SMV COP 2021: Indstilling af COP-rapport til bedømmelse
Generelle oplysninger:












Virksomhedsnavn:
Medlem af Global Compact Network Denmark (Ja/Nej):
Antal medarbejdere i alt (op til 250):
Titel på virksomhedens COP rapport:
Link til COP-rapporten på Global Compacts hjemmeside:
Antal sider i COP-rapporten:
Dato for udgivelse af COP-rapporten (åååå/mm/dd):
Regnskabsperiode som COP-rapporten dækker (fx 1/1-31/12-2020):
COP rapporten kvalificerer som Global Compact Active (Ja/Nej):
COP rapporten kvalificerer som Global Compact Advanced (Ja/Nej):
Kontaktperson (navn, titel, e-mail, telefon):
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Selvevaluering:
Indhold

Forord

Menneskerettigheder

Arbejdstagerrettigheder

Miljø

Antikorruption

Spørgsmål vedr. COP-rapporten

Svar:
Ja

Svar:
Nej

Sidehenvisn
ing

Indeholder en udtalelse fra virksomhedens
CEO eller tilsvarende, som udtrykker fortsat
støtte til FN’s Global Compact (GC) og
bekræfter virksomhedens fortsatte
forpligtelser til GC.
Udtrykker ønske om at bidrage til FN’s
Verdensmål.
Beskriver praktiske initiativer som
virksomheden har indført, eller planlægger
at indføre, for at implementere/understøtte
GC-principperne inden for
menneskerettigheder.
Angiver virksomhedens målsætning(er)
inden for menneskerettigheder.
Gør brug af KPI’er for at understøtte årets
fremdrift inden for arbejdet med
menneskerettigheder.
Beskriver praktiske initiativer som
virksomheden har indført, eller planlægger
at indføre, for at implementere/understøtte
GC-principperne inden for
arbejdstagerrettigheder.
Angiver virksomhedens målsætning(er)
inden for arbejdstagerettigheder.
Gør brug af KPI’er for at understøtte årets
fremdrift inden for arbejdet med
arbejdstagerrettigheder.
Beskriver praktiske initiativer som
virksomheden har indført, eller planlægger
at indføre, for at implementere/understøtte
GC-principperne inden for miljø.
Angiver virksomhedens målsætning(er)
inden for miljø.
Gør brug af KPI’er for at understøtte årets
fremdrift inden for arbejdet med miljø.
Beskriver praktiske initiativer som
virksomheden har indført, eller planlægger
at indføre, for at implementere/understøtte
GC-princippet inden for antikorruption.
Angiver virksomhedens målsætning(er)
inden for antikorruption.
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Selvevaluering:
Indhold

Spørgsmål vedr. COP-rapporten

Antikorruption
(fortsat)

Gør brug af KPI’er for at understøtte årets
fremdrift inden for arbejdet med
antikorruption.
Redegør for, hvordan KPI’er og data, som er
inkluderet i rapporten er defineret og
opgjort.
Medtager KPI’er og data for mere end et år
tilbage i tid (fx for 2020 og for 2019).
Redegør for væsentlige positive og/eller
negative udviklinger i KPI’er og data.
Angiver hvilke af FN’s Verdensmål
virksomheden særligt bidrager til gennem
sin forretning og aktiviteter. (Hvis ja, angiv
hvilke)
Mål 1: Afskaf fattigdom
Mål 2: Stop sult
Mål 3: Sundhed og trivsel
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 6: Rent vand og sanitet
Mål 7: Bæredygtig energi
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 13: Klimaindsats
Mål 14: Livet i havet
Mål 15: Livet på land
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke
institutioner
Mål 17: Partnerskaber for handling
Angiver specifikke delmål under FN’s
Verdensmål, som virksomheden bidrager til
gennem sin forretning og aktiviteter.

Måle og
opgørelsesmetoder

FN’s
Verdensmål

Svar:
Ja

Svar:
Nej

Sidehenvis
ning
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