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OM

DENNE CSR-RAPPORT

Velkommen til Euro Caters første CSR-rapport. Her kan
du læse om, hvordan vi arbejder med samfundsansvar,
og om vores bidrag til at løse nogle af de branchemæssige globale udfordringer, der præger den verden, vi er
en del af.
Vi har arbejdet med samfundsansvar i efterhånden
mange år på flere områder. Det er først i løbet af
2015/2016, at vi har indarbejdet det i en egentlig
CSR-strategi og påbegyndt strukturering af det i et
ledelsessystem med KPI-styring, politikker og processer for opfølgning.
I denne rapport præsenterer vi dig for den nye CSRstrategi, som det hele skal bygge på. Vi skeler til Global
Reporting Initiative G4 som et rammeværktøj, og det
er tanken, at vi i løbet af de kommende år vil rapportere
ind i disse formelle rammer. Endvidere støtter Euro
Cater op om de ti principper i FN’s Global Compact.
Rapporten dækker relevante og signifikante etiske,
miljø- og klimamæssige, sociale og ledelsesmæssige
forhold af betydning for koncernens samfundsengagement og påvirkning.
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FORORD

EURO CATER

RESPEKT
FOR MAD OG MENNESKER

Der er mad på agendaen overalt. Nye, spændende koncepter og ideer pibler frem. En imponerende kreativitet
og opfindsomhed præger hele området fra de små, livlige iværksættere til de effektive storkøkkener og den
gastronomiske elite. Det er ganske enkelt fantastisk at
være en del af alt dette som leverandøren, der skaffer
de råvarer og løsninger, kunderne hver især har brug for.

ansvarlighed. Vi er fornuftige købmænd, så ressourceoptimering ligger dybt i vores gener. Vi har i årevis
arbejdet med miljøforbedringer, og fødevaresikkerhed
er grundpillen i vores interne systemer. Men der er
mange ting, vi kan og vil gøre bedre. Ikke mindst når
det gælder om at tilbyde og udbrede et fremtidsorienteret og bæredygtigt sortiment til vores kunder.

Samtidig er verden i opbrud. Vi er alle medansvarlige for
at sikre, at det kan lykkes at brødføde og skabe livskvalitet for de næsten 10 mia. mennesker, der om få årtier
forventes at leve her på jorden. Det bliver ikke nogen
let opgave, men det kan lykkes, hvis vi træffer de rigtige
valg nu. I Euro Cater er vi klar over, at det kræver forandringer i hele fødevarekæden, og at vi også skal yde
vores bidrag, så vi fortsat kan være leverandør
af løsninger, der virker på alle parametre.

Vi er stolte over at kunne præsentere vores nye
CSR-strategi, som vi kalder ”Respekt for Mad og Mennesker”. Her har vi kortlagt, hvor vi kan gøre en positiv
forskel, og hvor vi skal mindske vores aftryk. Vi har
tænkt strategien ind i FN’s 17 bæredygtighedsmål,
så vi sikrer, at vores CSR-fokus bidrager med løsninger
til det globale helhedsbillede. Og vi har samtidig tænkt
den ind i de små ting i hverdagen, hvor vi hver især kan
gøre vores til en positiv udvikling.

Det er derfor, at vi nu sætter vores arbejde med bæredygtighed ind i en strategisk ramme og vil begynde at
arbejde mere systematisk med løsninger for morgendagens foodservice. Det er ikke nyt for os at tænke

Vi glæder os til at fortsætte CSR-rejsen sammen med
vores medarbejdere, kunder og leverandører.

Steen D. Pedersen
CEO, Euro Cater/Dansk Cater

God læselyst.

Henrik Ellegaard
CFO, Euro Cater

Lars Carlsson
CEO, Svensk Cater

EURO CATER

DET HANDLER
OM LIVSKVALITET

CSR-RAPPORT
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VIRKSOMHEDSPROFIL

EURO CATER

OM

VIRKSOMHEDEN

Euro Cater er en storaktør inden for foodservice. Gennem
vores virksomhed med 37 afdelinger i Danmark og Sverige
sælger vi dagligt fødevarer, drikkevarer og nonfoodartikler
til alle former for professionelle private og offentlige
køkkener, restauranter, cafeer, storkantiner, plejehjemskøkkener, kroer, sygehuse, bagere, slagtere og cafeterier.
Fra den mindste pølsevogn til landets største køkkener.

Vi skræddersyr distributions- og serviceløsninger, der
matcher den enkelte kunde, og er eksperter i fleksible,
individuelle løsninger.

Vores mission
Vi gør det let for vores kunder at servere sund, inspirerende
og ansvarligt produceret mad.

