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FORORD

EURO CATER

RESPEKT
FOR MAD OG MENNESKER
I årets CSR rapport præsenterer vi de centrale punkter i den
CSR-strategi, som vi bygger vores samfundsansvar på, og
den fortsatte udvikling af Euro Caters CSR arbejde. Vi skeler
til Global Reporting Initiative (GRI) 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.
Mad og madkoncepter nyder stadig større bevågenhed i både
Danmark og Sverige. Det gør sig gældende hos både slutforbrugerne og faktisk i alle led fra jord til bord. Euro Cater sætter
en stor ære i at være med i denne udvikling, og er ydmyge
over den rolle vi indtager som leverandøren, der skaffer de
råvarer og løsninger, kunderne hver især har brug for.
Et af de områder vi har haft fokus på i det forgangne år er
bæredygtig palmeolie. Her har vi meldt os som en del af den

Steen D. Pedersen
CEO, Euro Cater/Dansk Cater

globale bevægelse RSPO (Roundtable on Sustainable Palm
Oil). Vi har desuden fået et skærpet fokus på at minimere
madspild, og har lanceret en ny webshop, hvor vi medvirker
til at sikre, at varer tæt på holdbarhedsdatoen får en øget
opmærksomhed og derfor i større omfang end hidtil bliver
solgt og dermed brugt til madlavning.
Som handelsvirksomhed har vi et naturligt stort fokus på
ansvarlig samhandel, og det vil vi gerne arbejde mere for
gennem vores indmeldelse i DIEH (Dansk Initiativ for Etisk
Handel).
Vi glæder os til at fortsætte CSR-rejsen sammen med vores
medarbejdere, kunder og leverandører.
God læselyst.

Henrik Ellegaard
CFO, Euro Cater

Lars Carlsson
CEO, Svensk Cater
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EURO CATER

OM

VIRKSOMHEDEN

Euro Cater er aktiv på foodservice markedet i Danmark og
Sverige. Gennem vores virksomhed med 36 afdelinger sælger
vi fødevarer, drikkevarer og nonfoodartikler til alle former for
professionelle private og offentlige køkkener, restauranter,
cafeer, storkantiner, plejehjems- køkkener, kroer, sygehuse,
bagere, slagtere og cafeterier. Fra den mindste pølsevogn til
de største køkkener.

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

SAMFUNDSANSVAR
Der kører dagligt flere hundrede lastbiler ud fra vores køle- og frysehuse
med mad til danske og svenske køkkener. Vi er klar over at det ikke kan
lade sig gøre uden, at vi påvirker verden
omkring os.
Ved en målrettet indsats for den enkelte
gruppe af interessenter, forsøger vi at
minimere de negative effekter vi måtte
forårsage.

KUNDER
MILJØ OG
KLIMA

MYNDIG
HEDER

FORBRU
GERE
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CATER

LOKAL
SAMFUND

LEVE
RANDØRER

ANSATTE
EJERE
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VORES CERTIFICERINGER
Vi ønsker at sikre tryghed for kunderne, når de handler
med os. Derfor arbejder vi konstant med at professionalisere vores processer og kontrolprocedurer efter anerkendte
kvalitetsstandarder.

For at kunne tilbyde alle kunder fisk og skaldyr fra bæredygtigt fiskeri, har vi i 2016/17 gennemført de sidste
certificeringer, så samtlige afdelinger i koncernen nu er
MSC/ASC-certificeret.

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 to afdelinger, som forventes
certificeret i løbet af 2017/2018.

Koncernen har nu følgende certificeringer:

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

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

* En nyopkøbt afdeling
ventes certificeret i
2017/2018.

* To afdelinger
ventes certificeret i
2017/2018.
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ØKONOMI
Omsætning:

EBITDA:

Egenkapital:

8.784 609 1.403
mio. DKK.

mio. DKK.

GÄLLIVARE

mio. DKK (ultimo året).

MEDARBEJDERE

LULEÅ

2.191

SKELLEFTEÅ

fuldtidsstillinger.

1.479 712
i Danmark.

ÖRNSKÖLDSVIK

i Sverige.

ÖSTERSUND

AFDELINGER

SUNDSVALL

• 33 distributionsafdelinger
• 3 inco cash & carry-forretninger.
SÖDERHAMN

LASTBILER

400
Danmark:
Cirka

VÄSTERÅS
KARLSTAD
ÖREBRO

Sverige:
Cirka

300 100

LINKÖPING
UDDEVALLA

GÖTEBORG
MÖLNLYCKE

SELSKABER

AALBORG

AB Catering
BC Catering
Inco
Cater Grønt

SVENSTRUP
EURO CATER HQ

Nordsjöﬁsk

KALMAR

HERRUP

HOLSTEBRO

ÄNGELHOLM
HERNING

AARHUS

SKANDERBORG

Cater Food
Svensk Cater

GÄVLE

BORLÄNGE

Antal egne lastbiler:
Cirka

RIBE

KOLDING

LÖDDEKÖPINGE
ROSKILDE
KØBENHAVN

ODENSE SLAGELSE

MALMÖ

STOCKHOLM
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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.
CSR-strategien er blevet til i en dynamisk proces med
desk research, drøftelser og prioriteringer i ledelsen samt i
bestyrelserne for Dansk Cater og Svensk Cater, efterfølgende
bearbejdning og godkendelse i Euro Caters styregruppe
for CSR.

