en balans mellan transparens och tillgänglighet där informationen är tillräckligt omfattande för att kunderna
ska vara medvetna om ansvar och konsekvenser, utan att för den sakens
skull vara komplicerad och otillgänglig.
Under 2021 har Resurs bland annat stärkt inköpsprocessen för att ytterligare
stärka kvalitet och kontroll. Därtill har bolaget sett över system och rutiner
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inför kommande regelförändringar i form av bland annat EU:s taxonomi
och sjätte penningtvättsdirektiv.
NY MOLNBASERAD BANKPLATTFORM STÄRKER DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN

Kundens integritet och att skydda personlig information är grundläggande
för all bankverksamhet. När Resurs nu inför en ny, molnbaserad bankplattform står frågor om kundintegritet högst på agendan. Samtidigt har pandemin ökat kraven på digitala lösningar och därmed också integritetsaspekter.
Den nya kärnbankplattformen kommer att förenkla för både kunder och
medarbetare. Samtidigt innebär det att säkerheten höjs ytterligare en
nivå. Den flexibla lösningen ska göra det enklare för kunden att få bättre
kontroll över sin egen information medan den molnbaserade lösningen
innebär att bolaget snabbare kan hantera framtida säkerhetshot. Under
inköps- och utvärderingsfasen av den nya kärnbankplattformen har Resurs
dessutom genomfört riskbedömningar och kontroller för att skapa en
trygghet både internt och för bolagets kunder.
STÄNDIG UTVECKLING AV REGELVERK

Det löpande arbetet med kundintegritet styrs av nationell lagstiftning och
EU-regler. Resurs följer utvecklingen noga för att säkerställa god regelefterlevnad. Bolaget utbildar också medarbetarna löpande med målet att alla
ska ha genomgått grundutbildningen i personuppgiftshantering. Utöver
implementering av den nya kärnbankplattformen har fokus under året
legat på att uppdatera styrdokument och informationsgivning, se över
inköp och leverantörsavtal samt utveckla metoder och förbättra processer
för att underlätta GDPR-arbetet.
Under 2022 kommer frågor kopplade till den nya kärnbankplattformen att
fortsatt stå i fokus tillsammans med förberedelser för förändrade regelverk,
bland annat överföring av data till länder utanför EU/EES, kommande
ePrivacy förordning samt lagstiftning kopplad till Europeiska Kommissionens nya digitala strategi.

RISKMINIMERING MED ÖKAD KUNSKAP, GOD STYRNING OCH KONTROLL

Resurs bedriver ett proaktivt arbete med risk- och incidenthantering för
att säkerställa rätt skyddsnivå avseende information och personuppgifter
i alla delar av verksamheten. Parallellt finns omfattande kontrollsystem
som fångar upp transaktioner och penningflöden som avviker från det
normala, tillsammans med interna behörighetsnivåer för hantering av
information och utförande av tjänster.
Som medarbetare ska det alltid vara lätt att göra rätt och därför är det
prioriterat att tillhandahålla en smidig åtkomst till de senaste versionerna
av policys och riktlinjer tillsammans med kontinuerliga utbildningsinsatser
för att säkerställa medarbetarnas kunskaper om regelverk och säkra en hög
riskmedvetenhet. Enligt utbildningsplanen ska samtliga aktiva medarbetare genomföra onlineutbildning i GDPR minst vartannat år. Under 2021
genomförde 97 procent av medarbetarna utbildningen.
NOLLTOLERANS MOT ALLA FORMER AV KORRUPTION

Korruption underminerar demokrati, snedvrider konkurrens, försvårar affärer
på lika villkor samt gynnar organiserad brottslighet. Korruption medför
allvarliga legala risker och ryktesrisker. Resurs verksamhet är exponerad
mot korruption genom bedrägerier, penningtvätt, terroristfinansiering
samt mutbrott. Riskerna i de fyra länderna är likartade. För Resurs gäller
att i alla delar av verksamheten agera affärsetiskt korrekt, vilket också är
en förutsättning för att förtjäna ett fortsatt förtroende.
Resurs bedriver därför ett långsiktigt, systematiskt och förebyggande arbete
för att motverka korruption i alla dess former. Banken har en särskild enhet,
Financial Crime Prevention, vars syfte är att stärka arbetet mot penningtvätt
och bekämpa finansiell brottslighet.
UPPFÖRANDEKODEN GER GRUNDLÄGGANDE RIKTLINJER

Det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet och att resurser,
processer och kontrollsystem finns på plats ligger på koncernens VD och
övriga ledningen. Resurs ställningstagande fastslås i uppförandekoden,
som omfattar alla anställda och styrelseledamöter. Samtliga medarbetare
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har via intranätet tillgång till uppförandekoden, som finns på svenska,
finska och engelska, med tillhörande policys och riktlinjer. Resurs har tre
nivåer av kontrollfunktioner, de tre försvarslinjerna, för att hantera risk för
penningtvätt och andra korruptionsrisker samt för att säkerställa att koncernen gör affärer och ingår affärsrelationer utifrån etiskt riktiga grunder.
Mer om gällande kontrollnivåer finns på sidan 86.

