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Greenhouse Gas-Protokollen
GHG-Protokollen (GHGP) er den internationalt 
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anbefales af blandt andre EU-Kommissionen. 
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Vores ESG-nøgletal
ESG står for Environment, Social og Governance, 
som på dansk kan oversættes til miljømæssige, 
sociale og ledelsesmæssige forhold. 
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Hos Roesgaard har vi altid gået op i at udvikle
vores virksomhed med et troværdigt og lang-
sigtet fokus. Vi er overbeviste om, at ansvar-
lighed, udvikling og lønsomhed kan forenes, og vi
har derfor altid bestræbt os på at handle
ansvarligt. Det har været grundlæggende for
vores virksomhed siden etableringen i 1980,
inden governance, FN’s Verdensmål og klima-
debatten kom højt på dagsordenen.

Vi har altid prioriteret at gøre tingene ordentligt
Derfor har vi gennem mange år arbejdet med at
sikre ordentlige medarbejderforhold, en ansvarlig
ledelseskultur og bevidsthed om vores res-
sourceforbrug. Det er ikke kun i vores arbejde for
kunderne, at vi går op i at gøre tingene ordentligt
– det har også altid været vigtigt for os at tage
ansvar som virksomhed og arbejdsgiver.

Et fælles ansvar
Hos Roesgaard vil vi gerne tage del i det fælles
ansvar, som vores samfund hviler på. Med denne
ESG-rapport vil vi gerne fortælle om vores
indsats og arbejde og samtidig forpligte os til
også i fremtiden at opføre os ordentligt og
ansvarligt. Vi vil gerne medvirke til at sikre vores
fælles fremtid.

Dette er vores første ESG-rapport, og vi kan
fortsat blive skarpere på vores ESG-målinger.
Vores dataindsamling skal bl.a. forbedres i takt
med vores grønne omstilling, da vi stræber efter
at øge vores viden om vores indirekte CO2-
udledninger i vores værdikæde. Vi vil også arbejde
på at fastsætte mål for vores forskellige ESG-
nøgletal. Dette er blot begyndelsen af vores
fremtidige årlige rapportering om ansvarlig
virksomhedsdrift.

Jens Roesgaard
Direktør, statsautoriseret revisor
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Langsigtet ansvarlighed
Vi har altid taget ansvar for vores medarbejderforhold, miljøpåvirkning og ledelseskultur, 
hvilket vi nu fortæller om i vores første klimaregnskab og ESG-rapport.
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Overblik i tal
Regnskabsåret 1. juli 2020 – 30. juni 2021

90.287
Omsætning t.kr.

84
Fultidsarbejdsstyrke FTE
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18,3
CO2e-udledning målt i tCO2e

Scope 1 og 2

0,2
CO2e pr. FTE målt i tCO2e

Scope 1 og 2

257,8
CO2e-udledning målt i tCO2e

Scope 1, 2 og 3

3,0
CO2e pr. FTE målt i tCO2e

Scope 1, 2 og 3

0,2
tCO2e pr. mio. kr. omsætning 

Scope 1 og 2

2,8
tCO2e pr. mio. kr. omsætning 

Scope 1, 2 og 3
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Vi bruger de anerkendte standarder
Vores beregninger og rapportering er foretaget på baggrund af de anerkendte 
standarder, der findes for klimaregnskaber og ESG-rapportering.

ESG
Environment

Social 
Governance

Miljø

Ledelse Sociale
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Formålet med denne rapport er at give et afbalanceret billede af de påvirkninger, 
Roesgaard har på miljø og samfund. Klimaregnskabet indeholder en oversigt over de 
drivhusgasser, som Roesgaard har udledt i det pågældende år omregnet til CO2-
ækvivalenter jf. GHG-Protokollen.

CO2-ækvivalenter
For at kunne give et sammenligneligt grundlag for vores enkelte udledninger er alle 
beregninger baseret på CO2-ækvivalenter, som er en enhed, der beskriver den mængde 
af CO2, som forskellige drivhusgassers udledning svarer til. For at sikre det faglige 
grundlag for CO2e-beregningerne har vi benyttet beregningsmetoden i GHG-Protokollen. 
Denne metode anbefales af regeringens klimapartnerskaber, Erhvervsstyrelsen og 
mange andre. 

Vi er klar til fremtidig EU-lovgivning
GHG-Protokollen er en international standard for beregning af virksomheders 
drivhusgas-udledning, og med EU’s nye direktiv om bæredygtighedsrapportering 
forventes denne standard at blive gjort til den lovmæssige standard. De nye standarder 
forventes vedtaget i 2022 og implementeret, så de dækker regnskabsåret 2023. Som en 
del af denne rapport vil GHG-metoden blive præsenteret og forklaret. 
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Vi hjælper virksomheder med at skabe 
mere værdi.

Vores rådgivningshus er centralt placeret i Østjyl-
land, hvor vi har samlet de nødvendige kompetencer
under ét tag. Vi er 105 ansatte pr. 30. juni 2021 –
heraf ti partnere.

Hos os får du professionel og nærværende rådgiv-
ning og sparring, der sikrer, at din forretning udvikler
sig og vokser. Vi ser dit potentiale og viser dig vejen
til vækst. Det er det, der gør os til vores kunders
foretrukne sparringspartner.

Vi går altid direkte til sagen og gør tingene så enkle
og overskuelige som muligt, når vi forener revision,
rådgivning og jura.

Fremtidens rådgivningshus
Vi er drevet af udvikling og ambitioner, og vi har
modet til at udfordre og tænke anderledes.

Vi udforsker og holder os konstant opdateret på den
digitale udvikling og robotteknologi, som gør regn-
skabsrutiner hurtigere og billigere at udføre – både
for os og for dig som kunde.
Når vi inddrager den moderne teknologi i vores hver-
dag, frigør vi tid til, at vores specialister kan skabe
udvikling og vækst i vores kunders forretninger.

Vi er tæt på
Som kunde vil du opleve os som professionelle, nær-
værende og fagligt nysgerrige rådgivere.

Vi værner om de langvarige relationer, da nærheden
og indsigten i vores kunders forretninger er grund-
laget for alt, hvad vi foretager os – og vores evne til
at skabe udvikling og vækst.

Centralt placeret i 
Østjylland

105 ansatte Vi forener revision,
rådgivning og jura

10 partnere

24 % 26 %

20 % 20 %

Aldersfordeling af ansatte Fordeling mellem 
kvinder og mænd er ca. 60/40

Om Roesgaard

JURA

REVISION

RÅDGIVNING

10 %

20-29 30-39 40-49 50-59 60+
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Jens Roesgaard
Direktør, statsaut. revisor

Søren Roesgaard
Partner, statsaut. revisor

Poul Erik Nielsen
Partner, statsaut. revisor

Peter Nordentoft
Partner, cand.jur.