På baggrund af alle analyser - herunder
risikoanalysen - har vi summet denne
viden op i en væsentlighedsanalyse,
som viser hvilke CSR-områder, der har
størst betydning for både Euro Cater og
vores omverden. Altså de områder vi
bør prioritere i CSR-strategien.

Som grundlag for strategiprocessen har vi gennemført en
række analyser, heriblandt en risikoanalyse over de områder,
hvor vi har et – eller risikerer at få – et negativt aftryk på
verden. Vi ser det som vores ansvar at prøve at minimere
disse negative aftryk. Vi følger løbende disse risici for at sikre,
at vi udviser rettidig omhu, og dermed minimerer eller helt
eliminerer risici og deres eventuelle følgevirkninger.

De væsentligste CSR-områder for Euro
Cater og vores interessenter fra nedenstående figur har vi grupperne fødevaresikkerhed, leverandørstyring, bæredygtigt sortiment, energi, transport, affald
og madspild, fællesskab, sikkerhed &
sundhed, og kompetencer.

Det folder vi ud gennem disse tre fokusområder:
›› Bæredygtig samhandel
›› Bæredygtig drift
›› God arbejdsplads
som ses af vores CSR strategihus.

Høj

VÆSENTLIGHEDSANALYSE
Transparens

Privatliv

Menneskerettigheder

Fødevaresikkerhed

Arbejdssikkerhed
Diskrimination Arbejdssundhed
Kemikalier Partikeludledning
Traﬁksikkerhed
Antikorruption
Miljøforurening
Lokalsamfund
Dyrevelfærd
Markedsføring
Madspild
Jobskabelse
Vedvarende energi
Økologi
Soja
Vandforbrug Elforbrug
Palmeolie
Lokale varer
Mangfoldighed
Varmeforbrug
Bæredygtige ﬁsk

Væsentlighed for Euro Caters interessenter

Skat

CO2 udledning

Genbrug

Ressourceforbrug

Lav

Uddannelse

Lav

Væsentlighed for Euro Cater

Høj

9

10

CSR-RAPPORT

CSR-STRATEGI

EURO CATER

RISIKOANALYSE
LANDBRUG
& RÅVARER

MILJØ

KLIMA

MENNESKERETTIG
HEDER

ANTI
KORRUPTION

TRANSPORT

EURO CATER

KUNDER

›› Kemikalier

›› Kemikalier

›› Luftforurening

›› El-forbrug

›› Returemballage

›› Vandforbrug

›› Vandforbrug

›› Dyrevelfærd

›› Madspild og affald

›› Spildevand

›› Spildevand

›› Spild og svind

›› Miljøbelastende
produkter

›› Affald og genbrug

›› Affald og genbrug

›› Råvareanvendelse

›› Råvareanvendelse

›› Forurening

›› Forurening

›› Dyrevelfærd

›› Dyrevelfærd

›› Produktions
metoder

›› Produktions
metoder

›› Palmeolie

›› Palmeolie

›› Soja

›› Soja

›› Kaffe

›› Kaffe

›› Miljøulykker

›› Miljøulykker

›› Madspild

›› Madspild

›› Madspild
›› Affald og genbrug
›› Sortimentssammensætning
›› Emballage

›› CO2-emission

›› CO2-emission

›› CO2-emission

›› CO2-emission

›› Fossile
brændstoffer

›› Fossile
brændstoffer

›› Fossile
brændstoffer

›› Fossile
brændstoffer

›› Arbejdstagerforhold

›› Arbejdstagerforhold

›› Arbejdstagerforhold

›› Arbejdstagerforhold

›› Fødevaresikkerhed

›› Børne-/
tvangsarbejde

›› Tvangsarbejde

›› Tvangsarbejde

›› Trafiksikkerhed

›› Sundhed

›› Aflønning

›› Aflønning

›› Aflønning

›› Markedsføring

›› Fødevaresikkerhed

›› Trafiksikkerhed

›› Lokalsamfund

›› Fødevaresikkerhed

›› Fødevaresikkerhed

›› Arbejdssikkerhed

›› Arbejdssikkerhed

›› Arbejdssikkerhed

›› Arbejdssikkerhed

›› Sundhed

›› Sundhed

›› Sundhed

›› Sundhed

›› Bestikkelse

›› Bestikkelse

›› Bestikkelse

›› Bestikkelse

›› Korruption

›› Gaver

›› Gaver

›› Gaver

›› Fødevaresikkerhed
›› Lokalsamfund

ARBEJDS
TAGER
RETTIG
HEDER

PRODUKTION
& INDUSTRI

›› Transparens

›› Transparens

›› Gaver
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STRATEGIHUS

FN’s bæredygtighedsmål nummer 12: Ansvarligt forbrug og ansvarlig produktion

BÆREDYGTIG
SAMHANDEL
›› Fødevaresikkerhed
›› Leverandørstyring
›› Bæredygtigt sortiment

BÆREDYGTIG
DRIFT
›› Energi
›› Transport
›› Affald & madspild

GOD
ARBEJDSPLADS
›› 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.