KUNSKAP ÄR CENTRALT I KAMPEN MOT KORRUPTION

Att medarbetarna har kunskap om och är medvetna om riskexponeringen
mot penningtvätt och andra former av korruption och vilka rutiner som
gäller för rapportering är centralt. Som stöd och vägledning för hur
korruption ska motverkas och för att uppfatta varningstecken, finns ett
antal onlineutbildningar på Resurs Academy Online Training, varav flera
är obligatoriska för samtliga medarbetare.

BEVAKNING AV TRENDER OCH MÖNSTER CENTRALT FÖR DET
PROAKTIVA ARBETET

OBLIGATORISKA OCH ÅRLIGA UTBILDNINGAR VIA

För att motverka att verksamheten utnyttjas för exempelvis penningtvätt
och terroristfinansiering sker kontinuerligt en bevakning av trender samt
monitorering av penningtransaktioner i Resurs system. I de fall misstänkta
mönster och transaktioner upptäcks finns tydliga rutiner för hur rapportering ska ske. Omvärldsbevakningen sker även i samarbete med exempelvis
Bankföreningen, Polismyndigheten och kreditkortsutgivare för att dela
erfarenheter och kunskaper om penningtvätt och bedrägerier i banksektorn.

RESURS ACADEMY ONLINE TRAINING

ANONYM KANAL FÖR VISSELBLÅSARE

Medarbetare och andra personer som på annat sätt befinner sig i en
arbetsrelaterad situation kan rapportera om allvarliga missförhållanden
via visselblåsarfunktionen. Uppgiftslämnaren kan välja att vara anonym
och kan därmed aldrig spåras. Efter en första bedömning av huruvida
ärendet faller inom kriterierna för ett visselblåsarärende eller inte, blir
ärendet föremål för en utredning.

–

Resurs uppförandekod (ingår i introduktionsutbildning för
nyanställda). 90 procent av medarbetarna genomförde utbildningen,
som är obligatorisk och årligt återkommande, under 2021.

–

Penningtvätt och terrorismfinansering. 94 procent av medarbetarna
genomförde utbildningen under 2021.

Dessa kompletteras med riktade utbildningsinsatser för att möta specifika
behov. Resurs erbjuder även medarbetarna bankregulatorisk grundutbildning, som inkluderar penningtvätt.

Under 2021 rapporterades inte något ärende via Resurs visselblåsarfunktion.
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VÄSENTLIGA RISKER KOPPLADE TILL ETISKA OCH ANSVARFULLA AFFÄRER
IDENTIFIERAD RISK

Operativa informationssäkerhetsrisker och
brister i IT-system.

Förändringar i organisationen eller produkter
och dess inverkan på informationssäkerheten.

KONSEKVENS FÖR

• Hantering av kunders personliga information.

HANTERING AV RISKER

• Allmän informationssäkerhet.

• Koncernens policys och riktlinjer för informationssäkerhet i linje
medomfattande branschkrav.

• Resurs anseende som bankverksamhet.

• Säkerställande av data enligt GDPR-lagstiftningen.

• Resurs varumärke.

• Anställdas möjlighet till rapportering via koncernens proaktiva riskdatabas.

• Kundrelationer och trovärdighet i erbjudande.

Respektive koncernbolags compliance- och riskkontrollfunktion samt respektive
bolags riskkommitté arbetar proaktivt med att identifiera risker i verksamheten.

• Interna arbetsrutiner och ansvarsfördelning.

• Process för godkännande av väsentliga förändringar i befintliga produkter,
tjänster, marknader eller i verksamheten.
Misstänkt penningtvätt, finansiering av terrorism
och andra former av korruption.

• Negativa konsekvenser för såväl samhället
i stort som för banken.

• Banken har inrättat en särskild enhet, Financial Crime Prevention, för
bekämpning av finansiell brottslighet. Enheten utvärderar kontinuerligt
modeller och metoder för arbetet.
• Kontrollinstanser för hantering av risker.
• Utbildning.
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Om hållbarhetsredovisningen
Detta är Resurskoncernens femte hållbarhetsredovisning som omfattar Resurs Bank och
Solid Försäkring. Hållbarhetsredovisningens
innehåll baseras på den väsentlighetsanalys
som genomfördes 2017, vilken fortsatt är
vägledande för valet av koncernens mest
väsentliga hållbarhetsfrågor.

SOLID FÖRSÄKRING

I och med särnoteringen av Solid Försäkring redovisas i hållbarhetsredovisningen uppgifter endast gällande Resurs. Nedan finns en sammanställning
av 2021 års uppgifter för Solid Försäkring avseende den tid (jan-nov) bolaget
ingick i Resurs.
UPPGIFT

SOLID FÖRSÄKRING
(JAN-NOV)

Antal medarbetare

67

Antal medarbetare per land

Sverige: 66 (99 %)
Norge: 1 (1 %)

Könsfördelning medarbetare

Kvinnor: 53 %.
Män: 47 %

Könsfördelning chefer

Kvinnor: 40 %.
Män: 60 %

Könsfördelning koncernledning

Kvinnor: 29 %
Män: 71 %

Åldersfördelning medarbetare

<30 år: 15 %
30–50 år: 57 %
>50 år: 28 %

Åldersfördelning koncernledning

<30 år: 0 %
30–50 år: 57 %
>50 år: 43 %

Resurs använder sig av Position Green som primärt system för rapportering
av hållbarhetsdata. Det innebär en systematisk hantering som säkerställer
god kvalitet av data, ökad spårbarhet och uppföljning över tid.

