SMV COP 2021
God rapportering om
bæredygtighed i SMVsegmentet
FSR - danske revisorer og Global Compact Network Denmark fremhæver rapportering om bæredygtighed med eksempler på god praksis fra
danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Tillykke til de otte
virksomheder på SMV COP-listen 2021.
Læs om rapporterne fra de danske Global Compact virksomheder, der
er på SMV COP-listen 2021 og få gode råd til næste gang, I skal rapportere om bæredygtighed og samfundsansvar. Uanset hvilken størrelse jeres
virksomhed har, kan I gøre en forskel for en mere ansvarlig og bæredygtig udvikling i verden gennem jeres forretning.
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FSR - danske revisorer og Global Compact Network Denmark fremhæver
for tredje år i træk god rapportering om bæredygtighed blandt danske
SMV’er tilsluttet FN’s Global Compact. 27 virksomheder valgte i 2021 at sende
deres seneste COP-rapport ind til vurdering.

Virksomheder tilsluttet FN’s
Global Compact forpligter
sig til at arbejde med Ti
Principper for ansvarlig
virksomhedsledelse og årligt rapportere om fremdrift
i en Communication on Progress (COP) rapport til FN.
FSR – danske revisorer og
Global Compact Network
Denmark ønsker at anerkende de danske virksomheder med op til 250
medarbejdere (SMV’er),
som særligt udmærker sig
med deres COP-rapport, og
på den måde kan være en
inspiration for andre.

Derfor udgiver vi en liste
med eksempler på god
praksis fra danske SMV
COP-rapporter. Alle uanset
størrelse har mulighed for
at rapportere om samfundsansvar og skabe
transparens om arbejdet
med bæredygtighed.
Global Compacts Ti
Principper er et godt udgangspunkt for arbejdet,
og principperne sætter
samtidig rammen for
rapporteringen.

I 2021 har danske SMV’er tilsluttet Global Compact kunne
indstille deres seneste COP
rapport til SMV COP og har
i den sammenhæng skulle
udfylde en selvevaluering.
Rapporter, der kvalificeres
som Global Compact Active
eller Advanced og er udgivet
senest 31. maj 2021, er blevet
vurderet ud fra to kriterier
og en række underkriterier. Det er ikke et krav, at
en rapport lever op til alle
underkriterier for at komme
på listen.

Global Compacts Ti Principper

Menneskerettigheder

Arbejdstagerrettigheder

Miljø

Antikorruption

1: Virksomheder bør støtte
og respektere beskyttelsen af internationalt
proklamerende menneskerettigheder inden for
virksomhedens indflydelsesområde; og
2: sikre, at de ikke medvirker til krænkelser af
menneskerettighederne.

3: Virksomheder bør
opretholde frihed til
organisering og anerkende arbejdstageres
ret til kollektive forhandlinger;
4: støtte udryddelse af alle
former for tvangsarbejde;
5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og
6: eliminere diskrimination
af arbejds- og ansættelsesforhold.

7: Virksomheder bør støtte
en forsigtighedsorienteret tilgang til miljømæssige udfordringer;
8: tage initiativer til at
fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
9: tilskynde udvikling og
udbredelse af miljøvenlige teknologier.

10: Virksomheder bør modarbejde alle former for
korruption, herunder afpresning og bestikkelse.
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SMV COP-LISTEN
2021
Vi fremhæver otte COP-rapporter
blandt danske SMV’er tilsluttet FN’s
Global Compact.

AkademikerPension
GreenMobility A/S
IFU
Rosendahl Design Group A/S
Troldtekt A/S
Uhrenholt A/S
VandCenter Syd A/S
WindowMaster International A/S

