Bæredygtighedsrapport 2021
“When it’s worth doing well”

Om rapporten
Denne rapport vedrører kalenderåret 2021. Rapporten er Koateks første Bæredygtighedsrapport og
dermed den første systematiske og holistiske rapportering på vores arbejde med bæredygtighed og
socialt ansvar.
Formålet med Bæredygtighedsrapport
Formålet med rapporten er at beskrive Koateks 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
Bæredygtighedsrapporten bygger på en række anerkendte rammeværk, som Koatek benytter som
ramme for vores bæredygtighedsstrategi og arbejde med ansvarlighed. Vores bæredygtighedsstrategi
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
• 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 Bæredygtighedsrapport.
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 Koatek, vores historie og vores
forankring i samfundsmæssig effekt, bæredygtighed og socialt ansvar. Tredje del handler om vores
bæredygtighedsstrategi og ESG-tiltag samt 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
Langsigtet fokus er kernen i Koatek
Siden Knud Olsen grundlagde sit finmekaniske
værksted i Jægerspris i 1969, har langsigtet
ansvarlighed været i fokus. Knud startede med
tre kunder. De samme tre kunder løser Koatek
stadig opgaver for.
Med kunden i centrum tager vi et langsigtet
miljømæssigt, menneskeligt og økonomisk
ansvar for, hvordan vores forretning påvirker
samfundet.Langvarig tryghed er vigtigt for os.
Vores forretningsfilosofi er en afbalancering af
miljømæssige, menneskelige og økonomiske
overvejelser – vi arbejder med flere bundlinjer.
Kvalitetsprodukter
Knud var en fremragende håndværker, der
stræbte efter perfektion og gik aldrig på kompromis med kvaliteten. Det DNA eksisterer stadig i
Koatek – derfor siger vi også ”Koatek Kvaliteten
– lige en grad bedre”.
Miljø- og klima
Vi arbejder løbende for at minimere vores
ressourceforbrug fra vores produktion.
Vi genbruger og anvender recirkuleret
emballage.
Vi sørger for genvinding af al overskydende
materiale.
Mennesker og medarbejderforhold
Hos Koatek er vi et hold – vi er alle forskellige
mennesker med forskellige faglige kompetencer, forskellige erfaringsniveauer og forskellige
personlige egenskaber. Vi ser diversitet som en
styrke og ansætter derfor alle uanset faglige
kompetencer, erfaringsniveau, race, hudfarve,
religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel
orientering, alder, handicap eller national, social
eller etnisk oprindelse. Vi ser potentialet i mennesket og hjælper med udviklingen. Vi tror

på, at alle har et behov for at være en del af et
fællesskab, hvor man yder og bliver anerkendt
for sin indsats.

Samfundsansvar og bæredygtighed er en del af
Koateks DNA
Koatek er en moderne virksomhed drevet på
gammeldags dyder. Dette gælder også i forhold
til vores samfundsansvar. Længe før der var
noget, der hed FNs verdensmål, CSR og ESG, har
det ligget i Koateks virksomhedskultur at tage
ansvar for sine medmennesker, klima- og miljø
og det omkringliggende samfund.
Med denne Bæredygtighedsrapport tager vi et
nyt skridt. Nemlig at begynde at måle og strukturere vores indsatser og resultater. Vi vil løbende
indsamle flere og bedre data. Vi vil løbende udvikle og systematisere bæredygtighedsrapporteringen. Vi kommer til at ansætte flere ressourcer
for at få dette udviklet og implementeret og
efterfølgende vedligeholde bæredygtighedsrapporteringen.
Vi har planer om, at vi i 2022 vil tilslutte
os UN Global Compact og Science Based
Targets Initiative samt at oprette en
whistleblower-ordning.