Åldersfördelning styrelse

<30 år: 0 %
30–50 år: 20 %
>50 år: 80 %

Genomsnittsålder

42 år

INTRESSENTDIALOGEN

Andel medarbetare som delagit minst ett utvecklingssamtal

98 %

Resurs för en löpande dialog med olika intressentgrupper i syfte att få
insikter i de förväntningar som intressenter och omvärld har på verksamheten. Dialogen ger viktig vägledning för koncernens prioriteringar och
arbete med olika hållbarhetsfrågor.

Temperatur WinningTemp

7,9

Svarsfrekvensen WinningTemp

75 %

Andel utlysta tjänster som tillsattes av interna resurser

38 %

Fördelning mellan olika anställningsformer

Tillsvidareanställda: 94 %
Visstidsanställda: 6 %

De intressenter som bedöms som mest berörda av verksamheten är partners, kunder, medarbetare och ägare. Dialogerna sker genom ett stort antal
kanaler samt med olika frekvens, beroende på ämne och intressentgrupp.

Andel medarbetare med kollektivavtal

91 %

Frisknärvaro

96 %

Hållbarhetsredovisningen utgör också Resurs rapportering till FN:s Global
Compact, Communication on Progress. Resurs hållbarhetsredovisning utgör
även den formella hållbarhetsrapporten enligt årsredovisningslagen 6 kap
11§. Hållbarhetsrapporten ingår som en del av koncernens årsredovisning och
är en del av förvaltningsberättelsen. Revisorns granskning av den formella
hållbarhetsrapporten finns bilagd och är begränsad till ett yttrande om att
hållbarhetsrapporten är upprättad på sidan 143.

Antal medarbetare som valt att göra en insats som volontärer 0
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VIKTIGA FRÅGOR SOM LYFTS AV INTRESSENTER
INTRESSENTGRUPP

KANALER FÖR DIALOG

UNDER DIALOGEN

RESURS BANKS HANTERING AV VIKTIGA FRÅGOR

KUNDER

•
•
•
•
•

Kundmöten
Kundservice
Sociala medier
Enkäter
Fysiska och digitala kundmöten

• Digitala tjänster såsom e-faktura, bankapp,
omnilösning och Mina sidor
• Faktura och avgiftsfrågor
• Pappersutskick
• Kundupplevelse
• Säkerhet
• Ansvarsfull kreditgivning
• Djup förståelse för partnerns affär och behov
• Ansvarsfull marknadsföring

• Utveckling av nya tjänster som ger ökad möjlighet för
kunderna att hantera bankärenden själva
• Öppen och tydlig kommunikation
• Övergång från pappersutskick till digitala utskick,
t ex genom Kivra
• Konsolidering av system för bättre och snabbare
kundservice
• Identifikation genom mobilt BankID både i butik och
över telefon

MEDARBETARE

•
•
•
•
•

Väsentlighetsanalys
Medarbetarsamtal
Intranät
Introduktion nyanställda,
Medarbetarundersökningar

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PARTNERS

•
•
•
•

Väsentlighetsanalys
Korrespondens (e-post, Teams etc)
Kundmöten
Merchant Portal

• Erbjudande av betalnings- och finansieringslösningar till slutkund, med betoning på digitalisering, förenkling och säkerhet
• Vilka nya förordningar och regelverk påverkar de
tjänster som partners använder eller förmedlar via
Resurs Bank
• Digitala tjänster såsom e-faktura, bankapp,
omnilösning

•
•
•
•
•

Väsentlighetsanalys
Investerarmöten
Roadshows
Årsmöten
Presentation av kvartalsrapportering

• Hållbar tillväxt och avkastning
• Riskhantering och finansiellstabilitet
• Hållbarhetsarbete

Partners
(t ex detalj-handlare)
Slutkunder

ÄGARE

Aktieägare, investerare
och analytiker

Hälsa och arbetsmiljö
Kompetensutveckling och karriär
Mångfald och likabehandling
Hållbarhetsarbete

Interna och externa utbildningar
Ledarskapsutbildning
Arbetsmiljöutbildning
Dedikerad roll på HR förhållbarhet, mångfald och hälsa
Hållbarhetskommitté
Riktlinjer/policy för mångfald och likabehandling
Hälsofrämjande insatser
All Staff möten
Ledarforum
Möjlighet att byta roll och växa/utvecklas internt

• Vidareutveckling av befintliga produkter och tjänster, särskilt
med inriktning på digitalisering, automatisering. Även
autentisering och signering med hjälp av E-legitimation
• Anpassning till och utvärdering av effekter och möjligheter
kopplade till nya regelverk (t ex GDPR, PSD2, penningtvätt)
• Utveckling av nya tjänster som ger ökad möjlighet för
kunderna att hantera bankärenden själva
• Arbete med tydlig och öppenkommunikation för att öka
förståelsehos investerarkollektiv
• Arrangerat kapitalmarknadsdag för att ytterligare öka
kommunikationen
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Den senaste väsentlighetsanalysen genomfördes 2017 och bedöms vara fortsatt relevant med viss reservation för att miljö- och klimatrelaterade antas ha
ökat i betydelse. Under 2022 planeras därför för en ny väsentlighetsanalys.

