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Redegørelse for samfundsansvar. Denne rapport dækker ALDI
Danmark ApS redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabsloven § 99a. Rapporten udgør en del af ledelsesberetningen i ALDI
Danmarks ApS årsrapport, og dækker således samme regnskabsperiode som årsrapporten 01.01.2019-31.12.2019.
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A

nsvarlighed og bæredygtighed har
aldrig før spillet en større rolle hos
os i ALDI Danmark og i samfundet
generelt. Som aktør i daligvarehandlen har vi stort fokus på, at
måden vi driver vores forretning
på altid skal være med ansvarlighed for øje;
ansvarlighed for miljø, klima, samfund, vores
medarbejdere og vores kunder.
Vi har konstant fokus på at udvide vores sortiment af ansvarlige varer, så vores kunder
altid kan vælge et mere bæredygtigt alternativ.
Det kan være alt fra vores dyrevelfærdsmærkede mælk uden plastikskruelåg, til Fairtrade-certificeret te eller et bredt udvalg af
økologiske grøntsager.
Vores ansvar stopper dog ikke ved vores
varer. Vi ser det som en vigtig opgave, at vi
engagerer os i samfundet.
Vi ønsker at tage medansvar og bidrage positivt til det danske samfund i samarbejde med
forskellige partnere.

Som hovedsponsor for Red Barnet driver vi
i fællesskab en række aktiviteter hen over
året. I sommeren 2019 donerede vi frugt og
kiks til alle sommerlejre for udsatte børn og
familier, og vi har installeret en pantknap
i samtlige butikker, hvor vores kunder kan
donere noget af deres pant til Red Barnet.

Hos ALDI har vi i 2019 arbejdet med ansvarlighed på mange forskellige måder:
Vi har haft tæt samarbejde med Red Barnet omkring en række initiativer over året.
Vi har som de første i dansk dagligvarehandel besluttet at udfase den konventionelle plastpose.
Vi har udfaset engangsservice, sugerør og vatpinde i plastik og offentliggjort vores plastikstrategi.
Vi er tiltrådt Dansk Alliance for Ansvarlig Soja.

Ved hjælp af ekspertviden fra Kræftens Bekæmpelse har vi i 2019 bidraget til at formidle
gode leveråd til at forebygge kræft ved vores
deltagelse i 10-kampen.

Vi har øget fokus på medarbejderudvikling og har startet en række uddannelsesforløb, der skal
sikre kontinuerlig udvikling af vores medarbejdere.
Disse og mange andre tiltag skal udvikles i de kommende år. Bæredygtighed og ansvarlighed vil
fortsat spille en stor rolle i vores strategi, hvor vi blandt andet vil øge vores fokus på klima, plastik,
emballager og madspild. Sammen tager vi ansvar og arbejder for at gøre hver dag endnu bedre.

Derudover har vi gennem en række lokale
samarbejdspartnere doneret overskudsmad
til socialt udsatte - for på den måde at bekæmpe madspild og samtidigt støtte de
danskere, som har mest brug for det.
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CSR-STRATEGI

D

e danske forbrugere stiller høje krav til virksomheders ansvarlighed.
I ALDI gør vi vores bedste for at imødekomme
forbrugernes samt samfundets krav og forventninger ved at fokusere på ansvarlighed og bæredygtighed i alle grene af vores forretning.

I 2018 vedtog vi en ny ansvarlighedsstrategi, og vi har i 2019
arbejdet intensivt med vores målsætninger inden for de
fem fokusområder:

ANSVARLIGE VARER
Vi udvikler hele tiden vores sortiment og tilpasser det til
vores kunders ønsker med fokus på at kunne tilbyde endnu
flere ansvarlige varer. Vi stiller krav om både miljømæssig og
social certificering af en række råvarer og arbejder dermed
for, at alle vores varer kan nydes med god samvittighed.
Så vidt det er muligt, skal vores kunder altid kunne vælge et
ansvarligt alternativ, når de handler hos ALDI.

MILJØANSVAR
Alle vores varer 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,
og vi har en ambitiøs klimaplan for at nedbringe vores CO2e
udledning.
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CSR-STRATEGI

SAMFUNDSANSVAR OG DIALOG
Vi indgår gennem åben og ærlig dialog i et tæt samarbejde
med strategiske partnere og interessenter.

ANSVARLIG LEVERANDØRKÆDE
Mange af vores varer er produceret langt fra Danmark, hvor
arbejdsforhold og miljøbeskyttelse er af en anden standard
end i Danmark. Vi stiller derfor krav til arbejdsforholdene
hos vores producenter og følger op på, at vores leverandører overholder vores krav og forventninger.

