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Om denne rapport
I denne rapport om bæredygtighed beskriver vi vores handlinger, politikker og resultater indenfor vores
samfundsansvar – også kaldet corporate social responsibility eller blot CSR. Rapporten skal også ses som en
indsigt i hvad vi gør for at integrere FN Global Compacts principper i vores forretningsstrategi, kultur og den
daglige drift. Siden 2012 har vi været medlem af FN´s Global Compact og som en del af vores forpligtelser
skal vi årligt rapportere om vores aktiviteter i henhold til Global Compacts 10 principper for ansvarlig
virksomhedsledelse.
Som medlem skal vi leve op til krav om fundamentale rettigheder indenfor menneskerettigheder,
arbejdskraft, miljø og antikorruption og inkorporere disse i vores måde at drive forretning på.
I denne rapport vil du kunne læse om vores aktiviteter og planer for at tage vores del af ansvaret for at
skabe en bedre verden.
Hvis du har kommentarer eller ideer til vores rapport eller generelt vores CSR-arbejde er du meget
velkommen til at kontakte os på if@if-dk.com.

Denne CSR-rapport dækker perioden fra 1. januar 2019 til den 31. december 2019.
Denne og tidligere CSR-rapporter kan findes på www.if-dk.com
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Ledelsesberetning
International Furniture A/S er overvejende en handelsvirksomhed. Og i alt hvad vi gør, har vi fokus på at
gøre en god handel. Vi tænker altid langsigtet, og derfor skal alt hvad vi gør, komme både os selv, vores
forhandlere, vores slutkunder og vores leverandører til gode. Herudover har vi altid et øje på vores
påvirkning på det bredere samfund - og herunder miljø og klima.
I International Furniture A/S tror vi på, at vi har et ansvar overfor miljøet, mennesker og omverdenen. Vi
mener samtidigt, at det er god forretning at arbejde med bæredygtighed. Vi arbejder derfor struktureret
med vores samfundsansvar.
Det er vores mission at levere kvalitetsmøbler til forbrugeren gennem professionelle forhandlere rundt
omkring i Europa. Vi ved, at vores produkter bliver brugt af titusindvis af brugere hver dag.
Hos International Furniture A/S er vi opmærksomme på, at vores aktiviteter har en indflydelse på
omverdenen. Vi gør, hvad vi kan for at blive bedre til at indtænke ansvarlighed i alle processer i vores
virksomhed og værdikæde. Vi har i 2019 blandt andet videreført Svanemærkning af tre af vores produkter,
og vi er blevet gencertificeret i FSC – dvs. bæredygtigt træ. Vi vil gerne bidrage positivt til samfundet.
Vi er derudover opmærksomme på, at der er en øget interesse fra private og offentlige kunder for
produkter lavet med fx bæredygtige materialer. Derfor ser vi også vores fokus på mere samfundsansvar og
bæredygtighed i vores forretningsmodel, som del af en forsvarlig langsigtet økonomisk plan.
Alle vore CSR aktiviteter er afpasset til vores vision, mission og værdier. Vi vil optimere livskvalitet, vi vil
levere bæredygtige møbler og vi vil samarbejde med vores interessenter med fokus på samarbejde, kunder,
ansvarlighed og jysk købmandskab. Dermed vil vi også gerne være en inspiration i vores branche.

Henrik B. Nielsen
Direktør
International Furniture A/S
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Nøgletal
ØKONOMI 2019
Bruttofortjeneste
DKK 6.031.857

Resultat før skat
DKK 1.662.420

Egenkapital
DKK 6.250.094

Højeste kreditværdighed. En virksomhed med særdeles god evne
til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.