Vi har studeret de 17 bæredygtighedsmål og tilhørende
undermål, som FN har defineret. Vi vurderer, 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. Alt dette indgår i mål
nummer 12, som derfor er det centrale bæredygtighedsmål
i vores CSR arbejde.
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BÆREDYGTIG
SAMHANDEL

Vi har valgt følgende tre hovedspor til at sikre en struktureret
udvikling af bæredygtig samhandel: fødevaresikkerhed, leverandørstyring og bæredygtigt sortiment.

respekt for menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensyn
til miljø og klima, samt etisk virksomhedsledelse, herunder
antikorruption, diskrimination og governance.

Dansk Cater er medlem af DIEH
(Dansk Initiativ for Etisk Handel)
DIEH er en dansk organisation, hvis formål det er at fremme
etisk international handel. Det indebærer et skarpt fokus på

www.dieh.dk

FØDEVARESIKKERHED
Udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os over for kunderne, er 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 (to afdelinger er under
forberedelse til certificering).
I det forløbne år har vi fået re-certificeret vores afdelinger i ISO 22000

– hvilket sker hvert tredje år - og herunder har vi revideret vores politik for
fødevaresikkerhed.
Som en del af vores certificering i fødevaresikkerhed (ISO 22000) har vi i det
forløbne år gennemført interne audits i
samtlige afdelinger, og vi har desuden
haft eksterne og uafhængige tredjeparts audits i alle afdelinger.

Antal elitesmileyer
Samtlige afdelinger i Danmark
er tildelt en elitesmiley (opgjort
september 2017).
I Sverige findes ikke et tilsvarende
system.

EURO CATER

BÆREDYGTIG SAMHANDEL
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LEVERANDØRSTYRING
Indkøbene i koncernen er koncentreret med ca. 80 % hos større, velkendte mærkevareleverandører, som
vi har samarbejdet med i mange år. De
sidste ca. 20 % af indkøbene sker hos
en meget bred kreds af samhandelspartnere. Derfor har vi fokus på at sikre
et højt niveau i leverandørernes tilgang
til samfundsansvar. Det gør vi gennem
vores leverandørstyring.

Menneskerettigheder og a ntikorruption
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. Vi har desuden udarbejdet en
antikorruptionspolitik, som både gælder
for os selv og vores leverandører.

Implementeringen af disse politikker
sker i dialog med leverandørerne og
indgår i faste opfølgningsprocedurer.
Hovedværktøjet er vores Leverandør
Code of Conduct, som vi over tid vil
bede leverandørerne om at tiltræde. I
Danmark har leverandører, der repræsenterer 38% af indkøbsmængden indtil
videre tiltrådt vores Leverandør Code
of Conduct, og i Sverige udgør andelen
15%. Samlet har vi tiltrædelse fra 30%
af indkøbsmængden.

Leverandørstyring sat i system
Vi stiller formelle krav til ansvarlighed
hos vores leverandører og arbejder
systematisk med registrering, kontrol, opfølgning og videreudvikling af
de enkelte samarbejder. Derfor har vi
udviklet et system til risikovurdering
af de enkelte leverandører. I Danmark
har vi risikovurderet leverandører, der
repræsenterer 90% af den samlede

indkøbsmængde, og i Sverige har vi
nået 15 % af indkøbsmængden. Samlet
har vi risikovurderet leverandører,
der repræsenterer 63% af indkøbsmængden. Vi risikovurderer løbende
alle nye leverandører, og målet er på
sigt at have alle leverandører vurderet.

Uddannelse af indkøbere
I Dansk Cater har vi gennemført et
internt introduktionsprogram til vores
indkøbere med fokus på ansvarlig
indkøb. På dette 2-dages kursus har
vi fokus på vores overordnede samfundsansvar, indkøbspolitikkerne, vores
Leverandør Code of Conduct, sortiment
og hvordan vi kan sikre et stadigt bedre
og mere ansvarlig leverandørsamarbejde. Alle indkøbschefer fra de 13
distribuerende afdelinger deltog i dette
forløb. Et tilsvarende set-up forventes
udviklet til de svenske indkøbere.

BÆREDYGTIGT SORTIMENT
Vi ønsker at være på forkant med varer
og løsninger, som gør det let for kunderne at træffe et bæredygtigt valg. Det
skal som kunde fortsat være muligt at
få netop de varer, som kunden ønsker.
Men vi vil gøre hvad vi kan for at gøre
det let og attraktivt for kunderne at
træffe de bæredygtige valg. Det mener

vi er den rigtige tilgang til at ændre forbrugsvanerne i fødevarebranchen på
både den korte og den lange bane.

