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Forord

Samfundsansvar – det handler om
at gøre en reel forskel

M

anglende tillid til finanssektoren har været højt
på mediernes dagsorden i 2018. Selvom afsættet
for den megen fokus desværre er negativt, ser vi faktisk
positive elementer i det, at vi har debatten. For tillid er
– og har altid været – et fundament for os i finanssektoren. Så det er et tema, vi gerne vil tale om og konfrontere. Også i Sydbank. Samfundet har brug for en stabil og
tillidvækkende ramme omkring den daglige samfundsøkonomi i stort og småt. Den ramme er vi som banker
væsentlige bidragydere til, og ansvaret for, at der er tillid
til vores bidrag, ligger selvfølgelig hos os selv.
Vi lever med andre ord ikke i vores egen isolerede talverden, hinsides det omkringliggende samfund og dets
dagsordener, normer og udfordringer. Nej, vi er en del af
samfundet med det ansvar, de rettigheder og pligter, der
hører til at være borger i et åbent demokrati.
I denne rapport leverer vi en aktuel status på, hvordan
vi arbejder med Sydbanks rolle som ansvarlig samfundsaktør – eller som vi kalder det på moderne dansk:
Corporate citizenship. Det er et område, hvor vi erkender vores forpligtelser og har helt konkrete ambitio-

ner. Men også et felt, hvor perfektion er urealistisk. Vi
forsøger ikke at fremstille et glansbillede, men at belyse
helheden – resultater såvel som udfordringer – så åbent
og klart som muligt. For os er corporate citizenship ikke
en skønhedskonkurrence, men en løbende proces, hvor
spørgsmålet altid er: Hvor kan vi gøre en reel forskel?
Det kan vi generelt ved at tænke samfundsansvar så tæt
på vores naturlige kerneområder som muligt. Med andre
ord nytter det ikke noget at være verdens grønneste
bank, hvis der ikke hersker ordentlighed og dygtighed
omkring alle aspekter af det, vi er her for, nemlig bankforretningen. Dette enkle princip er udgangspunktet for
vores prioriteringer, når vi taler corporate citizenship. Vi
anerkender vores medansvar for samfundsudviklingen,
og det starter selvfølgelig med, at vi fejer for egen dør
som det første.
Karen Frøsig
Adm. direktør
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Corporate citizenship
i Sydbank
Vores mål
Sydbank vil være en troværdig aktør i
det daglige samfundsliv med det ansvar,
de pligter og de rettigheder, det indebærer.
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Vi tager gerne ansvar i samfundslivet
Virksomheders ansvar som ’samfundsborgere’ behandles
under diverse betegnelser som CSR, samfundsansvar,
virksomhedsetik, ESG og bæredygtighed. I Sydbank har
vi valgt den faglige betegnelse ’corporate citizenship’
(CS) som den samlende overskrift for vores aktiviteter
indenfor feltet. Det betyder for os, at vi ser Sydbank som
en borger i et fællesskab, der forpligter, men også forandrer sig dynamisk.
Sydbank og de øvrige banker er med andre ord ikke
isolerede øer, men integrerede aktører i det daglige samfundsliv – med det ansvar, de pligter og de rettigheder,
det indebærer.
Virksomheders samfundsansvar, ikke mindst bankernes,
er i stigende grad genstand for opmærksomhed og debat.
Det hilser vi velkommen. Som virksomheder har vi – alt
andet lige – bedre muligheder for at levere et effektivt output, når der ikke er disharmoni imellem vores
adfærd og offentlighedens eller enkelte interessenters
forventninger til os. Og vejen dertil hedder dialog.

Det er i praksis en vanskelig øvelse i en tid, hvor befolkningens forventninger kan forskyde sig med lynets hast
ud fra et enkelt opslag på et socialt medie. Men netop
derfor er der også gode grunde til, at vi som virksomheder vier ekstra ressourcer til dialogen.
Når det er sagt, skal vi understrege, at ansvarlighed i
Sydbank ikke tolkes som evnen til at løbe hurtigst efter
enhver mediestrømning eller råbe højst i det kor, der
står tættest på spotlyset. For Sydbank handler det om at
lægge ressourcerne for vores medborgerskab dér, hvor
vi kan gøre den største forskel for det samfund, vi er en
del af.

Finansiel stabilitet er nr. 1
Denne rapportering dækker Sydbanks arbejde med
corporate citizenship i perioden 1. januar – 31. december
2018 og tager hensyn til de aktuelle krav til rapportering
om samfundsansvar, som følger af § 99 a i årsregnskabsloven og § 135 b i lov om finansiel virksomhed. Det
gælder ikke mindst i forhold til at dække de 5 lovpligtige
rapporteringsområder: Sociale forhold, klima, miljø,
menneskerettigheder og anti-korruption.
FORTSÆTTES

Det betyder kort sagt, at vi føler størst ansvar for de
samfundsudfordringer, der ligger tættest på vores kerneaktiviteter som bank. Og det tager vi konsekvensen af i
praktikkens verden.
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Et velfungerende banksystem er en forudsætning for
en sund og stabil samfundsøkonomi. Sektoren stiller en
infrastruktur til rådighed, der muliggør betalinger og
overførsler på en effektiv og pålidelig måde. Samtidig
leverer finanssektoren långivning, som stimulerer aktivitetsniveauet og dermed væksten i samfundet. Endelig
bidrager sektoren aktivt til samfundsøkonomien i kraft
af selskabsskatter og arbejdspladser.
Som SIFI-bank – systemisk vigtigt institut – er Sydbank
desuden underlagt en række skærpede krav til bankens
økonomiske grundlag og soliditet.
Givet bankernes særlige ansvar i forhold til samfundsøkonomien har vi valgt at gøre ’finansiel stabilitet’
til et hovedfokus for Sydbanks corporate citizenship.
Desuden indebærer Sydbanks profil som landsdækkende relationsbank, at vi tillægger ansvaret i forhold til
lokalsamfundene en særlig betydning, hvorfor ’aktive
lokalsamfund’ også indgår som et selvstændigt rapporteringsområde i vores corporate citizenship.

Det betyder, at Sydbanks redegørelse for corporate citizenship har følgende faste, tematiske struktur:

•
•
•
•
•
•

Finansiel stabilitet
Medarbejderforhold
Klima og miljø
Menneskerettigheder
Antikorruption og kriminalitetsbekæmpelse
Aktive lokalsamfund.

Tema 2-5 dækker de 5 lovpligtige rapporteringstemaer,
mens 1 og 6 er tilføjet udfra Sydbanks egen væsentlighedsvurdering.
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Sydbanks
forretningsmodel

Forretningen Sydbank:

Vi vil vokse på et sundt
og velfunderet grundlag
Sydbank er en bank med et solidt økonomisk fundament, som giver plads til flere forretninger med såvel
nye som eksisterende kunder. Vi vil vokse på et sundt og
velfunderet grundlag.
Sydbank ønsker at forblive en bank på egne præmisser,
og vi stræber efter at være den foretrukne samarbejdspartner. Vi har fokus på egne produkter, men benytter
samarbejdspartnere til en bred vifte af finansielle ydelser såsom realkredit, pension og forsikring.
Vores forretningsomfang er ligeligt fordelt på 9 danske
geografiske områder, der er udgangspunkt for den direkte rådgivning af bankens kunder. Det samlede forretningsomfang er sammensat af udlån, indlån, garantier
og depoter. Afhængigt af kundesegment og forretningstype har Sydbank en markedsandel på mellem 6 og 12
pct. Bankens markedsandel er størst indenfor mindre
og mellemstore virksomheder. Sydbank har desuden 3
filialer i Nordtyskland, som tilsammen udgør bankens
10. geografiske område.

• Sydbank er en ba
nk

på egne præmisser
• Sydbank er en dy
gtig og værdiskab
ende råd
givningsbank

"En stærkere bank"
Sydbank færdiggjorde i efteråret 2018 den nye strategi
’En stærkere bank’, der dækker perioden 2019-21. Målet
er en forædling af Sydbanks profil, interne processer
og – ikke mindst – relationerne til kunderne. Strategien
tager afsæt i en vurdering af den vanskelige markedssituation, som ikke giver anledning til at sætte absolutte
mål for hverken toplinje eller indtjening, men snarere til
at fokusere på kvaliteten i et bredt perspektiv, der ikke
bare dækker aktionærernes, men også kundernes og det
øvrige samfunds forventninger.

• Sydbank er en re
lationsbank, og pr
ofessionelle
relationer er grun
dlaget for, at vi ka
n få, bevare
og udbygge lange
kundeforhold
• I vores arbejde
tilstræber vi enke
lhed
• Sydbank vil kend
es på, at vi ser dy
gtige og
engagerede medar
bejdere som vore
s vigtigste
aktiv.

Høj og stigende kundetilfredshed
Placering blandt de største banker

Erhverv

Udgangspunktet er naturligvis fortsat værdiskabelsen
for vores kunder, og vi måler fortsat systematisk på
kundetilfredshed.

Mål

3

2

1

Opnået i 2018

I 2018 kunne Sydbank registrere den 3. største kundetilfredshed blandt de store banker indenfor segmenterne
Erhverv og Privat ifølge henholdsvis Aalund og EPSI.

Privat

Mål

3

2

1

Opnået i 2018
Måling af Erhverv foretaget af Aalund og Privat af EPSI.

K apitel 1
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Mål og risici i forhold til
corporate citizenship
Sydbanks mål for corporate citizenship følger strukturen
i nærværende rapport. Der findes et overordnet mål for
indsatsen samt separate målsætninger for hvert af de 6
rapporteringstemaer.

Samfundsmæssige
risici
HØJ

Antikorruption
og kriminalitetsbekæmpelse
Menneskerettigheder

De separate målsætninger for de 6 temaer er defineret
ud fra en risikovurdering, hvor såvel de forretningsmæssige risici som de samfundsmæssige risici indgår, jf.
figuren.

• Ligestilling
• Investeringer

•
•
•
•

Hvidvask
Persondata
It
Whistleblowing

Finansiel stabilitet
• Kredit
• Risikostyring
• Datastyring

Indsatserne for at realisere de definerede målsætninger
for hvert af de 6 temaer kan inddeles i en række yderligere undertemaer, som yderligere kan risikovurderes
separat. Disse undertemaer er beskrevet i de følgende
separate kapitler i denne rapport.