VÄSENTLIGHETSANALYSEN

Väsentlighetsanalysen ger Resurs insikt i de hållbarhetsfrågor som är av
störst betydelse för intressenterna och de förväntningar som dessa i sin
tur har på bolaget. Därtill ger analysen information om den påverkan som
verksamheten har vad gäller ekonomi, samhälle, människor och miljö.

KOMMENTARER KRING VÄSENTLIGHETSANALYSEN

Väsentlighetsanalysens resultat visade på en tydlig samstämmighet mellan
vad koncernen och dess viktigaste intressenter anser vara de viktigaste
frågorna. Kundintegritet, Antikorruption, Ansvarsfull kreditgivning samt
Mångfald och jämställdhet tillmättes störst betydelse. I samband med 2018
års rapportering tillfördes Socialt ansvarstagande, Medarbetare och Miljö
som nya väsentliga hållbarhetsfrågor. Inför 2019 års rapportering adderades
två resultatindikatorer för att öka möjligheten att validera utvecklingen
inom Ansvarsfull kreditgivning och Socialt ansvarstagande.

Arbetet med den senaste väsentlighetsanalysen inleddes med en kartläggning av de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom bank- och finansbranschen.
Urvalet av frågor gjordes dels utifrån GRI:s lista av hållbarhetsfrågor, dels
utifrån ett affärsstrategiskt perspektiv. I arbetet deltog representanter från
flera koncernfunktioner. Med vägledning av kartläggningen valdes tolv
hållbarhetsfrågor ut som i sin tur bedömdes av fler än tusen intressenter;
kunder, medarbetare, partners, ägare och ledamöter i koncernledningen.
Resultatet analyserades, tillsammans med en validering, utifrån Resurs
övergripande affärsstrategiska perspektiv. Analysen tog även hänsyn till
hållbarhetsfrågornas betydelse ur ett globalt sammanhang, samt den
egna verksamhetens möjligheter att direkt eller indirekt påverka dem.

A Materialanvändning

RESURS HOLDING

B Energianvändning

E Utbildning och kompetensutveckling
F Kundintegritet
G Mångfald och jämställdhet
H Miljömässigt hållbara inköp
I

Socialt hållbara inköp

J Ansvarsfull kreditgivning

ÖVRIGA INTRESSENTER

D Hälsa och säkerhet

F

K

C Klimatpåverkan

J

E

G

D

L

I
C

B

H

A

K Antikorruption
L Ekonomiskt resultat

LEDNINGSGRUPP
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ORGANISATIONSSTRUKTUR

STYRELSE

POLICYS

KONCERNLEDNING

RIKTLINJER IMPLEMENTERING

HÅLLBARHETSKOMMITTÉ

HÅLLBARHETSCHEF

FOKUSOMRÅDESANSVARIGA

CHEFER

MEDARBETARE
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Styrning av Resurs hållbarhetsarbete
Resurs verksamhet inom bank- och försäkring
ställer krav på ett affärsetiskt agerande samt ett
ansvarstagande för verksamhetens påverkan på
människor, samhälle och miljö.
Utgångpunkten är att i alla delar följa respektive länders lagar och regler,
såsom konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar och kollektivavtal som påverkar verksamheten. Resurs respekterar internationella
konventioner om mänskliga rättigheter, vilka är vägledande för den egna
verksamheten.
Koncernens hållbarhetspolicy och riktlinjer fastställer tillsammans med
underliggande styrdokument ramar och inriktning för hållbarhetsarbetet.
Den gemensamma företagskulturen är baserad på koncernens värderingar
– Driven, Open, Innovative och Trustworthy – vilka är väl förankrade runt
om i verksamheten.

DRIVEN
OPEN
INNOVATIVE
TRUSTWORTHY

HÅLLBARHETSSTYRNING OCH ANSVAR

Övergripande strategiska inriktningen för Resurs hållbarhetsarbete fastställs
av koncernledningen. Resurs VD är ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågorna.
Under 2021 tillsattes den nya tjänsten Nordic Sustainability Manager med
uppdrag att utveckla Resurs strategiska, affärsdrivna hållbarhetsarbete
samt säkerställa att hållbarhetsperspektivet integreras och genomsyrar
alla verksamhetsområden och processer.
Som en länk mellan det strategiska och operativa hållbarhetsarbetet
finns Resurs hållbarhetskommitté, som ansvarar för att initiera, driva och
följa upp koncernens operativa hållbarhetsarbete med målsättning att
säkerställa en efterlevnad av koncernens långsiktiga åtaganden. Kommittén
består av representanter för Resurs fokusområden och intressenter
inom olika affärsområden och funktioner i koncernen och rapporterar
till Sustainability Director.
UPPFÖRANDEKODEN – RESURS ÖVERGRIPANDE STYRINSTRUMENT