Krav til produkter og sortiment
Vores produktpolitik omfatter områder
som økologi, dyrevelfærd, fisk & skaldyr,
lokale varer og palmeolie. Den hjælper

os løbende 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.
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Et af vores fokusområder er palmeolie,
som har en stor indvirkning på miljø,
klima og biodiversitet. I koncernen er
der en lokation, som anvender palmeolie i produktionen, og her er det udelukkende RSPO certificeret olie som
anvendes.
At sikre bæredygtige bestande af fisk er
også et fokusområde. At denne grund

har vi certificeret samtlige afdelinger
i Danmark og Sverige med både MSC
(bæredygtige vildtfangede fisk) og ASC
(bæredygtige opdrættede fisk). Vi kan
således tilbyde produkter fra garanteret bæredygtigt og skånsomt fiskeri
overalt i virksomheden. Som en del af
vores MSC/ASC certificering har vi i det
forløbne år gennemført interne audits i
samtlige afdelinger, og vi har desuden

haft eksterne og uafhængige tredjeparts audits.
Alle vores svenske afdelinger er blevet
internt og eksternt auditerede på den
svenske økologiske KRAV certificering, som sikrer et højt niveau på dyrevelfærd, sundhed, socialt ansvar og
klimapåvirkning.

ÅRETS RESULTATER
2016 / 2017
FOKUSOMRÅDE

FØDEVARE
SIKKERHED
POLITIK

MÅL

HANDLING

RESULTAT

›› Alle afdelinger ISO
22000-certificeres

›› ISO 22000 certificeringsproces
i Inco Glostrup samt 2 afdelinger i SC (afsluttes næste år)

›› Inco Glostrup ISO 22000
certificeret

›› Løbende fokus på
forbedringsmuligheder

›› Intern auditproces
›› Ekstern auditproces

›› Fødevaresikkerhed

›› Kortlægning af egen produktion ift. fødevaresikkerhed
›› Evalueringsproces af
fødevaresikkerhedspolitik

›› Alle andre afdelinger (på nær
to) ISO 22000 recertificeret
›› 36 interne ISO 22000 audits
gennemført
›› 35 eksterne ISO 22000 audits
gennemført
›› Overblik over fødevaresikkerhed
i egen produktion (ifm.
recertificering)
›› Fødevaresikkerhedspolitik
revideret
›› Alle danske afdelinger modtog
elitesmiley

LEVERANDØR
STYRING
POLITIK

›› Menneskerettigheder
›› Arbejdstager
rettigheder

›› 20% af leverandører (målt på
volumen) har tiltrådt code of
conduct
›› 75% af leverandørerne (målt på
volumen) risikovurderet
›› Målsætninger og KPIer for
politikker

›› Anti-korruption

BÆREDYGTIGT
SORTIMENT
POLITIK

›› Produktpolitik

›› Code of Conduct oversat til
svensk
›› Udsendelse af Code of Conduct
til udvalgte leverandører
›› Risikovurdering af eksisterende
leverandører
›› Uddannelse af indkøbere i
leverandørstyring

›› 30% af leverandører (målt på
volumen) har tiltrådt code of
conduct
›› 63% af leverandørerne (målt på
volumen) risikovurderet
›› 13 indkøbere uddannet i
leverandørstyring

›› Fremme afsætning af bæredygtige varer

›› Launch af ny webshop med
promovering af bl.a. økologi

›› Bæredygtige varer promoveret
på ny webshop

›› Alle afdelinger MSC/ASC
certificeret

›› MSC/ASC certificeringsproces

›› MSC/ASC certificering af alle
afdelinger

›› Målsætninger og KPI´er for
produktpolitikker

›› Kortlægning af indhold af palmeolie i egen produktion
›› Uddannelse af indkøbere
i udvikling af bæredygtigt
sortiment
›› Uddannelse af sælgere i bæredygtigt salg

›› Overblik over brug af palmeolie i egenproduktion, samt
udfasning af ikke certificeret
palmeolie
›› 13 indkøbere uddannet i udvikling af bæredygtigt sortiment
›› 104 sælgere uddannet i bæredygtigt salg

EURO CATER

Rådgivning, salg og markedsføring
af bæredygtighed
Vi er opmærksomme på, at vi som
grossistvirksomhed har et medansvar
for at inspirere kunderne til at træffe
bæredygtige indkøbsvalg.
I vores tilbudsaviser har vi større fokus
på at lave kampagner for bæredygtige
varer, og i det forløbne år har vi lanceret
en ny version af vores webshop, hvor
der er øget fokus på kampagner med
bæredygtige varer, samt salg af varer
tæt på holdbarhedsdatoen, som ellers
kunne havne som madspild.
Som støtte til disse tiltag har vi fået
et større fokus på at sikre at vores

produktdatabase indeholder de relevante informationer om bæredygtighed.

Træning og uddannelse
For at skubbe flere bæredygtige varer
ud på markedet træner og uddanner
vi løbende vores medarbejdere. Som
ovenfor nævnt har vi afholdt et 2-dages
kursus for vores indkøbere for at sikre
et mere bæredygtigt sortiment.
Desuden har vi haft godt 100 af vore
danske salgskonsulenter på et kursusforløb, hvor formålet var at skabe rammerne for en bedre rådgivning, salg og
markedsføring af bæredygtige varer. Et
tilsvarende kursusforløb er under udvikling til de svenske salgskonsulenter.

BÆREDYGTIG SAMHANDEL
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RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil)
RSPO er en global organisation, der
arbejder med alle led af værdikæden for
at sikre at så stor en del af det globale
forbrug af palmeolie er bæredygtigt.
RSPO har udviklet et sæt af retningslinjer, der sikrer, at den certificerede
palmeolie er produceret bæredygtigt.
RSPO har over 3.000 medlemmer globalt – heriblandt Euro Cater.