Thomas Gotsæd
Adm. Direktør /
CEO hos Koatek A/S
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Kort virksomhedspræsentation
Koatek er en af de førende Original Equipment Manufacturers
inden for det finmekaniske felt. Vi leverer grundigt testet, pålidelig
teknologi, der giver værdi for vores kunder. Når du møder os, vil du
opleve en virksomhed, der er præget af en bestemt livsfilosofi. Vi
har valgt til og fra. Og det, vi har valgt at gøre, gør vi godt. Vi gør det
så godt, at dem, der har mødt os, siger det er verdensklasse. Det er
resultatet af en lang rejse, hvor vi hver dag koncentrerer os om at
levere bare én grad bedre end det, der forventes.
Produktion er delvis automatiseret og højt specialiseret. Vi forarbejder indkøbte råmaterialer, som primært er metaller og i begrænset
omfang plast, til finmekaniske produkter i højeste kvalitet, som
sælges til vores kunder, der fremstiller det endelige slutprodukt.
Koateks omsætning er baseret på salg til professionelle kunder, som
enten anvender produkterne eller indarbejder dem i et endeligt
slutprodukt. Omsætningen fra produktion er kendetegnet ved, at
et begrænset antal kunder aftager mange forskellige produkter i
forskellige mængder.
Alle vores produkter er kundespecifikke produkter, der indgår i
slutprodukter inden for LifeScience, Fødevare, Energi og andre, der
foretager præcisionsmålinger, og hvor kravene til præcision, sikkerhed og lang levetid er vigtigt.
Koatek ønsker at være 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. Dette, sammenholdt med vores generelle ansvarlighed og
forretningsdrift, har dannet rammerne om vores arbejde med bæredygtighed/ESG. Det har afstedkommet en proaktiv stillingtagen til
social inklusion i ansættelser og i virksomhedskulturen i almindelighed men også ved miljø/klimatiltag som f.eks. affaldshåndtering
og genbrug samt løbende rådgivning af vores kunder af materialevalg af klima og økonomisk optimering i naturlig sammenhæng.
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Vores verdensmål for bæredygtig udvikling
I Koatek har vi valgt at fokusere på 4 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.
Sikre et sundt liv og fremme trivslen for mennesker i alle aldre.
Sådan gør vi:
Det har altid været en grundlæggende værdi hos Koatek at passe på de mennesker,
vi samarbejder med.
Vi arbejder aktivt med arbejdsmiljø og har fokus på blandt andet sikkerhed på en
potentielt farlig arbejdsplads.
Det er årsagen til, at:
• Vi har investeret i robotteknologi, der fremmer ergonomien og afhjælper tunge løft
• Vi har en langsigtet målsætning om at have nul arbejdsulykker
• Vi har en sundhedspolitik for alle medarbejdere i alle aldre
Sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
Sådan gør vi:
Vi ser uddannelsen som industritekniker som en kvalitetsuddannelse, der sikrer livslang læring.
Industriteknikere er en nødvendig og uundværlig ressource for vores virksomhed
– og for branchen som helhed. Vi uddanner også gerne til andre funktioner, som fungerer
som støtte til vores produktion.
Det er årsagen til, at:
• Vi har branchens mest ambitiøse lærlingeprogram uanset alder og køn
• Vi har en ambition om at optage og uddanne to lærling/elever hvert halve år
• Vi tilbyder efteruddannelse inden for nyeste teknologier
Sikre anstændigt arbejde og økonomisk vækst
Sådan gør vi:
Vi arbejder hårdt for at sikre, at vores produktion er ansvarlig ved bl.a. at tilbyde gode jobs
baseret på en kvalitetsuddannelse, sikre et godt arbejdsmiljø og producere kvalitetsprodukter p
å en miljøansvarlig måde.
Det er årsagen til, at:
• Vi har en ressourceeffektiv produktion, der løbende forbedres
• Vi ønsker produktivitet gennem diversificering og teknologi og innovation med fokus på høj
værditilførsel
• Vi tilbyder jobs til kvinder og mænd, herunder også unge, ældre og personer med handicap
Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre
Sådan gør vi:
Da vi er i en branche, hvor materialeforbruget er stort, stræber vi konstant efter at holde os
opdateret om nye materialer, der er et mere bæredygtigt valg samt at genanvende materialer.
Det er årsagen til, at:
• Vi sørger for genvinding af al overskydende materiale
• Vi anvender recirkuleret emballage
• Vi producerer kvalitetsprodukter, der har en længere levetid
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Bæredygtighedsbedrifter for året
84 tons
skrot genanvendt