Peter Frederiksen
Partner

Jørgen Duedahl Klinkby
Partner, statsaut. revisor

Flemming Nymann
Partner, statsaut. revisor

Michael Mortensen
Partner, statsaut. revisor

Christian Grønlund Nielsen
Partner, cand.jur.

Dorrit Kirckhoff Hansen
Partner, statsaut. revisor

Kasper Rostgaard Munk
Statsaut. revisor

I regnskabsåret 2020/21 har vi fået to nye statsautoriserede revisorer med på holdet. Vi har budt velkommen til Anne Kragh Nørgaard, mens vi tilbage i juni stolt kunne 
fejre, at Marianne Seeberg bestod sin eksamen på Børsen. I december blev Dorrit Kirckhoff Hansen udnævnt som partner, så partnerkredsen nu består af ti partnere. 
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Vi har udvidet antallet af partnere 
og statsautoriserede revisorer

Anne Kragh Nørgaard
Statsaut. revisor

Marianne Seeberg
Statsaut. revisor
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Vi forener revision, rådgivning og jura
Med udgangspunkt i professionel og nærværende rådgivning og tæt samarbejde på tværs af vores tre afdelinger 
favner vi hele din virksomhed. Vi er med dig, når du starter eller køber en virksomhed, driver og udvikler din 
virksomhed, når det er tid til forandring eller salg, og når du er klar til en grøn og bæredygtig omstilling.
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Hvorfor er klimaregnskaber 
og rapporter så vigtige?

Folketinget har vedtaget klimaloven, og 
den seneste klimaaftale indeholder en 
skattereform med en højere og ensartet 
CO2e-afgift.

CSR-rapportering i C-virksomheder vil 
blive erstattet af bæredygtigheds-
rapportering eller klimaregnskaber.

Klimastrategier kan være med til at 
styrke virksomhedens bæredygtig-
hedsprofil, så virksomheden skiller sig ud 
fra konkurrenterne.

Leverandører kan blive ramt af krav fra 
kunder om beregninger og oplysninger ift. 
til produkternes CO2e-aftryk.

Mange investorer har fået øjnene op 
for, at grønne investeringer kan have 
en positiv effekt på det langsigtede 
afkast.

Nogle af de største banker har meldt ud, 
at fremtidige lån kan blive betinget af, at 
virksomheden bidrager til den grønne 
omstilling.

Klimaregnskaber bliver et krav Klimaloven og CO2e-afgift Mulighed for at skille sig ud

Højere afkast? Krav til leverandører? Krav fra banker?

Introduktion      |   Klimaregnskaber og principper |      ESG-rapportering      |      Rådgivning



10

Miljøforhold

Økonomiske 
forholdSociale forhold

Bæredygtighed

Vær forberedt på kommende krav
Der er meget fokus på klima, klimaændringer og krav om mindre udledning af klimagasser. 
Hvis blot lidt af den daglige klimaomtale begynder at udmønte sig i konkret handling, 
lovgivning mv., kan det være forretningsmæssigt afgørende allerede nu at sætte fokus på 
klimaet for på længere sigt at bevare konkurrenceevnen.

Som produktionsvirksomhed, eller anden virksomhed som indgår i en forsyningskæde, 
kan det således være afgørende at begynde at arbejde på at udvikle produkter, der kan 
produceres, distribueres, forbruges, genbruges og destrueres med mindre forbrug og 
færre udledninger samt distributionskanaler med fokus på bæredygtighed i alle led til 
slutbrugeren.

Forankr compliancedelen i regnskabsafdelingen
Med tiden skal compliancedelen af klima forankres i regnskabsafdelinger med systemer, 
som kan registrere CO2e-udledningerne i forbindelse med de bogføringsmæssige 
transaktioner eller kvartalsvis.

Højere renter – hvis finansiering overhovedet – uden klimaregnskaber
Den finansielle sektor er begyndt at interessere sig for bæredygtighed og vil formentlig 
regulatorisk blive pålagt at reducere udlån til ikke-bæredygtige virksomheder og projekter 
fremover. Dette kan om få år betyde højere renter – hvis finansiering overhovedet – til 
virksomheder uden klimaregnskaber.

Det er tid til at arbejde 
strategisk med klimaet

Opnå en konkurrencefordel og skab værdi for samfundet og 
virksomhedens interessenter.
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Klimapolitik
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Den danske klimalov
Rammerne for den danske klimapolitik er beskrevet i den danske klimalov, som sigter på at opfylde 
Danmarks internationale klimaforpligtelser og nationale målsætninger. Formålet med loven er, at Danmark 
skal reducere udledningen af drivhusgasser (CO2e) med 70 pct. inden 2030 i forhold til niveauet i 1990, og at 
Danmark opnår at være et klimaneutralt samfund senest i 2050. Med klimaloven bliver reduktionsmålene 
juridisk bindende.

Parisaftalen
I 2015, i forbindelse med COP21 i Paris, indgik alle 196 medlemslande i FN’s klimakonvention (UNFCCC) en 
juridisk bindende klimaaftale – Parisaftalen. Parisaftalen er et vigtigt skridt på vejen for den globale 
omstilling til en lavere udledning af drivhusgasser. EU har på vegne af Danmark og de øvrige medlemslande 
fremlagt ét samlet reduktionsbidrag. Bidraget lyder på en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 40 
pct. inden 2030 i forhold til 1990 og skal fordeles landene imellem gennem EU’s egne forhandlinger.

EU’s nye direktiv om bæredygtighedsrapportering - CSRD
CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Det er et nyt direktiv fra EU-Kommissionen, som 
skal ændre og skærpe de eksisterende rapporteringskrav på det ikke-finansielle område. Formålet er at 
sikre, at virksomheder rapporterer pålideligt og ensartet på bæredygtighedsområdet. 

CSRD skal således medvirke til at forbedre kvaliteten, sammenligneligheden og gennemsigtigheden for 
investorer og øvrige interessenter som kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Ambitionen er, at 
bæredygtighedsrapportering på sigt får samme kvalitet som den finansielle rapportering.

EU-Kommissionen godkendte det nye direktiv i april 2021, og European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG) skal udarbejde forslag til de nye standarder (EU Taxonomy). De nye standarder forventes vedtaget i 
2022 og implementeret, så de dækker regnskabsåret 2023.

Hos Roesgaard kan vi hjælpe din virksomhed med den grønne omstilling og klimaregnskaber 
samt styrke jeres bevidsthed om klimalovgivningen.

Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark 
skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. inden 2030.

Danmark skal reducere 
udledningen af drivhusgasser 
med 70 % inden 2030.