MEDARBEJDERE
I International Furniture A/S er vi 15 ansatte

LOKATIONER
•
•
•
•

Hovedkvarter i Ørum på Djursland
Agenter i Norge og Slovenien
Leverandører i Danmark, Tyskland, Italien, Slovenien, Serbien og Sydøstasien
Kunder i Danmark, Sverige, Norge og Island
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Om International Furniture A/S
International Furniture A/S blev dannet i 1981 på Sjælland og har siden 2006 været ejet af Henrik B.
Nielsen. Vi leverer kvalitetsmøbler via lokale forhandlere i ind- og udland. Vi udvikler selv nye produkter
sammen med samarbejdspartnere, og forhandler derudover møbler fra andre møbelhuse i Europa. Vores
virksomhed har til huse i Ørum på Djursland i faciliteter som blev opført i 2015. Her råder vi over 2.700
kvadratmeter lager og 800 kvadratmeter showroom og kontor. Vi er 15 medarbejdere inklusiv vores
agenter i Slovenien og i Norge.
Vores virksomhed sælger til professionelle brugere i Europa. Vi flytter derfor en del gods frem og tilbage i
Danmark og mellem lande i Europa og Asien.
Vores produkter omfatter borde, bænke, skranker, højstole, lamper, sofaer og stole. Via danske og norske
forhandlere sælges møblerne typisk til skoler, institutioner, hoteller, cafeer, konferencecentre, plejehjem
og virksomheder med kontorer.

Vision, mission og værdier
Hos International Furniture A/S er det vigtigt, at vores arbejde for at blive mere bæredygtige og tage
samfundsansvar er rodfæstet i vores forretningskultur. Derfor tager vores CSR strategi udgangspunkt i
virksomhedens vision, mission og værdier.

Vores vision
Alle møbler optimerer livskvaliteten uden at påvirke verden negativt.

Vores mission
International Furniture A/S leverer bæredygtige møbler til europæiske professionelle brugere via
professionelle forhandlere.

Vores værdier
Kernen af virksomheden er vores værdier, som gennemstrømmer alle virksomhedens aktiviteter.
International Furniture A/S’s værdier er: samarbejde, kundefokus, ansvarlighed og jysk købmandskab.
Læs mere om vores vision, mission og værdier på vores hjemmeside www.if-dk.com
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Finansiel årsrapport for 2019

RESULTATOPGØRELSE
2019

2018

BRUTTOFORTJENESTE

6.031.857

6.066.310

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og
immaterielle anlægsaktiver

-4.074.982
-202.898

-4.590.209
-167.551

DRIFTSRESULTAT

1.753.977

1.308.550

3.005
-43.189

2.499
-33.425

-51.373

-44.673

RESULTAT FØR SKAT

1.662.420

1.232.951

Skat af årets resultat

-368.101

-264.969

1.294.319

967.982

Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger, der hidrører fra
tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

ÅRETS RESULTAT
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BALANCE
2019

2018

AKTIVER
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

278.271
32.938

453.464
46.041

Andre tilgodehavender
Deposita

345.000
780.000

345.000
780.000

ANLÆGSAKTIVER

1.436.209

1.624.505

Råvarer og hjælpematerialer
Forudbetaling for varer

4.946.909
494.608

5.204.387
131.584

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
Selskabsskat
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter

1.811.318

1.340.381

224.638
50.000
33.161
16.243

343.831
50.000
31.900
9.750

Likvide beholdninger

4.170.751

2.994.991

OMSÆTNINGSAKTIVER

11.747.628

10.106.824

AKTIVER

13.183.837

11.731.329

2019

2018

PASSIVER
Virksomhedskapital
Overført resultat
Forslag til udbytte for regnskabsåret
EGENKAPITAL

600.000
4.350.094
1.300.000
6.250.094

600.000
4.355.775
1.000.000
5.995.775

Anden gæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
GÆLDSFORPLIGTELSER

83.200
55.427
656.629
4.640.939
1.497.548
6.933.743

0
0
378.505
3.724.136
1.672.913
5.775.554

13.183.837

11.731.329

PASSIVER
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FN´s Global Compact
Hos International Furniture A/S vil vi gerne være en troværdig og
samfundsansvarlig virksomhed. Vi ønsker at bidrage positivt til at
forbedre livskvaliteten og levestandarden for vores
medarbejdere og de mennesker vi direkte eller indirekte berører
i hele vores forsyningskæde.
Derfor har vi siden 2012 været medlem af FN’s Global Compact.
Som medlem af Global Compact har vi skrevet under på at leve
på til de 10 principper og rapportere om vores inkorporering af
principperne i vores forretningsmodel og kultur.
De 10 grundlæggende principper af FN’s Global Compact er beskrevet nedenfor, sammen med sidetal hvor
vi beskriver princippet i denne rapport.

