Impact rapportering 2021
PROFILSERVICE A/S

Om rapporten
Denne rapport vedrører kalenderåret 2021. Rapporten er ProfilServices første impact-rapport og
dermed den første systematiske og holistiske rapportering på vores arbejde med bæredygtighed og
socialt ansvar.
Formålet med Impact-rapporten
Formålet med rapporten er at beskrive ProfilServices arbejde og aktiviteter for at gøre en positiv forskel i samfundet – socialt, miljømæssigt og ledelsesmæssigt, også kaldet ESG-området (environmental, social, governance). Rapporten giver således indsigt i vores fremskridt for året samt tager en status
på vores mål og tiltag inden for samfundsmæssig effekt, bæredygtighed og ansvarlighed.
Understøttet af anerkendte rammeværk
Impact-rapporten bygger på en række anerkendte rammeværk, som ProfilService benytter som
ramme for vores impact-strategi og arbejde med ansvarlighed. Vores impact-strategi er således
forankret i
• FNs Global Compact og deres 10 principper
• FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG)
• ESG datamålinger og målsætninger som bygger på FSR - danske revisorers rammeværk
for ESG-nøgletal samt Erhvervsstyrelsens operationalisering af Årsregnskabsloven §99a
• Den Sociale Kapitalfonds metode og Den Europæiske Investeringsfonds Social Impact
Accelerator-standarder til målfastsættelse, management og måling af social effekt
• Samt som porteføljeselskab hos Den Sociale Kapitalfond Invest bl.a. Aktive Ejeres retningslinjer
for god governance samt UN PRI (FNs principper for ansvarlige investeringer).
FNs Global Compact og de 17 Verdensmål tjener som underliggende rammeprincipper for impactrapporten. Rapporten er udarbejdet af ProfilService i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond Invest.
Sådan skal rapporten læses
Rapporten er bygget op i fire dele. Først introducerer vi rapporten og dens opbygning underbygget af
en personlig hilsen fra ledelsen. I anden del fortæller vi generelt om ProfilService, vores historie og
vores forankring i samfundsmæssig effekt, bæredygtighed og socialt ansvar. Tredje del handler om
vores impact-strategi og ESG-tiltag og målsætninger i det forgangne år samt udvalgte målepunkter.
I fjerde og sidste del ses det fulde overblik over vores ESG-nøgletal og målsætninger.
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Hilsen fra ledelsen
2021 har været et helt specielt år i ProfilService A/S. Vi fik i januar 2021 en ny stærk samarbejdspartner
og investor med om bord i form af Den Sociale Kapitalfond Invest (SKFI). Sammen har vi i 2021 forenet
vores kræfter og vores fokus på arbejdet med ESG og med stor vægt på særligt den sociale del – S’et i
ESG – hvor vi har har udarbejdet en social plan; en klar strategi for denne vigtige del af vores
virksomhed.
Vores fokus har igennem alle tider været at levere professionel kvalitetsrengøring til en bred vifte af
erhvervskunder inden for det private, såvel som inden for det offentlige segment. Vores succes er afhængig af vores evne til at udvikle, uddanne og fastholde vores dygtige medarbejdere på alle niveauer.
Den ”grønne omstilling” har været italesat siden miljøministeriet lancerede betegnelsen i 2012. Når
jeg historisk kigger tilbage på udviklingen i ProfilService A/S, så har hensynet til miljøet, og tiltag for at
begrænse vores negative aftryk, også været et fokusområde i virksomheden. Der er dog ingen tvivl om,
at, da corona gjorde sit indtog i slutningen af 2019 og med fuld styrke i foråret 2020, blev agendaerne
for de forskellige bæredygtighedsmål og indsatsen for samme sat lidt på lavt blus og måtte vige for et
andet og vigtigere formål - nemlig at bekæmpe spredningen af Covid-19. Her har vi også taget vores
tørn, og vores ansatte i alle led viste endnu engang en styrke og en vilje til at lykkes til trods for, at hver
eneste dag i det næste 1½ år bød på nye uforudsete udfordringer, og opgaver der skulle løses. Vi lærte
meget, men vi lærte specielt, at det eneste, der er sikkert her i verden, er forandring. Og evnen til at
tilpasse sig forandring er forudsætningen for at overleve som mennesker såvel som virksomhed. Vores
motto ”Flere kan mere – sammen” kom i den grad til sin ret - også under corona’en.
Fokusset på bæredygtighed – de 17 verdensmål og arbejdet med ESG er i sidste halvår af 2021 igen
kommet på dagsordenen i ProfilService. Vi håber meget, at det også afspejler sig i denne vores første
Impact-rapportering, og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til det fremtidige arbejde med disse områder.
Vi forventer at blive en Svanemærket virksomhed i 2022, og vi har i også i 2022 committed os til UN
Global Compact og har planer om at tilslutte os Science Based Targets Initiative i løbet af 2022.
Desuden er vi fortsat medlemmer af Dansk Erhverv, Euroliance, Danske Service og Ren Garanti Plus.
Steen Meedom
Adm. Direktør
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Kort virksomhedspræsentation
ProfilService A/S blev grundlagt i 1992 og har de sidste 30 år udviklet sig til den moderne og professionelle servicevirksomhed, som den er i dag. Virksomheden har et koncentreret fokus på levering
af professionel erhvervsrengøring, vinduespolering og en bred vifte af forskellige ad hoc FM-services
tilpasset den enkelte kundes specifikke ønsker og behov.
Vores hovedsæde ligger i Karlslunde, og vores kundeunderlag er på hele Sjælland. Kundesammensætningen består af en bred vifte af erhvervsvirksomheder, kommuner og større uddannelsesinstitutioner.
Vi er ved årsskiftet i 2021 i alt 397 ansatte med oprindelse fra 30 forskellige nationaliteter.
Det strategiske grundlag for ProfilService A/S er funderet på følgende:
• Missionen: ”Sammen om en renere arbejdsplads”.
• Vision: ”Ærlig og imødekommende partner”.
• Værdier ”Vi er nærværende”, ”Præcision og dialog”.
• Socialt formål: Flere kan mere sammen – vi vil være en arbejdsplads for stadig flere mennesker, også
fra kanten af arbejdsmarkedet – vi kalder denne personalegruppe for vores ”Fokus medarbejdere”.

