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International Furniture A/S er glad for at bekræfte sin støtte til de ti principper i FNs Global Compact. 

 

I denne årsrapport beskriver vi vores handlinger for at integrere Global Compacts principper i vores 

forretningsstrategi, kultur og den daglige drift. Vi er også forpligtet til at dele disse oplysninger med vores 

interessenter ved hjælp af vores almindelige kommunikationskanaler. 

 

Denne årsrapport dækker perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015. 

 

Denne og alle tidligere CSR rapporter kan findes på www.if-dk.com 

 

  

http://www.if-dk.com/
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Velkommen til International Furniture A/S! 
 

International Furniture A/S handler med kvalitetsmøbler til professionelle brugere i Europa. Vi flytter derfor en 

del gods frem og tilbage i Danmark og mellem landene. Vi producerer ikke selv, men har en række strategiske 

leverandører i Europa, som vi løbende udvikler nye produkter sammen med. Så vi har også en direkte 

indflydelse på en del ansattes tilværelse. Desuden bliver vores produkter brugt i forskellige sektorer, som fx 

plejehjem, restauranter, kontorer, hoteller og konferencecentre. Her påvirker vi også titusindvis af brugere hver 

eneste dag. 

Vi er derfor dybt opmærksomme på, at vores aktiviteter har stor og bred indflydelse på omverdenen. Og det 

er et ansvar vi gør alt hvad vi kan for at tage på os. 

Derfor har vi over de senere år fået et stadigt større fokus på at arbejde struktureret med vores 

samfundsansvar, eller CSR (corporate social responsibility), som det også kaldes. 

I denne rapport kan du læse mere om vores aktiviteter og planer for at blive endnu bedre til at tage vores del 

af ansvaret for at skabe en bedre verden. 

Og én ting vi har lært af processen er, at man altid kan blive bedre! 

Vi vil meget gerne modtage kommentarer til rapporten og vores arbejde. Så du er mere end velkommen til at 

kontakte os, hvis du har kommentarer eller gode ideer. 

 

med venlige hilsener 

 

    

      

Henrik Bøgild Nielsen    Dennis Friis Thaagaard 

Direktør og ejer    Bestyrelsesformand 
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Hvem er International Furniture A/S? 

Historien 
International Furniture A/S blev dannet i 1981 I 

Ramten på Djursland. I 2006 besluttede den 

nuværende ejer Henrik B. Nielsen henover en 

weekend at overtage virksomheden fra sin 

tidligere chef. 

 

Herefter blev der sat fokus på vækst og udvikling, 

og fra at være 3 ansatte voksende virksomheden 

til omkring 15 mand i dag. 

 

Det er desuden blevet til to Gazelle-priser, en pris 

som Årets Erhvervspris 2015 fra Djurslands 

Erhvervsråd, samt runner-up på Region Midts 

Vækstpris i 2015. 

 

Virksomheden har en solid økonomi, og er netop 

blevet tildelt Triple A kreditvurdering i sølv af 

Bisnode – den højeste vurdering fem år i træk. 

 

I 2014 opnåede International Furniture en 

certificering som GMC virksomhed. Det er en 

certificering, som uddeles af Norddjurs Kommune 

til virksomheder, der laver et ekstra stykke arbejde 

på miljø og klima. Vi bliver herefter certificeret 

løbende. 

Vision 
Vores vision beskriver, hvordan vi gerne vil have at 

verden ser ud i fremtiden. 

 

International Furnitures vision er at.. 

 

Alle møbler optimerer livskvaliteten uden at 

påvirke verden negativt. 

 

Det betyder at… 

 alle møbler opfylder brugernes personlige 

behov til fx komfort, sundhed og hygiejne 

 alle møbler opfylder brugernes sociale behov 

til fx status og æstetik 

 alle møbler opfylder ejernes økonomiske 

behov til fx fair anskaffelsespris, lave 

driftsomkostninger og lang levetid 

 alle møbler er miljømæssigt bæredygtige, og 

påvirker derfor ikke natur, biodiversitet eller 

ressourcer negativt 

 alle møbler er klimamæssigt bæredygtige, og 

er derfor CO2 neutrale eller positive. 

 alle møbler er produceret og håndteret med 

respekt for menneskerettigheder af 

gennemsigtige og ansvarlige virksomheder 

 

Mission 
Vores mission beskriver hvad vi som virksomhed er 

skabt til. 