Menneskerettigheder
1
2

Virksomheder skal støtte og respektere beskyttelsen af international erklærede
menneskerettigheder
Ikke medvirke til overtrædelser eller krænkelser af menneskerettighederne

15
15

Arbejdstagerrettigheder
3

Virksomheder skal opretholde foreningsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv
forhandling

4

Eliminere alle former for tvangsarbejde

5

Effektiv afskaffelse af børnearbejde

6

Eliminering af enhver diskrimination med hensyn til beskæftigelse og erhverv

15
22-23
15
22-23
15
22-23
15
22-23

Klima
7

Virksomheder skal støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

16-21

8

Iværksætte initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlig

16-21

9

Tilskynde udviklingen og spredningen af miljøvenlige teknologier

16-21

Anti-korruption
10

Virksomheder skal bekæmpe korruptions i alle dens former, herunder afpresning og
bestikkelse.

15 + 22
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CSR analyser
Vi vil gerne skærpe vores fokus, når det kommer til de CSR aktiviteter og politikker vi har valgt. Derfor har vi
gennemført en analyse af værdikæden for at finde ud af, hvordan vi bedst bidrager positivt til samfundet og
minimerer vores negative påvirkninger af omverdenen. På baggrund af en risikoanalyse og en
væsentlighedsanalyse har vi udviklet en ny CSR strategi, som afspejler vores samfundsansvar.

Interessenter

Ejere

Miljø/klima

Myndig-heder

Ansatte

International
Furniture A/S

Lokalsamfund

Kunder

Forbrugere

Leveran-dører

”Vores samfundsansvar omfatter alle de aktiviteter,
som påvirker vores interessenter. Derfor mener vi, at
samarbejde med vores interessentgrupper fører til
endnu flere bæredygtige løsninger.”
Henrik B. Nielsen, direktør
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Risikoanalyse
Vi har gennemgået vores egen virksomhed og vores værdikæde for at afdække, hvilke risici der er for at
påvirke verden negativt. De vigtigste risikoområder tager vi højde for i CSR strategien.

Menneskerettigheder
Lokalsamfund ved udvinding af råmaterialer
Arbejdsforhold
Ansatte i Sydøstasien
Ansatte hos andre ukendte leverandører og underleverandører
Klima
Transport fra Sydøstasien
Energi til produktion af materialer
Miljø
Forurening i udvinding af råstoffer (fx stål)
Manglende genbrug
Biodiversitet
Forurening fra transport
Anti-korruption
Samhandel i leverandørkæde
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Væsentlighedsanalyse

Højere

Som konklusion på vores analyser har fundet frem til de områder af samfundsansvar, som både er vigtige
for vores interessenter og for os som virksomhed.

Høj

Væsentlighed for interessenter

leverandørstyring
bæredygtigt sortiment
ressourceoptimering af produkter
klima
brugertilfredshed
transport
gennemsigtighed
forurening
affald
sikkerhed & sundhed antikorruption
mangfoldighed biodiversitet

Høj

Væsentlighed for International Furniture.

Højere

Som det ses i øverste højre hjørne af væsentlighedsanalysen, har vi sammen med vores interessenter,
fundet frem til tretten CSR områder, som vi mener er centrale for os, nemlig: leverandørstyring,
bæredygtigt sortiment, ressourceoptimering af produkter, brugertilfredshed, transport, klima, forurening,
affald, sikkerhed & sundhed, antikorruption, mangfoldighed, biodiversitet og gennemsigtighed.