Strategiens hovedmål:
• Finansielle mål: 200 mio. DKK i omsætning i 2025 via organisk vækst
(Omsætning 2021 104 mio. DKK).
• Indtjeningsmarginalen skal i takt med den øgede omsætning fortsat være brancheledende.
• Væksten skal være funderet på organisk vækst via udbud, relationer og netværk.
• Forretningsområder: Rengøring, vinduespolering og sidestillede services.
• Geografi: Sjælland.
• Realisere vores sociale plan som en forudsætning for opnåelse af finansielle mål.

Målsætning for vores sociale plan:
• Blive den førende rollemodel for socialt ansvarlige virksomheder i vores markedssegment.
• Udvikle en effektiv organisering af vores sociale og uddannelsesmæssige indsats.
• Udvikle og vinde nye kundeopgaver baseret på vores kompetence, pris og sociale engagement.
• At vores kunder bliver aktive deltagere i samarbejdet om social ansvarlighed.
• I løbet af en periode på 5 år at give en chance til minimum 200 nye personer fra kanten af
arbejdsmarkedet – og derigennem rekruttere nye medarbejdere med stort engagement og loyalitet.
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Vores verdensmål for bæredygtig udvikling
I ProfilService har vi valgt at fokusere på 3 af FNs i alt 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Således
sikrer vi et fokuseret og troværdigt arbejde med de mål og delmål, hvor vi kan gøre den største forskel.
Ambitionen er at bygge på med flere mål og delmål og således bruge verdensmålene som løftestang
for vores bæredygtige udvikling.
Vi tager et aktivt ansvar med at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld
og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle med særligt fokus på delmål 8.5.
Igennem vores leverandør-/kunderelationer vil vi sammen bestræbe os på, at flere fra kanten af arbejdsmarkedet, kvinder og mænd, unge og ældre, under hensyntagen til den enkeltes udfordringer,
bliver tilbudt anstændige jobs og får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi måler vores impact
med følgende 3 KPIer:
1 Samlet antal nytilkomne udsatte personer som har gennemført minimum 3 måneders praktik,
arbejdsprøvning, job med løntilskud eller andet introduktions- eller opkvalificeringsforløb i
virksomheden i perioden.
2 Samlet antal nye udsatte medarbejdere som har været ansat i ordinære job eller fleksjob, job
med mentorstøtte, el.lign. i minimum 3 mdr. i perioden.
3 Antal medarbejdere og personer i forløb el.lign. i virksomheden, der er eller har været på kanten
af arbejdsmarkedet i løbet af måneden for måletidspunktet.
På sigt vil vi opnå at have givet chancen til 200 personer fra kanten af arbejdsmarkedet og forventer
at nå det inden 2026.
Vi tænker ansvarligt forbrug for produktion i alle vores arbejdsgange, både hvad angår brugen af
kemikalier, mængder af vand/rengøringsmidler og generel optimering af arbejdsgangene. Herved
understøtter vores processer, strategi og arbejdsgange målsætningen om en miljømæssig forsvarlig
håndtering af kemikalier og affald for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet formuleret som delmål 12.4.
Vi har siden 2020 væres certificeret leverandør under Ren Garanti Plus fra Danske Service, hvor vi
forpligter os til at levere og agere til et branchegodkendt niveau for kvalitetet og interne ordnede
