Redegørelse for
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Denne rapport dækker ALDI Danmark ApS’ redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabsloven
§ 99a. Rapporten udgør en del af ledelsesberetningen i ALDI Danmark ApS årsrapport og dækker
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De varer, vi køber og sælger i vores knap 200, butikker har indflydelse på mange
menneskers hverdag. Det ansvar er vi bevidste om, og vi arbejder hele tiden for
at forbedre vores indsats og sikre endnu flere varer i vores sortiment, der er
certificerede som mere bæredygtige.
I ALDI påtager vi os vores ansvar som aktør i dagligvarehandlen og som en del
af det omgivende samfund. Vi er derfor engagerede i en række organisationer
og partnerskaber, hvor vi sammen med resten af branchen, arbejder for at
finde ansvarlige løsninger på komplekse problemstillinger.
2018 har være et år med mange aktiviteter
• Vi har fået en ny strategi for vores ansvarlighedsarbejde, der sætter
retningen for de næste 5 år.
• Vi har øget antallet af økologiske varer, så vi nu har over 200 varer i
sortimentet hver dag.
• Vi har startet samarbejde med Red Barnet, hvor vi i december samlede 		
ind for at hjælpe med at give en god jul til nogle af de dårligst stillede
eller udsatte børn i Danmark.
• Vi har indfriet 2 af vores 100% målsætninger:
• 100% certificeret kakao
• 100% fri for buræg, både som skalæg og som ingredienser i vores
		 egne varer.
Men rejsen stopper ikke her. Vi har mange aktiviteter i kalenderen for det kommende år, hvor fokus på bæredygtighed bliver en endnu vigtigere brik i vores
revitalisering.
Hver dag endnu bedre.

Finn Tang
Adm. direktør

Med venlig hilsen
Finn Tang
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VELKOMMEN

ANSVARLIGE VARER

Vores kunder skal så vidt muligt kunne vælge et
ansvarligt alternativ, når de handler hos os.

SAMFUNDSANSVAR OG DIALOG

Velkommen til ALDI’s redegørelse for samfundsansvar

Vi ønsker at indgå i en åben og ærlig dialog med
vores interessenter og indgår i tæt samarbejde
med strategiske partnere.

MILJØANSVAR

Ansvarlighed har aldrig stået højere på dagsordenen end
det gør nu. Det gælder også i ALDI, og vi har i 2018 arbejdet
på mange fronter for at sikre, at vi hele tiden udvikler os og
forsat hæver ansvarlighedsniveauet blandt varerne i vores
sortimentet. Vi har blandet andet revideret hele sortimentet
og har nu endnu flere certificerede, ansvarlige varer på
hylderne end tidligere.
Det er ikke kun blandt varerne i butikken, at man kan se det
øgede fokus på ansvarlighed. Vi har også arbejdet med at
nedbringe vores energiforbrug og som led i dette udskiftet
belysning i butikker og på lagre til LED. Det er blot nogle få
eksempler i en række af indsatser, der er nødvendige for
at leve op til den ambitiøse klimastrategi, som vi fremlagde
i 2018. Mere detaljerede informationer kan læses vi vores
fremskridtsrapport, som udgives sammen med resten af
ALDI Nord i juli 2019 på cr-aldinord.com.
En af de væsentligste ting, vi har arbejdet med i 2018, er
vedtagelse af vores nye ansvarlighedsstrategi. Strategien
sætter retningen for, hvad vi skal arbejde med og hvilke
målsætninger, vi har for de kommende 5 år. Fordelt på 5
fokusområder.

Alle de varer, vi sælger, udgør samlet set vores
største miljøbelastning. Vi arbejder derfor for at
nedsætte varernes miljøbelastning fra eksempelvis emballagerne. Driften af vores butikker og
transport af varer kræver store mængder energi.
Vi arbejder blandt andet for at nedbringe vores
klimabelastning.

ANSVARLIG LEVERANDØRKÆDE

Mange af de varer, vi sælger, er produceret langt
fra Danmark, hvor arbejdsforhold og miljøbeskyttelse er af en anden standard end i Danmark.
Vi stiller krav til arbejdsforholdene hos vores
producenter, og vi stiller krav om certificering i
bæredygtighed til en række råvarer.

ANSVARLIG ARBEJDSPLADS

Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv og vi
ønsker, at de skal være stolte af at arbejde i ALDI.
Inden for hvert område har vi opstillet konkrete
og målbare mål, som vi løbende vil rapportere
fremdrift på.
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ANSVARLIGE VARER

ANSVARLIGE VARER

”VORES STØRSTE MILJØ-

OG SAMFUNDSMÆSSIGE
PÅVIRKNING, OG DER
HVOR VI HAR STØRST
INDFLYDELSE, ER VIA DE
VARER VI SÆLGER

”

Vi har en række politikker, der stiller krav til,
hvilke varer vi har i vores sortiment. Alle vores
indkøbspolitikker ligger offentligt tilgængelige på
vores hjemmeside aldi.dk/politikker.
Vi har indkøbspolitikker for følgende områder, der
stiller krav til varerne i vores sortiment:
• Bæredygtige fisk og skaldyr
• Dyrevelfærd
• Kaffe
• Te
• Kakao
• Træ og træbaserede produkter
• Blomster og planter
• Palmeolie
Politikkerne opstiller en række krav, som varerne
skal opfylde for at kunne komme i vores sortiment. Vi har samtidig fastsat fremtidige målsætninger for de enkelte varegrupper i bestræbelse
efter en stadigt voksende andel af certificerede
produkter og varer, der kan betegnes som mere
bæredygtige.
HVAD VI GERNE VIL OPNÅ
Vores politikker og CSR-strategi sætter mål for en

fortsat udvidelse af andelen af ansvarlige varer.
Eksempelvis er det målet i 2019 at have et bæredygtigt alternativ til samtlige fiskeprodukter
og øge antallet af økologiske varer til over 250.

HOVEDPUNKTER I 2018
• Buræg er udfaset af sortimentet. Det drejer
sig om både skal-æg og buræg som ingredienser i vores varer.
• Ved udgangen af 2018 er al palmeolie
certificeret i henhold til RSPO.
• Al vores kakao er certificeret i henhold
til UTZ eller Fairtrade.
• Alle vores friske, frosne og halvkonserves
fiskeprodukter er certificeret i henhold til
MSC, ASC eller GLOBALG.A.P.
• Vi har udvidet sortimentet af økologiske
varer og har nu over 200 økologiske varer
i sortiment.
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MILJØANSVAR

MILJØANSVAR

”VORES MILJØANSVAR

FØLGER TO SPOR.
MILJØANSVAR I RELATION
TIL VORES VARER OG
MILJØANSVAR I
VORES DRIFT

”

I 2018 fremlagde vi vores internationale klimastrategi og forpligtede os til at nedbringe vores
udledning af drivhusgasser (CO2e) med 40% i
2021. Det skal bl.a. gøres ved at begrænse vores
energiforbrug, opsætte solceller og omstille til
grøn strøm.

man kan sænke sin klimabelastning ved hjælp
af sund kost.

Vores klimastrategi og grundlag for beregninger
kan ses på aldi.dk/klimaindsats.

HOVEDPUNKTER I 2018
• Offentliggørelse af vores internationale 		
klimastrategi og målsætning om at nedbringe vores udledning af drivhusgasser
med 40% i 2021.

HVAD VI GERNE VIL OPNÅ
Vi vil løbende omstille vores strømforbrug til grøn
strøm og målet er 100% grøn strøm i 2020.

• Vi har udskiftet belysningen i butikker og
lagre til LED og installerer solceller på alle
nye butikker, hvor der er mulighed for det.

Fremadrettet vil vi have yderligere fokus på vores
emballager. Vi vil opstille en plan for reduktion af
emballagemængden og øge genanvendeligheden
samt brugen af genanvendte materialer. I 2019
kommer vi til at skifte vores vatpinde, så de ikke
længere indeholder plast.
Vi kommer ligeledes til at hjælpe vores kunder til
at spise mere klimavenligt med råd til, hvordan

• I 2018 har der været stort fokus på plastik i
hele dagligvarehandlen og den danske regering. Vi har i 2018 udfaset engangstallerkner
og -bestik samt sugerør.
• Vores plastikposer er lavet af genbrugsplast,
og vi tilbyder altid vores kunder et alternativ
til plastikposen.
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SAMFUNDSANSVAR
OG DIALOG
Foto: Louise Dyring Mbae / Red Barnet

SAMFUNDSANSVAR
OG DIALOG

”GENNEM SAMARBEJDE

OG DIALOG MED VORES
INTERESSENTER HAR VI
MULIGHED FOR AT SKABE
LANGVARIGE RELATIONER
OG REEL FORANDRING

”

I kraft af vores butikker og over 2.500 ansatte
er vi en integreret del af det danske samfund.
Samtidig har vi via vores varer stor indflydelse
på de mennesker og virksomheder, der indgår
i vores værdikæde, både i Danmark og resten
af verden.
Gennem samarbejde og dialog med vores
interessenter har vi mulighed for at skabe
langvarige relationer og reel forandring til gavn
for både ALDI og det samfund, som vi er en del
af. Vi har derfor i løbet af året været i dialog og
samarbejdet med en lang række interessenter
som eksempelvis Økologisk Landsforening,

HOVEDPUNKTER I 2018
• Vi har tilsluttet os Røgfri Fremtid og gemt
tobakken væk under kassen, så den ikke 		
længere er synlig.
• I alt 106 butikker donerede overskudsmad
enten hele året eller som engangsdonation
i forbindelse med jul og nytår. Donationerne
går til mange forskellige initiativer, som Stop
Spild Lokalt, Foreningen Ringaard og andre
lokale initiativer.
• Vi har gennem flere år haft et samarbejde
med Fødevarebanken på vores lagre og 		
hovedkontor.

Fairtrade Danmark, MSC, ASC, Kræftens Bekæmpelse og Red Barnet.
HVAD VI GERNE VIL OPNÅ
Vi ønsker at nedbringe vores madspild yderligere og indgå aftaler med partnere, der kan
aftage vores overskudsmad og uddele den
til socialt udsatte. Målet er, at alle butikker i
2020, hvor det er muligt, får en partner, der kan
modtage maden.
Vi ønsker også at indgå i et længevarende partnerskab med en organisation, der arbejder for
et formål, vi kan identificere os med.

• Yderligere arbejder vi med reducerede priser
på mad, der nærmer sig sidste salgsdato, og
har øget synligheden på disse varer med
særlige prismærker og ved at samle alle
varerne ét sted i butikken.
• Vi har samarbejdet med Red Barnet om en
indsamlingskampagne blandt vores kunder
i december måned. Resultatet var mere end
114.000 kr.
• Vi har solgt Støt Brysterne armbånd og 		
roser samt Knæk Cancer pins til fordel for
Kræftens Bekæmpelse.
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ANSVARLIG
LEVERANDØRKÆDE

ANSVARLIG
LEVERANDØRKÆDE

HAR LAGT VORES LISTE
”VIOVER
TEKSTILLEVERANDØ-

RER ÅBENT FREM PÅ VORES
HJEMMESIDE OG ER DERMED
MEDVIRKENDE TIL STØRRE
TRANSPARENS OM, HVOR
VORES PRODUKTER BLIVER
PRODUCERET

”

Vi har utroligt mange leverandørkæder med
underleverandører i store dele af verden.
Når man, som vi, sælger alt fra grøntsager
dyrket i Danmark til sydafrikanske roser og
havemøbler, værktøj samt tekstiler, er der
mange forskellige værdikæder, der hver især
har særegne problemstillinger socialt og
miljømæssigt.
For at udvise rettidig omhu og forebygge negativ indflydelse på menneskerettigheder og
arbejdstagerrettigheder skal alle produkter
som leveres til ALDI og sælges under vores
egne mærker, leve op til vores Code of Conduct. Læs vores politik for menneskerettigheder på aldi.dk/menneskerettigheder.
Vi kræver, at leverandører i BSCI-risikolande,
der fremstiller varer til os, deltager i BSCI,
er auditeret af en uafhængig tredjepart med
et tilfredsstillende resultat og gennemfører
forbedringer, når det er nødvendigt.

Vi har indkøbspolitikker på følgende områder,
der stiller krav til forhold i vores leverandørkæder:
• Kaffe
• Te
• Kakao
• Blomster og planter
• Palmeolie
• Bæredygtige fisk og skaldyr
• Dyrevelfærd
• Træ og træbaserede produkter
SOCIALE KRAV TIL NONFOOD
Vores nonfoodprodukter, der er produceret i et
risikoland, skal auditeres i henhold til kravene
fra amfori BSCI. Audit bliver gennemført af
en uafhængig tredjepart, der gennemgår hele
produktionen. Herefter bliver rapporten fra
fabrikken vurderet, og der bliver udarbejdet
en forbedringsplan. Audits forebygger langt
fra alle problemer, men det er den metode,
der bedst sikrer, at der kommer tilsyn på alle
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fabrikker, når man som ALDI får nye varer hver uge. Ligeledes bliver det igennem denne proces, muligt at sætte fokus på de forhold
der eventuelt skal forbedres. På den måde, kan vi være med til at
påvirke arbejdsforholdene hos de producenter i risikolandene, der
leverer til os.
Ud over audits har vi yderligere projekter til at fremme social dialog
i Bangladesh og har forpligtiget os til Greenpeace Detox program
for en fuldstændig udfasning af uønskede kemikalier i tekstilproduktionen.
KRAV TIL FØDEVARER
Alle vores producenter af frugt og grønt skal have en Global GAP
certificering af produktionen og en GRASP certificering af arbejdsforhold. Hver producent har et unikt nummer, der samtidig sikrer
transparens og sporbarhed. Blomster skal være certificerede med
udgangen af 2019.
Vi stiller krav om, at den kakao, der indgår i vores produkter, skal
være mere bæredygtig og certificeret af enten UTZ eller Fairtrade.
Desuden stiller vi krav til en øget mængde certificeret kaffe og te i
vores produkter.
Vi kræver, at den palmeolie, der indgår i vores produkter, er bæredygtigt produceret og ikke har medvirket til yderligere fældning af
tropisk skov. Vores leverandører skal være medlem af Roundtable
of Sustainable Palm Oil (RSPO). Vi kontrollerer for hvert enkelt
produkt at de korrekte dokumenter forefindes.
HVAD VI GERNE VIL OPNÅ
Vi vil fastholde vores arbejde med at få alle leverandører af frugt,
grønt og blomster til at blive certificeret efter Global GAP og GRASP,
samt gennemføre vores målsætning i henhold til ALDI’s DETOX
commitment på tekstiler og sko.

HOVEDPUNKTER I 2018
• Vores kakao er certificeret enten i henhold til UTZ, Fairtrade
eller er økologisk.
• Vi har omlagt al vores Moser Roth chokolade til Fairtrade
cocoa program.
• Al palmeolie er vores produkter er RSPO certificeret.
• Vi har lagt vores liste over tekstilleverandører åbent frem på
vores hjemmeside og er dermed medvirkende til større transparens om, hvor vores produkter bliver produceret.
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ANSVARLIG
ARBEJDSPLADS

ANSVARLIG
ARBEJDSPLADS

ALDI Danmark er en ansvarlig virksomhed og
vores medarbejderes sikkerhed og trivsel er
naturligvis det vigtigste for os.

”VORES TRE KERNEVÆRDIER; ENKELT,
ANSVARSBEVIDST
OG PÅLIDELIG
OMHANDLER
OGSÅ VORES
MEDARBEJDERE

”

Vi har en tradition for, at mange medarbejder
har en høj anciennitet og det ønsker vi fortsat
skal være kendetegnet for vores virksomhed.
På den seneste trivselsmåling svarede 80% af
vores medarbejdere, at de var enige eller meget enige i, at de vil anbefale ALDI som arbejdsplads til andre. Det ser vi som en klar indikation
for høj trivsel blandt vores medarbejdere.
Alle vores medarbejdere skal behandles ens
uanset køn, race, religion osv. Vi er en meget
mangfoldig virksomhed, og er stolte af vores
mangfoldighed.

HOVEDPUNKTER I 2018
• Vi er blevet partnere i Røgfri Fremtid og har
testet undervisning om rygning og konsekvenser for vores butikselever.
• Vi har inddraget alle ledere fra souschef til
øverste direktør i vores strategiproces.
• Vi har haft en kraftig stigning i uddannelsesaktiviteter i løbet af 2018, som tilsammen har
gjort, at vi i meget høj grad har kompetenceudviklet vores ledere. Alle ledere i ALDI
Danmark er blevet uddannet i situationsbestemt ledelse samt øvrig ledelsesaktivitet.

Vi skaber enkle rammer for vores medarbejdere, så alle ved, hvad der forventes af dem. Vi
ved, at ledelseskvaliteten er af afgørende betydning for medarbejderes trivsel og arbejdsglæde. Vi har derfor gennemført en omfattende
uddannelsesplan for alle vores ledere, og dette
arbejde fortsætter ind i 2019.
HVAD VIL GERNE VI OPNÅ
Vi har som målsætning at have de bedste
ledere. Vi planlægger derfor yderligere at
øge ledelsesniveauet hos alle ledere i ALDI
Danmark. Vi tror på, at høj ledelseskvalitet er
lig med resultatskabelse og mere motiverede
medarbejdere.

bejdet. Vi har brugt målingen som udgangspunkt for det videre arbejde i hele virksomheden.
• Vi har afholdt assessment rekrutteringsdage,
hvor vi strategisk arbejder med rekruttering af
kommende medarbejdere.
• Vi har i 2018 videreudviklet vores elevuddannelse, så vi i dag har en af detailbranchens
mest attraktive elevuddannelser.
• Vi har skabt en helt ny butikschef traineeuddannelse, som er et talentprogram med
mulighed for stor faglig og personlig udvikling. Desuden har vi har et nystartet graduateprogram.

• På vores nye trivselsmåling, som gennemføres
to gange årligt, har vi målt ledernes og medarbejdernes motivation og trivsel samt samar						
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ANTI-KORRUPTION
OG BESTIKKELSE

Vores forretningsmæssige beslutninger skal
altid være baseret på objektive betragtninger.
Vi har derfor vedtaget et adfærdskodeks for
modtagelse af gaver og andre fordele.
Adfærdskodeks gælder for alle medarbejdere.
Gaver eller andre fordele fra samarbejdspartnere eller potentielle samarbejdspartnere
tjener altid et forretningsmæssigt formål og
modtagelse af gaver kan påvirke forretningsmæssige beslutninger.

ALDI har underskrevet Supply Chain Initiative, og
er dermed forpligtet til at overholde grundlæggende principper for etiske og fair forhold
imellem fødevareleverandører og detailvirksomheder. Principperne skal bidrage til fair
og transparente forhold i forsyningskæden og
omhandler overordnede kontraktuelle forhold,
kommunikation, sanktioner samt konfliktløsning.
ALDI’s politik for respekt af menneskerettigheder kan læses på
aldi.dk/menneskerettigheder.

Det betyder, at vi hverken modtager gaver
eller selv giver gaver til potentielle eller
eksisterende leverandører.
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