De 12 emner er blevet samlet i 3 overordnede CSR fokusområder
• BÆREDYGTIG SAMHANDEL
• BÆREDYGTIG DRIFT
• GOD ARBEJDSPLADS
Disse indgår som en del af vores CSR strategi.
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FNs Verdensmål
I 2015 opstillede FNs 193 medlemslande de 17 verdensmål for at sikre en bæredygtig udvikling frem mod
2030. FN’s 17 verdensmål og tilhørende undermål fokuserer på de presserende globale udfordringer.

Verdensmål vi prioriterer
International Furniture A/S støtter FN’s bæredygtighedsmål og arbejder på løbende at implementere tiltag,
der kan fremme disse mål.
Vi har størst mulighed for positivt at påvirke og støtte mål #12 – Ansvarligt forbrug og
produktion. Det kan vi gøre ved at påvirke vores kunder og forbrugere til at købe mere
bæredygtigt, samt indarbejde mere ansvarlighed i vores samarbejde med leverandører.

Derudover påvirker vores virksomhed også mål 3, 4 og 9.
Ved at udvikle og forhandle ergonomiske møbler kan vi forebygge nedslidningsskader og dårlig
ryg for mange daglige brugere af vores møbler. Desuden har vi målrettet produktserier mod
hospitaler og plejecentre, hvor der er ekstra behov for at tage vare på helbred og fysik.
Vi har et særligt fokus på uddannelsessektoren, hvor vi forhandler skolemøbler, som skal give
børn og unge en god og produktiv skoledag. Vi ser specielt på kemiindhold i skolemøblerne, så
skoleeleverne kan få et sundt indeklima i klasserne.
Vores møbler anvendes dagligt af tusindvis af brugere på kontorer, hoteller og andre
arbejdspladser i verden. Vi er dermed en del af et globalt system og en global infrastruktur, der
er med til at få verden til hele tiden at udvikle sig.
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CSR Strategi
På grundlag af de ovennævnte analyser har vi udviklet en CSR strategi, som udgør fundamentet for vores
CSR aktiviteter.

Vision:
Alle møbler optimerer livskvaliteten uden at
påvirke verden negativt.

FNs Verdensmål
Bæredygtig
samhandel

Bæredygtig drift

God
arbejdsplads

Leverandørstyring

Transport

Sikkerhed &
sundhed

Bæredygtigt
sortiment

Klima

Antikorruption

Ressourceoptimering af produkter

Forurening

Mangfoldighed

Affald

Gennemsigtighed

Brugertilfredshed

Værdier: samarbejde, kundefokus, ansvarlighed, jysk købmandsskab

Mission: International Furniture A/S leverer bæredygtige møbler til europæiske professionelle
brugere via professionelle forhandlere

Vores mission og værdier er fundamentet for alle vores handlinger, herunder vores CSR aktiviteter.
Visionen er vores ledestjerne og FNs Verdensmål #12 (Ansvarligt forbrug og produktion) er det slutmål vi
løbende sigter efter.
Selve CSR indsatsen er opdelt på tre fokusområder: bæredygtig samhandel, bæredygtig drift og god
arbejdsplads. Og disse er opdelt i hver fire indsatsområder, som vi løbende vil forbedre.
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Bæredygtig samhandel
International Furniture A/S forhandler kvalitetsmøbler i ind- og udland. Samarbejdet med vores
leverandører er derfor essensen i at sikre bæredygtig samhandel. For at fremme en struktureret udvikling
af bæredygtig samhandel har vi valgt at fokusere på indsatsområderne: leverandørstyring, bæredygtigt
sortiment, ressourceoptimering af produkter samt brugertilfredshed.
_______________________________________________________________________________________