forhold for medarbejdere og disses vilkår. Herigennem har vi bl.a. også forpligtet os til at have en
skriftlig miljøpolitik og sikre, at der anvendes miljømærkede mildler, hvor det er muligt, samt at
følge gældende regler for bortskaffelse af kemi-emballage og kemi-rester. Vi bliver årligt auditeret på
ordningen af PwC.
Konkret understøttes målsætningen også ved, at vores serviceydelser inden for såvel rengøring
som vinduespolering i 2022 bliver Svanemærket under Miljømærkning Danmark. Vi forpligtiger os
dermed på en lang række parametre til kun at benytte Svanemærkede produkter, til at minimere
plastik i vores ydelser, til at bidrage til genbrug af brugt emballage, rengøringsartikler, maskiner o.l.
Vi forpligtiger os også til at gøre vores bilpark så grøn som mulig i forhold til de enkelte anvendelsesområder.
Igennem vores samarbejde med kommuner og andre offentlige instanser har vi stort fokus på at indgå partnerskaber til handling og tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber igennem
OPP samarbejder og samarbejder om inklusion af personer fra kanten af arbejdsmarkedet, som et
særligt fokus på delmål 17.17.
Vi indgår i offentlige-private partnerskaber med kommuner og herunder deres jobcentre. Vi søger
offentlige partnerskaber via kommunale tværfaglige erhvervscentre, og vi indgår hensigtserklæringer omkring vores sociale plan” med offentlige institutioner såvel som større private aktører.
Vores konkrete målepunkter er kundetilfredshed, kundefastholdelse i indirekte forlængelse af den
sociale inklusionsmodel.
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Impact bedrifter for året
Forebyggende arbejde med
Svanemærket i 2021

ProfilService bliver Svanemærket i første halvår af 2022, hvor vi
vil blive selskab nr. 15 med Svanemærket i rengøringsbranchen
– en branche med 12.500 registrerede rengøringsvirksomheder

21% af vores ansatte kommer
fra kanten af arbejdsmarkedet

81% kvindelige ledere
ud af en samlet ledelse
på 21 ledere

21,6% personale-omsætning
Dette målt op imod et historisk
gennemsnit i branchen på 50%
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Miljømæssige tiltag og målsætninger
I ProfilService arbejder vi aktivt med vores miljøpåvirkning på tværs af forsyningskæden. Vi har særligt
fokus på brugen af kemikalier, vand og ressourceforbruget i vores drift, da vi potentielt set kan gøre
den største forskel her givet vores forretningsmodel.
Politikker og løfter
Arbejdet med at mindske vores fodaftryk er understøttet af vores strategi og forretningsmodel – samt
certificeringen fra Rent Garanti Plus og det kommende Svanemærke. For os er det vigtigt at sikre
komplet transparens samt løbende at adressere og reducere potentielle risici.
Vi har i dag interne klima/miljøpolitikker på plads og har arbejde med at udvikle en code-of-conduct,
risikoanalyser mm., som forventes at blive færdig i 2022.
Vi kan for nuværende ikke måle vores samlede CO2-udledning og andre miljø- og klimamålepunkter,
jf. nedenstående figur, men vi har som målsætning i løbet af 2022 at lave vores første klimaregnskab
og på baggrund af dette committe os til Science Based Targets initiative. Dette vil medføre, at vi
forpligter os til at blive CO2-neutrale inden 2050.
Certificeret siden 2020			