ANSVARLIG ARBEJDSPLADS
Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv, og vi ønsker, at
alle skal være stolte af at arbejde hos ALDI.
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ANSVARLIGE VARER

H

os ALDI har vi politikker,
der stiller krav til hvilke
varer, vi har i sortimentet. Alle vores
politikker kan findes
på aldi.dk.
I vores politikker har vi også
målsætninger for de enkelte varegrupper. Målsætningerne skal
sikre, at vores andel af certificerede og mere bæredygtige varer
fortsat stiger.

Bæredygtig palmeolie
Den konventionelle dyrkning
af palmeolie er en trussel mod
bestanden af regnskove. Derfor kræver ALDI, at 100 % af
palmeolien, der indgår i vores
egne produkter, er bæredygtigt
produceret og dermed ikke har
medvirket til yderligere fældning
af regnskove.
Vores politik gælder alle produkter – både fødevarer og
nonfood, der indeholder mere
end 1 % palmeolie. Vi er aktivt
medlem af RSPO, hvor vi sammen med NGO’er og producenter arbejder for at fremme
både miljømæssigt og socialt
ordnede forhold i palmeolieproduktionen.
Vi kræver desuden, at alle vores
leverandører er medlem af
RSPO. Vi kontrollerer løbende,
at alle vores leverandører overholder vores krav.
Opdager vi et produkt, der indeholder ikke-certificeret palmeolie, fjerner vi med det samme
produktet fra vores sortiment.
Derfor har vi i 2019 haft 94,6 %
10

VORES INDKØBSPOLITIKKER DÆKKER FØLGENDE
OMRÅDER:
Bæredygtige fisk og skaldyr: Vores målsætning
er at alle fiskeprodukter - undtaget konserves - skal
være certificeret bæredygtigt med enten MSC, ASC,
GLOBALG.A.P. eller økologisk produceret, og vi sælger ikke truede fiskearter.
Dyrevelfærd: Vi har fokus på økologi og plantebaserede alternativer samt dyrevelfærdsmærkede alternativer. Derudover sælger vi blandt andet ikke foie gras
og pels.
Kakao: 100 % af vores kakao skal være certificeret
med enten Fairtrade, Rainforest Alliance/UTZ
eller være økologisk.
Palmeolie: 100 % af vores palmeolie skal være
RSPO-certificeret.
Træ og træbaserede produkter: Fra 2020 skal 100 %
af vores træbaserede varer og salgsemballager til
fødevarer og nonfood i fast sortiment være FSC eller
PEFC-certificeret eller være fremstillet af mindst 70%
genbrugsmaterialer.
Blomster og planter: Alle vores snitblomster er bæredygtigt certificerede efter GLOBALG.A.P. og GRASP
eller tilsvarende standarder.
Kaffe: Inden udgangen af 2020 skal mindst 50 % af
vores råkaffe være bæredygtigt certificeret med enten
Fairtrade, Rainforest Alliance/UTZ eller være økologisk.
Te: I 2020 skal 40 % af vores urte- og frugtte være certificeret med enten Fairtrade, Rainforest Alliance/UTZ
eller være økologisk.

bæredygtig palmeolie i vores
produkter, og endnu en gang
har vi oplevet vigtigheden i
grundig kontrol, når der stilles
høje krav.

HOVEDPUNKTER I 2019

✓

Antallet af vegetariske og veganske produkter er steget fra 15
i 2018 til 65 i 2019.

✓

Antallet af Fairtrade-certificerede varer er steget fra 22 i 2018
til 75 i 2019.

✓

I 2019 var 92,1 % af træ og træbaserede (papir og pap) varer
FSC eller PEFC certificeret.

✓

I 2019 var vores andel af bæredygtigt certificeret kaffe 54,8 %,
hvormed vi allerede har nået vores mål for 2020.
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MILJØ- OG KLIMAANSVAR

S

om dagligvarehandel
har vi et medansvar
for, hvordan vi bruger
jordens dyrebare ressourcer. Derfor stiller
vi hvert år høje krav
til os selv såvel som til vores
leverandørkæde. Vi skal i vores
butikker og på vores lagre og
logistik konstant blive mere
energieffektive og investere i
grøn energi. Derudover skal vi
sikre, at vores emballager er
genanvendelige, så ressourcerne ikke går til spilde.
Hos ALDI har vi en international
klimastrategi, hvor vi forpligter
os til at reducere vores udledning af drivhusgasser (CO2e)
for hele ALDI Nord med 40%
i 2021. Det gør vi ved at effektivisere vores energiforbrug,
opsætte solceller og omstille til
grøn strøm.
Vores klimastrategi og grundlag for beregninger kan læses
på aldi.dk.
ALDI’s målsætninger
• Når den sidste konventionelle plastpose er solgt, vil
vi udelukkende tilbyde vores
kunder genbrugelige alternativer - heraf mindst ét alternativ
lavet af genbrugsplast.
Det vil spare over 85 ton plastik
om året.
• Fremover vil vi have endnu
mere fokus på vores emballager. Vi vil registrere alle vores
salgsemballager, og samtidig
udarbejde en plan for, hvordan vi nedbringer emballage12

mængden og øger genanvendeligheden.
• Vi vil i samarbejde med de
øvrige danske dagligvarekæder udarbejde en fælles emballageguide, som vil komme
med konkrete anbefalinger til
leverandørerne om, hvordan vi
gerne ser, at de arbejder for at
nedbringe miljøbelastningen
og øge genanvendeligheden
fra emballagerne.
• Vi vil løbende nedbringe
vores CO2e aftryk fra vores
elforbrug. Det vil vi gøre ved
at opsætte solceller og tilkøbe

grøn strøm. I 2020 forventer vi
at opsætte 35 solcellepakker,
og vi forventer yderligere at
opsætte 20 flere i 2021.

HOVEDPUNKTER I 2019:

✓

Vi har indkøbt vores sidste konventionelle plastpose.

✓

Vi har offentliggjort vores emballage- og plastikstrategi.
I 2025 skal 100 % af vores egne emballager enten være
genbrugelige, genanvendelige eller komposterbare. Samtidig vil vi reducere den samlede emballagemængde med
15 %.

✓

Vi har udfaset engangsplast (engangsbestik, -sugerør,
-kopper og –tallerkener) og vil fremover kun tilbyde
mere bæredygtige alternativer.

✓

Vi har nedbragt vores CO2e med 3,5 %.
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ANSVARLIG LEVERANDØRKÆDE

S

om dagligvarekæde
sælger vi forskellige
varer fra hele verden.
Det kan være alt fra
danske kartofler, tekstiler fra Asien til hollandske tulipaner. Det giver os
mange forskellige værdikæder
- alle med deres egne sociale
og miljømæssige problemstillinger. Derfor strækker vores
samfundsansvar sig ud over
de danske grænser hele vejen
gennem værdikæden til resten
af verden.
At agere ansvarligt gennem

hele værdikæden er kompliceret, og derfor samarbejder
vi i ALDI med andre aktører i
dagligvarebranchen, NGO’er
og erhvervsorganisationer via
vores medlemskab af Dansk
Initiativ for Etisk Handel.
Med så mange forskellige værdikæder er det altafgørende, at
vi i ALDI udviser rettidig omhu
for at forebygge negativ påvirkning af miljø, menneskerettigheder og arbejdsrettigheder.
Derfor skal alle vores leverandører af ALDI’s egne mærker

efterleve vores Code of Conduct, og vi kontrollerer dette
for de varer, der er produceret i
et risikoland.
Vores politik for menneskerettigheder kan læses på aldi.dk.
ALDI’s målsætninger
• Vi vil igennem vores partnerskab i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja udarbejde en specifik
handlingsplan for, hvordan vi
hos ALDI kan fremme bæredygtig sojaproduktion. De første
tiltag vil allerede træde i kraft i
2020.

• For at tage endnu mere
ansvar på tekstil-området, har vi
målsætninger for vores indkøb
af mere bæredygtigt bomuld.
Ved udgangen af 2025 skal
100% af vores bomuld være ansvarligt produceret - det vil sige
BCI, GOTS, Fairtrade eller CmiA.
• Vi skal udarbejde en plan for,
hvordan vi fortsætter arbejdet
for nul-udledning af skadelige
kemikalier ved produktion af
tekstil og sko.

FULD TRANSPARENS
Vi er åbne og transparente omkring hvem, der
producerer vores varer.
På samtlige af vores varer skriver vi leverandørens
navn direkte på emballagen. Yderligere har vi offentliggjort en liste over producenterne af vores
tekstiler og sko, der ligger frit tilgængeligt på
vores hjemmeside.
Ved at give forbrugeren mulighed for selv at se,
hvor vores varer kommer fra, sikrer vi, at alle kan
holde sig informeret samtidig med, at vi hos ALDI
bliver holdt op på vores løfter om en ansvarlig
leverandørkæde.

HOVEDPUNKTER I 2019:

✓

Vi vedligeholder vores krav om, at 100 % af vores leverandører i amfori BSCIrisikolande er tredjeparts-auditeret med et tilfredsstillende resultat.