LEVERANDØRSTYRING
Vores indkøb kommer hovedsageligt fra Slovenien, Serbien og Italien. Størstedelen af vores samhandel sker
med de samme ti leverandører, som vi har samarbejdet med gennem en årrække. De længerevarende
forhold gør, at vi som udgangspunkt har stor tillid til, at vores leverandører tager et samfundsansvar og
tager hensyn til miljø, klima og deres ansatte. I de seneste år har vi indgået kontrakter med nye
leverandører fra Asien. Vi er opmærksomme på, at der kan forekomme risici mht. fx miljø og mennesker,
hvilket vi indtænker i vores samarbejde med de nye leverandører.
MENNESKERETTIGHEDER OG ANTI-KORRUPTION
Det er vigtigt, at de internationale konventioner for menneskerettigheder bliver respekteret. Som medlem
af FN’s Global Compact er det en grundlæggende del af vores samfundsansvar. Derfor har vi udarbejdet en
politik for menneskerettigheder og for anti-korruption, der er gældende for både os og vores leverandører.
SUPPLIER CODE OF CONDUCT
Størstedelen af vores leverandører har underskrevet vores etiske regler (Suppler Code of Conduct), som
svarer til den internationale anerkendte BSCI Code of Conduct. Vi holder løbende øje med, at
leverandørerne fortsat lever op til vores krav i det etiske kodeks, og vores strategiske leverandører bliver
besøgt af en IF medarbejder mindst en gang om året. Oplever vi at en leverandør ikke overholder Code of
Conduct eller lignende krav vil vi i første omgang give dem en advarsel og et krav om hurtigst muligt at
følge reglerne. Overholdes dette ikke kan det føre til et ophør af samarbejde. Dette er ikke sket i det
forløbne år.
I 2020 vil vi implementere en opdateret Supplier Code of Conduct, og dermed yderligere skærpe kravene til
vores leverandører.
Herudover sætter vores FSC certificering også krav til vores leverandører. Alt certificeret træ, der indgår i
produkterne skal kunne spores tilbage til kilden, og det skal dermed kunne dokumenteres, at det kommer
fra en bæredygtig produktion.
UDDANNELSE I LEVERANDØRSTYRING
Leverandørsamarbejdet er i dag en central del af vores værdiskabelse. Det skal det blive ved med at være.
Vi mener, at jo bedre vi bliver til at samarbejde med vores leverandører jo mere kan vi have en positiv
bæredygtig indflydelse. Derfor er det vigtigt, at alle vores ansatte får kendskab til
leverandørstyringssystemet.
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_______________________________________________________________________________________

BÆREDYGTIGT SORTIMENT
Vi er meget opmærksomme på løbende at gøre vores
møbelsortiment mere og mere bæredygtigt på alle
relevante parametre. Udover at det er godt for miljøet,
så oplever vi et større efterspørgsel efter bæredygtige
møbler de seneste år - en efterspørgsmål vi både vil og
skal kunne imødekomme.

FSC CERTIFIKAT
International Furniture A/S vil gerne være med til at
værne om miljøet og sikre mindst mulig belastning. Vi
er medlem af FSC Danmark, og har siden 2017 været FSC certificerede. Vi arbejder på, at vores produkter
med træ skal være tilgængelige som FSC certificerede i fremtiden. Med en FSC certificering støtter vi
ansvarlig skovdrift, der beskytter dyreliv og sikrer skovarbejderes sundhed og sikkerhed.

”Vi er utrolig stolte af at det lykkedes os at blive FSC
certificeret. Det er meget vigtigt for os at værne om
miljøet, og vi er glade for at nu at kunne tilbyde FSC
certificerede produkter.”
René Secher, salgschef

Se mere om FSC certificering på vores hjemmeside
https://if-dk.com/miljoe-fsc/

SVANEMÆRKNING
I 2017 startede processen for at få Svanemærket den første gruppe af vores produkter. Vi har kortlagt alle
stoffer i emballagerne for at sikre, at der ikke indgår skadelige stoffer i den emballage, vi sender videre til
vores kunder. Svanemærkningen betyder, at der bliver taget forsvarlig hånd om bl.a. kemiindhold,
arbejdsmiljø og affaldssortering. Vi har i 2019 haft auditbesøg hos en central leverandør i Serbien. Vi
forventer at få den endelige Svanemærkning i 2020.