Kriterier for udvælgelse
Alle indstillede COP-rapporter vurderes af FSR
– danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar
og Bæredygtighed uafhængigt af, om virksomheden tidligere har været på SMV COP-listen.
Rapporterne vurderes fagteknisk ud fra to kriterier. Kriterierne tager afsæt i Global Compacts
minimumskriterier for COP-rapporter:
1: Relevant og væsentlig
Det vurderes, hvorvidt rapporten oplyser relevant og væsentlig information om virksomhedens arbejde med Global Compact principperne.
2: Troværdig og brugbar
Det vurderes, hvorvidt rapporten oplyser troværdig og brugbar information om virksomhedens arbejde med Global Compact-principperne.
Udover rapportens beskrivelse af de Ti Principper, vurderes beskrivelsen af virksomhedens
arbejde med verdensmålene. I vurderingen
tages der højde for virksomhedens størrelse,
således at kravene til rapporten matcher virksomhedens tilgængelige ressourcer.
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AkademikerPension
Rapporten ’Ansvarlige investeringer 2020-21’ fremhæves for en god struktur, detaljeringsgrad, klare budskaber og i særdeleshed den transparens AkademikerPension udviser omkring dialogen med de virksomheder, de investerer i. Hovedvægten
af rapportens 44 sider lægges på arbejdet med aktivt ejerskab, og s. 10-12, 14 og 16
udpeges som gode eksempler på at italesætte mål og troværdigt formidle,
hvordan AkademikerPension arbejder med forskellige virkemidler og påvirker virksomhedernes arbejde med bæredygtighed. Selve rapporteringen i forhold til Global
Compacts Ti Principper er at finde som en oversigt på s. 42-43 med referencer til,
hvor man kan læse mere. På samme sider forklares pensionskassens arbejde med
ansvarlige investeringer, der relaterer til alle 17 verdensmål og sammenhængen
mellem disse.
AkademikerPension er en medlemsejet pensionskasse for mere end 145.000 akademikere.
Pensionskassen forvalter 149 milliarder kroner og har en vision om at skabe et højt afkast på
et ansvarligt grundlag. Derfor understøtter investeringspolitikken blandt andet den globale
klimaaftales målsætning om maksimalt 1,5 graders global opvarmning. AkademikerPension har
hovedsæde i Gentofte og knap 100 ansatte.

Medlem af Global Compact siden 2018.

GreenMobility A/S
’ESG & Sustainability Report 2020’ fremhæves for grundigt at redegøre for ESG
(miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold) og for god brug af grafikker til at visualisere GreenMobilitys indsatser og arbejde med bæredygtighed. Rapporten, der er
på 35 sider, er opdelt i to sektioner med fokus på henholdsvis ESG og strategisk
bæredygtighed, og rapporten fremhæves særligt for ESG-sektionen, s. 9-17, med
ESG-nøgletalstabel og tilhørende beskrivelse af relevans og regnskabsprincipper for
nøgletallene. Desuden er der i sektionen om bæredygtighed en analyse af væsentlighed, s. 20, der også kobles op til arbejdet med verdensmålene og relevante
delmål samt en oversigt over de emner, s. 32, som GreenMobility vurderer, at de kan
have en henholdsvis positiv og negativ indflydelse på i deres værdikæde.
GreenMobility tilbyder en 100% energieffektiv free-float carsharing platform bestående af over
900 elektriske bybiler på tværs af otte europæiske byer i fem lande. Med fokus på urbanisering,
bæredygtighed og deleøkonomi bidrager GreenMobility til at skabe renere og mere støjfri byer,
reducere trængsel og skabe en reel klimaforbedring gennem deres grønne mobilitetsløsninger.
Virksomheden har eksisteret siden 2016 og har i dag omkring 100 medarbejdere.

Medlem af Global Compact siden 2020.
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IFU
’IFU Sustainability and Impact Report, 2020’ fremhæves som en fyldestgørende
rapportering om virksomhedens investeringer og indsatser for at skabe vedvarende
forandringer og bæredygtighed i udviklingslande med klar kobling til verdensmålene. Af rapportens 34 sider fremhæves særligt sektionen s. 14-27, ’Impact creation
within investments’, for en klar rapporteringsstruktur og god brug af cases. Særligt
på s. 20-21 gives udførlige detaljer om processer for nødvendig omhu i forhold til
menneskerettigheder, og på s. 24 rapporterer IFU som noget nyt på klimaaftrykket
på tværs af de sektorer, der investeres i. Samtidig giver tabellen på s. 28-29 et godt
overblik ved at samle op på hvert af de 17 verdensmål, relevante delmål, IFU’s prioriteter og relevante nøgletal for 2020, der understøtter målene.
IFU, Investeringsfonden for Udviklingslande, er en selvejende statslig fond, som via sine
investeringer bidrager til grønne, ligeværdige og inkluderende samfund og fremmer FN’s Verdensmål. IFU tilbyder risikovillig kapital til virksomheder i udviklingslande i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. Investeringerne foretages på kommercielle vilkår i form af aktiekapital, lån og garantier. IFU blev stiftet i 1967 og har i dag 92 fuldtidsansatte, hvoraf 16 arbejder
på IFU’s kontorer over det meste af verden.

Medlem af Global Compact siden 2008.

Rosendahl Design Group A/S
’UN Global Compact Communication on Progress 2020’ fremhæves som en
rapport, der enkelt, konsistent og struktureret redegør for Rosendahls arbejde med
samfundsansvar og løbende kobler det til relevante verdensmål, delmål og Global
Compact-principper. Rapportens 40 sider har en god grafisk linje, der gør det nemt
at forholde sig til rapportens indhold, og særligt fremhæves rapportens s. 11 som
et eksempel på, hvordan sammenhængen mellem Rosendahls kerneforretning,
Global Compacts Ti Principper og udvalgte Verdensmål kan illustreres. Samtidig
er der datatabeller inden for flere områder, som går to år tilbage i tid og særligt
fremhæves redegørelsen for virksomhedens klimaregnskab, s. 32-35, der er opgjort i
henhold til Greenhouse Gas-protokollens scope 1, 2 og 3 og med tilhørende regnskabsprincipper.
Rosendahl Design Group har siden 1984 været førende producent af dansk design. I dag er
virksomheden en international design-virksomhed, hvis ambition er at udvikle nye og bæredygtige designs og at profilere og beskytte danske designskatte ved at genfinde klassikere – samt
skabe nye i overensstemmelse med dansk designtradition. Rosendahl Design Group beskæftiger 120 medarbejdere og er hjemsted for: Rosendahl, Holmegaard, Kay Bojesen, Kähler, Lyngby
Porcelæn, Juna, Bjørn Wiinblad, Global samt Arne Jacobsen Clocks.

Medlem af Global Compact siden 2018.
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Troldtekt A/S
’Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility – Rapport om Samfundsansvar
til FN 2020’ fremhæves som en grundig og let tilgængelig rapport med klare
budskaber, der giver en god indføring i Troldtekts arbejde med samfundsansvar.
I rapporten, som er på 60 sider, fremhæves særligt s. 14-15 for en transparent
status på virksomhedens ’Cradle to cradle roadmap’ og for på s. 17-19 at forklare og
eksemplificere, hvordan virksomheden tilpasser arbejdet med verdensmålene til
den daglige drift og indsats. Samtidig har rapporten en sektion, s. 46-59, hvor der
afrapporteres på data og udviklinger, herunder også med et klimaregnskab opdelt
i scope 1, 2 og 3, hvor der er klare koblinger til Global Compacts Ti Principper samt
kvalitativ målstatus for 2020, og nye mål for 2021 introduceres.
Troldtekt har siden 1935 produceret akustikplader af dansk træ og cement. Troldtekt designer,
udvikler og producerer i Danmark og har baseret sin forretningsstrategi på det internationalt
anerkendte Cradle to Cradle-koncept. Troldtekt beskæftiger i alt mere end 100 medarbejdere
på fire lokationer: Hovedkontoret i Aarhus, produktionen i Troldhede og egne salgsselskaber i
Hamborg og Malmø.

Medlem af Global Compact siden 2010.

Uhrenholt A/S
’Uhrenholt Sustainability Report 2020’ fremhæves som en let tilgængelig,
velstruktureret og klassisk Communication on Progress, der tager afsæt i Global
Compact og forholder sig konkret til relevante fokusområder med 2025-mål og med
kobling til udvalgte verdensmål. Rapporten, der er på 48 sider, fremhæves særligt
for tabellen på s. 46-47, der giver et godt og konkret overblik over Uhrenholts arbejde med de fire hjørnesten i Global Compact-principperne, kort- og langsigtede
bæredygtighedsmål samt udvikling mod målene i 2020 og kobling til verdensmålene. Samtidig er der på s. 12-17 en god beskrivelse af Uhrenholts forretningsmodel
og hovedaktiviteter, der understøtter væsentligheden af de udvalgte fokusområder
i strategien for bæredygtighed, s. 22-25, og rapportens opbygning i øvrigt.
Uhrenholt er en global fødevarevirksomhed, der hovedsageligt leverer mejeriprodukter og frosne grøntsager til en bred vifte af detail-, engros-, foodservice- og industrikunder i mere end 120
lande rundt om i verden. Virksomheden blev grundlagt i 1978 og har hovedkontor i Middelfart,
Danmark. Uhrenholt har kontorer og repræsentanter i mere end 20 lande og beskæftiger over
200 medarbejdere på globalt plan.

Medlem af Global Compact siden 2012.
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VandCenter Syd A/S
’Ansvarlighedsrapport 2020’ fremhæves som en struktureret, omfattende og brugervenlig rapport fra VandCenter Syd, der har et naturligt fokus på miljø-klimaforhold som en del af deres forretningsmodel. Af rapportens 48 sider fremhæves
særligt rapportens bilag på s. 41-47, hvor 2020-mål og resultater præsenteres. Her
er også 5-års datatabeller inddelt i emner, oversigter over politikker og en strategisk
risikovurdering samt regnskabsprincipper og en revisorerklæring med begrænset
sikkerhed. Samtidig er der på s. 7 en god grafisk oversigt, der kobler VandCenter
Syds visionsmål med de fem verdensmål, som virksomheden bidrager til gennem
sin forretning, og der afrapporteres konsekvent på VandCenter Syds kerneløfter
inden for deres strategiske prioriteter med case-eksempler igennem rapporten.
VandCenter Syd er et af Danmarks største vandselskaber med ca. 200 medarbejdere. Virksomheden beskæftiger sig med vandforsyning, spildevandsrensning, regnvandshåndtering og
grundvandsbeskyttelse, samt udvikling af nye innovative metoder med fokus på bæredygtighed. VandCenter Syd arbejder primært i Odense og Nordfyns Kommune, men stiller også sin
knowhow til rådighed for andre forsyningsselskaber i både ind- og udland.

Medlem af Global Compact siden 2016.

WindowMaster International A/S
’WindowMaster Sustainability Report 2020’ fremhæves som en rapport med en
god struktur, der angiver, hvilke verdensmål WindowMaster ønsker at bidrage til,
samt sit fokus på ESG-rapportering (miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold).
Særligt fremhæves rapportens fokus på miljø og klima, der har en fremtrædende
plads i rapporten, som er på 44 sider i alt. På s. 16-23 beskrives områdets væsentlighed for WindowMaster, og der redegøres for virksomhedens klimaregnskab og
baseline, som er baseret på Greenhouse Gas-protokollens scope 1, 2 og 3. Desuden
er der medtaget beskrivelser af de udefrakommende tendenser og reguleringer,
som har betydning for bæredygtigt byggeri og WindowMasters public affairsaktiviteter, s. 36-37, og på s. 42 er der en ESG-nøgletalstabel.
WindowMaster er en international og markedsledende cleantech-virksomhed, der ved hjælp
af naturlig ventilation og intelligent styring af facader, ovenlys og vinduer leverer bæredygtige
indeklimaløsninger baseret på naturens egne kræfter. Virksomheden har hovedsæde nord for
København og beskæftiger omkring 130 medarbejdere på salgskontorer i henholdsvis Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien, Irland, Schweiz og USA. Derudover har WindowMaster
produktion i Tyskland.

Medlem af Global Compact siden 2015.
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TRE GODE RÅD
OM RAPPORTERING
FSR - danske revisorers Udvalg for Samfundsansvar og Bæredygtighed
har tre gode råd, som alle SMV’er – også dem, vi har på SMV COP-listen
2021 – kan tage med, når I vil udvikle og forbedre jeres rapportering om
samfundsansvar og Global Compacts Ti Principper.

1

2

3

Vis hvem I er, og hvad I arbejder for – forklar jeres forretningsmodel, og hvordan I arbejder med samfundsansvar. Det kan sikre
læseren en klar forståelse af, hvem I er som virksomhed, jeres tilgang
til bæredygtighed og de udfordringer, I arbejder med. Her kan en
beskrivelse af jeres vurdering af væsentlighed understøtte jeres tilog fravalg og vægtning af rapportens indhold.
Vis mål og handling – skab transparens med kort- og langsigtede
mål og fortæl om jeres handlinger og de resultater, I har opnået i
den periode rapporten dækker. Forklar positive som negative udviklinger og gør brug af kvantitative og historiske data til at understøtte
jeres fortælling om udviklingen. Medtag regnskabsprincipper, vær
ærlig om usikkerhed og om jeres arbejde med at sikre bedre data.
Vær troværdig – vær selektiv i brugen af billeder og grafik, så I
understøtter budskaber i teksten og viser sammenhænge, der ellers
kræver mange ord at forklare. Her kan en samlet tabel med mål og
data også give overblik for læseren. Se rapporten som et supplement
til jeres økonomiske regnskab, hvor I giver læseren indsigt gennem
retvisende informationer som grundlag for beslutningstagning.

Vejledning om ESG data
Hvis I går med overvejelser om, hvilke data I skal tage med i jeres rapport, er der
inspiration at hente til relevante ESG nøgletal i vejledning om ESG taksonomi
fra Erhvervsstyrelsen, publikationen ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten
fra Finansforeningen /CFA Society Denmark, FSR – danske revisorer og Nasdaq
Copenhagen samt ESG Reporting Guidance 2.0 fra Nasdaq.

FSR - danske revisorer er en organisation inden for revision, regnskab,
skat og virksomhedsøkonomi, og
repræsenterer branchen bredt.
FSR - danske revisorer ønsker at
præge og bidrage til debatten
om fremtidens rapportering
og organisationens Udvalg for
Samfundsansvar og Bæredygtighed
spiller en afgørende rolle i den
sammenhæng.

www.fsr.dk

FN’s Global Compact er verdens
største frivillige initiativ for
ansvarlighed i erhvervslivet.
Global Compact Network Denmark
er det lokale netværk for danske
virksomheder og organisationer, der
har forpligtet sig til at arbejde for en
mere ansvarlig og bæredygtig fremtid
med afsæt i Global Compacts Ti
Principper og Verdensmålene.

www.globalcompact.dk