 

International Furniture leverer bæredygtige møbler 

til europæiske professionelle brugere via 

professionelle forhandlere. 

 

Det betyder at… 

 vi videresælger møbler andre har udviklet eller 

udvikler selv møbler, hvor vi ikke kan finde 

eksisterende løsninger - eller hvor det giver 

økonomisk mening 

 vores møbler opfylder alle brugernes 

personlige og sociale behov relateret til 

møbler 

 vores møbler opfylder alle ejernes økonomiske 

behov relateret til møbler 

 vores møbler er miljø- og klimamæssigt 

bæredygtige 

 vi målretter vores produkter til professionelle 

brugere, dvs. virksomheder og institutioner - 

ikke private 

 vi leverer udelukkende produkter via 

professionelle forhandlere, der har et 

indgående kendskab til vores produkter 

 vi sælger ikke direkte til brugerne 

 vi producerer og leverer udelukkende møbler, 

dvs. inventar til opbevaring, til at sidde ved/på 

eller ligge på 

 vi leverer udelukkende til europæiske brugere 

via europæiske forhandlere 

 vores aktiviteter skal sikre vores virksomheds 

overlevelse og videre udvikling 

Værdier 
Vores værdier er den måde vi gerne vil opfattes 

på internt og eksternt. 

 

International Furnitures værdier er… 

 

Samarbejde 

 vi er ét hold, der samarbejder med vores 

kolleger fordi vi er stærkere og bedre sammen 

 vi har en flad struktur, hvor beslutninger bliver 

truffet så decentralt som muligt 

 vi er meget uformelle – vi har hver vores 

opgaver, men hjælper hinanden når det er 

nødvendigt 

Kundefokus 

 vi sætter en ære i at opfylde alle vores kunders 

behov 
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 vi er meget fleksible og leverer alle mulige 

specielle løsninger – store som små – for vi ved 

at de små opgaver kan føre store opgaver 

med sig senere 

 vi giver altid kunden et hurtigt svar, og vi kan 

levere hurtigt pga. vores store lager 

 vi tager reklamationer meget alvorligt og lærer 

af dem 

 vi vil have en tæt relation med alle kunder, og 

fravælger kunder hvis dette ikke kan lade sig 

gøre 

 vi gør alt for at levere den løsning som kunden 

efterspørger – rette kvalitet til rette pris 

Ansvarlighed 

 vi er ansvarlige overfor vores ansatte – alle er 

hele mennesker og jobbet skal være en positiv 

del af livet 

 vi er ansvarlige overfor vores lokalsamfund og 

tager aktiv del i livet i Ørum og på Djursland 

 vi er ansvarlige overfor samfundet og 

respekterer alle menneskerettigheder og 

overholder alt lovgivning 

 Vi er ansvarlige overfor miljøet og klimaet, og 

vil gøre hvad vi kan for at give en bedre jord 

videre til vores børn 

Jysk købmandsskab 

 Alle vores aktiviteter bunder i jysk 

købmandsskab og vi skal tjene penge hver 

dag 

 Vi er helt åbne og ærlige overfor vores 

samarbejdspartnere 

 Vi ved at langsigtet kundetilfredshed er det 

bedste for vores økonomi 

 Vi ved at man skal investere langsigtet for at få 

de bedste afkast, og det er vi ikke bange for 

 Vi fokuserer på det økonomisk rentable 

massemarked, og er derfor ikke trendsettere 

med de nyeste modeller 

 Vi minimerer vores risiko ved at levere den 

gode vare til en fornuftig pris 

Aktiviteter 
Vi leverer kvalitetsmøbler via forhandlere til 

professionelle brugere i Europa. Sammen med 

strategiske leverandører udvikler vi løbende nye 

produkter, og derudover forhandler vi møbler fra 

andre møbelhuse i Europa. 

Ansatte 
Vi har omkring 15 ansatte på firmadomicilet i Ørum 

på Djursland. Herudover har vi en agent på Balkan 

og en agent i Norge. 