TRÆNING OG UDDANNELSE
Sammen med lancering af nye produkter, certificeringer og udarbejdelse af politikker har vi fokus på at
uddanne vores ansatte, således de kan vejlede kunderne til det bedste og mest bæredygtige valg.
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_______________________________________________________________________________________

RESSOURCEOPTIMERING AF PRODUKTER
Vi har undersøgt mulighederne for en tilbagetagningsordning for vores brugte produkter. Arbejdet med at
kortlægge mulighederne fortsætter i år 2020. Vi efterspørger muligheder for samarbejde om
ressourceoptimering og udvikling af den cirkulære økonomi med vores leverandører. Målet er ikke
nødvendigvis at vi skal tage imod de udtjente møbler, men at ressourcerne fra disse kan genanvendes –
uanset hvem der indsamler og forarbejder dem.
_______________________________________________________________________________________

BRUGERTILFREDSHED
Vi arbejder løbende i vores kundekontakt med feedback og tilfredsheden med vores produkter. Det er
meget vigtigt for os, at vi bidrager så optimalt som muligt til slutbrugernes hverdag og livskvalitet. Vi har
endnu ikke iværksat en struktureret undersøgelse af brugertilfredsheden, men dette er under overvejelse.
_______________________________________________________________________________________
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Bæredygtig samhandel - resultater (2019)
Fokusområde
Leverandørstyring

Mål

Handling

Resultat

Opdateret Supplier Code of
Conduct

Opdatering af Supplier
Code of Conduct i proces

Opdatering af Supplier
Code of Conduct i proces

Ny Supplier Code of
Conduct underskrevet af de
største leverandører

Indhentet underskrifter fra
nye leverandører

Ny Supplier Code of
Conduct endnu ikke
udsendt

Bæredygtigt sortiment

Endelig Svanemærkning af
tre produkter

Certificeringsproces
videreført

Afventer myndigheders
afgørelse om anvendt lak
før certificering er på plads

Ressourceoptimering af
produkter

Første initiativ ift. takeback-ordning af udtjente
møbler købt hos
International Furniture
gennemført

Afsøgt muligheder for en
take-back-ordning af
møbler

Bruttoliste af mulige
handlinger

Brugertilfredshed

Gennemført
brugerundersøgelse

Diskussioner af
kundegrupper og deres
behov

Overblik over
kundegrupper og deres
behov og ønsker

Bæredygtig samhandel - målsætninger (2020)
Fokusområde

Mål

Planlagte handlinger

Leverandørstyring

Opdateret Supplier Code of Conduct

Opdatering af Supplier Code of
Conduct

Ny Supplier Code of Conduct
underskrevet af de største
leverandører

Indhentet underskrifter fra
leverandører

Bæredygtigt sortiment

Endelig Svanemærkning af tre
produkter

Certificeringsproces gennemført

Ressourceoptimering af produkter

Første initiativ ift. take-back-ordning
af udtjente møbler købt hos
International Furniture gennemført

Kontakt til eksterne aktører

Brugertilfredshed

Gennemført brugerundersøgelse

Kontakte kunder og slutbrugere
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Bæredygtig drift
Vores kerneprodukter er fabrikeret af træ, stof, plastik, læder og stål. Og med leverandører i specielt Nordog Østeuropa samt Asien, og kunder særligt i de nordiske lande er transport, klima og forurening et
væsentligt ansvarlighedstema for os – både i vores egen kerneforretning og i et værdikædeperspektiv.
Derudover er affald et område, som vi har stort fokus på både hos os og hos vores leverandører.

GMC – Grønt Miljø Certifikat
International Furniture har siden 2014 været GMC certificeret. GMC er en ISO
14001 Light og dækker hele miljø- og klimaområdet. Vi arbejder dermed for at
være mere grønne end det kræves lovgivningsmæssigt. Og vi tager imod
eksterne auditører hvert andet år, for at få vores certifikat fornyet.
Gencertificering er senest opnået i november 2019.

_______________________________________________________________________________________

TRANSPORT
Gennem de tre områder: trafiksikkerhed, miljø og klima arbejder vi for at sikre en mere ansvarlig transport i
vores værdikæde. Dette kommer også til udtryk i vores miljø- og klimapolitik. Vi har sammenlagt vores
lager, så vi har minimeret mængden af intern transport. I 2019 har vi optimeret vores vognpark, og skilt os
af med nogle ældre biler og trucks.
_______________________________________________________________________________________

KLIMA
Som en del af vores klimapolitik har vi forpligtet os til løbende at kontrollere og mindske vores belastning
på klimaet. Vores driftsfaciliteter blev opført i 2015 med 122 m2 solceller på taget. Solcellerne producerede
18.901 kWh i 2019, svarende til 50,7 % af vores totale elforbrug.
Herudover fokuserer vi på minimering af spild samt minimering af CO2 udledningen i den daglige drift af
virksomheden. Vi har i 2019 udskiftet alt belysning på lageret til LED, hvilket har givet en mærkbar
besparelse på elektricitet. Vores målsætning er på sigt, at alle møbler er CO2 neutrale eller CO2 positive.
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FORURENING
Hos os selv har vi ikke identificeret anden væsentlig forurening end den vi skaber i vores transport af varer.
Der er derimod en risiko for forurening i forbindelse med udvinding af råstoffer, der anvendes i vores
produkter. Dette håndterer vi i styringen af vores leverandører, som beskrives andetsteds i denne rapport.

_______________________________________________________________________________________

AFFALD
Der er stor fokus på affaldssortering i vores drift og vi vil forsøge at formindske antallet af produkter som
ender som spild. Gennem vores miljø- og klimapolitik forsøger vi løbende at forbedre affaldssortering og
genanvendelse i hele vores værdikæde. Vi gør en stor indsats for at genbruge alt emballage fra vores
leverandører, når vi pakker varer ind til vores kunder. Og når det er muligt, tager vi denne emballage med
retur fra kunden. Dermed mindskes materialeforbruget til emballage betydeligt.
Elforbrug

2019

2018

2017

2016

2015

Elforbrug i alt (kwh)

37.276

35.607

39.404

48.608

57.003

Elforbrug pr.
medarbejder (kwh)

2.485

3.560

3.590

4.051

4.072

Varmeforbrug

2019

2018

2017

2016

2015

Varmeforbrug i alt
(MWh)

27

33

43

37

0

Varmeforbrug pr.
medarbejder (MWh)

1,8

3,3

3,9

3,1

0

2019

2018

2017

2016

2015

Vandforbrug i alt (m3)

53

54

61

63

68

Vandforbrug pr.
medarbejder (m3)

3,5

5,4

4,7

5,3

4,9

Vandforbrug
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Bæredygtig drift - resultater (2019)
Fokusområde

Mål

Handling

Resultat

Generelt

Bestå GMC audit

Forberede GMC audit

GMC audit bestået og vi er
recertificeret

Transport

-

Solgt ældste biler og trucks

Ingen gamle biler i
vognpark

Klima

60% af eget elforbrug
dækkes af egne solceller

Driftet eget solcelleanlæg

50,7 % af eget elforbrug er
dækket af egne solceller

Forurening

Se leverandørstyring

Se leverandørstyring

Se leverandørstyring

Affald

Overblik over fraktioner i
affald

Undersøge fraktioner og
deres destination

Optimerede processer ift.
genbrug af emballage

Bæredygtig drift - målsætninger (2020)
Fokusområde

Mål

Planlagte handlinger

Transport

Forberede bilpark til mere
klimavenlige brændstoffer

Afdække muligheder for el og
hybridbiler

Klima

52% af eget elforbrug dækkes af egne
solceller

Drifte eget solcelleanlæg

Forurening

Se leverandørstyring

Se leverandørstyring

Affald

Overblik over mulige forbedringer i
genanvendelse af fraktioner i affald

Undersøge fraktioner og deres
destination

21

God arbejdsplads
Vi ønsker at have en god og sund arbejdsplads, hvor der er rum til at udvikle sig, og som skaber værdi for
vores medarbejdere. Vi sætter fokus på den gode arbejdsplads gennem områderne sikkerhed & sundhed,
anti-korruption, mangfoldighed, gennemsigtighed og fællesskab.
_______________________________________________________________________________________