Medarbejderforhold
• Fysisk og psykisk
arbejdsmiljø
• Uddannelse/udvikling
• Medarbejdertilfredshed

Aktive lokalsamfund
Sydbanks vigtigste corporate citizenship-temaer i
en matrix af samfundsrisici og forretningsrisici.
Størrelsen af cirklerne indikerer Sydbanks mulighed
for at bidrage til løsninger på samfundsniveau.

• Sponsorater
• Netværk
• Lokale filialer

Klima og miljø
• Bygningsdrift
• Transport

LAV
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Organisering af
corporate citizenship
Organisatorisk er rapporteringen af corporate citizenship (CS) forankret hos bankens Direktionssekretariat og
Kommunikationsafdeling.
I arbejdet med at udbygge bankens indsatser er der
etableret et internt CS-forum, som mødes 2 gange om
året. Formålet med dette forum er at afstemme målsætningerne for organisationens konkrete CS-bidrag.
Imellem møderne i CS-forum arbejder de centrale og
decentrale enheder selvstændigt med de enkelte aktiviteter; Kommunikation bidrager som facilitator for
rapporteringen.
Vi koncentrerer indsatserne for vores corporate citizenship på de områder, som har særlig relevans for os
som bank. I rapporteringen fokuserer vi på de punkter,
som Sydbank selv har en direkte indflydelse på. Vi redegør herfor på en struktureret måde.

Corporate citizenship er i praksis integreret i Sydbanks
daglige drift, og CS-relaterede forhold indgår naturligt i
en række af bankens formelle politikker og procedure
beskrivelser. Her henviser vi bl.a. til følgende dokumenter,
som alle findes på Sydbanks hjemmeside, sydbank.dk:
•
•
•
•
•
•

Ledelseskodeks
Adfærdskodeks
Forretningsmodel
Redegørelse for god Selskabsledelse
Politik for håndtering af interessekonflikter
Politik for foranstaltninger mod hvidvask og
terrorfinansiering
• Sydbanks skattepolitik.

Bestyrelse

Direktion

Direktionssekretariat

Internt
CS-forum

Centrale
og decentrale
enheder

Governance
Bankens politik for corporate citizenship ajourføres
løbende af bestyrelsen. Sydbanks bestyrelse består p.t.
af 7 repræsentantskabsvalgte samt 4 medarbejdervalgte
medlemmer. Der er i 2018 afholdt 12 bestyrelsesmøder.

K apitel 1
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Erhverv
Erhverv

Leverandører

Sydbanks
interessenter

Investorer

Som en kommerciel forretning og bank er Sydbank naturligvis forpligtet overfor sine aktionærer.

Private
Banking

Kunder

Privat

Markedet

Men vi er bevidste om, at Sydbanks udvikling og eksistens også er afhængig af levende dialog og samspil med
en række andre interessenter:
• I vores egen organisation
• På vores marked
• I det omkringliggende samfund.
Sydbank havde ved udgangen af 2018 i alt 2.194 ansatte.
Heraf var 14,1 pct. ledere, mens de øvrige fordelte sig på
diverse specialfunktioner, kunderådgivningsfunktioner
samt stabs- og støttefunktioner.
Dialogen med Sydbanks medarbejdere er formaliseret i
en række medarbejderfora, hvor fokus er på arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Der eksisterer desuden et formaliseret samarbejde med de lokale kredse af medarbejdernes primære fagforbund, Finansforbundet.
På markedssiden er hovedinteressenterne bankens
kunder og deres formelle institutioner og organisationer,

Tilsynsførende
myndigheder

Medarbejdere

Egen
organisation

Samfundsarenaen

Medier
og presse

Politiske
beslutningstagere

Faglige
organisationer
Interesseorganisationer

FORTSÆTTES
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leverandører og investorer. Bankens kunder fordeler
sig indenfor de 3 hovedsegmenter: Erhverv, privat og
Private Banking. Sydbank lægger vægt på at være tæt på
sine kunder ved at engagere sig lokalt for eksempel via
forenings- og idrætslivet (se kapitel 7).

Sydbank anerkender nødvendigheden af fælles regulering, der opretholder sikkerhed, gennemsigtighed og
stabilitet omkring bankernes transaktioner og på de
finansielle markeder generelt.

Sydbank driver desuden et fast kundepanel af frivillige,
som leverer input til Sydbank om diverse kunderelevante temaer med henblik på at optimere kundeoplevelsen
og kvaliteten af bankens produkter.

Samtidig lægger Sydbank vægt på, at reguleringen ikke
foregår henover hovedet på sektorens aktører, men sker
i tæt dialog mellem myndigheder, lovgivere og sektoren.
På den måde sikres regler og lovgivning, som kan implementeres og håndteres effektivt i praksis.

Dialog om regulering
I samfundsperspektiv inkluderer Sydbanks nøgleinteressenter de tilsynsførende myndigheder, leverandører,
medier og presse samt politiske beslutningstagere.

I forhold til myndigheder og lovgivere er Sydbank
repræsenteret via medlemskab af følgende interesseorganisationer, som taler på vegne af hele eller dele af den
finansielle sektor:

Dialogen med sidstnævnte gruppe varetages i vid udstrækning gennem sektorens interesseorganisationer.
Dialogen med myndigheder og politiske beslutningstagere er ikke mindst vigtig i disse år, hvor reguleringen af
sektoren har taget ekstra fart som følge af finanskrisen i
2008 og globaliseringen generelt.

• Finans Danmark
• Landsdækkende Banker
• Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

K apitel 1
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Sydbank og det globale
Sydbank anerkender og efterlever de 10 principper i
FN’s Global Compact og har underskrevet FN’s særlige principper for ansvarlige investeringer (PRI), der
forpligter til at inddrage miljømæssige og sociale forhold
samt retningslinjer for god selskabsledelse, der internationalt går under betegnelsen ESG (Environment, Social
og Corporate Governance), ved udvælgelsen af de aktier
og virksomhedsobligationer, som Sydbank investerer i.
Af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har
Sydbanks indsatser i forhold til corporate citizenship
overlap med de 11:
3. Sundhed og trivsel
4. Kvalitetsuddannelse
5. Ligestilling mellem kønnene
7. Bæredygtig energi
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
9. Industri, innovation og infrastruktur
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
12. Ansvarligt forbrug og produktion
13. Klimaindsats
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
17. Partnerskab for handling.

K apitel 1
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Finansiel stabilitet
Sydbanks målsætning

Vi vil gennem ordentlighed og rettidige dispositioner sikre en velfungerende og solid bank,
der tager aktivt medansvar for den finansielle stabilitet i det danske samfund.

Det opnåede vi i 2018

• Høj implementeringsgrad af Finanstilsynets vejledning om boligkredit i vækstområder
• Uddannelse af alle medarbejdere i behandling af
persondata og fortrolige oplysninger
• Etablering af ny kvalitetssikringsafdeling i forhold
til compliance
• Compliance løftet op som selvstændigt organisatorisk område.

Det vil vi opnå i 2019

• Fortsat høj kreditkvalitet
• Fortsat tillid fra kunderne, målt gennem kundetilfredshed
• Fortsat internt fokus på korrekt
håndtering af persondata og fortrolige oplysninger
• Øget fokus på, hvordan vi kan støtte
kunderne i at navigere i den moderne, digitale infrastruktur.

Særlige risici og opmærksomhedspunkter

• Hvis vi øger vores kreditrisici i jagten på toplinjevækst kan det gøre bankens fundament
mindre stabilt
• Sydbank har status af ’systemisk vigtigt pengeinstitut’ – SIFI-bank – det forpligter ikke bare i
forhold til en række finansielle parametre, men også i forhold til ordentlighed og dygtighed
• Fortsat tillid til banksektoren er essentiel for den finansielle stabilitet i samfundet.

FN verdensmål i spil

K apitel 2
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Fortsat tillid
– kompleksiteten er udfordringen
Fortsat tillid til banksektoren er ikke bare en nødvendighed for bankerne, men hele samfundet. For bankerne
spiller en væsentlig rolle i at forsyne virksomheder og
privatpersoner med finansieringsmuligheder, så virksomhederne kan vækste, og så boligmarkedet og det
øvrige private forbrug kan fungere tilpas dynamisk. Vi
stiller også digital infrastruktur til rådighed, som understøtter, at betalinger og pengeoverførsler kan ske
effektivt, sikkert og i overensstemmelse med gældende
lovgivning. Samtidig yder vi en rådgivning, som bidrager
til at opkvalificere store og små økonomiske beslutninger hos virksomheder og privatpersoner, og som dermed
også bidrager til at øge stabiliteten i hele samfundsøkonomien.
Bolden ligger hos os selv
Forudsætningen for, at bankerne kan skabe værdi, er
naturligvis, at brugerne har tillid til bankerne og vores
evne til at levere varen. Til trods for, at 2018 blev endnu
et år, hvor befolkningens tillid til bankerne var til intens
offentlig debat, viser de fleste målinger heldigvis, at ban-

kernes brugere fortsat har tillid til vores kerneydelser.
Men debatterne understreger det, vi sådan set altid har
vidst: Brugernes tillid er ingen selvfølge, men er noget,
vi dagligt skal gøre os fortjent til i kraft af ordentlighed
og rettidige dispositioner. Bolden ligger hos os selv, og vi
er ikke nervøse ved at have den.
Omfanget af lovregulering er øget markant for finanssektoren gennem det seneste årti. Ikke kun i Danmark
og EU, men også i resten af verden. Det er med til at
øge kompleksiteten og dermed kravene til bankernes
processer og interne retningslinjer.

Ny kvalitetssikrings
afdeling for compliance

I Sydbank har vi erkendt, at vi er nødt til at bruge væsentlige ressourcer på ikke bare at være på omgangshøjde med de hastigt øgede lovkrav, men også på forkant.
Compliance er i 2018 løftet op som et selvstændigt organisatorisk område med direkte reference til direktionen.
Området dækker blandt andet forebyggelse af hvidvask
og håndtering af persondata.

K apitel 2

Sydbank tilpasser løbende arbejdsgange og
værktøjer i forbindelse med ny lovgivning. Der
for har banken i 2018 etableret en helt ny kva
litetssikringsafdeling. Den har netop til opgave
at understøtte de nye arbejdsgange med værk
tøjer, information og uddannelse. Baggrunden
er, at omfanget af nye forretningsgange, hvoraf
mange er drevet af ny lovgivning, er blevet så
stort, at det nu er en selvstændig opgave at un
derstøtte forandringerne i bankens dagligdag.
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Hvor der er risici, er der også
brug for ansvarlighed
De senere års lavrentemiljø udfordrer bankernes traditionelle forretningsmodel. Bankernes indtjeningsmuligheder pr. udlånskrone bliver mindre, når renten er
lav. Et nærliggende svar fra bankerne kan være at øge
omfanget af udlån. Men hvis alle banker gør det, betyder
det, at bankerne på et tidspunkt er nødt til at bevæge sig
ud ad risikokurven for at skaffe flere udlån. Men større
risici i udlånene udhuler ikke bare bankernes stabilitet
på sigt, men hele samfundets. Det er læren fra seneste
finanskrise.
Sydbanks mål er at fastholde en ansvarlig kreditpolitik
trods de svære markedsforhold. Der er derfor lagt faste
rammer og politikker for koncernens samlede kreditrisiko.
En konsekvens af dette mål er, at bankens nye strategi
’En stærkere bank’ ikke fastlægger absolutte mål for
bankens forrentning af egenkapitalen. Vurderingen er, at
banken i den nuværende markedssituation frem for alt
skal undgå at lade sig presse for langt ud ad risikokurven
for at forfølge kortsigtet vækst og indtjening.

Sydbank havde ved
udgangen af 2018
forbedret sin
kreditkvalitet på
erhvervssiden i

10

kvartaler
i træk
Endnu stærkere
procedurer
omkring kredit

Sydbank havde bedst
styr på kreditgivning i
tilsynstjek

I 2018 blev kreditarbejdet yderligere
styrket med en ny afdeling: Kreditkontrol.
Afdelingens opgave er at sikre, at procedurer og beføjelser bliver overholdt samt
efterprøve bankens systemer og forretningsgange på kreditområdet.

Finanstilsynet offentliggjorde i efteråret en under
søgelse af bankernes risikovillighed, når der ydes
lån til køb af ejerbolig i vækstområderne – det vil
sige Aarhus og hovedstadsområdet.
Finanstilsynet fandt afvigelser fra vejledningen i
4 pct. af Sydbanks boligsager i de nævnte områder,
mens de fleste kan fremvise tocifrede afvigelses
procenter fra vejledningen.
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Persondata:

Fortrolighed
forpligter
EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i kraft
25. maj 2018. Den opstiller rammerne for, hvad virksomhederne må bruge personoplysninger til og, hvordan de
skal opbevares.
I Sydbank opbevarer vi kun de data om vores kunder,
der er nødvendige for, at vi kan give den bedste rådgivning og bedst mulige service med afsæt i kundens aktuelle behov. Vi værner om den tillid, vores kunder har til
os, ved at behandle data fortroligt, forsvarligt og sikkert.
Som følge heraf har Sydbank stort fokus på sikkerheden,
og vi arbejder løbende med at sikre os, at vi lever op til
gældende regler for kryptering og øvrig datasikkerhed.
Sydbank har i den anledning ansat en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet en Data Protection Officer eller
DPO, der skal støtte banken i at overholde gældende
regler. DPO’en har deltaget i arbejdet med at få implementeret de nye regler, som fulgte af GDPR.

Klædt på til GDPR
En omfattende intern oplysningskampagne, en fælles temadag for
samtlige ledere samt et uddannelsesforløb for samtlige ansatte –
det var hovedelementerne i Sydbanks forberedelse til GDPR, der
trådte i kraft 25. maj 2018.
Et af målene med forordningen er at skabe større gennemsigtighed i
virksomhedernes datastrømme, og det er foreløbigt erfaringen i
Sydbank, at det virker.
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Medarbejderforhold
Sydbanks målsætning

Vi vil tilbyde et sundt og attraktivt arbejdsmiljø til vores medarbejdere og være en aktiv platform
for deres faglige udvikling og dygtiggørelse.

Det opnåede vi i 2018

• Nyt koncept indført for måling af medarbejder
engagement

Det vil vi opnå i 2019

• Fastholde eller udbygge den stærke arbejdsglæde/
det høje engagement i organisationen

• Medarbejdernes arbejdsglæde og engagement lå over • Fortsætte videreudviklingen af digitale værktøjer
såvel sektorens som det samlede arbejdsmarkeds
til uddannelse
gennemsnit
• Fortsætte fokus på ’fødekæden’ for fremtidens
• Vi øgede optaget af finansbachelorer/finansøkonomer rådgivere
• Vi videreudviklede vores koncept for digital gennem- • Fastholde et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.
førelse af lovpligtige uddannelser.

Særlige risici og opmærksomhedspunkter

• Manglende tilførsel af unge talenter kan medføre medarbejdermangel i en ikke fjern fremtid
med små årgange på arbejdsmarkedet
• For høj medarbejderudskiftning kan være tegn på manglende opfyldelse af overordnede
målsætning
• Psykiske og fysiske arbejdsskader – 1 tilfælde er altid et for meget.

FN verdensmål i spil

K apitel 3

M E DA R B E J D E R FO R H O L D

17

Engagement, klarhed
og udvikling – hver dag
Et sundt og attraktivt arbejdsmiljø, præget af ægte engagement og utvungen arbejdsglæde samt klarhed
omkring retning og mål. Det er sigtepunktet for hele Sydbank-organisationen.
Samtidig er de faglige og personlige udviklingsmuligheder for de ansatte også en høj prioritet – både på
grund af stigende kompetencekrav til Sydbank på markedspladsen, men også fordi udviklingsmulighederne
er en essentiel konkurrenceparameter i kampen om at rekruttere og fastholde de bedste medarbejdere.
Sydbanks organisation voksede en smule i 2018, men har over de sidste 5 år ligget på et stabilt niveau.
Det samlede antal fuldtidsstillinger (FTE) i Sydbank var ved udgangen af 2018 i alt 2.098. Stigningen var
på 1,6 pct. i forhold til 2017. Det samlede antal personer med et ansættelsesforhold i Sydbank var 2.194 ved
udgangen af 2018.

Hvem er Sydbank?

Kønsfordelingen er også stabil og tæt på ligelig, idet 49 pct. af de ansatte er mænd og 51 pct. kvinder.

Vi er i alt

2.194

Sydbank lægger fortsat vægt på det sociale ansvar, der ligger i at tilbyde job til personer med særlige behov i
forhold til arbejdstid og fleksibilitet. Ved udgangen af 2018 havde Sydbank 18 personer ansat i fleksjob eller
lignende.

personer

14,1 %
af os er
ledere
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Tilfredshedsmåling til tiden
Medarbejdernes arbejdsglæde er et centralt målepunkt
for Sydbank. Vi gennemfører hvert år en spørgeskemaundersøgelse, der tager temperaturen på medarbejdernes syn på deres arbejdsplads. I lige årstal gennemfører
vi den fulde undersøgelse, mens undersøgelsen i ulige
årstal gennemføres i en mindre omfattende version.
Undersøgelsen af arbejdsglæden gennemføres af en uvildig, ekstern leverandør, som sikrer medarbejderne fuld
anonymitet i deres besvarelser. I 2018 skiftede Sydbank
leverandør til Ennova, som tilbyder muligheden for at
benchmarke Sydbanks resultater op imod en gennemsnitsscore for de øvrige virksomheder, som Ennova
har aftaler med – både på sektorniveau og på nationalt
niveau indenfor alle sektorer.
Resultaterne fra den første Ennova-måling, som blev
gennemført i efteråret 2018, viser, at Sydbank generelt
bedømmes flot, sammenlignet med gennemsnittet for
den finansielle sektor og også i sammenligning med gennemsnittet for alle undersøgte virksomheder i Danmark.
Sydbank placerer sig over gennemsnits-benchmarkene
på samtlige spørgsmål, undtagen spørgsmålet om, hvovidt medarbejderne oplever, at andre opfatter Sydbank

som en god arbejdsplads. Her svarer Sydbanks score
til gennemsnittet i såvel egen sektor som blandt alle
virksomheder, hvilket ikke er tilfredsstillende. Det er en
del af baggrunden for, at én af prioriteterne i Sydbanks
nye strategi ’En stærkere bank’ er at styrke Sydbanks
omdømme i offentligheden. For det skal ikke være
nogen hemmelighed, at Sydbank er et rigtigt godt sted at
arbejde!

Arbejdsglæde

78 75 72

Hvor tilfreds er
du alt i alt som
medarbejder på
din arbejdsplads?

79 76 74

Jeg føler mig
motiveret i
mit arbejde

5
80 77 7

Sydbank
Danmark – finans
Danmark

Udvalgte resultater fra Sydbanks undersøgelse af arbejds
glæden 2018 – sammenlignet med gennemsnitsbenchmark
(Kilde: Ennova).
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Uddannelse – for kundernes
og medarbejdernes skyld
Flere og mere målrettede uddannelsesinitiativer er
noget af det, der står højt på agendaen for at sikre rådgivning, der er i sync med kundernes forventninger og
medarbejdernes ønske om faglig udvikling samt – ikke
mindst – med de stadigt øgede lovkrav.
En stigende del af uddannelsesaktiviteterne foregår
digitalt. Allerede i 2017 etablerede vi en systemplatform,
der kunne håndtere uddannelsesforløb for alle bankens
medarbejdere. I 2018 har vi fået udviklet og implementeret flere funktioner i systemet, så vi nu kan håndtere
alle lovpligtige uddannelser, hvor det er et krav, at vi kan
dokumentere aktiviteten.

Vigtige uddannelsesinitiativer i Sydbank i 2018
Tema

Baggrund og formål

Investeringsrådgivning
i gule og grønne produkter
samt MiFID

Alle relevante medarbejdere har gennemført et omfattende digitalt læringsforløb, som danner
grundlaget for rådgivning i de såkaldte gule og grønne investeringsprodukter.

Persondata/GDPR

Alle relevante medarbejdere har gennemført et træningsforløb i håndtering af kundernes
persondata. Forløbet har bestået af følgende dele:
• Digitalt læringssetup
• Træning i afdelingerne med cases og andre aktiviteter
• En hel dag for alle bankens ledere med fokus på persondata.

Boligrådgivning

Alle relevante medarbejdere er pt. i gang med at gennemføre tests, som dokumenterer, at de
er kompetente til at yde ansvarlig boligrådgivning. Det er rådgivere, ledere og kreditansvarlige
samt udvalgte centrale funktioner, der gennemfører infoforløb og tests.

Private Bankere

For at sikre tidssvarende kompetencer hos de rådgivere, der yder formuerådgivning, har vi
udviklet et supplement til den lovpligtige uddannelse i formuerådgivning. Der er tale om et
længere forløb, der afsluttes med eksamen.

Kunderådgivning
for Lokal Erhverv

Selvstændigt erhvervsdrivende og mindre virksomheder har nogle helt særlige rådgivningsbehov. I 2018 har vi derfor udbudt et uddannelsesforløb på godt 4 mdr. til vores rådgivere i
Lokal Erhverv. Målet er at højne kompetencerne og dermed også kvaliteten af den rådgivning,
kunderne møder.
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Udfordring:

Styrket talent-fødekæde er svaret på
fremtidens små årgange
Vi står overfor en fremtid, hvor store dele af
arbejdsstyrken nærmer sig pension, samtidig
med at de små årgange tager over på arbejds
markedet. Det betyder øget risiko for at
mangle kvalificerede medarbejdere
Ikke mindst i banksektoren er der allerede nu hård
kamp om de dygtige medarbejdere. Sydbanks svar er at
tage større ansvar for at optage og udvikle unge til en
fremtid i finanssektoren og specifikt i Sydbank.

En konkret problemstilling – og et faresignal for sektoren – er det faktum, at mange unge falder fra på finansøkonom- og finansbachelorstudiet. De når ikke igennem
et praktik- og trainee-forløb, som er en del af uddannelsen, hvilket betyder, at de vælger en anden studieretning
eller dropper studiet. Sektoren kan derfor bidrage aktivt
til at modvirke denne tendens.

Frafaldet på uddannelserne til finansøkonom
og finansbachelor er
ca. 20 pct.
Kilde: Uddannelses- og

For at sikre et lærerigt forløb af
Forskningsministeriet
høj kvalitet til de studerende har
vi i 2018 udarbejdet et fast koncept
for praktikplanen. I 2018 inviterede vi 80
finansøkonom- og finansbachelorstuderende fra hele
landet til en faglig og karriereorienteret dag i selskab
med nogle af Sydbanks medarbejdere. På den baggrund
har Sydbank lavet praktikaftale med 34 studerende med
start i september 2019.

I 2018 har vi således øget antallet af ansættelser af finansøkonom- og finansbachelorpraktikanter og trainees.
De er fremtidens privat- og erhvervsrådgivere, og vi vil
være deres væksthus.
Unge rådgiver unge
Ansættelsen af flere unge medarbejdere betyder bl.a., at
banken har et solidt grundlag for at bygge gode, tætte
relationer til det yngre kundesegment. De unge medarbejdere skal også styrke bankens færden i den digitale
tidsalder. For de unge har den bedste føling med de nye
digitale trends, der danner rammerne for, hvad unge
kunder forventer af deres bank.

2018

Antal finansøkonomer og finans
bachelorer i praktik i Sydbank:
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Hvert skridt tæller
for sundheden
Sydbank gennemfører årligt en sundhedsuge på tværs af
hele banken. I 2018 var temaet bevægelse, og alle medarbejdere fik mulighed for at benytte en skridttæller, så
afdelingerne kunne konkurrere med hinanden om, hvem
der kunne gå flest skridt i løbet af ugen. Med gennemsnitlig 83.936 skridt pr. medarbejder i hele ugen (5 dage
– 16.787 skridt pr. dag) – blev kantinen på Peberlyk topscorer i konkurrencen mellem alle Sydbanks afdelinger.
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Klima og miljø
Sydbanks målsætning

Vi vil overvåge og kontrollere vores samlede energi- og ressourceforbrug tæt, så vi leverer det bedst
mulige indeklima og arbejdsmiljø til vores medarbejdere og kunder med det lavest mulige ressourceforbrug. Dermed vil vi holde vores belastning af klima og miljø på det lavest mulige niveau.

Det opnåede vi i 2018

Det vil vi opnå i 2019

• Over de seneste 5 år har Sydbank nu reduceret sit
elforbrug pr. m² med 14 pct., vandforbruget med 9
pct. og varmeforbruget med 9 pct.

• Øget fokus på klimavenlig transport

• Afdelingen i Flensborg er en af topscorererne i
forhold til reduktion af elforbrug med en samlet
reduktion på 42 pct. i perioden 2010-2018.

• Opstilling af ladestandere til elbiler ved
Sydbanks hovedsæde.

• Forbruget af el, varme og vand pr. m² blev reduceret
yderligere

• Yderligere reduktion af forbruget af varme,
el og vand pr. m²
• Tjek af Sydbanks grønne profil for emballage- og affaldshåndtering

Særlige risici og opmærksomhedspunkter

• CO2-udledningen fra bankens forbrug af el, varme og transport er svært målbar og afgøres af
faktorer, som umiddelbart er udenfor Sydbanks kontrol
• Vi mindsker risici i forbindelse med afgifter og ressourceknaphed ved at ligge i førerfeltet for
den grønne omstilling.

FN verdensmål i spil
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Energibesparelser:

Stilstand er ikke en mulighed
Sydbank deler den bekymring for klimaets udvikling, der i disse år bliver større og større. Selv om
vi er en del af en sektor, der ikke er blandt de største udledere af CO2, gør vi, hvad vi kan for at
nedbringe vores energiforbrug. For ethvert bidrag til at begrænse klimaforandringerne tæller.
Langt hovedparten af Sydbanks CO2-udledninger kommer fra driften af vores bygninger i form af
forbruget af el og varme.
CO2-udledninger i sig selv er imidlertid et vanskeligt håndterbart mål for en virksomhed som
Sydbank. Det skyldes, at vi kun i begrænset omfang har indflydelse på, hvor meget CO2 den enkelte
kilowatt varmeenergi eller el udleder. Udledningen afhænger af, hvilke energikilder fjernvarmeværket eller elselskabet vælger til deres produktion.
Effektivisering i fokus
Derfor er vores primære fokus på at effektivisere vores opvarmning og elforbrug så meget som
muligt, samtidig med at vi sikrer et behageligt indeklima i vores bygninger til gavn og glæde for
såvel kunder som medarbejdere. Det er en løbende proces, hvor effektiviteten altid kan øges en
ekstra tand. Vores grundholdning er, at stilstand ikke er en mulighed, når det gælder effektiviseringen af vores ressourceforbrug.

Reduktion af forbruget pr. m²
i Sydbanks bygninger 2018
El

1,6 %

Og resultaterne er til at få øje på. Over de seneste 5 år har vi reduceret bankens elforbrug pr. m²
med 14 pct., vandforbruget med 9 pct. og varmeforbruget med 9 pct. Det skyldes først og fremmest
et moderne system til energistyring, som overvåger energiforbruget fra time til time og udsender
advarsler til vores teknikere, hvis energiforbruget pludselig udvikler sig unormalt.

Varme

2,6 %
(klimakorrigeret)

Vand

0,7 %
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Bygningsmasse i 3 kategorier
En af de metodiske udfordringer for en virksomhed som Sydbank er, at bygningsmassen ikke er konstant, og at der kan forekomme gråzone-arealer, hvor Sydbank eksempelvis deler kantine eller andre
faciliteter med andre virksomheder. Denne metodiske udfordring imødegår Sydbank ved at opdele bygningsmassen i 3 kategorier (se tabel 9-11 i dokumentationsafsnittet):
• Hovedsædet på Peberlyk 4 i Aabenraa – disse bygninger har karakteristika og formål, som adskiller sig
væsentligt fra resten af bankens bygningsmasse. Her følges energiforbruget tæt af vores teknikere, og
fokus er konstant på optimering og effektivisering.
• Andre bygninger med sikker og valid energimonitorering, hvor Sydbank har en reel mulighed for at
påvirke og dokumentere energiforbruget. Disse kalder vi KPI-arealer, fordi systematisk målstyring er
mulig.
• Andre bygningsarealer, hvor der af forskellige grunde ikke findes fuldstændige tal for Sydbanks afgrænsede energi- og ressourceforbrug i forhold til opmålte og kontrollerede arealer.

Flensborg har halveret
sit elforbrug
Flensborg er fortsat en af de Sydbank-afde
linger, der har formået at levere den største
reduktion i elforbruget med et fald på 42
pct. i årene 2010 til 2018.
Besparelserne er blandt andet opnået
ved at udskifte nødstrømsanlæg,
skifte belysningen til LED, etablere
frikøl samt løbende at justere den
centrale energistyring.

Dækningsgraden for vores energistyring af bygningsarealet lå i 2018 på mellem 92 og 95 pct., afhængigt
af om der er tale om styring af el, varme eller vand.
De resterende procenter af bygningsarealet, som ikke indgår i energistyringen, er eksempelvis feriehuse,
ejet af banken, uopvarmede lagerarealer eller bygninger, som står til salg og/eller er ubenyttede. Sydbank har dog også forbrugstal for denne del af bygningsarealet, og de indgår i tabelmaterialet i slutningen af denne rapport.
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Elforbruget
Sydbank har i 2018 øget sit samlede elforbrug med 1 pct.
Det er en smule mindre end det omfang, det elforbrugende areal er øget med i samme periode. Resultatet
skal ses i lyset af en ekstraordinært varm sommer, som
betød ekstra behov for køling i bygningerne. På den
baggrund er det tilfredsstillende at holde det samlede
elforbrug på nogenlunde samme niveau som i 2017.
Sydbanks hovedsæde på Peberlyk i Aabenraa øgede det
samlede areal med ca. 3.000 m², da naboejendommen
blev overtaget og taget i brug af nogle af bankens centrale funktioner. På trods af forøgelsen af areal kunne der
dog noteres en effektivisering på elsiden i hovedsædet, idet elforbruget pr. m² i bygningerne
faldt med 9 kWh pr. m², svarende til 7 pct.
Elforbruget
Henover hele Sydbanks bygningsmasse
pr. m² faldt med
faldt elforbruget pr. m² med 1,6 pct.

7%

Varmeforbruget
Korrigeret for klimaudsving opnåede Sydbank en samlet
reduktion af varmeforbruget på 2,3 pct. Reduktionen var
båret af, at det klimakorrigerede varmeforbrug faldt til
56 kWh pr. m² i hovedsædet mod 58 kWh pr. m² året før,
ligesom det i de øvrige klimastyrede bygninger faldt til 81
kWh pr. m² mod 83 kWh pr. m² året før.
Besparelserne sker blandt andet som følge af, at der er
installeret indeksalarmer, der løbende sammenligner det
aktuelle varmeforbrug med det foregående år.

Vandforbruget
En ekstraordinært tør og varm sommerperiode er
forklaringen på, at Sydbank i 2018 ikke formåede at nedbringe sit samlede vandforbrug i forhold til året før. Det
skyldes behovet for vanding af udendørs arealer samt
vandforbrug i forbindelse medkøling.
I hovedsædet på Peberlyk steg vandforbruget pr. m²
med cirka 5 pct., mens det i den øvrige
kontrollerede bygningsmasse faldt
med ca. 5,5 pct.

Tørstige blomster sugede ekstra vand i varmen
Udenfor Sydbanks områdekontor i Herning er der anlagt et rhododendron-bed
på ca. 10 x 50 m. På grund af den tørre sommer stod Sydbank overfor beslutnin
gen, om man skulle ofre ekstra vand på, at blomsterne kunne overleve. Valget
faldt ud til fordel for blomsterne, som ikke blot repræsenterer en æstetisk værdi,
men også en betydelig økonomisk værdi. Sommerens vanding af bedet skønnes
at have krævet ca. 110.000 liter vand.

i Sydbanks
hovedsæde
i 2018
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Transport
Sydbanks transportbehov knytter sig først og fremmest til deltagelsen i diverse møder udenfor bankens egne bygninger. Denne transport foregår primært i bil – enten
medarbejderens egen bil mod kørselsgodtgørelse efter statens takster eller i en af de
biler, som banken p.t. ejer og stiller til rådighed for medarbejderne.
I 2018 afregnede Sydbank i alt 3.161.828 kørte km i privat bil efter statens takster.
Det var 64.511 km færre end året før, svarende til et fald på 2 pct.
Kørslen med Sydbanks egne biler steg til gengæld betydeligt. Den samlede bilkørsel i
forbindelse med Sydbank-opgaver landede dermed på en stigning på 2,5 pct. i 2018.
Sydbank arbejder på at begrænse transporten til møder ved at
holde flere møder som netmøder såvel interne møder som
kundemøder. P.t. ligger det årlige antal netmøder med
kunder i niveauet 13.000. Bankens rådgivere har et
mål om at holde mindst 2 netmøder om ugen.

2 netmøder
om ugen
er det vejledende mål
for Sydbanks kunderådgivere

Derudover indfører Sydbank i 2019 energimærkningskrav til de biler, som banken indkøber eller
leaser.

CO2-udledning – mål med usikkerheder
Vi har for overblikkets skyld foretaget en udregning af
bankens samlede CO2-udledning. Det skal understreges,
at regnestykket har en række indbyggede usikkerheder,
og at den derfor ikke bruges som styringsmål for Sydbank.
Her anvendes i stedet konkrete KPI’er for selve energiforbruget.

Sydbanks samlede
CO2-udledning ligger
på ca.

3.000 ton
årligt

Usikkerheden om CO2-udledningen i forbindelse med bankens
elforbrug skyldes, at emissionsværdierne for den el, Sydbank får leveret,
svinger meget fra år til år – fx som følge af den grad, ikke-fossile energikilder som
atomkraft og vind anvendes i elproduktionen. Disse faktorer er selvsagt vanskelige
for Sydbank at påvirke, og de nyeste officielle nøgletal for emissionsværdierne fra
Energistyrelsen er på rapporteringstidspunktet fra 2016.
På varmesiden er billedet yderligere kompliceret af, at Sydbank betjener sig af adskillige fjernvarmeleverandører, som har vidt forskellige varmekilder og dermed også
forskellige emissionsværdier. Disse forhold er ligeledes svære for Sydbank at påvirke.
På denne baggrund kan det anslås, at bankens samlede CO2-udledning i 2018 fra
bygningsdrift og bilkørsel var omkring 3.000 ton. Det svarer til niveauet i de 3 foregående år. Men det er som nævnt et tal, der er behæftet med mange metodemæssige komplikationer og dermed også med betydelig unøjagtighed, da el og varme fra
eksterne leverandører er kilden til størstedelen af emissionen.
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Sydbank IT udfordrer
køb-og-smid-væk-kulturen
I halvfemserne og nullerne blev der konstant lanceret hurtigere og stærkere computere,
som betød hurtig forældelse af it-hardware. Det var medvirkende til, at køb-og-smid-vækkulturen blev almindelig i mange virksomheders it-afdelinger. Nu har de moderne compu
tere nået et hastighedsniveau, som betyder, at udskiftningerne sker noget langsommere.
Dermed er det også tid til et opgør med fortidens miljøbelastende vaner.
Som et led i det har Sydbanks IT-afdeling indgået et samarbejde med den norske gen
brugsvirksomhed d|rig. Det har i 2018 ført til genbrug af 834 enheder, som ellers stod til at
blive smidt væk. d|rig sørger for, at enhederne bliver slettet og renset, så de er klar til at
leve videre i skoler og institutioner i Europa og tredjeverdenslande – samtidig med, at vi i
Sydbank på sikreste vis får slettet vores data og dermed kan leve op til vores fortroligheds
forpligtelser.
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Menneskerettigheder
Sydbanks målsætning

Vi vil drive Sydbank – herunder vores aktive investeringer på globalt plan – med respekt for universelle rettigheder, og vi vil samtidig sikre, at dygtighed og engagement giver lige muligheder for alle på
arbejdspladsen, uanset køn, race eller religion.

Det opnåede vi i 2018

• Vi opfyldte den opsatte målsætning for andelen af
kvinder i Sydbanks bestyrelse

Det vil vi opnå i 2019

• Fortsat udvikling af screeningsprocesser
for selskaber og regimer bag bankens investeringsaktiver

• Screening af bankens investeringsporteføljer førte
ved årets udgang til 40 selskaber på eksklusions• Fastholdelse af nuværende kønsfordeling
listen som følge af brud på internationale normer og
af Sydbanks bestyrelse
konventioner
• Øget fokus på ansvarlighed i forhold til
• Vi udbød i samarbejde med Sydinvest en ny investeleverandørkæden.
ringsfond: Morningstar Global Bæredygtig.

Særlige risici og opmærksomhedspunkter

• Der kan ske brud på menneskerettigheder i de fjernere led af bankens forsyningskæde
– ofte ugennemsigtigt
• Selskaber bag aktier og regimer bag obligationer kan bryde menneskerettigheder og etik
– ofte ugennemsigtigt.

FN verdensmål i spil
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Ligestilling og antidiskrimination
Sydbank anerkender principperne i FN’s Global Compact initiativ. Herunder respekt for og overholdelse af
internationale menneskerettigheder og bekæmpelse af
alle former for diskrimination.
Vi ønsker at sikre, at alle som udgangspunkt har lige
adgang til indflydelse og forfremmelse i organisationen,
uanset alder, køn, etnisk baggrund, religion og kultur.
Det er primært med dette mål for øje, at vi overvåger
den kvantitative kønsfordeling i Sydbank. Banken har
ikke et fast mål for den statistiske fordeling på kønssiden, da denne i praksis er under medindflydelse af
medarbejdernes frie valg og personlige prioriteringer, og
denne frihed hos den enkelte ønsker Sydbank ligeledes
at tilgodese og understøtte.
Åben og fordomsfri udvælgelse
Sydbanks ansvar er at sikre, at der til enhver tid foregår
en åben og fordomsfri selektionsproces i organisationen
uden nogen former for diskrimination – samt at organisationen i passende grad afspejler det øvrige arbejdsmarkeds sammensætning i forhold til køn og andre
forskelle, som for eksempel alder, etnisk baggrund og
kultur.

Variation og bredde giver det bedste og mest dynamiske
arbejdsklima, og det er her, vi i Sydbank ønsker at lægge
vores fokus.
I forbindelse med rekruttering er det dog et pejlemærke
i Sydbank, at der er mindst én af hvert køn blandt de
sidste 3 kandidater. Samlet var der i hele Sydbank en
kønsfordeling på 51 pct. kvinder og 49 pct. mænd i 2018.
Andelen af kvindelige ledere er p.t. 29 pct.

Sydbanks
målsætning er,
at mindst

Bestyrelsesmål indfriet
Sydbank har i de senere år haft en målsætning om,
at kvinder skal udgøre 25 pct. af de repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen i 2019. Efter
generalforsamlingen i 2018 bestod Sydbanks bestyrelse af 7 repræsentantskabsvalgte medlemmer, heraf 2
kvindelige medlemmer, svarende til 28,6 pct. kvinder.
Hermed er den opsatte målsætning indfriet. Den videre målsætning er som minimum at fastholde denne
andel af kvinder i Sydbanks bestyrelse.

K apitel 5

25 %

af de repræsentant
skabsvalgte medlemmer af bestyrelsen
skal være kvinder.
Målsætningen
er p.t. indfriet.

MENNESKERET T IGHEDER

30

Ansvarlige investeringer
Sydbank forvalter betydelige porteføljer på investeringsmarkedet – både på egne og på kundernes vegne – og
lægger vægt på, at det foregår med ansvarlighed overfor
generelle principper om miljøhensyn, sociale forhold og
god selskabsledelse i de selskaber, der investeres i.
Der er stort fokus på, at selskaber og regimer overholder
menneskerettigheder og internationale konventioner.
Derfor underskrev Sydbank i 2010 FN’s principper for
ansvarlige investeringer (PRI), og således inddrages også
de relevante principper, der er nedskrevet i FN’s Global
Compact, i Sydbanks investeringsbeslutninger.

I 2010

underskrev Sydbank
FN's principper for
ansvarlig investeringer
(PRI)

Samarbejde med GES
Sydbank har i 2018 fortsat
samarbejdet med GES
Investment Services
(GES) om at overvåge
investeringsmarkedet for
at sikre, at de investeringer, Sydbank foretager,
lever op til principperne
for ansvarlige investeringer.

2 gange årligt foretager GES en screening af Sydbanks
investeringer i aktier og virksomhedsobligationer fra
de modne markeder med henblik på at identificere de
selskaber, som ikke overholder de bredt anerkendte
konventioner og normer. Sydbanks investeringer i aktier
fra Emerging Markets bliver ligeledes 2 gange årligt
herudover underlagt en udvidet screening, som identificerer selskaber, som vurderes at være særligt udsatte
i relation til ESG-risici. Sydbanks relevante portefølje
managere mødes halvårligt med GES, hvor resultaterne
af screeningerne på Emerging Markets diskuteres.
Selskaber og lande på eksklusionsliste
Dialog med selskaberne er udgangspunktet for arbejdet
med ansvarlige investeringer, men vi ekskluderer også
selskaber fra investeringsuniverset. Det kan ske, hvis
selskabets forretningskoncept strider mod de opstillede
normer og konventioner, og det vurderes, at det ikke kan
ændres. Eksempler herpå er selskaber, som forbryder sig
mod internationale konventioner som fx produktion af
klyngebomber og landminer.
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Sydbank inddrager også ESG-faktorerne i udvælgelsen af lande, som udsteder statsobligationer. På baggrund af rating af landene udarbejdes kvartalsvis en eksklusionsliste,
omfattende de lande, som har lavest rating eller som er ramt af sanktioner, så det ikke
er muligt at investere i statsobligationer fra landene.
De selskaber og lande, som optræder på eksklusionslisterne, bliver blokeret i Sydbanks
porteføljestyringssystem. Det forhindrer, at porteføljemanagere uforvarende kan købe i
ekskluderede selskaber eller lande.
Sydbank deltager i en række relevante netværk med fokus på ansvarlige investeringer, da vi vurderer på værdien af samarbejde og videndeling med andre professionelle
aktører. Sydbank er medlem af Dansif, som er et netværksforum for professionelle
investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, som beskæftiger sig med ansvarlige investeringer. Sydbank er ligeledes medlem af arbejdsgruppen for ansvarlige investeringer i
brancheforeningen Investering Danmark.

Eksklusionsliste og ESG-engagement

2018

2017

Antal ekskluderede selskaber, ultimo

40

37

Engagement rettet mod selskaber på de modne markeder*

26

33

127

125

Besøg hos selskaber på Emerging Markets*

92

90

Conference calls med selskaber på Emerging Markets*

18

8

Engagement rettet mod selskaber på Emerging Markets*

* Dialog foretaget af GES på vegne af Sydbank
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Vores arbejde med corporate citizenship via GES bør betragtes som en langsigtet proces, når det
gælder ansvarlige investeringer. Det kan derfor være vanskeligt at konstatere markante resultater
på kort sigt. Der er dog nogle positive tendenser at spore i engagement-aktiviteterne. På de udviklede markeder har GES i 2018 på vegne af Sydbank drevet aktivt engagement overfor 26 selskaber
angående 29 forskellige sager. Heraf er 9 af disse sager i løbet af året blevet løst, hvilket vil sige, at
virksomhederne har opfyldt de målsætninger der i engagement-processen er blevet defineret til at
løse problemstillingen. Fokus har udelukkende været på selskaber, som
har overtrådt bredt anerkendte internationale konventioner og normer
vedrørende ESG. 11 af disse sager har omhandlet brud på arbejdstagerretSager hvor Sydbank går i dialog med
et selskab om mulige overtrædelser
tigheder, 6 vedrørende menneskerettigheder, 4 er miljørelaterede og 8 er
af konventioner eller normer.
relateret til korruption.

Indirekte

Indirekte

76 %

Indirekte

Indirekte

48 %

18 %

66 %

84 %

Indirekte

18 %

94 %

100 %

20 %

Engagementsager:

127 engagementsager på Emerging Markets
På Emerging Markets har GES igangværende engagementsager med 127 virksomheder for Sydbank.
Responsen har i flere tilfælde været god og forbedres i takt med, at virksomhederne får tillid til engagement-processen og erkender værdien af de input, som GES og Sydbank leverer.
Men vi må også konstatere, at der i nogle tilfælde er dårlig eller ingen respons. GES bruger i disse
tilfælde flere ressourcer på at etablere en dialog og forsøger at etablere kontakt på flere ledelsesmæssige niveauer i virksomhederne.

I 2018 havde Sydbank 127 engagementsager på Emerging Markets
– oversigten viser, hvor ofte FN's
forskellige verdensmål var i spil
i de 127 dialoger.
42 %
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Antikorruption og
kriminalitetsbekæmpelse
Sydbanks målsætning

Vi vil understøtte myndighedernes kamp imod de kriminelle, der misbruger den finansielle infrastruktur, ligesom vi vil skabe tryghed for det store flertal af retskafne brugere af vores systemer og services.

Det opnåede vi i 2018

• Etablering af selvstændig kvalitetssikringsafdeling, som skal understøtte den praktiske
implementering af compliance-tiltag
• Deltagelse i opstart og drift af fælles taskforce i Finans Danmark, som skal styrke
den fælles indsats imod hvidvask.

Det vil vi opnå i 2019

• Fortsat høj prioritering af compliance- projekter
og -tiltag
• Bredt uddannelsestiltag omkring it-sikkerhed
• Fortsat deltagelse i fælles sektorinitiativer for at styrke
indsatsen imod hvidvask og terrorfinansiering.
• Opgradering af Sydbanks whistleblowerordning

Særlige risici og opmærksomhedspunkter

• På en række områder fungerer bankerne som de kriminalitetsbekæmpende myndigheders
forlængede arm. Ansvarsfordelingen er ofte utydelig for offentligheden
• Bankerne kan blive forvekslet med de kriminelle, når sidstnævnte misbruger bankernes
infrastruktur til eksempelvis hvidvask
• Hacking og lignende digitale angreb på bankerne kan true ikke bare bankens drift, men hele
samfundets stabilitet.

FN verdensmål i spil
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Antikorruption og
kriminalitetsbekæmpelse
I takt med, at kontanterne i stigende grad forsvinder
fra dagligdagen – og dermed også fra bankernes filialer – skifter den kriminalitet, som bankerne er udsat
for, også karakter. For tredje år i træk kunne Sydbank
notere et 0 i statistikken over antal røveriforsøg mod
bankens filialer.
Desværre betyder det ikke, at kriminaliteten er forsvundet som en ressourcekrævende udfordring for
bankerne. Tværtimod – for kriminaliteten i de digitale
betalingsuniverser er mere kompleks og kræver derfor
en skærpet opmærksomhed og større indsatser.
Selvom forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet
som udgangspunkt er myndighedernes opgave, er det
naturligvis noget, vi i banksektoren tager et medansvar for – både når det gælder om at beskytte vores
betalingssystemer og infrastruktur imod kriminelle
angreb, men også når det gælder om at kontrollere, at
vi som banker ikke misbruges som mellemled i kriminelle transaktioner såsom hvidvask, terrorfinansiering
og svindel.

Digital sikkerhed
Center for Cybersikkerhed vurderer, at truslen fra
cyberkriminelle mod den finansielle sektor er meget
stor. Fordi cyberkriminelle kan og vil udnytte alle
tænkelige sårbarheder og angrebsvektorer, er Sydbank
til stadighed i gang med at styrke de grundlæggende
it-sikkerhedskontroller.
I 2018 gennemførte Sydbanks afdeling for IT-sikkerhed 28 forretningsmæssige konsekvensvurderinger af
i alt 652 systemer, hvoraf 66 systemer blev vurderet
i gruppen med de alvorligste konsekvenser for it-sikkerheden – enten i forhold til fortrolighed, integritet
eller tilgængelighed.
Medarbejdernes adfærd er imidlertid også afgørende
for systemsikkerheden. Derfor er Sydbank i færd med
at udvikle et awareness-program om it-sikkerhed for
alle medarbejdere. Programmet skal blandt andet reducere sandsynligheden for digitale identitetstyverier
og forebygge malware og andre angreb som følge af, at
medarbejdere klikker på skadelige links i e-mail.

Whistleblowerordning med
fuld anonymitet
Det har altid været muligt for medarbejdere såvel
som folk udenfor banken at agere whistleblowere
overfor Sydbank – altså at henvende sig til Sydbank
med tips og oplysninger om mulige lovovertrædel
ser eller anden mistænkelig adfærd i og omkring
banken. Sådanne henvendelser behandler Sydbank
anonymt og seriøst. Nu opgraderer Sydbank denne
form for dialog via en formaliseret whistleblower
ordning. Det betyder blandt andet, at al whistle
blowing fremover fungerer med Kammeradvokaten
som mellemled. Det betyder, at ingen behøver at
være i tvivl om anonymiteten og uvildigheden i be
handlingen af indkommende henvendelser. Adgan
gen til den opgraderede whistleblowerordning sker
via Sydbanks hjemmeside.
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Bekæmpelse af hvidvask – kompleks
og ressourcekrævende opgave
Sydbank har gennem flere år arbejdet målrettet på at
styrke forebyggelsen af, at banken bliver misbrugt til
hvidvask af penge af kriminelle kræfter. Der er tale om
en kompleks og ressourcekrævende opgave, som Sydbank tager meget alvorligt.
Allerede i 2017 gennemgik samtlige bankens medarbejdere en uddannelse i procedurerne til hvidvaskkontrol.
Sydbank har desuden etableret et stærkt rapporterings-setup. Både forretningen og compliance-afdelingen
rapporterer direkte til direktion og bestyrelse, når det
vedrører hvidvask og terrorfinansiering. Der rapporteres
systematisk hvert kvartal, samt ad hoc når der opstår et
behov.
Til at understøtte, at indsatser og kontrol imod hvidvask
virker overalt i bankens dagligdag er der i 2018 etableret
en kvalitetssikringsafdeling. Dens opgave er blandt andet at sikre passende foranstaltninger, etablere processer og følge op på arbejdet med at sikre, at banken ikke
misbruges til hvidvask og terrorfinansiering.

Når investeringstilbuddet
lyder for godt til at være
sandt …

Hvidvask-bekæmpelse – et
fælles ansvar for sektoren
Finans Danmark har nedsat en taskforce, som
skal undersøge og komme med anbefalinger til,
hvordan indsatsen mod hvidvask og terrorfinan
siering fremadrettet styrkes gennem fælles ini
tiativer og løsninger på tværs af den finansielle
sektor. Sydbank deltager aktivt i dette arbejde
ved at stille med en deltager til denne taskforce.

Flere og flere bliver narret af investeringssvindlere
på nettet. Sydbanks modtræk er oplysning og ad
varsler samme sted – ikke mindst på de sociale
medier.
Iøjnefaldende annoncer på nettet, fristende ord
om kæmpeafkast og insisterende sælgere i telefo
nen er en cocktail, der lokker et stigende antal
privatpersoner til at investere i tvivlsomme tilbud.
Desværre viser de store afkast sig ofte at
være et fatamorgana og sælgerne
gemene svindlere.
Derfor har Sydbank i 2018
udsendt advarsler og infor
mation på de sociale me
dier for at forhindre
svindlerne i at få succes.
Såvel Facebook, LinkedIn
som Sydbanks egne me
dier har været i anven
delse.
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Aktive lokalsamfund
Sydbanks målsætning

Som relationsbank vil vi tage medansvar for at skabe åbne og aktive lokalsamfund overalt i landet.

Det opnåede vi i 2018

• Vi øgede vores lokale sponsorater med 19 pct.
• Vi øgede vores landsdækkende sponsorater med
77 pct.
• Vi gjorde sponsoratet af DBU’s landspokalturnering
til meget mere end et navnesponsorat og skabte
derfor øget lokalt engagement om aktiviteten.

Det vil vi opnå i 2019

• Fastholde/udbygge nuværende aktivitetsomfang
• Opdatering af sponsorpolitik i forhold
til corporate citizenship.

Særlige risici og opmærksomhedspunkter

• Ligesom de lokale samfund er afhængige af bankernes infrastruktur, finansieringsmuligheder
og rådgivning, er bankerne afhængige af aktive lokalmiljøer med mulighed for vækst.

FN verdensmål i spil
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Aktive lokalsamfund
Sydbanks tilgang til sponsorater er præget af bankens
prioritering af lokale relationer og dialog. Vi har primært fokus på at hjælpe lokalt og på at understøtte
projekter, der er med til at skabe lokal værdi og lokale
relationer. Det er især forenings- og idrætslivet, som
Sydbank er med til at understøtte og udvikle via sine
sponsorater, hvor størsteparten fordeles decentralt via
de 10 regionale områder, inklusive Tyskland, Sydbanks
forretningsaktiviteter er inddelt i.
I 2018 uddelte Sydbank ud fra denne filosofi i alt 11,7
mio. kr. i lokale sponsorater. Det var en stigning på 1,9
mio. kr. i forhold til året før, svarende til en vækst på
godt 19 pct. Disse lokale sponsorater prioriteres og udvikles af Sydbanks lokale ledelser, og dermed sikres, at
sponsoraterne understøtter lokal udvikling og aktivitet.
Landsdækkende sponsorater med lokalt tilsnit
Sydbank driver også en række landsdækkende sponsorater fra centralt hold. Men også her søger vi efter sponsorater, som kan aktiveres lokalt i tæt samspil med vores
lokale filialer og kunder. I 2018 uddelte Sydbank 3,9 mio.
kr. i landsdækkende sponsorater. I forhold til året før
var der tale om en stigning på 77 pct.

Et godt eksempel på Sydbanks landsdækkende sponsorater med lokal aktivering er sommerens succesrige
håndboldskoler, som aktiverer håndboldinteresserede unge i sommerferien i tæt samarbejde med Dansk
Håndbold Forbund og håndboldklubber over hele
landet. Hvert år deltager omkring 10.000 børn og unge
i håndboldskolerne. Udover det økonomiske bidrag er
Sydbank aktiv i forbindelse med en række sideaktiviteter før, under og efter skolerne – fx en hyggelig afslutningsevent for børn og forældre, gaver til alle børnene
og konkurrencer og andre sjove aktiviteter på de sociale
medier.

målgruppen for vores ridecamps, så det er oplagt at sammentænke de 2 ting. Det gør vi bl.a. ved at have sikkerhed som ét af udvælgelseskriterierne, ved at have det på
dagsorden på selve campen og ved at have generalsekretæren fra Børneulykkesfonden i juryen samt i form af
diverse sikkerhedstips på Facebook.

Ridecamps føder sikkerhedsprojekt
Et lignende sigte har vores hovedsponsorat for Dansk
Ride Forbund. Ud af det samarbejde er vokset en sommercamp for unge rideinteresserede. Der er plads til
24 unge på lejren, som udvælges af en særlig jury på
grundlag af indsendte ansøgninger.
Som en udløber af de eftertragtede ridecamps har vi
i 2018 indgået et samarbejde med Børneulykkesfonden om sikkerhed til hest. Der, hvor der sker allerflest
ulykker, er blandt børn i alderen 9-16 år. Det svarer til
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Drømmen lever – lokalt
I 2018 overtog Sydbank navnesponsoratet for DBU’s
landspokalturnering, der nu hedder Sydbank Pokalen.

Sydbank Pokalen kommer forbi til fotosession eller
konfettiregnen vælter ned over spillere og fans.

Sydbank Pokalen omfavner hele Danmark - lige fra
seriefodbolden til eliten.

Fælles for tiltagene er, at alle hold gennem deres
deltagelse vil få maksimalt at kæmpe for, uanset om
de spiller Superliga eller Serie 5. Det styrker det lokale
sammenhold og sammenhængskraften.

Med sponsoratet følger en unik mulighed for at være
med til at videreudvikle Danmarks største sportsturnering, hvor over 800 klubber fordelt over hele landet
hvert år stiller til start med én fælles drøm: At hæve
pokalen i Parken, og derefter spille med i den europæiske turnering, Europa League.
Men pokalen er ikke kun en stor ting for de få hold,
der i sidste ende har mulighed for at hæve trofæet. Vi
forsøger at gøre en forskel for alle – også de mindste
klubber – så samtlige klubber, spillere og tilskuere kan
mærke pokalsuset. Derfor er der stor lokal aktivitet
landet over, hvor vi hylder de lokale helte og skaber
unikke oplevelser.

Derudover har Sydbank i samarbejde med DBU og
Divisionsforeningen udviklet et online univers, hvor
mål, highlights, statistikker og en masse anden underholdning lever.
Drømmen lever i Sydbank Pokalen.

Som præmie kan klubberne blandt andet vinde hjælp
fra professionelle trænere, topdommere til at dømme
kampen, nyt spillertøj til lejligheden og få optaget deres kampe på video. Derudover får klubberne og alle
tilskuerne en på oplevelsen, når fanzoner rulles ud,
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Sydbank administrerer
fonde i vækst
Via sin rolle som administrator for Sydbank Fonden og Trelleborg Fonden er Sydbank
ligeledes med til at understøtte projekter, som skaber aktiviteter i de lokalsamfund,
hvor Sydbank er til stede.
Typisk fungerer Sydbanks filialer som mellemled ved uddelingen af fondenes bidrag
til lokale formål. Det gælder også uddelingen af 60 rejselegater a 10.000 kr.
I 2018 blev Sydbank Sønderjyllands Fond lagt
ind under Sydbank Fonden, som dermed
fremadrettet er i stand til at øge sine årlige
bidrag.
Samlet uddelte de Sydbank-administrerede
fonde 17,9 mio. kr. i 2018 mod 14,3 mio. kr. i
2017. Det svarer til en stigning på ca. 25 pct.
I 2018 var donationer fra Sydbank Fonden
blandt andet med til at støtte vigtige lokale
samlingspunkter som Randers Regnskov,
Fængselsmuseet i Horsens og julehjertebyen i
Aabenraa (billederne).

K apitel 7
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Dokumentation: Nøgletal for Sydbanks arbejde med corporate citizenship 2018
Tabel 1. Kundetilfredshed
Segment

Tabel 3. Organisationens sammensætning*

Placering 2018

Placering 2017

Placering 2016

2018

2017

2016

Privat*

3

5

4

Antal ansatte**

2.194

-

-

Erhverv**

3

4

3

Beskæftigede fuldtidsmedarbejdere (FTE)

2.098

2.064

2.037

Antal medarbejdere i fleksjob o.l.

18

15

14

Fordeling af kvinder og mænd (%)**

51/49

-

-

Andel af ansatte i lederjob (%)**

14,1

-

-

Fordeling af kvinder og mænd i lederjob (%)**

29/71

-

-

* Måling foretages af EPSI og dækker perioden november 2017 - juli 2018.
Placeringerne er blandt de 6 største banker i Danmark.
** Måling foretages af Aalund. Placeringerne er blandt de 6 største banker i Danmark.

* Ved årets udgang.
** Sydbank har fra 2018 opdateret metoden til opgørelse af antal ansatte. Derfor starter og fortsætter tidsserien nu fra 2018.

Tabel 2. Medarbejdertrivsel
Sydbank

Danmark finans

Danmark

Arbejdsglæde

78

75

72

Hvor tilfreds er du alt i alt
som medarbejder på din
arbejdsplads?

79

76

74

Forestil dig det perfekte
sted at være medarbejder.
Hvor tæt på dette ideal er
din arbejdsplads?

73

Jeg føler mig motiveret i
mit arbejde

80

77

75

Jeg ser altid frem til at gå
på arbejde

78

75

72

71

66

Tabel 4. Indberettede hændelser – arbejdsmiljø
2018

2017

2016

Arbejdsskader

10

10

7

Røveri

0

0

0

Andre ubehagelige kundekonfrontationer end røveri*

9

10

12

* Hvor medarbejderen har taget imod Sydbanks tilbud om støtte og psykologisk
efterbearbejdning.

Tabel 5. Governance

* Sydbank har i 2018 skiftet leverandør og dermed metode for målingerne af
medarbejdertilfredshed. Målingerne varetages fremadrettet af Ennova.
** Ennovas benchmark for alle målinger i den danske finanssektor.
*** Ennovas benchmark for samtlige målinger på tværs af sektorer i Danmark.

2018

2017

2016

Antal bestyrelsesmøder afholdt*

12

12

12

Fremmødeprocent ved bestyrelsesmøder**

96%

99%

95%

Andel af kvinder blandt repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer (%)

28,6***

14,3***

12,5****

Gennemsnitsalder blandt repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer*****

59 år

59 år

57 år

* Tallet omfatter kun fysiske møder. Bestyrelsen afholdt derudover 			
telefonmøder, uddannelsesdage og et strategiseminar.
** Omfatter både repræsentantskabsvalgte og medarbejdervalgte medlemmer.
D O K U M E N TAT I O N

*** Svarende til 2 ud af 7.
**** Svarende til 1 ud af 8.
***** Ved årets udgang.
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Tabel 6. Eksklusionsliste – selskaber, som Sydbank ikke
investerer i som følge af overtrædelser af internationale
normer og konventioner
Antal selskaber på eksklusionsliste*

40

Årsager til eksklusion
Overtrædelse af menneskerettigheder

1

Produktion af klyngebomber, atomvåben eller landminer

28

Overtrædelse af arbejdstagerrettigheder

1

Miljøovertrædelser

4

Aktiviteter på Vestbredden

4

Ødelæggelse af naturressourcer i Vestsahara

4

Tabel 8. FN verdensmål i spil i de 127 dialog-engagementer,
som Sydbank som forvalter har investeret i på Emerging Markets i 2018*
Verdensmål

Procentvis forekomst

1. Afskaf fattigdom

Indirekte

2. Stop sult

Indirekte

3. Sundhed og trivsel

76 %

4. Kvalitetsuddannelse

Indirekte

5. Ligestilling mellem kønnene

Indirekte

6. Rent vand og sanitet

48 %

7. Bæredygtig energi

18 %

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

66 %

* Tal fra 16. januar 2019. Selskaber kan være indeholdt i mere
end én af årsagerne til eksklusion.

9. Industri, innovation og infrastruktur

84 %

Tabel 7. Donationer og sponsorater (mio. kr.)

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

2018

10. Mindre ulighed

2017

2016

Indirekte
18 %

12. Ansvarligt forbrug og produktion

94 %

Landsdækkende sponsorater

3,9

2,2

2,4

13. Klimaindsats

Regionale/lokale sponsorater

11,7

9,8

8,0

14. Livet i havet

20 %

15. Livet på land

42 %

Sydbank Fonden

14,1

9,5

4,4

–

1,9

1,9

Trelleborg Fonden

3,2

2,3

2,1

Studierejselegater

0,6

0,6

0,6

Sydbank Sønderjyllands Fond*

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

100 %

100 %

17. Partnerskab for handling

30 %

* Anslås som procentdel af de i alt 127 engagementer. Måling foretages
af GES/Sustainalytics.

* Sydbank Sønderjyllands Fond er i 2018 nedlagt og
indgår fremover i Sydbank Fonden.
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Tabel 9. Elforbrug*

Tabel 10. Varmeforbrug*
2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

Total aktive afdelinger areal m²**

109.293

108.292

110.204

114.114

117.469

Total aktive afdelinger areal m²**

97.880

96.512

97.687

100.252

104.346

Total forbrug MWh

6.728

6.796

7.215

7.563

8.489

Total forbrug MWh

6.404

6.721

6.929

6.853

7.088

Total forbrug/areal kWh/m²

62

63

65

66

72

Total forbrug (klimakorrigeret) MWh***

7.338

7.508

7.663

8.050

8.469

KPI – areal m²***

76.613

77.439

77.342

80.602

80.462

Total forbrug/areal kWh/m²
75

77

77

78

82

68

KPI – forbrug MWh

3.606

3.819

4.024

4.176

4.481

Total forbrug/areal (klimakorrigeret) kWh/m²

KPI – forbrug/areal kWh/m²

47

49

52

52

56

KPI afdelinger areal m²****

68.691

69.786

69.899

72.533

74.976

4.808

5.188

5.285

5.223

5.401

5.571

5.816

5.873

6.143

6.440

Peberlyk – areal m²****

24.271

21.274

21.274

21.274

21.274

KPI – forbrug kWh

Peberlyk – forbrug MWh

2.889

2.713

2.877

2.906

3.318

KPI – forbrug (klimakorrigeret) kWh

156

KPI – forbrug/areal kWh/m²

Peberlyk – forbrug/areal kWh/m²

119

128

135

137

* Data genereret 21. januar 2019. På følge af en konstateret opsætningsfejl i Sydbanks
energi-overvågningssystem er der foretaget mindre justeringer af energidata og
arealudregninger bagudrettet for perioden 2016-17. Afvigelser kan derfor forekomme i
tidsserien i forhold til tidligere offentliggjorte data.
** Alle arealer ekskl. Næstved, hvor der endnu ikke er sikre arealtal eller energimålinger.
Inklusive kældre, lagre mv.
*** Alle arealer, hvor der er sikre opmålinger af det elforbrugende areal samt systematisk energikontrol – dog eksklusive Peberlyk i Aabenraa. KPI arealerne er således de arealer, hvor der
udover hovedsædet, kan opstilles præcise energibesparelsesmål.
**** Hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa. Her findes der bl.a. betydelige serverfaciliteter og
nødstrømsanlæg – hovedsædet har derfor andre KPI’er for energiforbruget end de
decentrale faciliteter.

72

KPI – forbrug/areal (klimakorrigeret) kWh/m²

81

83

84

84

86

Peberlyk areal m²*****

23.938

21.274

21.274

21.274

21.274

Peberlyk – forbrug MWh

1.218

1.128

1.152

1.100

999

Peberlyk – forbrug (klimakorrigeret) MWh

1.345

1.240

1.235

1.254

1.174

56

58

58

59

Peberlyk – forbrug/areal kWh/m²
Peberlyk – forbrug/areal (klimakorrigeret) kWh/m²

47
58

* Data genereret 21. januar 2019. På følge af en konstateret opsætningsfejl i Sydbanks
energiovervågningssystem er der foretaget mindre justeringer af energidata og
arealudregninger bagudrettet for perioden 2016-17. Afvigelser kan derfor forekomme i
tidsserien i forhold til tidligere offentliggjorte data.
** Alle opvarmede arealer. Dog ekskl. Næstved, hvor der endnu ikke er sikre arealtal eller
energimålinger.
*** Klimakorrigering er foretaget på grundlag af graddagetal fra Teknologisk Institut
(ref.: https://www.teknologisk.dk/energi/492).
**** Alle arealer, hvor der er sikre opmålinger af det varme-forbrugende areal samt systematisk energikontrol – dog eksklusive Peberlyk i Aabenraa. KPI er således de arealer, hvor
der udover hovedsædet, kan opstilles præcise energibesparelsesmål.
***** Hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa.
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Tabel 11. Vandforbrug*

Tabel 13. CO2-regnskab, ton*
2018

2017

2016

2015

2014

105.477

104.477

106.056

109.328

111.947

14.455

14.395

14.573

15.386

16.892

137

138

137

141

151

73.911

74.737

74.640

77.900

77.527

8.605

9.180

9.325

9.580

11.002

KPI – forbrug/areal L/m²

116

123

125

123

142

Peberlyk – areal m² ****

24.271

21.274

21.274

21.274

21.274

5.676

4.720

4.529

4.346

4.555

234

222

213

204

214

Total aktive afdelinger areal m² **
Total forbrug m³
Total forbrug/areal L/m²
KPI afdelinger areal m² ***
KPI – forbrug m³

Peberlyk – forbrug m³
Peberlyk – forbrug/areal L/m²

* Data genereret 21. januar 2019. På følge af en konstateret opsætningsfejl i Sydbanks energiovervågningssystem er der foretaget mindre justeringer af energidata og arealudregninger bagudrettet for
perioden 2016-17. Afvigelser kan derfor forekomme i tidsserien i forhold til tidligere offentliggjorte data.

2018

2017

2016

2015

El**

1.233

1.219

1.703

1.315

Varme***

1.101

1.164

1.117

1.031

Bilkørsel****
CO2 total

650

634

713

542

2.984

3.017

3.533

2.888

* På grundlag af Sydbanks egne tal for forbrug af el, varme og bilkørsel i bankens tjeneste.
Data genereret 21. januar 2019.
** Emissionsværdi for el er beregnet iht. Syd Energi, ud fra Energinets ”125-pct’s-metode”.
Da seneste emissionsværdier er fra 2015, er udregningen behæftet med usikkerheder,
da emissionstal for el svinger meget fra år til år.
*** Emissionstal for varme, her benyttes ”200% + 25% net tabs-reglen, data om FV-net
baseret på input til energi- og CO2-regnskabet”, leveret af Energistyrelsen.
**** Emissionen fra bilkørsel er udregnet ud fra Danmarks Naturfredningsforenings
anbefalede gennemsnit på 130 g CO2 pr. kørt km for danske biler.
(http://www.dn.dk/media/3759/kk_co2-vejl_versioniia_bilag1_2012-03-12.pdf).

** Alle arealer ekskl. Næstved, hvor der endnu ikke er sikre arealtal eller energimålinger. Arealer uden indlagt
vand fratrukket.
*** Alle arealer, hvor der er sikre opmålinger af det vand-forbrugende areal samt systematisk energikontrol –
dog eksklusive Peberlyk i Aabenraa. KPI arealerne er således de arealer, hvor der udover hovedsædet, kan
opstilles præcise energibesparelsesmål.
**** Hovedsædet på Peberlyk i Aabenraa.

Tabel 12. Bilkørsel - persontransport
2018

2017

2016

2015

Antal kørte km i privat bil i bankens tjeneste*

3.161.828

3.226.339

3.011.929

2.512.441

Antal kørte km i Sydbanks egen bilflåde**

1.839.240

1.648.200

1.562.856

1.658.292

Total antal kørte km

5.001.068

4.874.539

4.574.785

4.170.733

* Afregnet efter statens takster.
** Udregnet på grundlag af forbrug på de til bilerne hørende brændstofkort ud fra et antaget
gennemsnitsforbrug på 1 liter brændstof pr. 12 km.
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Den uafhængige revisors erklæring på
Sydbanks Corporate Citizenship rapport 2018
Til Sydbanks interessenter
Vi har efter aftale undersøgt Sydbanks Corporate Citizenship rapport for perioden 1. januar
til 31. december 2018.
Vi skal udtale os om, hvorvidt Corporate Citizenship rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med rapporteringsmetoden og kriterierne beskrevet på s. 41-44. Vores konklusion i
erklæringen udtrykkes med begrænset sikkerhed.
Ledelsens ansvar
Sydbanks ledelse er ansvarlig for forberedelsen af Corporate Citizenship rapporten i overensstemmelse med rapporteringsmetoden og kriterierne beskrevet på s. 41-44. Sydbanks
ledelse er også ansvarlig for de interne kontroller, som ledelsen anser nødvendige for at
muliggøre udarbejdelsen af Corporate Citizenship rapporten, fri for væsentlige fejlinformationer, uanset om de skyldes fejl eller besvigelser.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Sydbanks Corporate Citizenship rapport på
grundlag af vores arbejde. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000
Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset
sikkerhed for vores konklusion.
Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om
kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige
standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på de
grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu,
fortrolighed og professionel adfærd.

Udført arbejde
Som led i vores undersøgelse har vi udført følgende handlinger:
Interviews med relevante medarbejdere med ansvar for ledelse og rapportering om
Corporate Citizenship på Sydbanks hovedkontor i Aabenraa.
Analyser, herunder trendanalyser, af data leveret af Sydbank.
Vurdering af, om den af ledelsen valgte rapporteringsmetode er passende og om de af
ledelsen udøvede skøn er rimelige.
Stikprøvevis gennemgang af underliggende dokumentation for at afgøre, om oplysningerne i Corporate Citizenship rapporten understøttes af tiltrækkelige beviser.
Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores
konklusion.
Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en
erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed,
der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået,
hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.
Konklusion
På baggrund af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med
forhold, der giver os anledning til at konkludere, at Sydbanks Corporate Citizenship
rapport for perioden 1. januar til 31. december 2018 ikke i alle væsentlige henseender er
udarbejdet i overensstemmelse med rapporteringsmetoden og kriterierne beskrevet på
side 41-44.
København, den 27. februar 2019
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28
Lars Rhod Søndergaard
Statsautoriseret revisor
mne28632
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