Introduktion      |    Klimaregnskaber og principper  |      ESG-rapportering      |      Rådgivning



EU’s nye direktiv om 
bæredygtighedsrapportering
EU spiller en vigtig rolle i den bæredygtige omstilling og stiller krav til rapportering om 
CO2e-udledning hos både investorer/banker og virksomheder.

Taksonomiforordningen
Taksonomiforordningen har til formål at skabe en fælles klassificering af, hvad der kan 
siges at være klima- og miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De tekniske 
screeningskriterier for de to første miljømål, modvirkning af klimaforandringer og 
tilpasning til klimaforandringer, træder i kraft i starten af 2022, mens de resterende fire 
miljømål træder i kraft i 2023.

Corporate Sustainability Reporting Directive
EU-Kommissionen godkendte det nye direktiv i april 2021, og European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG) skal udarbejde forslag til de nye standarder (EU 
Taxonomy).  De nye standarder forventes vedtaget i 2022 og implementeret, så de 
dækker regnskabsåret 2023.

Virksomheder som er omfattet af det nye direktiv
En virksomhed er omfattet af det nye direktiv, når to ud af tre kriterier opfyldes:
• Omsætning > EUR 40 millioner
• Aktiver > EUR 20 millioner
• > 250 medarbejdere 

For virksomheder som ikke opfylder disse krav er det indtil videre frivilligt at rapportere.

Bæredygtighedsrapporteringen skal indgå i ledelsesberetningen og skal dimensioneres
• Fremadskuende og bagudskuende oplysninger
• Kvalitative og kvantitative oplysninger
• Oplysninger om virksomhedens værdikæde, herunder, hvor det er hensigtsmæssigt, 

dens egen drift, produkter og ydelser, forretningsforbindelser og leverandørkæde

Ensrettet
EU-lovgivning

VirksomhederSammenlignelig
CO2e-rapportering

Investorer og
banker

EU-dataportal
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Fokus på kvalitet, sammenlignelighed, proportionalitet og 
samspil mellem krav
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Greenhouse Gas-
Protokollen 
GHG-Protokollen (GHGP) er den internationalt anerkendte og mest 
udbredte standard for beregning af virksomheders CO2e-udledning og 
anbefales af blandt andre EU-Kommissionen. Formålet er, at 
rapporteringen fremkommer så ensartet som muligt på tværs af alle 
brancher.

De tre scopes
GHGP opdeler CO2e-udledninger for de syv drivhusgasser i direkte og 
indirekte udledninger. Direkte udledninger kan henføres til kilder, der er 
kontrolleret og ejet af virksomheden. Indirekte udledninger kommer fra 
kilder, der ikke er ejet af virksomheden men er en konsekvens af 
virksomhedens aktiviteter. I GHGP opdeles CO2e-udledningerne i tre 
overordnede områder kaldet ”scopes”. 

Scope 3-emissioner kan enten være ”upstream”, dvs. før virksomhedens 
placering i værdikæden (f.eks. varer og servicer som indkøbes), eller 
”downstream”, dvs. efter virksomhedens placering i værdikæden (f.eks. 
kunders brug af servicer eller produkter).

Skab transparens i rapporteringen
Ifølge GHG-Protokollen bør opgørelser og rapporteringer om 
virksomhedens klimapåvirkning baseres på følgende principper: 
Relevans, fuldstændighed, konsistens, transparens, nøjagtighed og 
konservatisme.

CO2-ækvivalenter – CO2e 
For at kunne sammenligne drivhusgasserne omregnes alle udledninger 
til såkaldte CO2-ækvivalenter. Det er en enhed, der beskriver den 
mængde af CO2, som forskellige drivhusgassers udledning svarer til.

SCOPE 2 SCOPE 1 SCOPE 3

CO2

SF6
CH4

N2O

NF3

HFCs
PFCs

INDIREKTE 
EMISSIONER

DIREKTE 
EMISSIONER

ANDRE INDIREKTE 
EMISSIONER

KØB AF 
ELEKTRICITET, 
VARME ELLER 

KØL

BEHANDLING 
AF KØBTE 

MATERIALER 
OG SERVICER

Virksomhedsbiler

Forbrænding 
af fossile 

brændstoffer

Leje eller leasing 
af køretøjer

Affalds-
håndtering

Outsourcede 
aktiviteter

Forarbejdede 
produkter

Forretnings-
rejser

PROCES/PRODUKTION

Scope 1 indeholder alle 
virksomhedens direkte kilder 
til CO2e-udledning.

Dette kan f.eks. være 
transportmidler, der ejes 
eller lejes af virksomheden.

Alle de udledninger, som 
stammer fra aktiviteter 
inden for virksomhedens 
egen matrikel.

Obligatorisk

Scope 2 omfatter alle 
udledninger fra selskaber, 
som forsyner virksomheden 
med energi. 

Dette er bl.a. drivhusgasser, 
som stammer fra produktion 
af den el, fjernvarme og 
fjernkøling, som 
virksomheden forbruger.

Obligatorisk

Indirekte CO2e-udledninger 
der ikke er nævnt under 
scope 2 hører under scope 3.

Dette kan bl.a. være hos 
underleverandører eller i 
forbindelse med transport af 
produkter.

Frivillig
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Emissioner opdeles i direkte og indirekte
Det er frivilligt at inkludere scope 3 i klimaregnskabet. De væsentligste aktiviteter kan evt. udvælges.

SCOPE 1
Direkte emissioner

SCOPE 2
Indirekte emissioner

SCOPE 3
Andre indirekte emissioner i værdikæden

Indkøbt el, varme og køling som omfatter alle udledninger fra selskaber, 
som forsyner virksomheden med energi og varme.

Egen forbrænding af brændsler, processer, produktion og transport, som 
stammer fra aktiviteter inden for virksomhedens egen matrikel.

Køb af servicer 
og ydelser

Affald Medarbejder-
transport

Transport og 
distribution

ForretningsrejserKøb af maskiner, 
produktionsudstyr mv.

Brændstof- og 
energirelaterede aktiviteter

”Upstream” scope 3-emissioner:
1. Indkøbte varer og tjenesteydelser
2. Anlægsaktiver, f.eks. køb af maskiner, produktionsudstyr mv.
3. Brændsel- og energirelaterede aktiviteter som ikke er omfattet af Scope 1 og 2
4. Upstream transport og distribution
5. Affald genereret i forbindelse med aktiviteter
6. Forretningsrejser
7. Medarbejderpendling til arbejde
8. Upstream leasede aktiviteter

”Downstream” scope 3-emissioner:
9.       Downstream transport og distribution
10.     Forarbejdning af solgte produkter
11.     Brug af solgte produkter
12.     Behandling/bortskaffelse af solgte produkter efter endt levetid
13.     Downstream leasede aktiviteter
14.     Franchises
15.     Investeringer

Scope 3-emissioner kan enten være ”upstream”, dvs. før virksomhedens placering i værdikæden (f.eks. varer og servicer som virksomheden indkøber og forretningsrejser), 
eller ”downstream”, dvs. efter virksomhedens placering i værdikæden (f.eks. kundernes brug af produkter og distribution af produkterne ud til kunderne). 
Der er 15 scope 3-kategorier:
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• Intern transport, f.eks. biler, 
lastbiler og trucks

• Procesforbrug, f.eks. emissioner 
fra fysiske og kemiske 
produktionsprocesser (inkl. 
lækageudslip)

• Øvrig intern udledning, f.eks. olie 
til opvarmning af bygning og 
energianlæg

• Elektricitet fra elnettet, ekskl. 
Transmissionstab
Emissionsfaktoren for el er forskellig 
afhængigt af, om der anvendes en 
lokationsbaseret metode eller en 
markedsbaseret metode. Købes der 
oprindelsescertifikater, indregnes 
certifikaterne i klimaaftrykket, som 
er 0 ved vedvarende energikilder, 
hvilket kommer til udtryk i den 
markedsbaserede metode. I den 
lokationsbaserede metode anvendes 
den gennemsnitlige emissionsfaktor 
for elnettet.

• Indkøbt varme og køling, f.eks. 
fjernvarme

Producent:
For en producent kan de væsentligste emissioner f.eks. stamme fra:  
• Kategori 1 - Indkøbte varer og tjenesteydelser, f.eks. indkøbt stål, 

komponenter og materialer 
• Kategori 4 - Transport af materialer og varer til og fra virksomheden
• Kategori 5 - Affald som f.eks. spildevand som skal renses, og affald som 

skal håndteres af genbrugsstationer eller forbrændingsanlæg
• Kategori 11 - Kundernes brug af solgte produkter
• Kategori 12 - Afskaffelse og håndtering af solgte produkter efter endt brug  

Entreprenør:
For en entreprenør kan de væsentligste emissioner f.eks. stamme fra: 
• Kategori 1 - Indkøbte varer og tjenesteydelser, f.eks. indkøb af materialer 

og softwareløsninger
• Kategori 2 - Køb af maskiner og produktionsudstyr
• Kategori 4 - Transport og distribution af materialer og maskiner

Rådgivningsfirma:
For et rådgivningsfirma kan de væsentligste emissioner f.eks. stamme fra: 
• Kategori 1 - Indkøbte kontorartikler, materialer og serverplads/hosting
• Kategori 5 - Papir, madspild, elektronisk affald og andet affald
• Kategori 6 - Forretningsrejser eller transport til/fra kunder, f.eks. i fly, taxa, 

tog eller private køretøjer

Eksempler på CO2e-emissioner
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SCOPE 1
Direkte emissioner

SCOPE 2
Indirekte emissioner

SCOPE 3  
Alle andre indirekte emissioner i værdikæden - frivilligt
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De 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift

16

FN’s 17 Verdensmål
FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling fastsætter 17 verdensmål (SDGs) 
og 169 delmål for bæredygtig udvikling, som skal hjælpe virksomheder med at 
investere i bredere samfundsmæssige mål. Målene er indbyrdes forbundne og 
takler emner som fattigdom, miljø og menneskerettigheder.

Verdensmålene gælder for alle lande, og den private sektor spiller en vigtig rolle i 
at nå målene. Virksomheder kan arbejde med målene gennem deres kerneforret-
ning ved at kortlægge de mål, hvor virksomheden har den største negative 
indvirkning og dem, hvor den kan bidrage positivt. Verdensmålene kan således 
betragtes som et redskab til at identificere nye forretningsmuligheder, som kan 
løse nogle af de største globale udfordringer og samtidig bidrage til en god 
bundlinje. 

FN’s Global Compacts 10 principper
Arbejdet med verdensmålene kan dog ikke stå alene og bør hvile på Global 
Compacts 10 principper, der er fundamentet for en ansvarlig virksomhedsdrift.

FN Global Compact er verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder, 
der frivilligt sætter sig mål og rapporterer tilbage på fremskridt inden for miljø, 
menneskerettigheder, arbejdsrettigheder og antikorruption. Formålet er at give 
en fælles etisk og praktisk ramme for alle virksomheder og er baseret på 
internationale konventioner og aftaler. Principperne er alle forankret i 
internationale deklarationer og konventioner.

FN’s 17 Verdensmål er baseret på 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift.

Princip 1: Virksomheder bør støtte og 
respektere beskyttelsen af internationalt 
erklærede menneskerettigheder inden for 
virksomhedens indflydelsesområde.

Princip 2: Sikre at de ikke 
medvirker til krænkelser af 
menneskerettighederne.

Princip 3: Virksomheder bør 
opretholde friheden til 
organisering og anerkende 
arbejdstageres ret til 
kollektive forhandlinger.

Princip 4: Støtte udryddelse af 
alle former for tvangsarbejde

Princip 5: Støtte afskaffelse 
af børnearbejde

Princip 6: Eliminere diskrimination i 
arbejds- og ansættelsesforhold

Princip 7: Virksomheder bør 
støtte en forsigtighedstilgang til 
miljømæssige udfordringer.

Princip 8: Tage initiativer til 
at fremme større 
miljømæssig ansvarlighed

Princip 9: Tilskynde udvikling og 
udbredelse af miljøvenlige 
teknologier

Princip 10: Virksomheder bør 
modarbejde alle former for korruption, 
herunder afpresning og bestikkelse.

Arbejdsrettigheder: Princip 3, 4, 5 og 6Menneskerettigheder: Princip 1 og  2

Anti-korruption: Princip 10Miljø: Princip 7, 8 og 9

1

2

3

4

56

7

8

9

10
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FN’s Verdensmål for 
bæredygtig udvikling

17

FN’s Verdensmål definerer en global dagsorden for bæredygtig udvikling, hvor der 
tænkes og handles med større omtanke for mennesker, klimaet, naturen og 
samfundet.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 
medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre 
god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig 
økonomisk vækst. 

Hos Roesgaard fokuserer vi på fire verdensmål og elleve delmål, hvor vi kan gøre en 
værdifuld forskel med større effekt.

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse 
samt anstændigt arbejde til alle.

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer 
og deres konsekvenser.

Styrke det globale partnerskab for bæredygtig 
udvikling og øge midlerne til at nå målene.

De fire verdensmål som Roesgaard fokuserer på
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Mål Fremme vedvarende, inklusiv og 
bæredygtig økonomisk vækst, fuld og 
produktiv beskæftigelse samt 
anstændigt arbejde til alle

Sikre bæredygtigt forbrug og 
produktionsformer

Handle hurtigt for at bekæmpe 
klimaforandringer og deres 
konsekvenser

Styrk det globale partnerskab for 
bæredygtig udvikling og øg 
midlerne til at nå målene

Delmål 8.2: Der skal opnås højere økonomisk 
produktivitet gennem diversificering, 
teknologisk opgradering og innovation, 
blandt andet gennem fokus på høj 
værditilførsel og arbejdskraftintensive 
sektorer.