SIKKERHED OG SUNDHED
Vi har altid medarbejdernes sikkerhed og sundhed på sinde. Vores arbejdsgange skal ikke medføre, at man
kommer til skade, bliver slidt ned eller får stress. Vi har arbejdet med at kortlægge sygedage og ulykker. Det
har vi gjort for at finde frem til mulige forhold i vores drift, som unødigt overbelaster vores medarbejdere,
eller udsætter dem decideret for risici. Det er ikke bare bæredygtigt, men også økonomisk sund fornuft, da
sygedage medfører økonomiske omkostninger. Vi ønsker ligeledes at fremme forholdene for alle
medarbejdere i vores leverandørkæde. Vi har derfor udarbejdet en Politik for arbejdstagerrettigheder og
Politik for menneskerettigheder, som vores leverandører skal skrive under på, som en del af vores
Leverandør Code of Conduct.
_______________________________________________________________________________________

ANTIKORRUPTION
Korruption er ulovligt og skadeligt for samfundet og for al samhandel.
International Furniture A/S modarbejder potentiel korruption gennem vores
Politik for antikorruption.
Antikorruption er desuden indbygget i vores Leverandør Code of Conduct og
er dermed indarbejdet som et fokusområde i vores leverandørrelationer.
Siden 2016 har vi været tilmeldt Ikke i mit hus, som er en kampagne for fair
prisdannelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

_______________________________________________________________________________________

MANGFOLDIGHED
International Furniture A/S tolerer ingen former for diskrimination på arbejdspladsen. Vi ser det som en
vigtig del af en sund og god arbejdsplads, at der er lige muligheder for alle uanset køn, etnicitet, religion
eller handicap. Vi anvender samme politik i vores rekrutteringsproces, som ligeledes kan ses i vores Politik
for arbejdstagerrettigheder. Vi har blandt andet udviklet en seniorordning. Derudover er en vigtig del af
vores samarbejde med leverandører, som skal leve op til vores Politik for arbejdstagerrettigheder.

_______________________________________________________________________________________

GENNEMSIGTIGHED
Vores organisation er gennemsigtig med en flad struktur og korte beslutningsveje. I 2019 har vi arbejdet
med at opdatere vores principper for god selskabsledelse, og vi følger anbefalingerne i Rådet for God
Selskabsledelse.
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God arbejdsplads - resultater (2019)
Fokusområde

Mål

Handling

Resultat

Sikkerhed og sundhed

Førstehjælpskursus
gennemført

Førstehjælpskursus på
arbejdspladsen forberedt

Førstehjælpskursus udsat til
2020

Antikorruption

Se leverandørstyring

Se leverandørstyring

Se leverandørstyring

Mangfoldighed

-

-

-

Gennemsigtighed

Kortlægning ud fra
anbefalinger til god
selskabsledelse gennemført

Kortlægning ud fra
anbefalinger til god
selskabsledelse

Kortlægning ud fra
anbefalinger til god
selskabsledelse gennemført

God arbejdsplads - målsætninger (2020)
Fokusområde

Mål

Planlagte handlinger

Sikkerhed og sundhed

Førstehjælpskursus gennemført

Gennemført førstehjælpskursus på
arbejdspladsen

Antikorruption

Se leverandørstyring

Se leverandørstyring

Mangfoldighed

-

-

Gennemsigtighed

Kortlægning ud fra anbefalinger til
god selskabsledelse gennemført

Kortlægning ud fra anbefalinger til
god selskabsledelse
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_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

International Furniture A/S
Industrivej 17
8586 Ørum Djurs
Danmark
www.if-dk.com
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