MÅLSÆTNINGER
2017 / 2018
FOKUSOMRÅDE

FØDEVARE
SIKKERHED

MÅL

PLANLAGTE HANDLINGER

›› 2 afdelinger i Sverige ISO 22000 certificeres

›› ISO 22000 certificeringsproces for 2 svenske
afdelinger

›› Interne audits i alle afdelinger gennemført
›› Eksterne audits gennemført i alle afdelinger

POLITIK

›› Alle danske afdelinger modtager elitesmiley

›› Fødevaresikkerhed

LEVERANDØR
STYRING
POLITIK

›› Menneskerettigheder
›› Arbejdstager
rettigheder

›› 40% af leverandører (målt på volumen) har underskrevet code of conduct

›› Gennemføre eksterne ISO 22000 audits på alle
lokationer
›› Gennemføre interne ISO 22000 audits på alle
lokationer

›› Udsendelse af Code of Conduct til udvalgte
leverandører

›› 70% af leverandørerne (målt på volumen)
risikovurderet

›› Risikovurdering af eksisterende og nye
leverandører

›› Fortsat uddannelse af indkøberne i
leverandørstyring

›› Udvikle selvevaluering

›› Uddannelse af flere indkøbere i leverandørstyring

›› Selvevaluering udviklet

›› Anti-korruption

BÆREDYGTIGT
SORTIMENT
POLITIK

›› Produktpolitik

›› Økologi promoveret på webshop

›› Promovering af bl.a. økologi på webshop

›› Indhold af MSC/ASC-certificerede varer i egen
produktion kortlagt

›› Kortlægning af indhold af MSC/ASC-certificerede
varer i egen produktion

›› Fortsætte med at uddanne indkøberne i udvikling
af bæredygtigt sortiment

›› Uddannelse af indkøbere i udvikling af bæredygtigt sortiment

›› Fortsætte med at uddanne sælgerne i bæredygtigt salg

›› Uddannelse af sælgere i bæredygtigt salg
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EURO CATER

BÆREDYGTIG
DRIFT

Euro Cater betjener kunder fordelt fra den nordligste spids af
Sverige til den sydligste krog af Danmark. Vi opererer lokalt
fra vores 36 afdelinger og yder udstrakt og fleksibel service
til kunderne. Vi har identificeret tre områder, hvor vores virksomhed medfører et aftryk på omgivelserne, og som vi derfor
har prioriteret i vores CSR-strategi: energi, transport og affald
& madspild.

ISO 14001
Alle afdelinger er certificerede efter ISO 14001, på nær en
enkelt nyopkøbt afdeling, som er i proces til at blive certificeret. Vi har gennemført interne og eksterne audits i alle afdelinger i løbet af året.

Miljø- og klimapolitik
I årets løb har vi udviklet en klimapolitik, hvor målet er
løbende at mindske vores belastning på klimaet bl.a. ved at
rette særlig opmærksomhed på minimering af spild, energioptimering og en lang række andre tiltage i den daglige drift
af virksomheden.
Desuden har vi revideret vores miljøpolitik. Formålet med den
er, at vi nedsætter miljøbelastningen bl.a. via mindre madspild, genbrug af ressourcer hvor det er muligt samt mange
andre områder, hvor fællesnævneren er at mange små tiltag
tilsammen kan have en relativ stor positiv effekt.

ENERGI
Euro Cater blev første gang certificeret
efter ISO 14001 i 2003 og har siden
implementeret det i hele koncernen.
Herigennem arbejder vi med vedvarende miljø- og energiforbedringer, herunder et fokus på at mindske energiforbruget. Vores miljø- og klimapåvirkning
i egen drift sker primært igennem
transportaktiviteter og drift af køle/
fryseanlæg.

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
løbende.

I år er en af vore afdelinger overgået til
CO2 køling, hvilket mindsker den negative effekt på klimaet. Og en del afdelinger har i årets løb skiftet belysning
til LED.
Som et resultat har vi set et fald i
 lforbrug pr. omsætningskrone på 11%
e
over de seneste 4 år.

ELFORBRUG

Totalt forbrug 37,2 mio. kWh.

4.684

2013/2014
2014/2015

4.345

2015/2016

4.192

2016/2017

4.159

Forbrug i kWh pr. mio. DKK omsætning.

EURO CATER
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TRANSPORT
Euro Cater tilbagelægger årligt 12,9
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 tre forhold: trafiksikkerhed, miljø og klima.

Transportpolitik og
trafiksikkerhed
Vi har netop udarbejdet en ny transportpolitik, som skal medvirke til at vi dels
bidrager til at øge trafiksikkerheden og
dels at de miljømæssige belastninger
reduceres mest muligt.
Med hundredevis af lastbiler, der hver
dag bevæger sig rundt i byernes gader,
er vi meget bevidste om vores ansvar
for at minimere risiciene for uheld i trafikken. Vi uddanner vores chauffører i
trafiksikkerhed, og som en del af vores
transportpolitik arbejder vi med regler
og gode skikke samt eksempler til efterlevelse blandt vores chauffører.
Vi investerer løbende i nye tekniske
løsninger, der kan forhindre uheld,
og følger løbende udviklingen i nyt
udstyr og systemer som kan bidrage
både med øget sikkerhed og mindsket
miljøbelastning.