VORES CERTIFICERINGER
Vi ønsker at sikre den største tryghed
for kunderne, når de handler med os.
Derfor arbejder vi målrettet med at
professionalisere vores processer og
kontrolprocedurer efter anerkendte
kvalitetsstandarder.
I 2003 gennemførte BC Catering en
miljøcertificering efter ISO 14001, og
den har vi siden udbredt til hele koncernen (en enkelt afdeling er planlagt

til certificering) for at sikre effektive
og besparende rutiner på miljøområdet.
Fødevaresikkerhed er kernen i alt,
hvad vi foretager os, og derfor er
vi certificeret efter ISO 22000 i
alle afdelinger i Danmark og Sverige bortset fra fire afdelinger, som
forventes certificeret i løbet af
2017/2018. Ligeledes er Svensk Cater

KRAV-certificeret, som er den nationale standard for fødevarevirksomheder med fokus på økologi, dyrevelfærd og miljøomtanke i Sverige.
Vores aktuelle tiltag handler om at
indføre MSC/ASC-certificering i samtlige afdelinger senest i 2017 for at
kunne tilbyde alle kunder fisk og
skaldyr fra bæredygtigt fiskeri.

MILJØ
ISO 14001

FØDEVARESIKKERHED
ISO 22000

FISK OG SKALDYR
MSC /ASC

ØKOLOGI OG MILJØ
KRAV

Samtlige afdelinger i
Danmark* og Sverige
er certificeret. Nye
afdelinger certificeres
løbende.

Samtlige afdelinger
i Danmark og Sverige
er certificeret.
Nye afdelinger certificeres løbende.*

Samtlige svenske
afdelinger er certificeret efter det
svenske økologi- og
miljømærke KRAV.

* En afdeling ventes
cer tificeret
i 2017/2018.

* Fire afdelinger er
under forberedelse til
certificering.

Alle afdelinger i Sverige
er MSC-certificeret. I
Danmark er inco København certificeret og alle
øvrige afdelinger planlagt certificeret i 2017,
herunder også ASC i
Sverige. Nye afdelinger
certificeres løbende.

SKELLEFTEÅ
VIRKSOMHEDSPROFIL

EURO CATER
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Ö RNSKÖ LDSVIK
G ÄL LIVARE

ØKONOMI
SUNDSVALL Omsætning:

Egenkapital:

EBITDA:

8.439 598 1.160
mio. DKK.

mio. DKK.

LULEÅ

mio. DKK (ultimo året).

SÖ DERH AMN

SKELLEFTEÅ

MEDARBEJDERE

G Ä VLE

E

2.017
fuldtidsstillinger.

VÄ STERÅ S

Ö STERSUND

1.390 627

STOCKH OLM

i Danmark.

RO

Ö RNSKÖ LDSVIK

SUNDSVALL

i Sverige.

AFDELINGER

SÖ DERH AMN

• 34 distributionsafdelinger
• 3 inco cash & carry-forretninger.

KÖ PING

LASTBILER

VÄ STERÅ S

Antal egne lastbiler: Cirka 400
• Danmark: Cirka 300
• Sverige: Cirka 100.
KALMAR

G Ä VLE

BORLÄ NG E

KARLSTAD

Ö REBRO

STOCKH OLM

LINKÖ PING

SELSKABER

UDDEVALLA

AB CATERING

G Ö TEBORG

BC CATERING
INCO

AALBORG

KALMAR

CATER G RØ NT
CATER FOOD
SVENSK CATER

H ERRUP

H OLSTEBRO

SKANDERBORG

RIBE

Ä NG ELH OLM

AARH US

H ERNING

KOLDING

AB CATERING
BC CATERING

ROSKILDE

MALMÖ
KØ BENH AVN

ODENSE SLAG ELSE

INCO
CATER G RØ NT
CATER FOOD
SVENSK CATER

NY KØ BING
FALSTER
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CSR-STRATEGI

EURO CATER

VORES
CSR-STRATEGI OG
PRIORITERINGER

Vi har valgt at kalde vores CSR-strategi ”Respekt for
Mad og Mennesker”. Fordi vi ønsker at udvise respekt
og omtanke for fødevarer som en ressource – og for de
mennesker, der er involveret gennem hele værdikæden
fra jord til bord.