Vild med Vilje tilsluttet, hvor
vi har omlagt mere end en hektar

15% af de ansatte kommer fra
kanten af arbejdsmarkedet

17%
kvinder i selskabet

Girls Day in science understøttet
med aktiviteter
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Miljømæssige tiltag og målsætninger
I Koatek arbejder vi aktivt med vores miljøpåvirkning på tværs af forsyningskæden. Vi har særligt fokus
på genbrug af vores affald fra produktionen samt rådgivning af vores kunder i materialevalget af deres
komponenter, så det optimale forhold findes mellem ressourceforbrug, materialer og fremstillingsmetoder - idet vi potentielt set kan gøre den største forskel her.
Politikker og løfter
Arbejdet med at mindske vores fodaftryk er understøttet af vores strategi og forretningsmodel, og
vores initiativer findes løbende på vores hjemmeside. For os er det vigtigt at sikre transparens samt
løbende at adressere og reducere potentielle risici.
Vi har i dag interne klima- og miljøpolitikker og forventer i 2022 også at have en nedfældet en
code-of-conduct.
Vi kan for nuværende ikke måle vores samlede CO2-udledning, men har som målsætning i løbet af
2022 at lave vores første klimaregnskab og på baggrund af dette opstille klimamålsætninger i tråd
med Science Based Targets initiative. Dette vil medføre, at vi forpligter os til at blive CO2-neutrale
inden 2050.
I 2021 har vi tilsluttet dele af vores udeareal til initiativet Vild med Vilje. Vi har omlagt mere end en
hektar til Vild med Vilje, da Koatek vil bidrage til at gøre naturen på de omgivende arealer vildere og
mere mangfoldige til gavn for biodiversiteten, blomstrende urter, insekter, sommerfugle, fugle, bier og
de andre væsener, vi deler jorden med.

Miljø (Environmental performance)

Faktiske 2021

Målsætning

Scope 1, tons CO2-ækv.

Ikke tilgængeligt

SBTi understøttet

Scope 2, tons CO2-ækv.

Ikke tilgængeligt

SBTi understøttet

4.745

Ikke målsat

Energi intensitet, GJ/DKK

Ikke tilgængeligt

Ikke målsat

Andel af vedvarende energi, %

Ikke tilgængeligt

Ikke målsat

1.122

Ikke målsat

84

Ikke målsat

Drivhusgasudledninger

Energiforbrug, GJ

Vandforbrug, m3
Materiale til genanvendelse, tons
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Sociale tiltag og målsætninger
Koatek bygger i høj grad på social ansvarlighed. For os betyder det, at vi ønsker at skabe en rummelig
arbejdsplads med plads til alle målt på deres kompetencer og ikke deres sociale forhistorie. Vi er særligt fokuseret på social inklusion af mennesker igennem afprøvninger, lærlinge og øvrige ansættelser,
da det understøtter vores værdier og virksomhedskultur.
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
Vi har i dag politikker og handleplan på plads og forventer i 2022 også at have en nedfældet
12
code-of-conduct samt etableret en whistleblower-ordning.
10

11
KPIer og målsætninger
Vores sociale ansvarlighed fokuserer primært på inklusion.
Det er her, vores virksomhed udmærker sig
8
ved at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, og her hvor vi for alvor gør en social forskel.
6

7

Vores mål er ved udgangen af 2023 at fastholde eller øge den sociale inklusion, følgende vores vækst i
4
antallet af medarbejdere.
2
0

Akk. antal personer fra kanten af arbejdsmarkedet, der har gennemført
lærlingeforløb, flexjobsordninger
eller lignende siden 2019

3
2019

2020

2021

Social inklusions ratio (#nuv. eller tidligere personer fra kanten af arbejdsmarkedet/antal ansatte)
15%

12

15%

10

11

8

12%

9%

6

7

10%

10%

2019

2020

6%

4
2
0

3%

3

0%

2019

2020

2021

2021

15%

15%
12%
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Samfundsansvar (Social performance)

Faktiske 2021

Målsætning

Akkumuleret antal personer fra
kanten af arbejdsmarkedet aktiveret
i lærlingeforløb, flexjobsordninger
eller lignende siden 2019, personer

11

13 (2023-mål)

Social inklusion, personer

15

15 (2023 mål)