Faciliteter 
I 2015 flyttede vi til nye faciliteter i Ørum, som blev 

opført for ca. DKK 17 mio. af vores søsterselskab. 

Her råder vi over 2700 m2 lager og 800 m2 

showroom og kontor. 

Leverandører 
Vi har gennem årene udviklet et meget tæt 

samarbejde med en række danske og 

udenlandske leverandører af kvalitetsmøbler. 

Nogle leverer egne designs, som vi 

videreforhandler. Med andre udvikler vi vore egne 

produkter. Vi bestræber os på at opbygge 

strategiske partnerskaber med alle leverandører. 

Kunder og forbrugere 
Vi distribuerer alle vore produkter via forhandlere i 

Danmark og andre europæiske lande. Det er 

typisk professionelle møbelhuse, hvis kunder er 

professionelle brugere, såsom hoteller, cafeer, 

konferencecentre, plejehjem og virksomheder 

med kontorer.  

Produkter 
Vores produkter omfatter fx borde, bænke, 

skranker, care, højstole, institutionsmøbler, lamper, 

sofaer og stole. 

  



7 

 

 

 

  

Triple A kreditvurdering i sølv 

Dette er den højeste kreditvurdering en 

virksomhed kan modtage fra Bisnode, 

og den har vi haft i 5 år i streg. 

Børsens Gazellepris 

Vi var de stolte modtagere af Børsens 

Gazellepris i både 2013 og 2014. Dette 

er et symbol på en bæredygtig vækst i 

både omsætning og overskud. 

GMC Miljøcertifikat 

I 2014 modtog vi Norddjurs Kommunes 

GMC certificering, sm gives til 

virksomheder i kommunen, der laver et 

ekstra stykke arbejde for miljø og klima. 

FNs Global Compact 

Siden 2012 har vi været medlem af FNs 

Global Compact, som er et initiativ for 

virksomheder, der gerne vil være med til 

at gøre verden bedre. 
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International Furniture og miljøet 
 

Miljøpolitik 
 

International Furniture A/S vil gå forrest i udviklingen 

af et bæredygtigt samfund ved at arbejde hårdt 

på at nedbringe vores negative effekt på miljøet, 

og dermed prøve at inspirere andre. 

 

Vi vil overholde alle gældende miljølovkrav, og 

hvor det er økonomisk ansvarligt vil vi gå endnu 

længere for at minimere vores belastning af 

miljøet. 

 

Vi tager ansvar for hele vores værdikæde – fra jord 

til bord. Derfor inddrager vi også vores 

leverandører og deres leverandører. Og vi 

inddrager vores kunder og deres kunder. 

 

Vores miljøledelse skal være en integreret del af 

vores ledelsessystem, og alle ansatte skal 

involveres, så vi får en kultur med fokus på løbende 

forbedringer i den daglige drift. 

 

Forbruget af produkter og hjælpestoffer i vores 

værdikæde skal nedbringes mest muligt, og skal i 

højest muligt omfang udgøres af bæredygtige 

materialer. 

 

Forbruget af vand i vores værdikæde skal 

nedbringes mest muligt, og skal i højest muligt 

omfang komme fra bæredygtige systemer. 

 

Udledninger fra vores værdikæde skal nedbringes 

mest muligt, og skal i højest muligt omfang indgå i 

bæredygtige systemer, og dermed minimere den 

negative effekt på miljøet. 

 

Hvad gør vi i dag? 
 

I 2015 har vi arbejdet meget med at kortlægge 

indholdsstoffer i de varer vi forhandler. Vi har fx 

kortlagt alle stoffer i vores emballage, og har 

dermed sikret os, at der ikke indgår skadelige 

stoffer i den emballage vi sender videre til vores 

kunder. 

 

I 2015 har vi også indhentet datablade for en del 

af vores forhandlede produkter, vores egne 

udviklede produkter, samt de produkter, som 

markedsføres med FSC certificeringen for 

bæredygtigt træ. Denne indhentning fortsætter 

ind i 2016. 

 

I det forgangne år har vi gjort det nemmere for 

vores kunder at finde de bæredygtige alternativer, 

ved at mærke alle de relevante varer på vores 

website med CE mærker og FSC certificeringer. 