DET GODE
DYRELIV
SMAGER BEDRE

Det folder vi ud gennem disse tre fokusområder:
• BÆREDYGTIG SAMHANDEL
• BÆREDYGTIG DRIFT
• GOD ARBEJDSPLADS
Respekt for Mad og Mennesker
CSR-strategien er blevet til gennem en udviklingsproces
i foråret 2016 og danner rammerne for de kommende
års CSR-fokus. Det er tanken, at vi med tiden vil dykke
dybere ned i de enkelte fokusområder og tilføre flere
initiativer, hvor det kan give et positivt CSR-aftryk.
Som grundlag for strategiprocessen har vi gennemført
en række analyser, heriblandt en væsentlighedsanalyse
med en matrix over CSR-områder, der har størst betydning for både virksomheden og vores interessenter.
Analysen indgår i grundlaget for den prioritering, der er
udtrykt i CSR-strategien, og den er blevet til i en dynamisk proces med deskresearch, drøftelser og prioriteringer i ledelsen samt i bestyrelserne for Dansk Cater og
Svensk Cater, efterfølgende bearbejdning og godkendelse i Euro Caters styregruppe for CSR.

Følgende CSR-emner har vi udpeget i
væsentlighedsanalysen som de væsentligste
for Euro Cater og vores interessenter:
• Fødevaresikkerhed
• Ansvarlig leverandørkæde og indkøb
• Bæredygtigt sortiment
• Affald og madspild
• Trafiksikkerhed
• Ressourceknaphed
• Miljø & klima

EURO CATER

CSR-STRATEGI

GLOBALT
CSR-FOKUS
FN’s bæredygtighedsmål nummer 12: Ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion

BÆREDYGTIG
SAMHANDEL

BÆREDYGTIG
DRIFT

GOD
ARBEJDSPLADS

• Fødevaresikkerhed
• Leverandørstyring
• Bæredygtigt sortiment

• Energi
• Transport
• Affald & madspild

• Fællesskab
• Sikkerhed & sundhed
• Kompetencer

CSR-FUNDAMENT

Ledelsessystem, governance, adfærdskodeks, CSR-rapportering.

MISSION

Vi gør det let for vores kunder at servere sund, inspirerende og ansvarligt produceret mad.

Engagement i FN’s globale bæredygtighedsmål
Euro Cater hilser FN’s globale 2030-mål for bæredygtighed velkommen. De giver en overskuelig og anvendelig arbejdsbeskrivelse for, hvordan vi som virksomhed
kan bidrage aktivt og konstruktivt til en global bæredygtig udvikling.

Det videre udviklingsarbejde
Vi er i øjeblikket i gang med at etablere og implementere
fundamentet for vores CSR-arbejde i en klar struktur
med tilhørende ledelsessystem, politikker og målepunkter. Det har til formål at gøre os klar til at dokumentere, måle og evaluere vores CSR-udvikling i fremtiden.

Vi har studeret de 17 bæredygtighedsmål og tilhørende
undermål, som FN har defineret, nærmere. Her har vi
vurderet, at med vores position i værdikæden har vi
mulighed for proaktivt at inspirere til ansvarligt forbrug
hos kunderne og til at fremme bæredygtige principper
i leverandørkæden. Desuden kan vi bidrage aktivt til at
reducere affald og madspild igennem værdikæden.

Valget af bæredygtighed som nøgleord skal sætte et
pejlemærke for vores CSR-projekt, så vi holder os selv
op på formålet med det hele. Vi vil i løbet af 2016/2017
sætte ambitionen for de enkelte strategispor, definere
delmål og beslutte, med hvilken hastighed vi forventer
at implementere dem.

Alt dette indgår i mål nummer 12: ”Sikre bæredygtige
forbrugs- og produktionsmønstre”, som vi har valgt som
den overordnede paraply for vores CSR-arbejde.

Vi har valgt FN’s bæredygtighedsmål nummer 12 som vores globale
fokus, da vi kan yde et bidrag til ansvarligt forbrug og bæredygtig
produktion i værdikæden fra jord til bord.

CSR-RAPPORT
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BÆREDYGTIG SAMHANDEL

EURO CATER

BÆREDYGTIG
SAMHANDEL

Som grossistvirksomhed er Euro Cater placeret midtvejs
i værdikæden fra råvareproducent til forbruger. Vi indkøber varer fra leverandører i ind- og udland, sælger dem
fra vores cash & carry-forretninger eller plukker og pakker
dem efter ordre og distribuerer dem til vores kunder. Derudover har vi egenproduktion inden for især kødforædling
for at kunne tilbyde vores kunder skræddersyede og fleksible løsninger. Samhandel er derfor kernen i alt, hvad vi
foretager os. Vi har valgt følgende tre hovedspor til at sikre
en struktureret udvikling af bæredygtig samhandel med
vores interessenter – og med respekt for mad og mennesker: fødevaresikkerhed, leverandørstyring og bæredygtigt sortiment.

VORES GRUNDPRINCIPPER FOR
UDVIKLING AF BÆREDYGTIG
SAMHANDEL:
• Minimere negativt aftryk gennem hele
værdikæden.
• Inspirere kunder og leverandører til
bæredygtigt forbrug.

MANGE MENNESKER
OG RÅVARER
ER INVOLVERET ...