Vi ønsker at arbejde
for bæredygtighed og
trafiksikkerhed i vores
transport og herunder
indføre bedre løsninger,
efterhånden som de
bliver tilgængelige.
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BIDRAG TIL
ØGET TRAFIK
SIKKERHED FOR
BØRN OG UNGE
Euro Cater har ca. 400 lastbiler, som
hvert år tilbagelægger mange kilometer
på vejene, når de distribuerer vores
varer. Det gør transport til et væsentligt
tema inden for ansvarlighed hos Euro
Cater. Vi ønsker at hjælpe med at gøre
trafikken endnu mere sikker. Derfor
donerer vi i Danmark penge til Rådet for
Sikker Trafik og landets skolepatruljer.
Vi håber, at vores bidrag er med til at
styrke arbejdet rundt i landets skolepatruljer, som hver dag gør en kæmpe
indsats og være med til at sikre færre
trafikulykker med børn og unge indblandet, fortæller Hanne Frøkjær fra
Euro Cater.
Resultatet af dette års Skolepatrulje
kampagne viser et flot engagement fra
brugerne på Facebook. Konkurrencen
og budskabet er kommet langt omkring.
På Facebook har vi nået næsten 10.000
mennesker og mere end 500 mennesker
har valgt at r eagere på opslaget på den
ene eller anden måde.

EURO CATER

Klima og miljø
Diesellastbiler udskiller en del usunde
partikler, og vi forsøger løbende at minimere partikeludledningen. Bl.a. ved at
stille krav til miljøvenlighed/euronorm
ved køb af nye biler og foretager installation af partikelfiltre på ældre lastbiler.

Vi uddanner vores chauffører i miljøvenlig kørsel, og har i flere afdelinger investeret i overvågningssystemer i lastbilerne, som hjælper
og guider chaufføren til at køre
så miljørigtig som muligt under
de givne forhold. De foreløbige

BÆREDYGTIG DRIFT
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resultater viser forbedringer vedrørende bl.a. mindre tomgangskørsel
og lavere brændstofforbrug generelt.
Kørselsoptimeringssystemerne vil blive
udbredt til flere afdelinger i de kommende år.

KØRSEL OG BRÆNDSTOF

Euro Cater har i 2016/2017 kørt 12,9 mio. km i egne biler. Svarer til 323 gange rundt om jorden.

2013/2014

3,01

2014/2015

3,00
2,94

2015/2016

2,97

2016/2017
Kørselseffektivitet (km pr. liter diesel).

AFFALD OG MADSPILD
Når tonsvis af fødevarer hver dag modtages, transporteres og distribueres
kræver det en del emballage. Og med
fokus på en meget høj fødevaresikkerhed vil der også forekomme en del
madspild. Dette spild af ressourcer er
højt på vores dagsorden. Det kræver
målrettede strategier og løsninger
på tværs af værdikæden at minimere
affald og madspild.

Vi ønsker hvor det er muligt at øge
brugen af cirkulære affaldsløsninger, så
det på sigt bliver muligt at genanvende
flest mulige former for affald. Samtidig
har vi indledt undersøgelse af hvilke
affaldsfraktioner vi håndterer, herunder
hvordan denne fraktion defineres og
behandles hos vores tilknyttede renovationsselskaber. Denne analyse vil fortsætte i 2017/18.

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.

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. Vi har stillet

skarpt på madspild internt i vores egen
drift samt ved at hjælpe vores kunder
til, at de kan nedbringe madspild i deres
del af værdikæden.
Vi har i det forgangne år åbnet en ny
webshop, hvor varepartier, som er tæt
på at overskride sidste salgsdato, promoveres. Med dette tiltag forventer vi i
de kommende år at en mængde varer,
som ellers risikerer at blive til madspild,
i stedet vil blive solgt og anvendt hos
vores kunder.
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AFFALD
Affaldsmængde (i tons).

Affald i kilo (pr. mio. DKK omsætning).

3.549

2013/2014

4.000

2014/2015

3.709

2015/2016

4.358

2016/2017

471

2013/2014

498

2014/2015

436

2015/2016

513

2016/2017

Den stigende mængde affald i perioden kan være påvirket af, at detaljeringsgraden og
procedurerne for registrering af affald løbende er blevet mere finmasket.

AFFALD FORDELT I
FRAKTIONER

50

2015/16

36,0 %

2016/17

31,1 %

40

24,0 %

30

20

4,2 %

10

0,8 % 1,2 % 2,6 %

0

DAG
RENOVATION

PAP & PAPIR

PLAST

ORGANISK
INKL.
EMBALLAGE

METAL

TRÆ

ANDET

MATAKUTEN – MINDRE MADSPILD,
FLERE MÆTTE MUNDE
I Gävle samarbejder vores lokale afdeling med den svenske
organisation Matakuten. Når vi har madvarer, som er ved
at gå på datoen, ringer vi til Madakuten. Så kommer de og

henter det, og deler maden ud til lokale, der har svært ved at
få økonomien til at strække. Det giver mindre madspild, og
flere mætte munde.

EURO CATER

BÆREDYGTIG DRIFT

CSR-RAPPORT

ÅRETS RESULTATER
2016 / 2017
FOKUSOMRÅDE

MÅL

HANDLING

RESULTAT

ENERGI

›› Reducere elforbruget og øge
andelen af vedvarende energi

›› Investeret i CO2 anlæg
›› Investeret i LED belysning

›› Har medført et fald i
elforbruget

›› Øge kørsels- og
brændstofeffektiviteten

›› Udarbejdet anbefaling til
indkøb af lastbiler

›› Anbefaling for indkøb af lastbiler udviklet

POLITIK

›› Klimapolitik

TRANSPORT
POLITIK

›› Chauffører trænet i
kørselsadfærd

›› Miljøpolitik

›› Transportpolitik udviklet

›› Klimapolitik

›› App/IT system til kørselsoptimering afprøvet i flere
afdelinger

›› Transportpolitik

AFFALD
& MADSPILD

›› Øget genanvendelse af mulige
affaldsfraktioner og organisk
affald

POLITIK

›› Promovering af datovarer på ny
webshop
›› Gennemgang af affaldsfraktioner for de enkelte afdelinger

›› Overblik over nuværende
og potentielle fraktioner på
de enkelte afdelinger og
renovationsselskaber

›› Miljøpolitik
›› Klimapolitik

MÅLSÆTNINGER
2017 / 2018
FOKUSOMRÅDE

MÅL

PLANLAGTE HANDLINGER

ENERGI

›› Fortsat reducere elforbrug ved investering i mere
energi effektive systemer og LED belysning

›› Lokale forbedringer af energiforbrug

›› Gennemført interne og eksterne ISO 14001 audits
på alle lokationer

›› Gennemføre interne og eksterne ISO 14001
audits på alle lokationer

POLITIK

›› Klimapolitik

TRANSPORT

›› Energiforbrug analyse i alle danske afdelinger

›› Miljøpåvirkning fra transport analyseret

›› Gennemgang af miljøpåvirkning fra transport

›› Trafiksikkerhed øget

›› Uddannelse af chauffører
›› Indkøb af sikrere lastbiler

POLITIK

›› Miljøpolitik
›› Klimapolitik
›› Transportpolitik

AFFALD
& MADSPILD
POLITIK

›› Miljøpolitik
›› Klimapolitik

›› Øge kendskabet til webshop for datovarer

›› Fortsætte promovering af datovarer

›› Fraktionering af affald optimeret

›› Yderligere fraktionering af affald lokalt
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GOD
ARBEJDSPLADS

Vi ønsker løbende at videreudvikle Euro Cater som en god,
sund og udviklende arbejdsplads, der kan skabe økonomisk og bæredygtig værdi for kunder, medarbejdere og leverandører. Det gør vi gennem et fokus på fællesskab, kompetencer og en sikker og sund arbejdsplads.

Fællesskab
Euro Cater er en decentral organisation med en udstrakt grad
af selvbestemmelse i de enkelte datterselskaber og 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, rygestopkurser og støtte til lokale initiativer.
Kompetencer
I en virksomhed hvor personlige relationer og en meget høj
grad af professionalisme er en helt klar nødvendighed, vil
man have et stærkt fokus på hele tiden at udvikle sine medarbejderes kompetencer.
Da vores CSR strategi er forholdsvis ny har vi det forgangne
år haft mest fokus på at uddanne vores medarbejdere i den

Mad til 80 konfirmationer
Vores afdeling i Aarhus har i årets løb samarbejdet med organisationen Børn & Unges Mærkesager om at gøre konfirmationsdagen for en række økonomisk pressede familier til en
festdag.
Firs familier med i alt 2.000 gæster fik en god oplevelse med
lækker mad og en uforglemmelig festdag.

generelle forståelse af samfundsansvar, vores politikker, og
hvad de konkret betyder for den enkeltes hverdag.
Vi har i 2016/17 tre gange haft 24 danske afdelingsledere
på CSR kursus. Vi har haft 13 indkøbere på to dages CSR
kursus. Og godt 100 salgskonsulenter har fået en introduktion til CSR og det at sælge et bæredygtigt sortiment. Vi vil
fremover fortsætte træning og uddannelse af vores medarbejdere – både i Danmark og Sverige.

Sikkerhed og sundhed
Vores 2.200 medarbejdere lægger en stor del af deres tid og
energi på arbejdet. Derfor skylder vi dem at sikre en sikker og
sund arbejdsplads, hvor man ikke kommer til skade, bliver
slidt ned eller får stress.
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.

Antikorruption
Korruption er kriminelt og skadeligt for samfundet. Euro
Cater kæmper mod korruption, hvor vi kan, og har udarbejdet
en politik for antikorruption. Desuden planlægger vi at indarbejde det i en kommende Medarbejder Code of Conduct,
og at uddanne medarbejdere primært inden for indkøb og
salg i dette. Antikorruption er desuden indbygget i vores
Leverandør Code of Conduct og er derfor indarbejdet som et
fokusområde i vores leverandørrelationer.