Dette arbejde vil også fortsætte fremover. 

 

I 2015 har vi desuden indhentet datablade på den 

smule kemikalier vi anvender, samt kortlagt de 

eventuelt farlige stoffer. Hovedsageligt anvender vi 

kun lidt husholdningsartikler til rengøring af møbler. 

 

Vi har i forbindelse med vores flytning indrettet et 

nyt skab til rengøringsmidler og kemikalier med 

lovpligtig skiltning og udluftning. 

 

Vores affald er blevet opdelt i en hel del fraktioner, 

såsom papir, pap, plastik, dåser, batterier, metal, 

kemikalier, træ til genbrug og træ til afbrænding. 

Desuden har vi fået lavet en del nye 

affaldsspande, så det er blevet nemmere for de 

ansatte at finde den rigtige kasse. Vi anvender 

derudover det meste af det emballage vi får fra 

vores leverandører, til at pakke møblerne ind i til 

vores forhandlere. Dermed minimeres 

emballageforbruget og presset på miljøet. 

 

Generelt forsøger vi at anvende 

forsigtighedsprincippet når vi arbejder med miljø. 

Bliver vi bekendt med nye stoffer, som kunne være 

problematiske, forsøger vi at finde alternativer – 

uanset om der ikke er videnskabelige beviser på 

den skadelige virkning. Vi er dog langt fra i mål 

med dette område. 

 

Vi støtter også miljøvenlige teknologier og vil øge 

kendskabet til miljøvenlige produkter og materialer 

i hele vores værdikæde. 

 

Vores leverandører skal overholde EUs 

kemikalieregulering REACH, og vi kræver derfor af 

leverandørerne at de underskriver vores etiske 

kodeks. Dette er vi ved at være i mål med. 

 

I 2014 har International Furniture A/S desuden 

modtaget Norddjurs Kommunes miljøcertifikat 

GMC, som et tegn på, at vi arbejder mere for et 

bedre miljø og klima end det er påkrævet af 

lovgivningen. 

 

Målsætninger for 2016 
 

I 2016 fortsætter vi de igangværende initiativer 

indenfor kortlægning af indhold i vores produkter. 

 

Desuden vil vi indlede en analyse af mulighederne 

for at starte en tilbagetagningsordning for vores 

udtjente produkter. Målet er på sigt at kunne sikre, 

at vores produkter kan genbruges, og dermed ikke 
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ende som affald, men i stedet som nye ressourcer 

til nye produkter. Dette kaldes cirkulær økonomi. 

 

 

Målsætning 2016 Status 

(01.01.2016) 

Mål 

(31.12.2016) 

Indhent datablade 

og certifikater på 

alle Pedralis 

produkter med EN 

standard 

60% 100% 

Indhent datablade 

og certifikater på 

alle egne udviklede 

20% 50% 

produkter 

Indhent datablade 

og certifikater på 

alle produkter med 

FSC certifikat 

60% 100% 

Indledende analyse 

af genanvendelse 

af udtjente egne 

produkter 

Nej Ja 

Udfasning af krom 6 

med krom 3 

(fase 1 – 

analyse/kortlægnin

g) 

Nej Ja 

 

International Furniture og klimaet 
 

Klimapolitik 
 

International Furniture A/S vil gå forrest i udviklingen 

af et bæredygtigt samfund ved at arbejde hårdt 

på at nedbringe vores negative effekt på klimaet, 

og dermed prøve at inspirere andre. 

 

Vi vil overholde alle gældende klimalovkrav, og 

hvor det er økonomisk ansvarligt vil vi gå endnu 

længere for at minimere vores belastning af 

klimaet. 

 

Vi tager ansvar for hele vores værdikæde – fra jord 

til bord. Derfor inddrager vi også vores 

leverandører og deres leverandører. Og vi 

inddrager vores kunder og deres kunder. 

 

Vores klimaledelse skal være en integreret del af 

vores ledelsessystem, og alle ansatte skal 

involveres, så vi får en kultur med fokus på løbende 

forbedringer i den daglige drift. 