8.3: Der skal fremmes 
udviklingsorienterede politikker, der 
støtter produktive aktiviteter, skaber 
anstændige jobs, iværksætteri, 
kreativitet og innovation, og som 
fremmer en formalisering og udvikling 
af mikro-, små- og mellemstore 
virksomheder (teksten er forkortet).

8.4: Frem til 2030 skal den globale 
ressourceeffektivitet inden for forbrug 
og produktion løbende forbedres, og 
det skal bestræbes at afkoble 
økonomisk vækst fra miljøforringelse 
(teksten er forkortet).

12.5: Inden 2030 skal 
affaldsgenereringen væsentligt 
reduceres gennem forebyggelse, 
reduktion, genvinding og genbrug.

12.6: Virksomheder, især store og 
transnationale virksomheder, skal 
opfordres til at benytte bæredygtig 
praksis og til at integrere oplysninger 
om bæredygtighed i deres 
rapporteringscyklus.

12.7: Der skal fremmes bæredygtige 
offentlige indkøbspraksis i 
overensstemmelse med nationale 
politikker og prioriteter.

12.8: Inden 2030 skal det sikres, at 
mennesker alle steder har den 
relevante information og viden om 
bæredygtig udvikling og livsstil i 
harmoni med naturen.

13.2: Tiltag mod klimaforandringer 
skal integreres i nationale politikker, 
strategier og planlægning.

13.3: Undervisning, oplysning og den 
menneskelige og institutionelle 
kapacitet skal forbedres ift. 
modvirkning, tilpasning, 
skadesbegrænsning og tidlig varsling 
af klimaændringer.

17.16: Det globale partnerskab for 
bæredygtig udvikling skal styrkes, 
suppleres af partnerskaber med 
mange forskellige interessenter, der 
mobiliserer og deler viden, 
ekspertise, teknologi og finansielle 
ressourcer for at støtte alle lande i at 
nå verdensmålene for bæredygtig 
udvikling, især udviklingslandene.

17.17: Der skal tilskyndes og 
fremmes effektive offentlige 
partnerskaber, offentligt-private 
partnerskaber og 
civilsamfundspartnerskaber, som 
bygger på erfaringer og 
ressourcestrategier fra 
partnerskaber.

Vores indsats og ambitioner
(kort fortalt)

Løbende udvikling af talent på tværs af 
organisationen
Ny energieffektiv tilbygning til at huse 
vores vækst i medarbejdere
Vores arbejde med praktikanter, elever 
og studentermedhjælpere samt 
uddannelse af vores medarbejdere
Vores arbejde med innovation og
udvikling af ydelserne

Offentliggørelse af årlige 
klimaregnskaber

FSC-certificeret papir

Minimering af print vha. digitale 
underskrifter

Offentliggørelse af årlige 
klimaregnskaber
Intern og ekstern undervisning samt 
konferencer for kunder og 
virksomheder om klimaregnskaber
Udarbejdelse af klimaregnskaber for 
kunder

Større andel af vedvarende energi
Minimering af forretningsrejser 
med fly

Tilslutning til FN’s Global Compact og 
netværk
Vi vil i de kommende år samarbejde 
med vores leverandører om at få 
opgjort flere CO2e-emissioner hos 
vores leverandører.
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De fire verdensmål som Roesgaard fokuserer på

Anstændige jobs og 
økonomisk vækst

Ansvarligt forbrug 
og produktion

Klimaindsats Partnerskaber 
for handling

FN’s Verdensmål
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Hvad betyder ESG?

ESG står for Environment, Social og Governance, som på dansk kan oversættes til 
miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. ESG har udviklet sig til at blive 
et værktøj, som virksomheder kan bruge til at give et mere nuanceret billede af 
deres forretning. 

ESG giver yderligere indsigt
I dag anvendes ESG-data i høj grad til at kommunikere virksomhedens bæredyg-
tighedsstrategi over for investorer, kunder og samarbejdspartnere, som anvender 
nøgletallene til at vurdere, hvor risikabel virksomheden er og til, sammen med de 
finansielle data, at få det fulde overblik. En troværdig afdækning af ESG-drevne 
muligheder og risici er med til at sikre sammenhæng mellem kerneaktiviteter, 
ESG-politikker og kommunikation.

Sådan kommer man i gang med ESG-rapportering
Uden overblik, data og klimaregnskaber er det svært at handle, og uden handling 
og adfærdsændringer kommer de fleste virksomheder ikke langt i forhold til at 
realisere målsætninger omkring emissionsreduktioner og bæredygtighed.

Mange virksomheder har allerede data for det sociale område i form af f.eks. 
medarbejderomsætning og sygefravær. Det samme gælder ledelsesdata som 
f.eks. tilstedeværelse på bestyrelsesmøder, som udledes af bestyrelsesmøde-
referater. Første step er at få indsamlet data og skabt det rette overblik. 

Opgør CO2e-udledning
Da efterspørgslen på data for CO2e-udledning vil stige i de kommende år, både fra 
banker, investorer og forbrugere, samt en sandsynlig fremtidig beskatning heraf, 
gør virksomheder klogt i at oplyse miljødata – f.eks. ved at se på de tre scopes af 
CO2e-aftryk i GHG-Protokollen, som beskrives her i rapporten.

ESG-forhold bruges til at måle virksomheders arbejde med 
bæredygtighed og kan vendes til en forretningsmulighed.

Eksempler på ESG-faktorer
Miljøforhold
Vand- og luftforurening
Affaldshåndtering
Energieffektivitet
CO2e-udledning

Sociale forhold
Databeskyttelse
Arbejdsforhold
Uddannelse og træning
Produktsikkerhed

Selskabsledelse
Ledelsesforhold
Lønstruktur
Aktionærrettigheder
Revision og kontrolsystemer

Fokus på kvalitet, sammenlignelighed, proportionalitet 
og samspil mellem krav

ESG
Environment

Social 
Governance

Miljø

Ledelse Sociale
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Environment – miljødata Enhed 2020/21

Scope 1 – direkte emissioner tCO2e 0

Scope 2 – indirekte emissioner tCO2e 18,3

Scope 3 – andre indirekte emissioner tCO2e 239,5

I alt tons CO2e-emissioner tCO2e 257,8

tCO2e pr. mio. kr. omsætning tCO2e 2,8

Energiforbrug GJ 222,8

Vedvarende energiandel % 12

Vandforbrug m3 241

Vores ESG-nøgletal
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Regnskabspraksis
Alle tal er opgjort og udregnet efter Erhvervsstyrelsens vejledning om ESG-taksonomi. CO2e-
udledningerne er opgjort på baggrund af GHG-Protokollen, og beregningerne er afstemt med 
Erhvervsstyrelsens vedledning til beregning af CO2e. Der henvises til slide 22 for yderligere 
oplysninger.

Datagrundlag
Forbrugsdata er baseret på opgørelser fra leverandører og måleenheder. 

Øvrig data er baseret på udtræk fra Roesgaards systemer til tidsregistrering, løn, HR og 
kvalitetssikring. 

Lønniveauet fastsættes med baggrund i jobevaluering hvor elementer som bl.a. kompleksitet, 
kompetencer og krav indgår. I Roesgaard understøtter vi ligeløn til medarbejdere med samme 
jobindhold. Lønforskellen skyldes at opgørelsen er lavet uden justering for partner- og 
organisationsstruktur.

Basisår
Regnskabsåret 2020/2021 (1.7.2020-30.6.2021) er basisår.Social – sociale data Enhed 2020/21

Fuldtidsarbejdsstyrke FTE 84

Kønsdiversitet (% kvinder) % 58

Kønsdiversitet for øvrige ledelseslag % 31

Lønforskel mellem køn (mænd ift. kvinder) gange 1,1

Medarbejderomsætningshastighed % 8

Sygefravær dage/FTE 2,8

Arbejdsulykker antal 0

Governance – ledelsesdata Enhed 2020/21

Andel medarbejdere som har bekræftet, at de følger 
Roesgaards politikker og årligt modtager undervisning % 100

Lønforskel mellem CEO og medarbejdere gange 1,1
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Nøgletal

Vores klimaregnskab

Kategori Enhed 2020/21 tCO2e Fordeling

Total scope 1 tCO2e 0 0 %

Total scope 2 tCO2e 18,3 7,1 %

Elektricitet  (lokationsbaseret) kWh 61.890 9,2 3,6 %

Elektricitet (markedsbaseret) kWh (61.890) (22,6) -

Fjernvarme MWh 105 9,1 3,5 %

Total scope 3 (udvalgte emissioner) tCO2e 239,5 92,9 %

Medarbejderkørsel til kunder – diesel km 70.073 15,5 6,0 %

Medarbejderpendling i bil – diesel km 551.267 121,9 47,3 %

Medarbejderpendling i tog km 151.811 8,2 3,2 %

Partnertransport – diesel km 360.000 79,6 30,9 %

Affald – dagrenovation tons 16,9 6,8 2,6 %

Spildevand m3 241 2,2 0,9 %

Papirforbrug DKK 87.682 5,3 2,0 %

Totale emissioner tCO2e 257,8 100 %

CO2e-opgørelse
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CO2e-nøgletal 2020/21 tCO2e

CO2e pr. FTE 84 FTE 3,0

CO2e pr. mio. kr. omsætning 90,2 mio. kr. 2,8
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Scope 1
Egen forbrænding af brændsler, 
processer, produktion og transport

Scope 2
Indkøbt el, varme og køling

Scope 3
Andre indirekte emissioner i værdikæden

0 %

7,1 %

92,9 %



EMISSIONSFAKTORER

Ved beregning af CO2e er anvendt de emissionsfaktorer, som forsyningsselskaberne 
oplyser og emissionsfaktorer fra anerkendte databaser, hvilket er afstemt med 
Erhvervsstyrelsens vejledning. Der er anvendt de nyeste, offentliggjorte emissionsfaktorer 
på tidspunktet for udarbejdelsen af klimaregnskabet. Såfremt en emissionsfaktor ikke er 
kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af klimaregnskabet, anvendes forrige års 
emissionsfaktor, og der foretages en justering af klimaregnskabet, når den nye 
emissionsfaktor er offentliggjort, jfr. vejledningen i GHG-protokollen. Alle emissioner og tal 
vises brutto og der er ikke foretaget justeringer for CO2e-kompensation.

Scope 1 
Roesgaard ejer eller leaser ingen firmabiler og har ingen interne processer, som udleder emissioner. Under 
scope 3 inkluderes antal kørte kilometer i arbejdstiden. 

Scope 2
Elektricitet og fjernvarme er baseret på opgørelser fra leverandører og måleenheder. 

Scope 3 (udvalgte emissioner)
Medarbejdertransport indeholder antal kørte kilometer i arbejdstiden i forbindelse med f.eks. kundebesøg. 
Data er baseret på udtræk fra vores tidsregistreringssystem. Der er benyttet emissionsfaktor på diesel, da 
data ikke er opgjort i brændstoftyper. 

Medarbejderpendling er kørsel til og fra arbejde i bil og tog og er opgjort efter antal arbejdsdage i 2020/21. 
Emissionsfaktor for diesel er benyttet til beregning, da brændstoftyper ikke 
er oplyst for vores medarbejderes transportmidler.

Partnertransport er opgjort efter gennemsnitlig antal kørte kilometer om året. Emissions-faktor for diesel 
er benyttet til beregning, da brændstoftyper ikke er oplyst for vores partners transportmidler.

Affald er beregnet efter, hvad en medarbejder i gennemsnit smider ud om året. Der er anvendt standarden 
161 kg pr. FTE (standarden er beskrevet i Miljøprojekt Nr. 723 2002 af Miljøstyrelsen.)

Spildevand er opgjort ud fra vores leverandørers data og måleenhed. 

Papirforbrug omhandler tryksager og kopipapir og er opgjort efter leverandørernes fakturaer.

I overensstemmelse med retningslinjer for ESG-rapportering er miljødata præsenteret i absolutte tal for at 
sikre sammenlignelighed – herunder en detaljeret fordeling af GHG-Protokollens scope 1, 2 og 3. Udvalgte 
scope 3-emissioner er medtaget i CO2e-opgørelsen og udgør dermed ikke en fuldstændig opgørelse af 
scope 3-emissioner. Vi vil i de kommende år samarbejde med vores leverandører om at få opgjort flere 
CO2e-emissioner hos vores leverandører.

Data til beregning af klimaregnskabet

DATADEFINITIONER OG FORKLARING
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Forbrug kgCO2e Enhed

Elektricitet (lokationsbaseret) 0,15 El [kWh]

Elektricitet (markedsbaseret) 0,37 El [kWh]

Fjernvarme 86,40 [MWh]

Spildevand 9,15 [tons]

Affald – dagrenovation 0,40 [tons]

Kopipapir og tryksager 0,06 C2C papir [DKK]

Transport kgCO2e Enhed

Medarbejderkørsel til i bil – diesel 0,22 Personbil [km] 

Medarbejderpendling i tog 0,05 Tog (person) [km] 



Miljø og klima (E)
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Vores mål er at være CO2e-neutral
Vi forsøger at minimere vores miljøbelastning men er bevidste om, at vi ikke kan undgå CO2e-udledninger 
helt. Derfor er vores mål på sigt at investere i at kompensere for vores udledninger, hvilket vi vil arbejde 
videre på i 2021/22. 

Dette er vores første ESG-rapport, og vi kan fortsat blive skarpere på vores ESG-målinger. Vores data-
indsamling skal bl.a. forbedres i takt med vores grønne omstilling, da vi stræber efter at øge vores viden 
om vores indirekte CO2e-udledninger i vores værdikæde. 

Vores daglige arbejde med miljø
Med vores klimaregnskab og ESG-rapport vil vi gerne fortælle om vores arbejde med bæredygtighed. Af 
yderligere initiativer kan bl.a. nævnes;
• Ny energieffektiv tilbygning til at huse vores vækst i medarbejdere
• Årlig måling af CO2e og offentliggørelse af årlige klimaregnskaber
• Intern og ekstern undervisning samt konferencer for kunder og virksomheder om klimaregnskaber
• Udarbejdelse af klimaregnskaber for kunder
• Større andel af vedvarende energi
• Minimering af antallet af forretningsrejser med fly
• Tilslutning til FN’s Global Compact og netværk
• Vi vil i de kommende år samarbejde med vores leverandører om at få opgjort flere CO2e-emissioner 

hos vores leverandører.

Med årlige klimaregnskaber vil vi øge vores fokus på CO2e

Bæredygtigt
papir

Energi-
effektivisering

Sortering og 
genanvendelse

Højere krav til 
leverandører

Vi tager vores ansvar som 
virksomhed alvorligt og 
har ambitioner.

100 % 
genbrugsplast

Minimere antallet af 
forretningsrejser med fly
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Hos Roesgaard er vi vokset ud af vores nuværende rammer og har derfor
påbegyndt et byggeprojekt, så vi kan samle alle kolleger under ét og samme tag.

Tilbygningen skal opføres af Byggeselskabet Paulsen A/S i energiklasse iht. BR18.
Byggeselskabet Paulsen A/S (BP) er med til at støtte udvalgte FN’s Verdensmål:

• Mål 11 - BP tilstræber at medtænke bæredygtige løsninger i al sin virke og har 
allerede flere bæredygtighedscertificerede byggerier.

• Mål 12 - BP tilstræber at begrænse spild og affald mest muligt og arbejder 
kontinuerligt på at reducere byggeriernes affaldsmængder forsvarligt.

• Mål 13 - BP tilstræber at etablere flest mulige grønne løsninger, således der 
tages hånd om klimaet på bedste vis (teksten er forkortet).

• Mål 17 - BP tilstræber i kollaboration med samarbejdspartnere i og uden for 
byggebranchen at styrke den bæredygtige udvikling (teksten er forkortet).

Vi ser frem til samarbejdet.

Nye energieffektive kontorfaciliteter
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Sociale forhold og medarbejdere (S)
Vores kultur er vores unikke fundament
Det er afgørende for os, at vi er en rummelig arbejdsplads, som favner en mangfoldig 
arbejdsstyrke. Vi tror på, at diversitet i både alder, sindelag, uddannelsesniveau og baggrund 
er med til at styrke vores unikke kultur.

Det er vigtigt, at vores arbejdsmiljø giver den enkelte medarbejder mulighed for involvering 
og medindflydelse. Hos Roesgaard møder vi hinanden og vores kunder i øjenhøjde. Det 
betyder, at vi har øje for den enkeltes personlige og faglige udvikling og hver enkelt kundes 
behov.

INITIATIV TIL UDVIKLING Vi tror på, at en flad organisationsstruktur skaber de optimale 
rammer for, at den enkelte medarbejder kan tage initiativ og gribe ansvaret for egen og 
virksomhedens udvikling. Vi ved også, at den flade struktur gør os i stand til at eksekvere 
hurtigt og præstere bedre. 

VI SER HINANDEN Vi beder om hjælp, når vi har brug for det, og vi tilbyder vores hjælp til 
kollegaer, når vi kan. Alle har noget værdifuldt at bidrage med, og vi tildeler derfor 
mulighederne for at blive set og hørt stor opmærksomhed og værdi. 

FÆLLES FREMGANG Den ene medarbejders udvikling må aldrig være på bekostning af 
andres. Selvom vi er ambitiøse, fungerer det ikke, hvis vi har rundsave på albuerne. Vi har 
tillid til hinanden, og alle skal være trygge i vores hus. 

I BEVÆGELSE Vi er ærlige, og vi tør udfordre hinanden. På den måde udvikler vi os og 
opretholder vores effektivitet. Vi må aldrig stå stille i en verden, der bevæger sig lynhurtigt.

Vi er socialt ansvarlige og giver plads til udviklingsmuligheder

Køns-
diversitet

Unge i arbejde Uddannelses-
muligheder

Mangfoldighed Sundhed og 
trivsel

Vores medarbejdere er 
nøglen til troværdige 
kunderelationer og 
udvikling.Troværdige 

kunderelationer
Kvalitet og 
effektivitet

25

Fastholdelse af 
seniorer
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Vores største aktiv er vores medarbejdere, som dels repræsenterer selskabet udadtil men 
også sikrer den daglige drift af selskabets forretningsgange. I dette regnskabsår har vi igen 
ansat 50+- årige.  

Medarbejderne bestemmer selv antal overarbejdstimer
I 2020/21 har vi haft 53 timers overarbejde pr. medarbejder i gennemsnit. Vores ambition 
er, at vores medarbejdere selv bestemmer, hvor meget overarbejde der ønskes i den travle 
periode i foråret, da vi tager work-balance alvorligt. 

Når samarbejde
skaber værdi

Vi ansætter 50+-årige og prioriterer 
work-balance < 1 år 21 %

1 – 5 år 44 %

6 – 10 år 20 %

11 – 15 år 13 %

16 – 20 år 0 %

> 20 år 2 %

Revision 60 %

Consulting 15 %

Jura 8 %

Administration 17 %

Medarbejdere fordelt på anciennitet 

Medarbejdere fordelt på afdelinger

Antal medarbejdere pr. 30. juni 2021

4 nye ansatte over 50+

50+

53 timers overarbejde / gns.
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Når udvikling
skaber værdi

2
elever/trainees

2
fleksjobbere

4
praktikanter

+3.700
uddannelsestimer

42 %58 %

Vi tager et socialt ansvar og giver udviklingsmuligheder
Det sociale ansvar er en af vores grundværdier hos Roesgaard. Vi tager ansvar for 
arbejdsmarkedet ved at ansætte fleksjobbere, praktikanter, elever/trainees og ledige, som 
har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

For at sikre det bedste for vores kunder styrker vi vores kompetencer ved at ansætte de 
rigtige medarbejdere og videreudvikle deres kompetencer løbende.

Vejene til udvikling er mange – sidemandsoplæring, læring med jobbets opgaver og formel 
uddannelse. I regnskabsåret 2020/21 havde vi +3.700 uddannelsestimer.

Vi investerer i vores medarbejdere
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Vi sætter fokus på sundhed og trivsel
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Det kan altid svare sig at investere i medarbejdernes sundhed. Undersøgelser viser, at et 
målrettet fokus på en sundere arbejdsplads reducerer sygefraværet, fastholder medarbej-
derne og booster effektiviteten. Hos Roesgaard har vi et dedikeret aktivitetsudvalg 
bestående af medarbejdere, som varetager vores aktiviteter og vurderer medarbejdernes 
ønsker om nye tiltag.

Hos Roesgaard mener vi, at sundhed og arbejdsglæde hænger sammen, og vi arbejder 
derfor løbende på at implementere aktive og sociale tiltag på eller uden for arbejdspladsen.

For at prioritere sundhed og mentalt velbefindende har vi indført tiltag som en skridt-
konkurrence, hvor vi på 12 dage sammenlagt gik 6,7 mio. skridt eller 4.401 km. 

Desuden har alle vores medarbejdere adgang til padeltennisfaciliteter, hvor de kan 
udfordre hinanden og skabe et sundt konkurrencemiljø. Samtidig er der tilbud om yoga, 
som giver balance i krop og sjæl. Vi tilbyder desuden rabat på medlemskaber af lokale 
idrætsforeninger og fitnesscenter.

Gratis sundhedsforsikring er en del af vores medarbejdergoder.

Når samvær
skaber værdi
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Vi støtter en lang række lokale organisationer, netværk og initiativer, da sport, kultur 
og det lokale erhvervsliv er en stor og vigtig del af Horsens’ historie og brand.

Hos Roesgaard er det en hjertesag at være lokalforankret, og en del af vores DNA er at 
bidrage til lokalområdets positive udvikling. 

Udvikling og vækst er et af vores vigtige fokusområder, og med vores sponsorater er vi 
med til at anerkende og hylde forenings- og erhvervslivet. 

29

Roesgaard støtter op om det lokale 
erhvervs- og foreningsliv

Et uddrag af vores sponsorater
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Vores ledelsesstruktur (G)
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Vi tilskynder vores kunder og leverandører til at drive forretning på en ansvarlig måde og vi har altid 
tilstræbt god selskabsledelse ved at holde os løbende opdateret på vores politikker og lovpligtige krav. 
Vores interne politikker er med til, at vi kan handle ansvarligt og troværdigt. Vi prioriterer faglig og 
personlig udvikling samt plads til diversitet og ambitioner. Vi tager et samfundsmæssigt ansvar og har, 
med afsæt i verdensmålene om ligestilling, fokus på at fremme diversitet, mangfoldighed, og ikke-
diskrimination på baggrund af f.eks. køn, alder, livsstil, seksualitet, handicap, religion og etnisk 
tilhørsforhold. Det kommer bl.a. til udtryk i vores rekrutteringsprocesser.

Interne politikker og ordninger 
• Politik for persondatabeskyttelse
• Politik for kvalitetskontrol
• Politik for uddannelses- og udviklingsmuligheder
• IT-politik og IT-sikkerhed
• Whistleblower-ordning
• Øvrige politikker beskrevet i personalehåndbogen

Vi arbejder med APV og MUS
I 2021 er det igen tid til, at vi gennemfører en arbejdspladsvurdering (APV). Dette gør vi for at kunne 
arbejde systematisk og effektivt med arbejdsmiljøet. Vi følger målingen op med individuelle dialoger og 
vil tage inputs til efterretning. Vi gennemfører desuden årlige MUS- samtaler med alle medarbejdere. 

Vores struktur
Vi har en matrixorganisation med en underliggende partnerstruktur, som skal sørge for, at vi arbejder 
som ét hold uden silotænkning. 

Kvalitet i det daglige arbejde og prioritering af faglig og personlig udvikling

Kvalitetskontrol-
politik

GDPR-politik Uddannelses-
muligheder

Vi støtter FN’s Verdensmål 
om bæredygtig udvikling. 

Whistleblower-
ordning

IT-sikkerheds-
politik

Personale-
håndbog
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Hvor meget CO2e udleder virksomheden? 
Virksomheder i dag møder større krav til klimarapportering. Uanset udgangspunktet er første skridt at 
beregne og dokumentere, hvordan virksomheden påvirker miljøet, og hvor meget drivhusgas der udledes 
som følge af virksomhedens aktiviteter. 

Grunde til at udarbejde et klimaregnskab

• Kan være et krav fra kunder eller forbrugere. Større virksomheder er begyndt at stille krav til 
underleverandører.

• Skabe transparens over for banken og investorer hvilket kan give adgang til bedre finansiering.

• Være på forkant med kommende krav fra EU og årsregnskabsloven.

• Arbejde struktureret med klimapåvirkning og initiativer til reduktion.

• Få overblik over produktionsprocesser og anvendte ressourcer hvilket kan føre til idéer til besparelser. 

• Have en grøn profil. Det kan være et krav for at kunne markedsføre virksomheden som bæredygtig 
eller klimavenlig og undgå ”greenwashing” eller overtrædelse af markedsføringsloven. En grøn profil 
kan være med til at engagere medarbejdere og tiltrække ny arbejdskraft.

Konkret og relevant rådgivning
Vores løsninger tager altid udgangspunkt i en dialog med virksomheden om de specifikke behov og 
muligheder. Vi udarbejder klimaregnskaber og ESG-rapporterer efter de internationale standarder og 
hjælper med rådgivning om initiativer.

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.

Roesgaard hjælper 
med klimaregnskaber
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Læs vores guide, og se flere nyheder på 
roesgaard.dk
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Hvordan bliver din virksomhed mere 
bæredygtig?

Hvad gør du, når din største kunde vil 
have tal for din virksomheds emissioner?

Det er tid til at arbejde strategisk 
med klimaet

Vores klimaguide kan downloades 
på roesgaard.dk

Introduktion      |      Klimaregnskaber og principper      |      ESG-rapportering      |     Rådgivning

https://roesgaard.dk/nyheder/hvordan-bliver-din-virksomhed-mere-baeredygtig
https://roesgaard.dk/nyheder/hvad-goer-du-naar-din-stoerste-kunde-vil-have-tal-for-din-virksomheds-emissioner
https://roesgaard.dk/nyheder/det-er-tid-til-at-arbejde-strategisk-med-klimaet
https://roesgaard.dk/files/Roesgaards_klimaregnskab_guide_2021_FINAL_20-01-22.pdf
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