Miljø (Environmental performance)

Forventet certifikation H1 2022

Faktiske 2021

Målsætning 2025

Scope 1, tons CO2-ækv.

Ikke tilgængeligt

SBTi understøttet i 2022

Scope 2, tons CO2-ækv.

Ikke tilgængeligt

SBTi understøttet i 2022

Scope 3, tons CO2-ækv.

Ikke tilgængeligt

SBTi understøttet i 2022

Ikke tilgængeligt

SBTi understøttet i 2022

Energiforbrug, GJ

Ikke tilgængeligt

Ikke målsat for nuværende

Energi intensitet, GJ/DKK

Ikke tilgængeligt

Ikke målsat for nuværende

Andel af vedvarende energi, %

Ikke tilgængeligt

Ikke målsat for nuværende

Vandforbrug, m3

Ikke tilgængeligt

Ikke målsat for nuværende

Affaldsforbrug, tons

Ikke tilgængeligt

Ikke målsat for nuværende

Drivhusgasudledninger

Total, tons CO2-ækv.
Carbon intensitet, tons CO2-ækv./DKK
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Sociale tiltag og målsætninger
ProfilService bygger i høj grad på social ansvarlighed, og vores socialt ansvarlige formål er bl.a. indskrevet i vores vedtægter, er en del af ejeraftalen bag selskabet og indgår i incitamentstrukturerne ift.
virksomhedens medejere. For os betyder det, at vi ønsker at skabe en rummelig arbejdsplads med
plads til alle målt på deres kompetencer og ikke social forhistorie. Vi er særligt fokuseret på social
inklusion af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet igennem afprøvninger, mentorstøttede forløb
og øvrige ansættelser, da det understøtter vores forretningsmodel og kerneværdier.
Det følgende afsnit beskriver udvalgte KPIer, som bedst illustrerer vores sociale dimension og udvikling samt understreger, hvor vi kan være med til at skabe den største positive forandring.
Politikker og mål
Vores sociale indsatser bygger på et fundament, som bl.a. er indskrevet i vores vedtægter, er en del
af ejeraftalen bag selskabet og indgår i incitamentstrukturerne ift. virksomhedens ejerledere som en
naturlig del af medejerskabet fra Den Sociale Kapitalfond Invest.
Vi har i dag politikker på plads og forventer i 2022 også at have en nedfældet code-of-conduct/risikoanalyse m.m.
KPIer og målsætninger
Vores sociale ansvarlighed fokuserer primært på inklusion. Det er her, vores virksomhed udmærker sig
ved at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet og her, vi for alvor gør en social forskel.
Vores mål er inden 2026 at øge den sociale inklusion ratio til ~30% følgende vores vækst i antallet af
medarbejdere. Dette er knap en tredobling i forhold til ultimo 2020, baseline-året for investeringen fra
Den Sociale Kapitalfond Invest.
ProfilService har ved siden af den forretningsintegrerede sociale inklusionsmodel også valgt aktivt at
støtte op om flere sociale velgørenhedsinitiativer, herunder:

Akk. antal personer fra kanten af arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse, eller aktiveret i
forløb, flexjobsordninger eller lignende siden
januar 2021
40

Social inklusions ratio (#nuv. eller tidligere
personer fra kanten af arbejdsmarkedet/
antal ansatte)
25%

35
30

34

25

20%

21%

15%

20
10%

15
10

12%

5%

5
0

0%

2021

2020

2021
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Samfundsansvar (Social performance)

Faktiske 2021

Målsætning

34

258 (2026-mål)

Social inklusions ratio, %

21%

30% (2026-mål)

Andel omfattet af overenskomst, %

92%

Ikke målsat, men alle driftsorienterede medarbejdere er
overenskomstdækket

Fuldtidsarbejdsstyrke, antal årsværk

204

Ikke målsat

Medarbejderomsætning,
andel af frivillige og ufrivillige forladere

21,6%

<20%

Sygefravær, %

3,2%

<5%

Ikke tilgængeligt

Måles indirekte igennem
medarbejderomsætningen,
som er væsentlig lavere end
det historiske benchmark for
industrien (21,6% vs. historisk benchmark på 50%) Det
overvejes at foretage en eNPSmåling i løbet af 2022.

0 ulykker

0 ulykker

95,2%

Ikke KPI-målsat, men indgår i
styringen af forretningen både
finansielt, socialt og organisatorisk

Akk. antal personer fra kanten af arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse, eller
aktiveret i forløb, flexjobsordninger eller
lignende siden januar 2021

Medarbejdertilfredshed, %

Arbejdsulykker, %
Fastholdelse af kunder, %
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Ledelsestiltag og målsætninger
For at sikre reel impact og positiv forandring må ledelsen og ledelsesstrukturen understøtte ansvarligheden. Hos ProfilService betyder det, at ledelsen er dybt involveret i vores ESG-arbejde på daglig
basis. Særligt vigtigt er det at skabe forbedring inden for social inklusion og understøtte vores miljøog klimacertificeringer, da vi her ser den største impact understøttet af vores forretningsmodel.
Det følgende afsnit beskriver udvalgte KPIer, som danner grobund for vores arbejde med ansvarlig
ledelse og anti-korruption. Tallene er understøttet af konkrete eksempler fra vores daglige operation
samt målsætninger, som vi forventer at indfri i den nære fremtid.
Politikker og løfter
Ansvarlig ledelse kommer både til udtryk i vores daglige og nære operation samt i vores relation med
leverandører i forsyningskæden. Begge dele bygger på transparens og tillid, der understøttes af tilgængelige politikker og due diligence mekanismer, som løbende revideres og tilpasses markedsforholdene.
Vi har i dag politikker på plads og forventer i 2022 også at have en nedfældet code-of-conduct, riskoanalyse mm.
Konkret har vi i 2021 også implementeret LegalTech Whistle Advisor på vores hjemmeside, hvor både
interne som eksterne kan rapportere eventuelle brud på vores ESG-politikker.
KPIer og målsætninger
Med ansvarlig ledelse mener vi nærværende og ærlig ledelse, og vi har særligt fokus på arbejdsmiljø,
organisering og ledelsesstrukturer. Det har vi, fordi vi her ser den største mulighed for forandring.
Vores målsætning er at skabe en organisation, der er kendt som en rummelig arbejdsplads i lokalområdet, hvor vi søger at give mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at blive en fast del
af et rummeligt fællesskab, og hvor ledelsen og ledelsessystemerne understøtter en aktiv ESG-politik.
Konkret betyder det, at:
• Certificeret med Ren Garanti Plus og i 2022 bliver en Svanemærket virksomhed
• Vores sociale regnskab med sociale KPIer for inklusion af personer fra kanten af markedsmarkedet
årligt bliver revideret af ekstern tredjepart. Ren Garanti Plus bliver endvidere årligt auditeret af
ekstern revisor, PwC.
• Dele af vores ledergruppes aflønning er afhængig af ESG-performance, og ESG er en nedskrevet del
af ejeraftalen mellem selskabets ejere. Ligeledes har vores ledergruppe mulighed for medejerskab,
hvilket en stor del har benyttet sig af.
• Vi rapporterer månedsvis på udvalgte ESG KPIer til selskabets bestyrelse sammenligneligt
med finansiel performance
• Vi har som målsætning for 2022 at blive SBTi-certificeret har i 2022 opskrevet os til UN Global
Compact
Vi anerkender desuden, at vores fokus for 2022 vil være øget kønnet diversitet i bestyrelse. Vi har dette
som observationspunkt og vil løbende lave vurdering af behovet/muligheden for bedre diversitet.
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Andel kvinder ultimo 2021 (%)
0%

Bestyrelse
Ledelse

81%
60%

Ansatte
0%

20%

40%

60%

80%

Ledelsesansvar
(Governance performance)

100%

Faktiske 2021

Målsætning

0%

Ikke målsat,
men observationspunkt

Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder, %

100%

100%

Kønsdiversitet for direktion og øvrige
ledelseslag, %

81%

Ikke målsat

59,9%

Ikke målsat

2,5 gange

Ikke målsat

Ikke tilgængelig

Ingen forskel i basislønninger
(overenskomstbestemte). Lønforskel tillades alene pga. tillæg for
fx natarbejde o.lign.