 

Forbruget af produkter og hjælpestoffer i vores 

værdikæde skal nedbringes mest muligt. 

 

Forbruget af energi i vores værdikæde skal 

nedbringes mest muligt. Det gælder både for 

opvarmning, belysning, elforbrug og transport. 

Energien skal i højest muligt omfang komme fra 

bæredygtige systemer. 

 

Hvad gør vi i dag? 
 

I forbindelse med vores flytning til de nye faciliteter 

har vi installeret en del energibesparende anlæg. 

Det drejer sig fx om LED og energibesparende 

belysning i kontorer og lager. 

 

Vi har desuden fået intelligent IHC styring af alt 

elforbrug med sensorer og dagslysstyring. 

 

Vores interne transportforbrug er også mindsket 

betydeligt, da vi næsten har tømt det ene lager i 

Ramten, og dermed ikke kører mellem to lagre 

længere. 

 

Alle trucks er blevet udskiftet til energibesparende 

modeller, der kører på elektricitet. 

 

Målsætninger for 2016 
 

Målsætning 2016 Status 

(01.01.2016) 

Mål 

(31.12.2016) 

Elforbrug 

 total (kWh) 

 pr. 

medarbejde

r (kWh) 

 

57.036 

4.753 

 

57.036 

4.753 

Varmeforbrug 

 total (mWh) 

 pr. 

medarbejde

r (mWh) 

 

21,08 

1,76 

 

21,08 

1,76 

Vandforbrug 

 total (m3) 

 pr. 

medarbejde

r (m3) 

 

68,32 

5,69 

 

68,32 

5,69 

Installer 

solcelleanlæg 

på lagertag 

0 kw 18 kw 
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I 2016 planlægger vi at fokusere på en række 

forbedringer for klimaet. Vores forbrug af el, vand 

og varme skulle gerne ligge på samme niveau, da 

vi ser 2016 som et konsolideringsår, hvor vi skal 

være færdige med at flytte ind i de nye 

bygninger. 

 

Vi planlægger at installere et solcelleanlæg på 

taget af lageret, så vi kan blive mere eller mindre 

selvforsynende med bæredygtig elektricitet. 

 

 

 

 

 

 

 

International Furniture og menneskerettighederne 
 

Politik for menneskerettigheder 
 

Vi respekterer de grundlæggende 

menneskerettighedskonventioner - også i vores 

forsyningskæde. 

 

Vi gør alt for at undgå enhver form for medvirken til 

krænkelse af menneskerettighederne. 

 

Dette gælder både direkte medvirken, dvs. når en 

virksomhed leverer varer eller tjenesteydelser, som 

den ved, vil blive brugt til at udføre misbrug. 

 

Det gælder også fordelagtig medvirken, dvs. når 

en virksomhed nyder godt af menneskerettigheds-

krænkelser, selv om den ikke aktivt hjælper til. 

 

Og endeligt gælder det passiv medvirken, dvs. når 

en virksomhed er inaktiv over for systematisk eller 

vedvarende krænkelse af menneskerettighederne. 

Dette er den mest kontroversielle form for 

meddelagtighed og er mindst tilbøjelige til at 

resultere i juridisk ansvar. 

 

Vi prøver at undgå disse former for medvirken ved 

at informere og undervise vores ansatte i 

menneskerettigheder. 

 

Desuden forsøger vi til stadighed at påvirke vores 

leverandører til at gøre det samme via 

underskrivelse af vores Code of Conduct. 

Hvad gør vi i dag? 
 

I dag har de fleste af vores betydende 

leverandører underskrevet et etisk kodeks (code of 

conduct). Dette etiske kodeks er baseret på BSCI 

(Business Social Compliance Initiative), og er 

dermed globalt kendt. Ved underskrivelsen af 

vores etiske kodeks forpligter leverandørerne sig til 

at respektere alle internationale konventioner om 

menneskerettigheder. 

 

Vi er hvert år på besøg hos disse leverandører, og 

ser dermed med egne øjne hvordan deres 

produktionsfaciliteter og medarbejderforhold ser 

ud. Vi anvender ikke eksterne auditorer, og beder 

heller ikke leverandørerne om at gennemgå en 

selvevaluering af deres overholdelse af vores etiske 

kodeks. 

 

Vores personalepolitik indeholder et afsnit om 

menneskerettigheder. Alle ansatte har fået 

udleveret denne personalepolitik, og de fleste har 

gennemgået en kort uddannelse i vores sociale 

ansvar, herunder menneskerettighederne. 

 

Vi vil således gerne sørge for, at alle vores 

medarbejdere kender og respekterer de 

grundlæggende menneskerettigheder i alle 

virksomhedens aktiviteter. 

Målsætninger for 2016 
 

Målsætning 2016 Status 

(01.01.2016) 

Mål 

(31.12.2016) 

Udarbejdelse af 

procedure for 

leverandørstyring 

Nej Ja 

Risikovurdering af 

alle betydende 

leverandører 

0% 100% 

Udarbejdelse af ny 

Code of Conduct til 

leverandører 

Nej Ja 

Udsendelse af ny 

Code of Conduct 

(% af betydende 

leverandører) 

0% 10% 

Udlevering af 

personalepolitik 

(menneskerettighed

er) til ansatte (%) 

63% 

 

 

Uddannelse af 

ansatte i 

menneskerettighed

er (%)  

63% 
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I 2016 planlægger vi at udarbejde en ny 

procedure for leverandørstyringen, og involvere og 

uddanne de relevante medarbejdere i den. 

 

Herunder vil vi risikovurdere vores leverandører for 

at få ny viden om vores samarbejde med dem. 

 

Der skal i 2016 også udarbejdes en ny udgave af 

vores etiske kodeks. Den ny udgave skal udsendes 

til en del af leverandørerne, og underskrives. 

 

Endelig vil vi opdatere vores personalepolitik om 

menneskerettigheder, og opdatere vores ansatte 

via en intern uddannelse. 

 

 

International Furniture og arbejdsforhold 
 

Politik for arbejdsforhold og 

arbejdstagerrettigheder 
 

International Furniture respekterer alle 

menneskerettigheder der gælder for 

arbejdstagere. Og vi følger dansk lovgivning på 

området. 

 

Vores ansatte har adgang til fælles overenskomst, 

som vi har indgået med den lokale 3F. 

 

Herudover fokuserer vi på at lade alle ansatte leve 

et liv i balance. En balance der ikke skal væltes af 

for store arbejdsbyrder. Vi har i perioder meget at 

lave, og derfor er vi også meget opmærksomme 

på, at alle får tid til at puste ud efterfølgende. 

 

Der er en høj grad af beslutningskraft i den enkelte 

stilling. Derved giver vi den enkelte medarbejder 

mulighed for personlig og faglig udvikling. 

 

Vi gør desuden alt hvad vi kan for at sikre et godt 

og sundt fysisk arbejdsmiljø ved at overholde alle 

regler, og derudover installere løsninger, som 

kommer arbejdsmiljøet og dermed medarbejderne 

til gode. 

 

Vi har fokus på at give alle de samme muligheder 

på arbejdsmarkedet, og undgå diskrimination. 

Derfor er det ikke fremmed for os, at tage 

medarbejdere ind, som har haft det lidt svært. Vi 

forsøger at skabe diversitet i organisationen, og 

dermed afspejle det omkringliggende samfund. 

 

Hvad gør vi i dag? 
 

Det fysiske arbejdsmiljø er blevet forbedret ved 

vores flytning til nye lokaler. Der er generelt 

kommet mere plads til den enkelte medarbejder – 

både på kontoret og på lageret. 

 

Der er installeret CO2 styret udluftning på 

kontorerne og der afprøves flere løsninger for at 

minimere træk, kulde om vinteren, samt varme om 

sommeren. 

 

Lyddæmpende lofter er installeret på kontoret, og 

der er opsat rumdelere i det nye storrumskontor, for 

at dæmpe den mere gennemgående støj, som er 

kommet. 

 

I værkstedet er alle trucks og palleløftere udskiftet 

eller udstyret med støjdæmpende hjul, så der er 

færre støjgener på lager og ind i kontoret. 

 

Der er udarbejdet ny beredskabsplan med nye 

tavler og nyt brand- og redningsudstyr. Der er 

desuden opsat skabe med værnemidler og 

førstehjælpsudstyr. En automatiseret hjertestarter er 

opsat på væg ved indgang. 

 

Målsætninger for 2016 
 

Målsætning 2016 Status 

(01.01.2016) 

Mål 

(31.12.2016) 

Installering af 

udluftning i 

værksted 

Nej Ja 

Førstehjælpeskursus 

til alle ansatte med 

partnere 

Nej Ja 

Analyse af 

medarbejdertilfreds

hed (skal laves min. 

1/år) 

0 1 

Fjerne tør luft og 

statisk elektricitet på 

kontorer om 

sommeren 

Nej Ja 

 

I 2016 vil vi have fokus på at lave en ny udsugning i 

værkstedet, som bliver tilpasset den enkelte 

maskine. 

Desuden skal alle ansatte have tilbudt en 

opdateringsuddannelse på førstehjælp. 
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Vi vil for første gang gennemføre en analyse af 

medarbejdertilfredsheden, som skal anvendes 

sammen med resultaterne fra MUS samtalerne og 

den årlige APV. Vi har desuden planlagt at lade en 

ekstern konsulent gennemføre APV undersøgelse, 

for at se om det giver en bedre følelse af 

anonymitet blandt medarbejderne, og dermed 

mere kvalificerede svar, som kan anvendes til at 

forbedre arbejdspladsen. 

Desuden arbejder vi videre med at forbedre det 

fysiske arbejdsmiljø på kontoret om sommeren, 

hvor der stadig kan blive for varmt og hvor den 

tørre luft fra aircon-anlægget skaber statisk 

elektricitet. 

 

International Furniture og samfundet 
 

Politik for samfundsansvar 
 

Antikorruptionspolitik 

International Furniture A/S tager afstand fra 

bestikkelse, korruption og andre smørende 

betalinger. Vi mener, at det er muligt at skabe en 

rentabel forretning og påtage sig et 

samfundsansvar på samme tid. 

 

Vi arbejder mod korruption i enhver form i vores 

bestræbelser på at drive en rentabel forretning. 

Vores medarbejdere må ikke modtage gaver med 

en værdi over DKK 350. 

 

Vi stræber efter at påvirke vores partnere til at 

afstå fra at bruge korruption for at kunne forblive 

objektiv og neutral. 

 

Hvad gør vi i dag? 
 

Antikorruption 

Vi har antikorruption som en del af vores 

personalepolitik. Desuden er det en del af vores 

etiske kodeks, som vores leverandører skal leve op 

til. 

 

Lokal forankring 

Vi er en lokal virksomhed med globalt udsyn. Vi 

tager del i lokalsamfundet, støtter lokale foreninger 

og formål, hvor det giver mening. 

 

Målsætninger for 2016 
 

Målsætning 2016 Status 

(01.01.2016) 

Mål 

(31.12.2016) 

Tilmelding til ”Ikke i 

mit hus” af 

Konkurrencestyrelsen 

(fair prisdannelse) 

Nej Ja 

 

I 2016 vil vi understrege vores kommitment til at 

arbejde for fair og gennemskuelige priser i vores 

branche. Derfor vil vi tilmelde os ”Ikke i mit hus”, 

som er en kampagne for fair prisdannelse lavet af 

Konkurrencestyrelsen. 

 

 

 

 

 

International Furniture og god selskabsledelse 
 

Politik for god selskabsledelse 
 

God selskabsledelse (good governance) har til 

formål at understøtte en værdiskabende og 

ansvarlig ledelse af selskabet. Målet er at give 

omverdenen den nødvendige indsigt i selskabet. 

 

Vi har derfor valgt frivilligt at anvende 

anbefalingerne om god selskabsledelse fra 

Komiteen for god Selskabsledelse. 

 

Vi forsøger således i International Furniture at være 

så åbne og ærlige om vores struktur og handlinger, 

at alle kan få det nødvendige indblik i vores 
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forretning. Vi kan altid blive bedre, og derfor 

sætter vi årligt nye mål for forbedringer. 

Hvad gør vi i dag? 
 

Da virksomheden har en eneejer, er der meget 

kort vej fra bestyrelsen til ejerkredsen. Dette skaber 

en optimal grad af gennemsigtighed internt. 

 

Bestyrelsen er tovholder på den strategiske 

udvikling, og kommer via et årshjul omkring alle 

centrale områder i virksomheden i løbet af et år. 

Dette drejer sig fx om kompetenceudvikling, nye 

markeder, bestyrelsens aflønning og 

sammensætning, risikostyring, og samfundsansvar. 

 

Målsætninger for 2016 
 

Ud fra anbefalingerne fra Rådet for God 

Selskabsledelse planlægges det at implementere 

følgende tiltag i 2016 (og eventuelt ind i 2017). 

 

Målsætning 2016 Status 

(01.01.2016) 

Mål 

(31.12.2016) 

Skriv en kort 

kommunikationspoli

tik. 

Nej Ja 

Skriv om 

kapitalstruktur i 

ledelsesberetning 

Nej Ja 

Vurdering af eget 

tidsforbrug i 

bestyrelsen samt 

andre opgaver for 

Nej Ja 

at sikre tilstrækkeligt 

med tid 

Beskrivelse af hvert 

medlem i 

ledelsesberetning 

Nej Ja 

Procedure og årligt 

møde mellem 

direktør og formand 

for at evaluere 

samarbejde 

Nej Ja 

Politik for vederlag 

til 

bestyrelsesmedlem

mer, som 

offentliggøres på 

website 

Nej Ja 

Offentliggøre hvert 

medlems vederlag 

Nej Ja 

Skrive om risici i 

ledelsesberetningen 

Nej Ja 

Overveje en 

whistleblower 

ordning 

Nej Ja 

Årlig kontakt 

mellem formand og 

revisor uden 

ejerleders 

deltagelse 

Nej Ja 

Revisoraftale og 

honorar skal 

godkendes af 

bestyrelsen  

Nej Ja 
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FNs Global Compact 
 

International Furniture A/S bestræber sig på at 

være en troværdig og samfundsansvarlig 

virksomhed, der har til formål at bidrage til at 

forbedre livskvaliteten og levestandarden for 

ansatte hos os og i hele forsyningskæden. 

Vi arbejder aktivt indenfor hovedområderne i FNs 

Global Compact, som vi tiltrådte i 2012: 

Vi støtter internationale menneskerettigheder og 

grundlæggende arbejdstagerrettigheder og 

overvejer sociale aspekter i forretningsmæssige 

beslutninger, hvor vi finder det relevant. 

Vi forsøger til stadighed på ikke at diskriminere på 

grund af køn, race, religion, nationalitet etc. 

Vi sørger for et sikker og forsvarlig arbejdsmiljø for 

vores medarbejdere. De fleste initiativer vi 

gennemfører vedrørende arbejdsmiljøet er af 

forebyggende karakter for at forhindre potentielle 

arbejdsskader. 

Vi anvender et sæt etiske regler (Code of 

Conduct) i vores organisation og i vores 

forsyningskæde. Vores etiske regler svarer til den 

internationale anerkendte BSCI Code of Conduct. 

Vores Code of Conduct sikrer arbejdstagere en 

grundlæggende sikkerhed indenfor fx arbejdstid, 

lønbetaling, ret til organisering, afskaffelse af 

forskelsbehandling og børnearbejde. 

International Furniture har som medlem af FNs 

Global Compact tilsluttet sig de 10 

grundlæggende principper. Det følgende skema 

viser hvor i denne rapport de 10 principper er 

beskrevet. 

 

# Princip Side 

Menneskerettigheder 

1 Støtte til og respekt for beskyttelsen af internationalt erklærede 

menneskerettigheder 

10-11 

2 Ikke medvirken til krænkelse af menneskerettighederne 10-11 

Arbejdskraft 

3 Opretholdelse af foreningsfrihed og effektiv anerkendelse af ret til kollektiv 

forhandling 

11-12 

4 Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde 11-12 

5 Effektiv afskaffelse af børnearbejde 11-12 

6 Afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 11-12 

Miljø 

7 Forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 9-11 

8 Initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9-11 

9 Tilskyndelse til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 9-11 

Anti-korruption 

10 Bekæmpelse af korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse 12-13 
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