EURO CATER

Food Coordinator Uddannelsen
Hotel- og Restaurantskolen i København har
udviklet og sammensat uddannelsen, der giver
konkrete værktøjer til at løse problemer med madspild og madaffald i professionelle køkkener og
produktioner gennem hele værdikæden. Alle
Dansk Caters salgskonsulenter har gennemgået
uddannelsen, så de er i stand til at rådgive vore
kunder i kampen mod madspild.

VURDERING
AF ARBEJDSMILJØ
(DANMARK)

16 AFDELINGER
Vurderingen er tildelt ved Arbejdstilsynets screening af 16 afdelinger i den danske organisation. To afdelinger har ikke haft tilsyn
(opgjort september 2017).

Medarbejderundersøgelse
af arbejdsmiljø
I år har vi fokus på at arbejde mere aktivt med
det psykosociale arbejdsmiljø i Svensk Cater. Alle
medarbejdere har fået tilbudt at deltage i en undersøgelse, hvor de anonymt kan berette, hvordan de
oplever arbejdsmiljøet i virksomheden.
Med svarene får vi en viden om, hvordan medarbejderne i Svensk Cater har det og oplever deres
arbejdsplads, og vi kan anvende denne viden i
vores fortsatte arbejde med det psykosociale
arbejdsmiljø.

GOD ARBEJDSPLADS
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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.

1%

63%

99 %

CHAUFFØRER

20 %

11 %

KONTOR &
ADMINISTRATION

26 %

89%

LAGER &
PRODUKTION

ANTAL
MEDARBEJDERE

2.191

FORDELING
PÅ KØN

37%

54 %

MÆND

84 %

KVINDER

16 %
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Mål og politikker for det
underrepræsenterede køn
Vi har et mål om at opnå mindst ét kvindeligt medlem blandt de generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer i koncernens moderselskab inden udgangen af regnskabsåret 2017/18.
Vi har på nuværende tidspunkt 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ingen
er kvindelige. Vi er således ikke i 2016/17 kommet
tættere på at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Årsagen til dette er at den nuværende bestyrelse anses for at have de rette kvalifikationer og sammensætning i forhold til vores
strategiske udfordringer og planer. Målet om at få
minimum én kvinde i bestyrelsen vil blive opfyldt
ved enten ved at erstatte bestyrelsesmedlemmer
eller ved at udvide bestyrelsen med et eller flere
kvindelige medlemmer. En sådan udskiftning eller
udvidelse vil ske når den mest kvalificerede kandidat til en plads i bestyrelsen er en kvinde, og
når det findes relevant at udskifte et bestyrelsesmedlem eller udvide bestyrelsen.
I koncernens øverste ledelsesgrupper er 12 ud af
120 ledere kvinder svarende til 10 %.
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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ÅRETS RESULTATER
2016 / 2017
FOKUSOMRÅDE

MÅL

HANDLING

RESULTAT

FÆLLESSKAB

›› Samarbejde på tværs af organisationen om CSR

›› Lokale initiativer

›› Gennemførte lokale initiativer

KOMPETENCER

›› CSR integreres i relevante
arbejdsfunktioner

›› Uddannelse af sælgere

›› 104 sælgere uddannet i bæredygtigt sortiment

POLITIKKER

›› Udvikling og implementering af code of conduct for
medarbejderne

›› Uddannelse af ledere

POLITIKKER

›› Arbejdsforhold

›› Arbejdsforhold

SIKKERHED
& SUNDHED

›› Grøn arbejdsmiljøsmiley i alle
afdelinger i Danmark

›› Uddannelse af indkøbere

›› 13 indkøbere uddannet i udvikling af bæredygtigt sortiment
›› 69 ledere uddannet i CSR

›› Gennemgang af arbejdmiljø på
alle lokationer

›› Grøn miljøsmiley på alle danske
lokationer

POLITIKKER

›› Arbejdsforhold

MÅLSÆTNINGER
2017 / 2018
FOKUSOMRÅDE

FÆLLESSKAB

MÅL

PLANLAGTE HANDLINGER

›› Samarbejde på tværs af organisationen om CSR

›› Samarbejde på tværs af organisationen om CSR

›› Lokale initiativer

›› Lokale initiativer

›› Medarbejder Code of conduct udviklet

›› Udvikling af Medarbejder Code of Conduct

›› Grøn arbejdsmiljøsmiley i alle afdelinger i
Danmark

›› Udarbejdelse af inspirationskatalog for
arbejdssikkerhed

›› Inspirationskatalog for arbejdssikkerhed

›› Udarbejdelse af inspirationskatalog for
sygefravær

POLITIKKER

›› Arbejdsforhold

KOMPETENCER
POLITIKKER

›› Arbejdsforhold

SIKKERHED
& SUNDHED
POLITIKKER

›› Arbejdsforhold

›› Inspirationskatalog for sygefravær

EURO CATER

VIRKSOMHEDSPROFIL

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,
Nordsjöfisk

›› Ejerforhold

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

›› Antal medarbejdere

2.191 FTE.

RAPPORT
›› Rapporteringsperiode

1/10 2016 – 30/9 2017

›› 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.
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EURO CATER
HOLDING A/S
Vidalsvej 6
9230 Svenstrup
Danmark
Tel: +45 9637 2020