Bestyrelsens kønsdiversitet, %

Kønsdiversitet i organisationen, %
Lønforskel ml. adm. direktør
medarbejdere, gange
Lønforskel ml. køn, %
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ESG dataoversigt – samlet data og målsætninger
Data

Enhed

2021

Mål

År

CO2-ækv., scope 1

Tons

Ikke tilgængeligt

SBTi commitment

2022

CO2-ækv., scope 2

Tons

Ikke tilgængeligt

SBTi

2022

CO2-ækv., scope 3

Tons

Ikke tilgængeligt

SBTi

2022

CO2-ækv., Total

Tons

Ikke tilgængeligt

SBTi

2022

Carbon intensitet

Tons/DKK

Ikke tilgængeligt

SBTi

2022

Energiforbrug

GJ

Ikke tilgængeligt

Energiintentsitet

GJ/DKK

Ikke tilgængeligt

Vedvarende energiandel

%

Ikke tilgængeligt

Vandforbrug

m3

Ikke tilgængeligt

Affaldsforbrug

Tons

Ikke tilgængeligt

Akk. antal personer fra kanten
af arbejdsmarkedet i ordinær
beskæftigelse, eller aktiveret i
forløb, flexjobsordninger eller
lignende siden januar 2021

Personer

34

258

2026

Social inklusions ratio

%

21%

30%

2026

Overenskomst

%

92%

Ikke målsat

Fuldtidsarbejdsstyrke

Årsværk

204

Ikke målsat

Medarbejderomsætningshastighed

%

21,6%

<20%

2022

Sygefravær

Dage/årsværk

3,2%

<5%

2022

Medarbejdertilfredshed

%

Ikke tilgængeligt

Vurderes pt. indirekte
igennem medarbejderomsætningen

Arbejdsulykker

%

0 ulykker

0 ulykker

Fastholdelse af kunder

%

95,2%

Ikke målsat, men indgår i
styringen af selskabet

Environment - miljødata

Social - samfundsdata

2022
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Governance - ledelsesdata
Bestyrelsens kønsdiversitet

%

0%

Ikke målsat, løbende
vurdering

Tilstedeværelse på
bestyrelsesmøder

%

100%

100%

Kønsdiversitet for direktion og
øvrige ledelseslag

%

81%

Ikke målsat

Kønsdiversitet i organisationen

%

59,9%

Ikke målsat

Lønforskel ml. adm. direktør
medarbejdere

Gange

2,5x

Ikke målsat, løbende
vurdering

Lønforskel ml. køn

%

Ikke tilgængelig/
relevant

Ikke målsat, men ingen
forskel til peers i overenskomstbestemt basisløn

Kommentarer til dataoversigten
Da dette er ProfilServices første officielle impact-rapport, skal den samlede dataopgørelse ses som
et øjebliksbillede på vores ESG-performance. Vi er på en rejse mod at skabe større impact, og det
involverer mere transparent rapportering.
For 2022 har vi derfor særligt fokus på at skabe yderligere indsigt i vores miljø- og klimaaftryk,
herunder også opsætte målsætninger herfor.
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Noter til dataoversigt
Data

Beskrivelse

Udregningsmetode

Energiforbrug skal indkludere
både kilder fra scope 1 og 2 (jf.
tidligere definitioner), herunder
også forbrug af vedvarende
energi

∑ (brugt brændselstype (t) *
energifaktor pr. type brændsel)
pr. brændselstype + (brugt elektricitet (inkl. vedvarende energi)
(MWh)*3,6) + (brugt fjernvarme/
fjernkøling inkl. vedvarende
kilder til varme/køling (GJ)

Energi intensitet

Samlet energiforbrug / omsætning

Energiforbrug / total omsætning
for året

Vedvarende energiandel

Andel af det samlede energiforbrug, der kommer fra vedvarende energikilder

(Vedvarende energi/Energiforbrug) * 100.

Vandforbrug

Summen af alt vand trukket
indenfor selskabets grænser
fra alle kilder, herunder overfladevand, grundvand, regnvand
og kommunal vandforsyning

Summen af alt forbrugt
vand - brutto

Affaldsforbrug

Summen af alt fast materiale
der forlader selskabet direkte til
affaldshåndtering

Summen af alt affald - brutto

Personer fra kanten af arbejdsmarkedet ansat eller aktiveret i
selskabet i jobforløb, flexjob eller
lignede

Akkumuleret antal personer
ansat eller aktiveret igennem
selskabet via f.eks. fastansættelser, flexjob, afprøvningsforløb
m.m.

Andel af nuværende eller
tidligere socialt udsatte ifht.
selskabets samlede antal ansatte

(Personer som enten er nuværende eller tidligere ansatte i
selskabet pr. 31/12) / (totalt antal
ansatte i selskabet pr. 31/12)

Personer dækket af en overenskomst

Antal personer ansat i virksomheden dækket af en overenskomst / total antal personer
i virksomheden pr. ultimo
perioden.

Antal årsværk

FTE’er + midlertidig arbejdskraft

Environment - miljødata

Energiforbrug

Social - samfundsdata
Akk. antal personer fra kanten
af arbejdsmarkedet i ordinær
beskæftigelse, eller aktiveret i
forløb, flexjobsordninger eller
lignende siden januar 2021

Social inklusions ratio

Overenskomst

Fuldtidsarbejdsstyrke
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Medarbejderomsætningshastighed

Andel af frivilige og ufrivillige
forladere

((Frivillige + Ufrivillige forladende
FTE’er)/FTE’er) * 100

Sygefravær

Antal hele dage det samlede antal medarbejdere er syge og ikke
på arbejde, sammenlignet med
antallet af årsværk

(Antal sygedage for alle egne
FTE’er i perioden)/(Total FTE’er)

Medarbejdertilfredshed

Andel af medarbejdere som ved
en medarbejderundersøgelse har
svaret at de er tilfredse med at
arbejde i selskabet

(Antal tilfredse medarbejdere /
FTE’er) *100

Andel timer tabt til arbejdsulykker

Antal arbejdsulykker ganget med
1.000.000 / total antal arbejdstimer for alle FTE’r

Andel af kunder fastholdt fra den
ene periode til den næste

(((Antal kunder ved afslutningen
af perioden) – (Nye kunder der
er kommet til i perioden))/
(Antal kunder ved begyndelsen
af perioden)) * 100

Andel af kvindelige
bestyrelsesmedlemmer

((Kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer)/
(Alle generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer)) * 100

Fremmøde til bestyrelsesmøder

((∑Antal bestyrelsesmøder,
hvor man har været tilstede)
pr. bestyrelsesmedlem /(Antal
bestyrelsesmøder * Antal
bestyrelsesmedlemmer)) * 100

Andel af kvindelige ledere

((Kvindelige ledere)/(Alle ledere))
* 100

Andel af kvindelige medarbejdere

((Kvindelige FTE’er + Kvindelige
midlertidige arbejdere)/
(Fuldtidsarbejdsstyrken)) * 100

Lønforskel ml. adm. direktør
medarbejdere

Hvor mange gange medianpersonalets løn kan dækkes af den
administrerende direktørs løn

CEO kompensation/ Median
medarbejderløn

Median mandlig løn/Median
kvindelig løn

Lønforskel ml. køn

Forskellen mellem median
bruttotimeløn for mandlige
lønmodtagere og af kvindelige
lønmodtagere i procent af den
gennemsnitlige bruttotimeløn
for mandlige lønmodtagere

Arbejdsulykker

Fastholdelse af kunder

Governance - ledelsesdata

Bestyrelsens kønsdiversitet

Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder

Kønsdiversitet for direktion og
øvrige ledelseslag

Kønsdiversitet i organisationen
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I samarbejde med: bejde med:

