Hållbarhetsrapport
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Good Enterprises 99 AB (”GE99”) är ett
konsultföretag i Blekinge med uppgiften
att hjälpa företag och organisationer med
CSR och hållbarhetsarbete.
Denna hållbarhetsrapport omfattar
företagets andra verksamhetsår
2015-09-01 – 2016-08-31.
Rapporten är skriven i två syften: Att vara
transparent med verksamheten men
också för att visa att ett litet företag kan
redovisa sitt hållbarhetsarbete, hur enkelt
det än kan tyckas vara.

Företagsinfo
Företagets namn är Good Enterprises 99 AB med säte i
Karlskrona kommun. Företagets logotype är GE99.
Org.nr:
Adress:
Besöksadress:
Telefon:
Hemsida:

556974-8329
Parkvägen 19, 370 24 Nättraby
Kontorsgemenskapen Hub:en på
N. Smedjegatan 4, Karlskrona
0702-751999
www.ge99.se

GE99 ägs av Johnny Gylling som också är ende anställde i
bolaget. Johnny deltar i flera konsultnätverk för att bredda
kompetensen.
Affärsidén är att ge rådgivning i CSR och hållbarhet
till företag och organisationer.
Visionen är ”ett näringsliv där företagen är goda
samhällsmedborgare”.
Marknad:
Hela Sverige med utgångspunkt från Blekinge.
Händelser andra verksamhetsåret:
• September – Konsultnätverket Synkop
rådgivare drar igång
• Oktober – Föreläst på Näringslivsdagen i Karlskrona
• December – Föreläst om CSR på BTH
• Januari – Hållbarhetskonsulterna Sydost drar igång
• Maj – Föreläst om Hållbarhetsredovisning på BTH
• Juni – FoodTankers första hållbarhetsrapport enligt GRI
• Augusti – Invigning av Blekinges första
HVO-mack hos FoodTankers
Under året har jag förkovrat mig i Presentationsteknik,
deltagit i konferenser om Hållbarhetsredovisning, ISO
26000, Sustainable Business Day, Hållbara transporter,
regeringens dialogmöten om CSR samt Handelskammarens
CSR-nätverk i Växjö.
GE99 har under året haft 7 kunder. Exempel på tjänster
har varit hållbarhetsredovisning, CSR-stöd, CSR-strategi,
kommunikation, föreläsningar samt musikframträdanden.
GE99 är medlem i: Företagarna, Unionen Egenföretagare,
KFH, NetPort Science Park.

Uppförandekod
GE99:s uppgift är att hjälpa företag på vägen med
samhällsansvar (CSR) och därmed kunna bidra till en positiv
samhällsutveckling.
GE99 använder i första hand elbil i tjänsten men
klimatkompenserar övriga resor via Zeromission.
GE99 respekterar de värden och principer som ges till känna i
FN:s Global Compact med vägledning till näringslivet. Dessa
tio principer går ut på att respektera mänskliga rättigheter
samt arbetsvillkor, främja miljöansvar och motarbeta alla
former av korruption.
GE99 eftersträvar att själv följa dessa principer, att begära
att företagets leverantörer också följer dem samt att vägleda
andra företag och organisationer som önskar följa Global
Compact.
GE99 uppmuntrar företag till socialt engagemang och har
själv ett långsiktigt åtagande med organisationen EFI för att
hjälpa rumänska barn till ett värdigt liv.

Hållbarhetsarbetet
Väsentlighetsanalys
Genom att hjälpa företag bli mer hållbara bidrar GE99 till
FN:s hållbarhetsmål 8 om anständiga arbetsvillkor och
en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt samt mål 13 om
klimatåtgärder. GE99 ska föregå med gott exempel genom att
minimera sin egen verksamhets klimatpåverkan.

Ekonomisk utveckling
Omsättning: 695 tkr (1.055)
Resultat: 4 tkr (128)

Miljöpåverkan och åtgärder
Resor: 800 km med dieselbil (7 %), 11070 km med elbil
(93 % - mitt miljömål var 90 %), 11 flygresor tur och retur
Ronneby - Stockholm. Flygresor och bilresor (diesel) har
klimatkompenserats genom trädplantering via Zeromission
och Plan Vivos projekt i utvecklingsländer.
Avfall: Källsorterar både hemma och på kontor.
Energi: Sol, ved och grön el hemma.
Inköp: Fairphone (rättvisemärkt mobiltelefon), rättvisemärkt
kaffe, frågar oftast leverantörer om varors ursprung.

Miljömål 2017
1. Minimera CO2-utsläpp. Andelen körda mil med elbil i
tjänsten ska vara minst 90 %. (Målet för 2016 uppfylldes)
2. Öka inköp av ekologiska och rättvisemärkta varor. Under
2016 inköptes en rättvisemärkt mobiltelefon ”Fairphone”
(Mål 2016 uppfylldes)
3. Klimatkompensera alla tjänsteresor
Målet är att ligga på 100 % varje år
(Målet för 2016 uppfylldes)

Socialt

Elbilen har sparat 3,8 ton CO2
under de första 14 månaderna.

Kontakt:
johnny.gylling@ge99.se
Telefon 0702-75 19 99
www.ge99.se

Fairphone - världens första
rättvisemärkta mobiltelefon.
Tryckt på FSC-certifierat papper

Pensionssparar i SEB etiska
fonder. Sponsrar organisationen
EFI fadder som arbetar i
Rumänien med utsatta barn.