Resurs är anslutet till FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, Global
Compact, sedan 2018. Det innebär att koncernen både tar ställning för
initiativet samt stödjer och arbetar för dess tio principer. I Resurs uppförandekod tydliggörs bland annat synen på affärsetik, arbetsförhållanden,
mångfald, jämställdhet och lika möjligheter. Resurs uppförandekod
omfattar hela koncernen och samtliga medarbetare, och finns i svensk,
finsk och engelsk version. Den ska vara vägledande i hur samtliga medarbetare, oavsett funktion och roll inom koncernen, agerar affärsetiskt och
på ett sätt som inger förtroende hos partners, kunder, myndigheter och
övriga intressenter.
Uppförandekoden finns på intranätet samt på Resurs externa hemsidor
så att partners, kunder och investerare kan ta del av de grundläggande
riktlinjer som verksamheten bedrivs efter. Från och med 2021 finns
även en uppförandekod som riktar sig till Resurs leverantörer, Code of
Conduct Suppliers.
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STYRNING; ANTIKORRUPTION

Resurs arbetar utifrån modellen med tre försvarslinjer, för att motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism och hantera andra korruptionsrisker i verksamheten samt säkerställa att koncernen gör affärer och
ingår affärsrelationer utifrån värdeskapande och etiskt riktiga grunder.
Den första instansen fokuserar på de risker som kan uppstå i den operativa
verksamheten.
Nästa kontrollinstans utgörs av respektive koncernbolags compliance-,
informationssäkerhets- och riskkontrollfunktioner, samt, för försäkringsverksamheten, aktuariefunktionen vilka självständigt och kontinuerligt
kontrollerar verksamheterna.
Den tredje kontrollinstansen utgörs av internrevisionen som oberoende
granskar koncernens verksamhet samt utvärderar hur de andra kontrollfunktionerna hanterar och bedömer risker.
STYRNING; KUNDINTEGRITET

Resurs har ett dataskyddsombud som kontrollerar efterlevnaden av
dataskyddslagstiftning och som rapporterar till vd samt styrelse. Området
överlappas också av andra kontrollfunktioner inom andra och tredje
försvarslinjerna - till exempel funktionen för informationssäkerhet.
Bolaget har också en särskilt utsedd Data Protection Specialist som främst
arbetar i den operativa delen av verksamheten. Denna roll rapporterar till
dataskyddsombudet. Arbetet med kundintegritet är också en uppgift för
bolagets avdelning IT Security som är en del av bolagets IT-avdelning.
STYRNING; ANSVARSFULL KREDITGIVNING

Ramarna för kreditgivningsverksamheten utgår från den övergripande
policy som styrelsen fastställt. Den definierar den kreditstrategi som
koncernen ska följa och tar fasta på koncernens produkter och affärssegment, lagar och förordningar samt den långsiktigt hållbara nivå för
kreditrisker som verksamheten är beredd att acceptera.

Strategin implementeras i den operativa verksamheten genom att omsättas
i kreditprocessen som baseras på kreditregler och scoringmodeller. Detta
följs upp och kontrolleras i flera olika instanser.
Rapportering sker till styrelsen, koncernledning, kreditkommittén och
riskkommittén och resultatet av kontrollfunktionernas granskningar
rapporteras även till styrelsen.
Genom månadsvisa stickprovskontroller granskas arbetet utifrån rådande
kriterier och regler. Riskkontrollfunktionen granskar sedan delar av kreditgivningsprocessen genom att mäta kreditförluster samt följa upp produktportföljernas kreditrisker. Utöver detta görs även kontinuerligt en intern
revision av kreditgivningsverksamheten.
STYRNING; MILJÖ

Resurs hållbarhetspolicy utgör grunden för koncernens miljöarbete och
antas årligen av styrelsen. Koncernens Sustainability Director ansvarar
för samordning av hållbarhetsfrågorna samt utvecklingen av policys och
riktlinjer. Fokusområdesansvarig driver och följer upp arbete och mål samt
rapporterar data till koncernledningen och i Position Green. Affärsområdesoch funktionsansvariga ansvarar för enhetens eget miljöarbete och fokusområdesansvarig Miljö koordinerar mål- och uppföljningsarbetet. Under
2021 har Resurs antagit koncernövergripande mål för att styra den operationella verksamheten mot fortsatt minskade utsläpp.
STYRNING; MEDARBETARE, MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

Funktionerna Nordic Sustainability Manager och HR Specialist Sustainability,
Diversity & Health är dedikerade för uppgiften att driva, utveckla och följa
upp arbetet inom hållbarhet, mångfald och hälsa. I rollerna ingår att arbeta
med hållbarhetsprojekt och uppföljning av dessa.
Vidare finns en ansvarig Compensation & Benefits Manager, som arbetar
med kompensation och förmåner. I rollens ansvar ingår framför allt översynen av ersättningsnivåer och en årlig kartläggning av löner samt att ta
fram policys och riktlinjer för lön, pension, förmåner och tjänstebilar.
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STYRNING; SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Resurs hållbarhetskommitté ansvarar för att driva, följa upp och rapportera
koncernens hållbarhetsarbete. Ett ansvar som även inkluderar arbetet med
att kontinuerligt utveckla och bredda inriktningen för koncernens sociala
ansvarstagande samt skapa nya samarbeten och nätverk inom relevanta
områden. Kommitténs arbete drivs av Nordic Sustainability Manager
POLICYS OCH RIKTLINJER I URVAL:

–

Riktlinjer för mångfald och likabehandling

–

Riktlinjer mot kränkande särbehandling

–

Riktlinjer avseende fysisk säkerhet

–

Riktlinjer löner

–

Riktlinjer för resor

–

Riktlinjer arbetsmiljö

–

Hållbarhetspolicy

–

Policy för styrning, hantering och kontroll av risker

–

Policy för informationssäkerhet

–

Kreditpolicy

–

Visselblåsarpolicy

–

Policy för bekämpning av mutor

–

Policy för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

–

Policy för hantering av intressekonflikter

–

Dataskyddspolicy

–

Konkurrenspolicy

–

Policy för handelssanktioner

–

Policy för klagomålshantering

–

Ersättningspolicy

–

Insiderpolicy

–

Uppförandekod leverantörer

–

Uppförandekod

INDEX FÖR HÅLLBARHETSRAPPORT ENLIGT ÅRL 6 KAP 11§
UPPLYSNING

SIDHÄNVISNING

Övergripande

Affärsmodell

Sociala förhållanden och personal

Styrning och policys

Respekt för mänskliga rättigheter

Risker, hantering och resultat

Motverkande av korruption

Styrning och policys

Miljö

Risker, hantering och resultat
Styrning och policys
Risker, hantering och resultat
Styrning och policys
Risker, hantering och resultat
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Rapport i enlighet med EU:s taxonomi
BAKGRUND/INTRO TILL TAXONOMIN

Taxonomiförordningen1 (“Taxonomin”) är ett nytt EU-regelverk som trädde i
kraft 1 januari 2022 och som medför en rapporteringsskyldighet för företag
som omfattas av krav på hållbarhetsrapportering enligt EU:s direktiv om
hållbarhetsrapportering2 (“NFRD”). Även om Taxonomin redan är gällande
är regelverket ännu inte komplett och vissa övergångsregler gäller för
rapporteringen första åren.
Taxonomin är ett klassificeringssystem som definierar kriterier för när
olika verksamheten ska bedömas som miljömässigt hållbara (“gröna”).
Syftet med Taxonomin är att skapa standardisering och öka jämförbarhet.
För kreditinstitut innebär rapporteringsskyldigheten enligt Taxonomin att
upplysningar ska lämnas om andelen gröna tillgångar när det gäller lånestockar, skuldförbindelser och kapitalandelar samt flödet av nya utlåningar. De första två rapporteringsåren tillämpas dock övergångsregler som
innebär att upplysningarna endast ska lämnas om andelen tillgångar som
omfattas av Taxonomin. Att en tillgång omfattas av Taxonomin innebär
att motparten eller den underliggande tillgången ingår i Taxonomin och
kan bedömas utifrån Taxonomins kriterier. Av rapporteringen de första två
åren kommer det dock inte framgå huruvida tillgången faktiskt uppfyller
Taxonomins kriterier eller inte, dvs om den är grön eller inte.

1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852.

2)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU.

RAPPORTERING FÖR RESURS HOLDING AB

Resurs Holding ska som noterat bolag i en stor koncern lämna information enligt Taxonomin. Enligt EU-kommissionens vägledning3 ska rapportering för kreditinstitut baseras på den konsoliderade situationen enligt
CRR.4 Då den verksamhet som bedrivs inom koncernen består i kreditverksamhet lämnar koncernen information baserat på den konsoliderade
situationen vilket innebär att rapporteringen inte omfattar information för
Resurs Förvaltning AB som ligger utanför den konsoliderade situationen.
Formatet för rapportering enligt Taxonomin är frivilligt under övergångsreglerna. Resurs har valt att för räkenskapsåret 2021 rapportera i enlighet
med Bankföreningens förslag på rapporteringsmall för taxonomiupplysningar. Bankföreningens exempelmall bygger på de krav på information
som följer av övergångsreglerna och syftar till att rapporteringen ska
uppfattas som begriplig.
Utfallet av Resurs Taxonomirapportering visar att den stora merparten av
koncernens tillgångar är sådana som antingen inte ska utvärderas enligt
Taxonomin (t.ex. tillgångar som inte ingår i definitionen av “lånestockar,
skuldförbindelser och kapitalandelar samt flödet av nya utlåningar”) eller
som inte kan utvärderas med anledning av brist på tillförlitlig data (dvs
tillgångar för vilka bedömningen av om de omfattas eller inte omfattas av
Taxonomin inte kan göras utan någon grad av uppskattning eller estimat).

3)

Frequently asked questions: How should financial and non-financial undertakings
report taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the
Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act?

4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
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RAPPORTERINGSMALL
TILLGÅNGAR

ANTAGANDEN OCH TOLKNINGAR
ANDEL AV TOTALA
TILLGÅNGAR, %

Exponeringar mot ekonomisk verksamhet som
omfattas av taxonomin

1,05 %

Exponeringar mot ekonomisk verksamhet som inte
omfattas av taxonomin

0,00 %

Exponeringar mot stater, centralbanker och
överstatliga emittenter

0,92 %

Derivat

0,00 %

Exponeringar mot företag som inte omfattas av NFRD

0,15 %

Handelsportfölj

0,00 %

Interbanklån på anfordran

9,82 %

Summering av andra tillgångar som inte ingår i post 1–7
TOTALA TILLGÅNGAR ENLIGT KONSOLIDERAD SITUATION

88,05 %
100 %

Taxonomirapporteringen baseras på tillgångar i balansräkningen för den
konsoliderade situationen. Detaljerad information för rapporteringen som
inte finns i Resurs ekonomisystem har i huvudsak hämtats från verksamhetens datalager, som bland annat innehåller aggregerad information
från banksystemen.
Bedömningen avseende om en exponering är mot ett företag som omfattas av NFRD eller ej baseras på information som banken har om sina
motparter samt information som hämtats från motparternas hemsidor.

Enligt EU-kommissionens vägledning från december5 ska data som
rapporteras i den obligatoriska rapporteringen baseras på faktisk data
som har rapporterats av underliggande bolag. I avsaknad av sådan data
är det inte tillåtet att använda estimat. Mot bakgrund av att bolag under
NFRD rapporterar i vilken utsträckning de omfattas av Taxonomin för
första gången 2022, avseende räkenskapsåret 2021, saknas för tillfället
tillgång till data för Resurs rapportering av exponering mot NFRD-bolag.
Avseende Resurs exponering mot privatpersoner, det vill säga utlåning
till privatpersoner, kan det inte heller fastställas om exponering sker mot
verksamhet som omfattas av Taxonomin eller inte eftersom utlåning sker
utan säkerhet vilket innebär att det inte går att med säkerhet fastställa
vad lånet finansierar.
Den exponering mot verksamhet som omfattas av Taxonomin som Resurs
ändå kan påvisa, enligt ovan tabell, är exponering mot vissa bostadsobligationer. Bolån ska enligt EU-kommissionens vägledning från februari6
anses omfattas av Taxonomin eftersom det finns en fastighet som säkerhet
för lånet och fastigheter omfattas av Taxonomin. För sin exponering mot
bostadsobligationer har Resurs tillämpat en look-through approach som
innebär att det har utvärderats i vilken utsträckning underliggande lån är
utgör bolån och dessa har bedömts omfattas av Taxonomin.
I vissa fall har poster i Resurs Holdings balansräkningen omfattats av flera
av de kategorier som ska rapporteras enligt Taxonomin. I dessa situationer
har en bedömning gjorts av vilken information som är mest värdefull
för läsaren och utifrån detta har posten har placerats i den kategori som
bedöms lämplig.

5)

Frequently asked questions: How should financial and non-financial undertakings
report taxonomy-eligible economic activities and assets in accordance with the
Taxonomy Regulation Article 8 Disclosures Delegated Act?

6)

Draft Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of the
Disclosures Delegated Act under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the reporting
of eligible economic activities and assets.
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TABELL TOTALA UTSLÄPP PER SCOPE OCH KATEGORI 2021
TOTAL EMISSIONS PER SCOPE AND CATEGORY 2021

TCO2E

SCOPE 1

453

SCOPE 2

97

SCOPE 3 (SE KATEGORI NEDAN)

963

1. Inköpta varor och tjänster

514

2. Kapital varor
3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter
4. Uppströms transport och distribution
5. Avfall från företagets verksamhet
6. Tjänsteresor
7. Anställdas pendling

7
18
0
6
82
337

8. Uppströms leasade tillgångar

0

9. Nedströms transport och distribution

0

10. Bearbetning av såld produkt

0

11. Användning av såld produkt

0

12. Slutbehandling av sålda produkter

0

13. Nedströms leasade tillgångar

0

14. Franchise

0

15. Investeringar

0

I denna tabell redovisas de totala utsläppen per scope. Dessutom listas
utsläppen i scope 3 för respektive kategori. Beräkningarna har gjorts enligt
Greenhouse Gas Protocol med en operationell kontrollansats. Beräkningarna för avfall har uppdaterats för 2020. I scope 2 har metoden ”market based” tillämpats. Om metoden ”location based” tillämpas resulterar scope 2
i utsläpp på 135 tCO2e.
Källor för utsläppsfaktorer i scope 1 kommer från Trafikverket och NTM,
i Scope 2 från Energimarknadsinspektionen och Värmemarknadskommittén och i Scope 3 från SCB, Livsmedelsverket, Energiföretagen, Värmemarknadskommittén, Ecoinvent, Resebyrån samt Energimyndigheten.
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GRI-Index
Resurs tillämpar Global Reporting Initiative (GRI) Standards
nivå Core för hållbarhetsrapporteringen. Redovisningen följer
svensk lagstiftningen och innehåller utöver nedanstående faktorer
information om mänskliga rättigheter och anti-korrupiton.
NUMMER I STANDARD

BESKRIVNING

SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR

102-1

Organisationens namn

GRI-index

Resurs Holding AB.

102-2

Aktiviteter, varumärke, produkter och tjänster

3, 30, 36, 38

102-3

Lokalisering av huvudkontoret

GRI-index

Ekslingan 9, Väla Norra, Helsingborg.

102-4

Länder där verksamhet bedrivs

GRI-index

Sverige, Norge, Danmark och Finland.

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

3, 64, 75

102-6

Marknadsnärvaro

3, 26-27

102-7

Organisationens storlek och omfattning

3, 26-27, 51, 65-67,
68-72

102-8

Information om anställda

48-51

102-9

Beskrivning av företagets leverantörskedja

57,71

102-10

Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

3, 8, 38, 62, 68

102-11

Försiktighetsprincipen

GRI-index

102-12

Externa riktlinjer som efterlevs

42-44

102-13

Medlemskap i organisationer

GRI-index

102-14

Uttalande från högsta beslutsfattare

5-8,9-11

102-15

Centrala risker och påverkan

46, 50, 54, 60,
72-73, 86-87, 104

102-16

Organisationens värderingar och uppförandekoder

42-44, 57-59, 150

Redovisningens framtagning har skett
enligt försiktighetsprincipen.

Resurs är bland annat medlem i Svenskt
Näringsliv, Svenska Bankföreningen,
Finans Norge, Dansk Erhverv och
den finska arbetsgivarorganisationen
Kaupan Liitto.
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NUMMER I STANDARD

BESKRIVNING

SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR

102-18

Struktur för styrning

44, 77-87, 148-150

102-40

Förteckning av intressenter som organisationen har en dialog med

144, 145

102-41

Antal anställda som omfattas av kollektivavtal.

GRI-index

102-42

Princip för att identifiera intressenter

144, 145

102-43

Organisationens metod för intressentdialog

144, 145

102-44

Frågor som lyfts fram av intressenterna

144, 145

102-45

Affärsenheter som inkluderas i redovisningen

68-70

102-46

Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsninga

146

102-47

Frågor som identifierats som väsentliga

146

102-48

Förändringar av information

GRI-index

I årets redovisning har klimatbokslut
(GRI 305) och redovisning i enlighet
med EU-taxonomin tillkommit.

102-49

Förändringar i redovisningen

GRI-index

I årets redovisning har klimatbokslut
(GRI 305) och redovisning i enlighet
med EU-taxonomin tillkommit.

102-50

Redovisningsperiod

GRI-index

1/1-31/12 2021.

102-51

Datum för senaste redovisning

GRI-index

Års- och ållbarhetsredovisning 2020.

102-52

Rapporteringscykel

GRI-index

Kalenderår.

102-53

Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen

GRI-index

Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager för Resurs,
e-post: henrik.linder@resurs.se

102-54

Tillämpningsnivå enligt GRI

GRI-index

Redovisningen är upprättad enligt
GRI Standards, nivå Core.

102-55

GRI-index

GRI-index

102-56

Externt bestyrkande

GRI-index

91 procent av medarbetarna i Resurs
Bank har kollektivavtal. Samtliga (100
procent) medarbetare har rätt att välja
om de vill representeras av facket.

Koncernens hållbarhetsredovisning är
inte externt granskad enligt GRI.
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NUMMER I STANDARD

BESKRIVNING

SIDHÄNVISNING

103-1

Förklaring till den väsentliga hållbarhetsfrågan och dess avgränsningar

57-60

103-2

Hållbarhetsstyrning

148-149

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

148-149

205-2

"Kommunikation och träning inom principer och riktlinjer
för anti-korruption"

57

KOMMENTAR

GRI 103 STYRNING (2016) SE RESPEKTIVE
ÄMNESSPECIFIK UPPLYSNING
GRI 205 ANTI-KORRUPTION (2016)

GRI 305 UTSLÄPP (2016)

Växthusgaser som inkluderats i beräkningen är, koldioxid, metan, lustgas,
flourerade kolväten, perflourkolväten
och svavelhexaflourid.

103-1

Förklaring till den väsentliga hållbarhetsfrågan och dess avgränsningar

52-54

103-2

Hållbarhetsstyrning

148-150

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

148-150

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

53

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

53

305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

53

103-1

Förklaring till den väsentliga hållbarhetsfrågan och dess avgränsningar

48-51

103-2

Hållbarhetsstyrning

148-150

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

148-150

405-1

Mångfald inom styrande organ och bland anställda

48, 51

103-1

Förklaring till den väsentliga hållbarhetsfrågan och dess avgränsningar

57-60

103-2

Hållbarhetsstyrning

148-150

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

148-150

GRI 405 MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET (2016)

GRI 418 KUNDINTEGRITET (2016)
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NUMMER I STANDARD

BESKRIVNING

SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR

418-1

Klagomål gällande kundintegritet

57

Fullständig information ej tillgänglig.
För närvarande mäter/följer
inte Resurs klagomål ur ett strikt
integritetsperspektiv.

103-1

Förklaring till den väsentliga hållbarhetsfrågan och dess avgränsningar

45-47

103-2

Hållbarhetsstyrning

148-150

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

148-150

Egen

Den totala andelen av betalningsuppgörelser som betalas av kunden

45, 47

103-1

Förklaring till den väsentliga hållbarhetsfrågan och dess avgränsningar

55-56

103-2

Hållbarhetsstyrning

148-150

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

148-150

Egen

Antal medarbetare som väljer att göra en insats som volontärer

55

Övergripande

Affärsmodell

12-13, 17, 20, 40,
77-87

Sociala förhållanden och personal

Styrning och policys

148-150

Risker, hantering och resultat

48-51

Styrning och policys

148-150

Risker, hantering och resultat

42

Styrning och policys

148-150

Risker, hantering och resultat

57-60

Styrning och policys

148-150

Risker, hantering och resultat

52-54

EGEN UPPLYSNING
ANSVARSFULL KREDITGIVNING

EGEN UPPLYSNING
SOCIALT ANSVARSTAGANDE

I årets siffror ingår endast den svenska
delen av verksamheten.

INDEX FÖR HÅLLBARHETSRAPPORT
ENLIGT ÅRL 6 KAP 11

Respekt för mänskliga rättigheter

Motverkande av korruption

Miljö
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