✓

Vi har gennem Greenpeace Detox Commitment forpligtet os til, at vores tekstilleverandører skal udfase al brug og udledning af skadelige kemikalier.
		 Denne forpligtelse er vi i 2019 nået i mål med.

✓

Vi er indgået som partner i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja. Initiativet er et forpligtende samarbejde for at støtte udviklingen af ansvarligt produceret soja. 		
		 Soja er en vigtig proteinkilde i dyrefoder, men produktionen af soja medvirker
		 til afskovning af regnskoven og en massiv forringelse af biodiversiteten i Syd		 amerika.

✓
14

Siden 2017 er andelen af certificeret bæredygtigt bomuld i vores sortiment steget
fra 19,1 % til 37,8 % i 2019.
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SAMFUNDSANSVAR OG DIALOG

S

om dagligvarekæde
med mere end 2.600
ansatte er ALDI en
integreret del af det
danske samfund.
Dette forpligter. Det er
ikke alene nok, at vores varer er
af høj kvalitet, vi har også et ansvar for de mennesker og virksomheder, der har muliggjort,
at vi har varer på hylderne.
Vi har derfor nogle strategiske
samarbejdspartnere, hvor vi er
med til at hjælpe nogle af dem,
der har brug for det i det danske
samfund. Vi har i 2019 haft større
samarbejde med Too Good To
Go, Kræftens Bekæmpelse og
Red Barnet.
I 2019 har vores samarbejde
med Red Barnet for alvor manifesteret sig.
Vores hovedsponsorat og de
penge, vi har indsamlet, har
været med til at hjælpe udsatte
børn i Danmark.

Vi har i løbet af året gennemført følgende initiativer:

de frugt og kiks til alle lejre.
• Vi har installeret donations
knapper på alle pantmaskiner, så vores kunder kan
vælge at donere al eller noget
af deres pant.

Hos ALDI arbejder vi aktivt for
at nedbringe vores madspild.
I november 2019 indgik vi et
testsamarbejde med Too Good
To Go, hvor vi sælger overskudsfrugt og -grønt til nedsatte priser. Målet er, at alle vores
butikker i 2020 bliver en del af
denne madspildsordning.
Herudover indgik vi ved påske,
jul og nytår en lang række aftaler med lokale foreninger om
afhentning af overskudsmad,
som blev fordelt til socialt
udsatte. I alt donerede 132
af vores butikker i 2019 overskudsmad til lokale foreninger.
Dette er en stigning på 28 %
siden 2018.

Vi har deltaget aktivt i Kræftens
• Sommerindsamling: Alle børn Bekæmpelses kampagne ”Støt
fortjener en god sommer
Brysterne” og har under overskriften ”10-kampen” gennem
• Hjulpet med at indsamle til
Red Barnets landsindsamling 10 uger haft fokus på, hvordan
man kan forebygge kræft. Dette
via opslag på vores elektrokommunikerede vi på alle voniske medier og i vores
res medier lige fra tilbudsavis
tilbudsaviser.
til Instagram.
• Til juleindsamlingen solgte vi
vognmønter, hvor hele belø- ALDI’S MÅLSÆTNINGER
bet gik til Red Barnet.
• Vi vil udvide vores samarbej• Vi har bidraget til Red Barnets de med Too Good To Go til alle
sommerlejre, hvor vi donere- vores butikker og dermed tage
16

et endnu større skridt i kampen
mod madspild.
• Vi vil fortsat udvikle vores
samarbejde med Red Barnet
og støtte socialt udsatte børn
og familier.

HOVEDPUNKTER

✓

Vi har støttet Red Barnets
indsats for at hjæpe udsatte børn og unge i Danmark.
Vi og vores kunder har i alt
støttet Red Barnet med ca.
800.000 kr.

✓

2019 donerede 132
butikker overskudsmad
enten hele året eller som
engangsdonation til påske,
jul eller nytår.
Donationerne er blandt
andet gået til Stop Spild
Lokalt og Foreningen
Ringgaard.

✓

Vi har fortsat vores samarbejde med Fødevarebanken, som henter overskudsvarer fra vores lagre
og hovedkontor.
17
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ANSVARLIG ARBEJDSPLADS

H

os ALDI Danmark er
vores medarbejderes
trivsel og sikkerhed
altid i fokus, og det
vigtigste for os er at
udvise ansvarlighed
overfor alle vores ansatte.
Vi er stolte af at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor alle
medarbejdere bliver behandlet
ens uanset køn, race, religion
og seksualitet. Personlig og
professionel udvikling er vigtig
for vores medarbejderes trivsel.
Derfor har vi i 2019 startet en
række uddannelsesforløb, der
netop skal sikre, at vores medarbejdere bliver stimuleret
og motiveret gennem en stejl
læringskurve.
ALDI’s målsætninger
For at sikre høj trivsel blandt
alle ansatte, tror vi på vigtigheden i at sikre løbende uddannelse og træning af medarbejdere såvel som ledere.
Vi vil hos ALDI være kendt som
en virksomhed, der tilbyder
spændende læringsmuligheder,
der motiverer og dermed skaber resultater. Derfor er vores
talentprogrammer fortsat i
udvikling, og flere programmer
og muligheder vil komme til i
2020.

18

HOVEDPUNKTER I 2019:

✓

Vi startede vores butikschefs-trainee uddannelse, som er et talentprogram med mulighed
		 for stor faglig og personlig udvikling. Uddan		 nelsen klæder deltagerne på til at varetage
		 ansvaret for deres egen ALDI-butik.

✓

Vi startede vores første graduate-uddannelse
i august 2019, hvor vi ansatte nyuddannede
		 fra universiteter til et 1-årigt forløb inden for
		 Salg, Category Management og HR.

✓

Vi har udviklet ALDI Academy E-learning, så
alle nye medarbejdere kan få introduktion til
		 ALDI og få vigtig viden og læring inden deres
		 første arbejdsdag.

✓

DiSC og Situationsbestemt Ledelse er gjort til
en del af vores ledelsesværktøj og sprog hos
		 ALDI. Dette har alle ledere fra souschefer til
		 øverste direktører været på kursus i.

✓

Vi har opbygget en lang række funktioner på
vores hovedkontor - herunder udvidelse af
		 HR-afdelingen med en tilknyttet HR-partner for
		 alle større enheder.
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ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

V

ores forretningsmæssige beslutninger skal
altid være baseret på
objektive betragtninger. Dette betyder, at
vi tager afstand fra
og holder os fra alle former for
bestikkelse og smøring af nuværende såvel som potentielle
forretningspartnere.
Vi har vedtaget et adfærdskodeks for modtagelse af gaver
og andre fordele fra samarbejdspartnere og potentielle
samarbejdspartnere.
Gaver og fordele tjener altid et
forretningsmæssigt formål, og
modtagelse af gaver kan påvirke forretningsmæssige beslutninger.
Hos ALDI modtager vi derfor
ikke gaver eller andre fordele,
og giver ligeledes heller ikke
til nuværende og potentielle
leverandører.
Adfærdskodeks gælder for alle
medarbejdere.
Menneskerettigheder
En vurdering af ALDI’s risiko
for negativ påvirkning af menneskerettighederne viser, at
risikoen er størst i vores
leverandørkæder og herunder
størst i såkaldte risikolande.
Vi ønsker kun at handle med
leverandører, der optræder
ansvarligt og overholder vores
Code of Conduct.
Det er derfor en forudsætning
for at samarbejde med ALDI,
at leverandører underskriver
vores Code of Conduct.
Vi er bevidste om, at der, trods
alle vores initiativer, altid kan

20

ske fejl, eller der kan være
leverandører, som vil forsøge
at omgå reglerne. Vi gør vores
bedste hver dag for at forsøge
at forebygge det.
I leverandørkæder, hvor vi har
identificeret en særlig risiko for
negativ indflydelse på menneskerettigheder, har vi implementeret en række processer.
Vi stiller krav om forskellige certificeringsordninger for udvalgte råvarer. Det gælder for eksempel kakao, palmeolie, kaffe,
te, planter og blomster, hvor vi
stiller krav til, at råvarerne skal
leve op til forskellige sociale og
miljømæssige standarder.
Det kan være Fairtrade, UTZ,
eller GLOBALG.A.P. og GRASP
eller tilsvarende. For vores nonfood varer, der er produceret
i risikolande, kræver vi, at de
får en audit af en uafhængig 3.
part i henhold til amfori BSCI.
Hvis leverandøren ikke lever
op til alle punkter i audit, bliver
der udarbejdet en plan for
forbedringer.
Læs vores politik
for menneskerettigheder på
aldi.dk.

21
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Forkortelser
ASC – Aquaculture Stewardship Council
BCI – Better Cotton Initiative
BSCI - The Business Social Compliance Initiative
CmiA – Cotton made in Africa
FSC – Forest Stewardship Council
GLOBALG.A.P. – Global Good Agricultural Practices
GOTS – Global Organic Textile Standard
GRASP - GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice
MSC – Marine Stewardship Council
PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification
RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil
UTZ – Bæredygtigt landbrug
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