EURO CATER

FØDEVARESIKKERHED
I Euro Cater betjener vi alle typer kunder. Fra Michelinrestauranten til grillbaren på hjørnet og de helt
store hospitalskøkkener. En bred portefølje med vidt
forskellige behov, som vi servicerer med den udstrakte
fleksibilitet, det kræver. Udgangspunktet for alt, hvad
vi foretager os over for kunderne, bygger på en kompromisløs tilgang til fødevaresikkerhed. Det skal være
trygt og sikkert at samarbejde med alle lokale afdelinger, og derfor er hele virksomheden certificeret efter
ISO 22000 (fire afdelinger er i gang med forberedelser
til certificering).
Antal elitesmileyer:
13 ud af 18 afdelinger.
* Opgjort pr. 1/9 2016, gælder for den
danske organisation. I Sverige findes
ikke et tilsvarende system.

LEVERANDØRSTYRING
Det er en kernekompetence for os at skaffe de varer, som
de enkelte kunder efterspørger – også når det gælder
specialvarer. Derfor handler vi med mange forskellige
leverandører. Cirka 80 % af indkøbene foretager vi hos
større, velkendte mærkevareleverandører, som vi har
mangeårige og tætte samarbejder med. De øvrige indkøb
foretager vi hos et bredt udvalg af lokale fødevareproducenter, specialleverandører og via samhandelspartnere.

... I FORLØBET
FRA JORD TIL BORD

BÆREDYGTIG SAMHANDEL

CSR-RAPPORT

Platform for leverandørstyring
Vi ønsker at stille formelle krav til ansvarlighed hos vores
leverandører og arbejder systematisk med registrering,
kontrol, opfølgning og videreudvikling af de enkelte samarbejder. Derfor er vi i gang med at gennemføre en intern
risikovurdering af de enkelte leverandører, og vi har samlet
vores forventninger og krav til leverandørerne i en code of
conduct, som vi vil implementere i den kommende tid.
Menneskerettigheder i leverandørkæden
I vores samhandel med især udenlandske leverandører er der
en indirekte risiko for, at menneskerettighederne ikke bliver
respekteret igennem værdikæden. Derfor har vi udarbejdet
en politik for menneskerettigheder, der bygger på principperne i FN’s Global Compact. Desuden er kravene til overholdelse af menneskerettigheder et væsentligt punkt i vores
code of conduct.
Implementeringen af vores politik for menneskerettigheder
vil ske parallelt med vores dialog med leverandørerne og vil
derefter indgå i faste opfølgningsprocedurer, som vi kommer
til at iværksætte efter implementeringen.

Grundlag for bæredygtige indkøb
Euro Cater ønsker at indføre bæredygtige principper i vores
indkøb og sortimentsudvikling. Gennem de retningslinjer, vi
sætter for vores indkøb, kan vi påvirke positivt til et mere
bæredygtigt forbrug hos kunder og leverandører. Derfor vil
vi fremover stille skærpede interne krav til de varer, der får
adgang til vores sortiment, indføre interne samarbejds- og
styringsværktøjer og uddanne indkøberne i bæredygtighed.
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BÆREDYGTIG SAMHANDEL

EURO CATER

planlægning – uden at gå på kompromis med vores krav til
fødevaresikkerhed.

BÆREDYGTIGT
SORTIMENT
Et attraktivt og konkurrencedygtigt sortiment har i løbet
af de seneste år fået flere parametre at spille på. Vi oplever,
at prisen stadig vejer tungt for et flertal af kunderne, men
der er ingen tvivl om, at sundhed, økologi, dyrevelfærd og
bæredygtighed helt generelt er kommet markant højere
op på indkøbslisterne, og vi forventer, at denne udvikling
vil fortsætte. Det glæder os, og vi vil bidrage til at stimulere denne udvikling gennem et alsidigt og inspirerende
sortiment med tydelige bæredygtighedsparametre.

Formål
Vi ønsker at være på forkant med løsninger, ideer og varer,
der gør det let for kunderne at træffe et bæredygtigt valg.
Derfor vil vi arbejde med bæredygtighed i sortiments-

Krav til produkter og sortiment
Vi har udviklet en produktpolitik, der omfatter økologi,
dyrevelfærd, fisk & skaldyr, lokale varer og palmeolie. Den
skal hjælpe os til at tage hånd om etiske og miljømæssige problematikker i dagligdagen og give indkøberne en
guideline at træffe valg ud fra. Vi vil bygge flere temaer
ind i produktpolitikken efter behov.
I 2016 har vi endvidere besluttet at MSC /ASC-certificere
samtlige afdelinger i koncernen, så vi kan tilbyde produkter fra garanteret bæredygtigt og skånsomt fiskeri
overalt i virksomheden.

Rådgivning, salg og markedsføring af
bæredygtighed
Vi er opmærksomme på, at vi som grossistvirksomhed har
et medansvar for at inspirere kunderne til at træffe bære-

ÅRETS RESULTATER
FØDEVARESIKKERHED

• ISO 22000-certificering af yderligere to afdelinger i Danmark og Sverige.

LEVERANDØR STYRING

• Code of conduct udviklet og klar til implementering.
• System for risikovurdering af leverandører.
• Politik for menneskerettigheder og antikorruption udarbejdet.

BÆREDYGTIGT SORTIMENT

• Produktpolitik udarbejdet.
• MSC/ASC-certificering af første afdeling i Danmark.

FRISKHED, LOKALE RÅVARER
OG ØKOLOGI …

EURO CATER

dygtige indkøbsvalg. Ud over at stille et attraktivt, bæredygtigt sortiment til rådighed er det også en del af vores
ansvar at fremme bæredygtigt forbrug gennem vores
markedsføring. Euro Cater ønsker at bidrage til en bæredygtig omstilling af foodservicemarkedet i samarbejde

BÆREDYGTIG SAMHANDEL

CSR-RAPPORT

med vores kunder. Derfor vil vi målrettet markedsføre
og inspirere til bæredygtighed i vores kommunikationskanaler og håber på den måde at kunne fremme salget
af de bæredygtige produktvarianter.

MÅLSÆTNINGER
FOKUS
FØDEVARESIKKERHED

MÅL

HANDLINGER

• Alle afdelinger ISO 22000-certificeres.

• Monitorering og selvkontrol.

• Løbende fokus på forbedringsmuligheder.

• Intern og ekstern audit i samtlige afdelinger
minimum én gang årligt.
• Revidering af eksisterende fødevarepolitik.

LEVERANDØRSTYRING

• 20 % af leverandører (målt på volumen) har
underskrevet code of conduct i 2016/2017.

• Implementering af politikker for menneskerettigheder og antikorruption påbegyndt.

• 75 % af leverandører risikovurderet i
2016/2017.

• Uddannelse af indkøbere i politikker.

• Målsætninger og KPI’er for politikker.

BÆREDYGTIGT
SORTIMENT

• Fremme afsætning af bæredygtige varer.

• Implementering af produktpolitikker internt.

• Alle afdelinger MSC/ASC-certificeret.

• Uddannelse af indkøbere i bæredygtig
sortimentsudvikling.

• Målsætninger og KPI’er for produktpolitikker.

• Uddannelse af sælgere i bæredygtig
rådgivning.
• Fokus på markedsføring af bæredygtighed.
• MSC/ASC-certificering af alle resterende
afdelinger i Danmark og ASC-certificering i
Sverige.

... STÅR HØJT PÅ
INDKØBSLISTEN
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BÆREDYGTIG DRIFT
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BÆREDYGTIG
DRIFT

Euro Cater betjener kunder fordelt
fra den nordligste spids af Sverige til
den sydligste krog af Danmark. Vi opererer lokalt fra vores 37 afdelinger og
yder udstrakt og fleksibel service til
kunderne. Derfor er der en konstant
rotation af varer, der ankommer hos os,
placeres under de rette lager forhold,
videresælges som cash & carry eller
plukkes efter ordre, emballeres og
sendes af sted til kunden. På mange
lokationer arbejder vi i treholdsskift
året rundt for at sikre friske varer
til kunderne hver eneste dag. Vi har
identificeret tre områder, hvor dette
arbejdsflow indebærer et aftryk på

omgivelserne, og som vi derfor har prioriteret i vores CSR-strategi: energi,
transport og affald & madspild.

ENERGI
Euro Cater blev første gang miljøcertificeret efter ISO 14001 i 2003 og har
siden implementeret det i hele koncernen. Herigennem arbejder vi med
vedvarende energiforbedringer, og
med det nye CSR-fokus vil vi fortsætte
med at mindske energiforbruget. Vores
miljøpåvirkning i egen drift sker primært igennem transportaktiviteter og
drift af køle-/fryseanlæg.

Formål
Vi ønsker at arbejde proaktivt med
energioptimering og sikre, at vi har et
vedvarende fokus på forbedringsmuligheder.
El
Elforbruget i foodservicebranchen
er generelt forholdsvist stort, idet
en stor del af varerne skal opbevares
på køl eller frost. Siden 2003 har vi
løbende sat reduktionsmål i de enkelte
afdelinger og har reduceret forbruget
blandt andet ved at investere i energieffektive køle-/fryseanlæg og ved at
omlægge til LED-belysning.

ELFORBRUG

KØRSEL OG BRÆNDSTOF

Totalt forbrug 35,6 mio. kWh.

Euro Cater har i 2015/2016 kørt 12,6 mio. km i egne biler.
Svarer til 315 gange rundt om jorden.

2013/2014

4.684

2014/2015

4.345

2015/2016

4.192

Forbrug i kWh pr. mio. DKK omsætning.

2013/2014

3,01

2014/2015

3,00

2015/2016
Kørselseffektivitet (km pr. liter diesel).

2,94
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TRANSPORT
VARER I FLOW
DØGNET
RUNDT

Euro Cater tilbagelægger årligt 12,6
mio. km på vejene i egne biler, og dertil
kommer transport via eksterne vognmænd. I Svensk Cater distribueres
cirka 50 % af vareflowet til kunderne
via eksterne vognmænd. Transport
er derfor et væsentligt ansvarlighedstema for os – både i vores egen
kerneforretning og i et værdikædeperspektiv. Vi arbejder med ansvarlig
transport ud fra to forhold: trafiksikkerhed og miljø/klima.

Formål
Vi ønsker at arbejde for bæredygtighed og trafiksikkerhed i vores
transport og herunder indføre bedre
løsninger, efterhånden som de bliver
tilgængelige.
Kørselsoptimering
Vi arbejder hele tiden på at minimere forbruget af fossilt brændstof
af hensyn til både miljøet og økonomien, og vi ser gode muligheder for at
understøtte dette med teknologiske
løsninger. I øjeblikket afprøver flere
afdelinger forskellige muligheder, og
de oplever generelt en reduktion af
brændstofforbruget.
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AFFALD OG MADSPILD
”Hvor der handles, der spildes”, siger et gammelt ordsprog.
Men sådan mener vi ikke, det behøver at være. Det kræver
dog målrettede strategier og løsninger på tværs af værdikæden at minimere affald og madspild. Det er noget af det,
vi vil fokusere på som en del af vores CSR-fokus.

Formål
Vi ønsker at arbejde med cirkulære affaldsløsninger, så det
på sigt bliver muligt at genanvende flest mulige former for
affald. Derfor sætter vi et skærpet fokus på bæredygtig
affaldshåndtering.

AFFALD
Affaldsmængde (i tons).

3.549

2013/2014

4.000

2014/2015

3.709

2015/2016
Affald i kilo (pr. mio. DKK omsætning).

471

2013/2014

498

2014/2015

436

2015/2016

AFFALD FORDELT
I FRAKTIONER
METAL

0,7 %

af verdens fødevareproduktion
går til spilde et sted i værdikæden.
Servicesektoren med hoteller,
restauranter, institutioner og storkøkkener står for cirka
10 % af det samlede danske madspild. Euro Cater er en
medaktør i at finde nye løsninger til at bekæmpe madspild i
denne del af værdikæden.

1,1 %

15,9 %
PLAST

DAGRENOVATION

44,8 %
PAP & PAPIR

31,4 %

Madspild
Madspild er en global udfordring, der i høj grad skal løses
lokalt. Vi er parate til at tage et medansvar for at nedbringe
det, hvor vi har indflydelse. Der kan arbejdes konkret med
vaner og metoder i køkkenet, men der er også behov for at
tænke nye emballageformer, nye måltids- og serveringsformer og nye håndteringsmetoder. Derfor er det et emne,
vi vil arbejde med på både den korte og den lange bane.

60 %

ANDET

ORGANISK INKL.
EMBALLAGE

4,8 %

Behov for nye bæredygtige emballageløsninger
Vi beskytter frugt og grønt med ekstra emballage under
transport for at sikre varens kvalitet ved ankomst hos
kunden. Dette er et eksempel på en emballageudfordring,
som vi ønsker at bidrage til at gentænke og finde mere
bæredygtige løsninger på i samarbejde med kunder og
leverandører.

Formål
Vi ønsker at nedbringe madspild internt i vores egen drift
og hjælpe vores kunder og leverandører til, at de kan nedbringe madspild i deres del af værdikæden.

TRÆ

1,2 %

Affald
Da plukning af varer til ordre er en væsentlig del af vores
kerneaktivitet, forekommer der relativt store mængder af
især pap- og plastaffald i vores drift. Vi har i årevis arbejdet
med sortering og returnering til genbrug. Der er dog ingen
tvivl om, at vi kan løfte det endnu længere, og som en del af
vores nye CSR-strategi vil vi have udvidet fokus på affaldsområdet.

Kilde: www.Stopspildafmad.dk
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ÅRETS RESULTATER
ENERGI

• ISO 14001-certificering af tre nye afdelinger.

TRANSPORT

• Implementering af it-system til kørselsoptimering i flere lokale afdelinger.

AFFALD & MADSPILD

• Udpeget som strategisk fokusområde med handlingsplan.

MÅLSÆTNINGER
FOKUS

MÅL

HANDLINGER

ENERGI

• Reducere elforbruget og
øge andelen af vedvarende
energi.

• Løbende vurdering af og investering i klima- og økonomisk rentable løsninger.
• Indførelse af miljø- og klimaoptimerede løsninger (fx
CO2-anlæg, LED-belysning) ved nybyg og renoveringer.

• Revidering af eksisterende miljøpolitik.

TRANSPORT

• Øge kørsels- og brændstofeffektiviteten.

• Træning af chauffører i brændstofoptimeret kørsel
og trafiksikkerhed.
• App til kørselsoptimering.
• Politik for trafiksikkerhed.

AFFALD &
MADSPILD

• Øget genanvendelse af
mulige affaldsfraktioner og
organisk affald.

• Udvikling af affalds- og madspildsstrategi.
• Affaldsanalyse.
• Mål for bioforgasning af organisk affald.
• Fremme afsætning af datovarer.
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GOD

ARBEJDSPLADS
Euro Cater er en decentral organisation med en udstrakt
grad af selvbestemmelse i de enkelte datterselskaber/
afdelinger. Det giver et stort lokalt engagement blandt
ledere og medarbejdere, som blandt andet viser sig i et
stort antal initiativer på de enkelte arbejdspladser. Mange
af afdelingerne er engageret i blandt andet sport, vægttabsordninger og rygestopkurser.
Både Dansk Cater og Svensk Cater har de seneste mange
år haft incitamentsprogrammer, hvor hovedparten af de
fastansatte medarbejdere modtager en årlig bonus med
udgangspunkt i afdelingens finansielle resultat. Dette
incitamentsprogram og en udstrakt grad af lokal selvbestemmelse ser vi som grundpiller i vores stærke interne
kultur, og det kendetegner måden, alle tager medansvar
for virksomheden, ressourcerne og hinanden på.
I CSR-strategien har vi valgt at bygge videre på udviklingen
af Euro Cater som en god arbejdsplads gennem fokus på
kompetencer, fællesskab og sikkerhed & sundhed, og aktiviteter for dette vil indgå i kommende rapporteringer.

Arbejdsmiljø
Det ligger naturligt for alle koncernens afdelinger at tage
hånd om arbejdsmiljøet for at forebygge arbejdsskader
og slitage hos medarbejderne. En del af arbejdsfunktionerne indebærer tunge løft og skub, når varerne skal
distribueres på lageret og ud til kunden, og vi har også

medarbejdere, der arbejder i køle- og fryserum. Derfor
investerer vi hele tiden i moderne hjælpemidler, der kan
aflaste det fysiske arbejde mest muligt.

Formål
Vi ønsker fortsat at udvikle Euro Cater til en god, sund
og udviklende arbejdsplads, der kan skabe økonomisk
og bæredygtig værdi for kunder, medarbejdere og leverandører.
Antikorruption
Korruption er kriminelt og skadeligt for samfundet.
Euro Cater vil kæmpe mod korruption, hvor vi kan, og har
udarbejdet en politik for antikorruption. Desuden planlægger vi at indarbejde det i en code of conduct for medarbejdere og at uddanne medarbejdere primært inden for
indkøb og salg i dette. Antikorruption er indbygget i vores
code of conduct for leverandører og er derfor indarbejdet
som et fokusområde i vores leverandørrelationer.
Menneskerettigheder på arbejdspladsen
Euro Cater overholder som minimum den danske og
svenske lovgivning, også på medarbejderområdet. Herigennem overholder vi også alle internationale ILO-konventioner mv. for medarbejdere. Vi ser vores ansatte
som vores største aktiv og er fokuserede på at styrke
dem personligt og fagligt i forhold til deres arbejde i virksomheden.

VURDERING AF ARBEJDSMILJØ 2016 (DANMARK)
13 afdelinger

2 afdelinger

Vurderingen er tildelt ved Arbejdstilsynets screening af 18 afdelinger i den danske organisation pr. 6/9 2016.
Tre afdelinger (heraf to nyetablerede) har ikke modtaget arbejdsmiljøvurdering.
Opmærksomhedspunkter ved de to afdelinger med gul smiley er efterfølgende blevet udbedret.
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FORDELING PÅ
FUNKTIONER
Euro Cater har en lang tradition
for fortrinsvist at rekruttere
internt til ledende poster. Derfor
er det naturligt, at antallet af
kvinder i lederpositioner nogenlunde afspejler den samlede
kønsfordeling i koncernen. Som
grossistvirksomhed er hovedvægten af vores jobfunktioner
inden for lager og distribution,
som traditionelt tiltrækker
flest mandlige ansøgere. Det
afspejles derfor også i kønsfordelingen blandt virksomhedens medarbejdere.

2%

39 %

98 %

61 %
Chauffører:

9%
91 %

20 % 25 %
Kontor &
administration:

Lager & produktion:

55 %

ANTAL
MEDARBEJDERE

2.017

(i alt 2.476 målt i antal ansatte).

FORDELING
PÅ KØN

Mænd:

85 %

Mål og politikker for det
underrepræsenterede køn
Koncernens moderselskab har på nuværende tidspunkt
ingen kvindelige medlemmer i bestyrelsen. Vi har et mål
om at opnå mindst ét kvindeligt medlem blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer inden
udgangen af regnskabsåret 2017/18. I koncernens øverste
ledelsesgrupper er 14 ud af 120 ledere kvinder svarende
til ca. 12 %.

Kvinder:

15 %
Det er virksomhedens politik, at begge køn skal være
repræsenteret i virksomhedens ledelse. Personer til alle
ledelsesposter udpeges ud fra koncernens generelle
princip om bedst kvalificerede person til posten uanset
køn. Vi tilstræber, at begge køn skal være repræsenteret
ved sidste runde i rekrutteringsprocessen, såfremt det er
muligt ud fra ansøgerfeltet. Koncernen lægger generelt
vægt på, at der er lige muligheder for alle uanset køn,
etnicitet, religion og handicap.
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Hos os er det en karrierestilling og en
livsstil at være cateringchauffør. Det kræver
både personlighed og faglighed at være
kundernes daglige serviceperson og samtidig
være på farten med varer hele dagen.

ÅRETS RESULTATER
FÆLLESSKAB

• Lokale initiativer.

KOMPETENCER

• Klargøring af intern CSR-uddannelse.

SIKKERHED & SUNDHED

• Lokale sundhedsinitiativer.

• Uddannelse af chauffører.

• Investering i fysisk arbejdsmiljø.

MÅLSÆTNINGER
FOKUS

MÅL

HANDLINGER

FÆLLESSKAB

• Samarbejde på tværs af organisationen om CSR.

• Løbende investering i hjælpemidler til
fysisk arbejdsmiljø.
• Træning af sikkerhedsudvalg.

KOMPETENCER

SIKKERHED &
SUNDHED

• CSR integreres i relevante arbejdsfunktioner.

• Træning i politikker.

• Udvikling og implementering af
code of conduct for medarbejderne.

• Chaufføruddannelse.

• Grøn arbejdsmiljøsmiley i alle
afdelinger i Danmark.

• Løbende investering i hjælpemidler til
fysisk arbejdsmiljø.

• Lederuddannelse.
• CSR-forløb for Indkøb og salg.

• Træning af sikkerhedsudvalg.

EURO CATER

EURO CATER
BYGGER PÅ
LOKAL SELVBESTEMMELSE OG
INDFLYDELSE

GOD ARBEJDSPLADS
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VORES
CSR-SYSTEM

Vi har et veletableret ledelsessystem, der håndterer al
dokumentation af og opfølgning på vores ISO -14001- og
ISO 22000-certificeringer. Derudover håndterer vi alle øvrige
data i vores interne ERP-system.
Al dokumentation indsamles via
lokale ansvarlige, som også har
ansvaret for validiteten af data.

STATUS
POLITIKKER

IMPLEMENTERET

UNDER IMPLEMENTERING

Fødevaresikkerhed
Miljø & klima
Menneskerettigheder
Antikorruption
Leverandørkodeks
Medarbejderkodeks
Produktpolitik med
hovedfokus på økologi,
palmeolie, fisk &
skaldyr, dyrevelfærd
og lokale varer

VI LEVERER ...

EURO CATER

VORES CSR-SYSTEM
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HOVEDKONTOR

VIRKSOMHEDSPROFIL
ORGANISATION
Virksomhedens navn

Euro Cater Holding A/S.

Webadresse

Euro-cater.com.

Hovedkontor

Vidalsvej 6, 9230 Svenstrup J, Danmark.

Primære brands

AB Catering, BC Catering, inco, Cater Food, Cater Grønt, Dansk Cater, Svensk Cater.

Ejerforhold

Manny A/S ejer 65 %, og ICG EFV Luxembourg S.a.r.l. ejer 35 % af koncernen.

Antal medarbejdere

2.017 FTE.

RAPPORT
Rapporteringsperiode

1/10 2015 – 30/9 2016.

Rapporteringspraksis

Vi har rapporteret i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov,
artikel 99a og 99b.

Omfattede selskaber
i rapporten

Omfatter samtlige selskaber i Euro Cater-koncernen.

GOVERNANCE
Kontaktperson vedr. rapporten
og overordnet CSR-ansvarlig

Henrik Ellegaard, CFO.

... SOM KOKKEN ØNSKER
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