Social inklusionsratio, %

15 %

Ikke målsat

Fuldtidsarbejdsstyrke, antal årsværk

85

Ikke målsat

Medarbejderomsætning,
andel af frivillige og ufrivillige forladere

2%

Ikke målsat

3,78%

<3%

3,8

Ikke målsat

1

0

Kundetilfredshed, 0 – 5 skala

4,2

Ikke målsat

Lærlinge, elever og lign. beskæftiget, antal

12

12

Sygefravær, %
Medarbejdertilfredshed, 0 – 5 skala
Arbejdsulykker, antal
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Ledelses tiltag og målsætninger
For at sikre reel positiv forandring må ledelsen og ledelsesstrukturen understøtte ansvarligheden. Hos
Koatek betyder det, at ledelsen er dybt involveret i vores arbejde med ESG på daglig basis. Særligt vigtigt er det at skabe forbedring inden for social inklusion og understøtte vores klimapolitiske position,
da vi her ser den største påvirkning 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 politikker, 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.
KPIer og målsætninger
Med ansvarlig ledelse mener vi nærværende og ærlig ledelse, og vi har særligt fokus på arbejdsmiljø,
organisering og ledelsesstrukturer.
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:
• Vi er ISO 9001-certificeret
• Vores sociale regnskab med sociale KPIer for inklusion af personer fra kanten af markedsmarkedet
bliver årligt gennemgået af en Godkendt Revisor, der afgiver erklæring
• Vi rapporterer månedsvis på udvalgte ESG nøgletal til selskabets bestyrelse sammen med
finansiel performance. Vi arbejder med flere bundlinjer
• Vi har planer for 2022 at implementere et whistleblower-system, således at både interne som
eksterne kan rapportere eventuelle brud på vores ESG-politikker.
Vi anerkender desuden, at vores ledelse og bestyrelse er mandsdomineret; som et resultat af
branchens historik, der er mandsdomineret, og selskabets ejerstruktur. Vi har dette som observationspunkt og vil løbende lave vurdering af behovet/muligheden for bedre diversitet.

side 11

Dog har vi i hele organisation haft særligt fokus på inklusion af kvinder, da vi oplever et godt og forbedret arbejdsmiljø styrket af en god diversitet. Den finmekaniske industri har traditionelt været - og er
stadig - et mandsdomineret fagområde, hvilket vi ikke ser nogen grund til at fortsætte. Vi oplever god
energi i den bedre diversitet, som kan danne grundlaget for øget diversitet på tværs af selskabet.
I 2021 har vi i forlængelse af ønsket om bedre diversitet støttet op om de tekniske skolers initiativ for
flere kvinder i tekniske fag, hvor vi har åbnet virksomheden for initiativet ”Girls Day in Science”.

Ledelsesansvar
(Governance performance)

Faktiske 2021

Målsætning

0%

Ikke målsat, løbende vurdering

100%

100%

0%

Ikke målsat, løbende vurdering

Kønsdiversitet i organisationen, kvinder %

17%

Ikke målsat, løbende vurdering

Lønforskel ml. adm. direktør
medarbejdere, gange

ca. 3 x

Ikke målsat

Bestyrelsens kønsdiversitet, %
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder, %
Kønsdiversitet for direktion og øvrige
ledelseslag, %
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Noter til dataoversigt
Data

Beskrivelse

Udregningsmetode

Energiforbrug skal inkludere 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)

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 ift. 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)

Fuldtidsarbejdsstyrke

Antal årsværk

FTE’er + midlertidig arbejdskraft

Medarbejderomsætningshastighed

Andel af frivillige 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)

Environment - miljødata

Energiforbrug

Social - samfundsdata
Akkumuleret antal personer
fra kanten af arbejdsmarkedet
aktiveret i forløb, flexjobordninger eller lignende
siden 2019

Social inklusionsratio
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Medarbejdertilfredshed

Arbejdsulykker

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 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

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

CEO kompensation/ Median
medarbejderløn

Governance - ledelsesdata

Bestyrelsens kønsdiversitet

Tilstedeværelse på
bestyrelsesmøder

Kønsdiversitet for direktion
og øvrige ledelseslag

Kønsdiversitet i organisationen

Lønforskel ml. adm. direktør
medarbejdere
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I samarbejde med:

