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FORORD
FOKUS PÅ ANSVARLIGHED
– OGSÅ I KRISETIDER
PETER F. ANDERSEN

Administrerende Direktør

2018 var et vanskeligt år for Rynkeby. Store forandringer såsom flere nye
produktionslinjer og nyt IT system, har medført store investeringer, ikke
kun i udstyr, men også i at få tilegnet de rette nye kompetencer. Alligevel
er det lykkedes os, som denne rapport gerne skulle vise, at beholde fokus
på den bæredygtige og ansvarlige forretning – for der skal også tænkes
langsigtet i krisetider.
I denne rapport gennemgås status for CSR-aktiviteter i Rynkeby i 2018.
Aktiviteter der er gennemført på baggrund af det fælles engagement og
den fælles forpligtigelse der er indeholdt i vores CSR-politik.
Det er vigtigt at understrege vi hos Rynkeby igen i år tilslutter os de 10
principper i FN’s Global Compact for områderne menneske- og arbejdsrettigheder, miljø og korruption, samt forholder os til de 17 Verdensmål
fastsat af FN.
Dette commitment udmøntes i en række handlinger. Denne rapport
beskriver hvad vi har gjort i 2018, for at understøtte principperne i Global
Compact, både i vores forretningssystem, -strategi, -kultur og i det daglige
arbejde. Åben og ærlig kommunikation, såvel internt som med kunder,
forbrugere og samarbejdspartnere, er af afgørende betydning for os.
Sammen med vores ejere, Eckes-Granini, har vi fortsat vores fokus på
ansvarlighed hos vores råvareleverandører. Ligeledes har vi fortsat det
særlige fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel. Således deltog mere
end 60 medarbejdere i 2018 i turen til Paris med Team Rynkeby.
Igen i 2018 satte Team Rynkeby nye imponerende rekorder, både når det
gælder antallet af deltagere fra de 6 deltagende lande og i de indsamlede
beløb der går til velgørende formål.

Maj 2019
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NYE MULIGHEDER
OG NYE MÅL
Både virksomhedens forretning og strategi er kraftigt påvirket af de store forandringer
der er sket på Rynkeby siden virksomheden, blev opkøbt af Eckes-Granini.
Forretningen er blevet mere kompleks med nye tiltag

somhedproces kaldet en S&OP proces (Sales & Opera-

som en High-Speed produktionslinje og en frisk-pres

tion Planning proces). Processen sikre sammenhæng

produktionslinje, samtidig med at vi implementerede et

mellem de forskellige kommercielle forretningsområ-

nyt ERP system. Disse forandringer har krævet noget

der i Danmark/Sverige og indkøb/produktion/logistik.

indkøringstid og har i en periode medført både et større
ressourceforbrug samt en del frustrationer blandt

I Rynkeby’s Mission, Vision og Strategi, som kan ses på

medarbejderne. Disse har naturligvis en negativ påvirk-

næste side, kombineres Rynkebys stærke kompetencer

ning på en række af de målsætninger, vi har defineret i

og varemærker med de store fordele det medfører at

vores CSR politik. Vi har allerede udarbejdet planer og

være en del af en stærk koncern som Eckes-Granini.

igangsat aktiviteter for at forbedre disse, ligesom vi har

Investeringerne i nyt produktionsudstyr har medført en

fastsat ambitiøse mål for, hvordan vi løbende ønsker at

række nye produktmæssige kompetencer, som vi ser

forbedre dette fremadrettet.

stort potentiale i. Og organisatorisk har vi som eksempel
indarbejdet Eckes-Granini’s adfærdskodeks, som beskri-

Det stærkeste aktiv i at nå disse mål, er vores medar-

ver hvordan vi som medarbejdere i Eckes-Granini skal

bejdere. Det er medarbejdernes holdninger og ad-

handle i den daglige forretning. Som en del af dette, er

færd der skal sikre en succesfuld fremtid. Ledelse og

der af flere omgange blevet afholdt omfattende træning

specielt forandringsledelse har været, og er, et fokus-

i Compliance. Vi har ligeledes arbejdet med handlings-

område på Rynkeby i 2018. Vi har igangsat en rejse for

planer foranlediget af en større medarbejdertilfreds-

virksomheden, og fokus er både på hvordan vi rykker

hedsanalyse i 2017 der gennemføres i alle Eckes-Granini

os som samlet organisation, og hvordan vi sikrer at den

selskaber og som gennemføres igen i 2019.

enkelte medarbejder udvikler sig tilsvarende. Dette har
både krævet, at vi tilegner os nye kompetencer via uddannelse og træning, men også at vi har lært at arbejde
i nye strukturer og processer.
I Rynkeby har vi i mange år haft fokus på vinderkultur. I
2018 fik medarbejderne mulighed for at deltage i Team
Rynkebys cykeltur til Paris, under fordelagtige vilkår,
både for at støtte det gode formål og for at udvikle os
og bryde grænser individuelt og sammen. Mere end 60
medarbejdere takkede ja og gennemførte turen til Paris.
Vinderkulturen har været en stærk støtte i forbindelse
med forandringerne, der både kræver fleksibilitet, vilje
og samarbejde. Ikke bare samarbejde internt, men
nu i hele Eckes-Granini koncernen. I dag produceres
stort set alle de produkter som Eckes-Granini sælger i
Danmark, Norge og Sverige hos Rynkeby. For at sikre at
vi kan håndtere dette optimalt, har vi indført en ny virk-
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MISSION:
Vi er ansvarlige i alt, hvad vi gør,
og garanterer naturlige frugt- og
grøntsags-produkter i høj kvalitet
på en bekvem måde.

VISION:
Vi gør det nemt for alle at nyde
et glas af naturens frugter og
grøntsager fra Rynkeby hver dag.

STRATEGI
2020
Lønsom vækst gennem stærke varemærker

Strategiske
vækstfremmende
initiativer

3 stærke
varemærker

Stærk
CSR-aktivitet

Strategiske
forudsætninger

Del af
Eckes-Granini

Strategisk
ekspertise
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UDVIKLING I AKTIVITETER
OG ØKONOMI
Årets resultat

Rynkeby Foods A / S realiserede i regnskabsåret 2018
en omsætning på 982 mio. kr. og underskud efter skat
var for året på 381 mio. kr. Den primære årsag til dette
store tab er en nedskrivning af goodwill på 334 mio. kr.
Samlet steg det danske juice- og saftmarked i 2018 med

2. For at kunne overtage produktionen fra EckesGranini-fabrikken i Sverige er et betydeligt antal nye
medarbejdere blevet ansat og uddannet.
3. Den store lancering af nye produkter i begyndelsen
af 2019 medførte betydelige opstartsomkostninger i
2018.

5,7% i værdi og med 3,3% i volumen. Stigningen var et
resultat af væsentlige bevægelser inden for de forskel-

Alt i alt har ovennævnte grunde forårsaget et utilfreds-

lige segmenter.

stillende resultat for 2018, og der er derfor blevet
udarbejdet initiativer for at forbedre Rynkeby Foods’

Rynkeby Foods stod for væksten i markedet på mær-

rentabilitet.

kevarer, og det samlede juicemarked steg fra 26,7% til
28,2%. Væksten kommer primært fra kølejuice, hvor

Som krævet i årsregnskabsloven har Rynkeby Foods på

især varemærket God Morgen bidrog hertil.

grund af de utilfredsstillende resultater udarbejdet en
nedskrivningstest af Goodwill baseret på frie penge-

Rynkeby Foods blev erhvervet af Eckes-Granini i 2016. I

strømme og estimerede kapitalomkostninger (WACC).

slutningen af 2016 fusionerede Rynkeby Foods med det

Resultatet af nedskrivningstesten er en nedskrivning af

danske Eckes-Granini-selskab Valsølille. Resultatet af

Goodwill på 334 mio. kr., som blandt andet er relateret

fusionen var en goodwill på 587 mio. kr.

til endnu ikke realiserede synergier og de beskrevne
ekstraordinære begivenheder, der forårsager lavere

I 2017 og 2018 gennemgik Rynkeby Foods en om-

rentabilitet og pengestrømme.

strukturering. Udbuddet af produkter til kunderne
blev udvidet. Og samtidig hermed med blev fabrikken

Ledelsen er overbevist om, at de forventede fremtidige

i Ringe fuldstændig omstruktureret og udvidet (blandt

pengestrømme baseret på den omstrukturerede forret-

andet blev Eckes-Granini-fabrikken i Sverige lukket, og

ningsplatform vil nå og være i overensstemmelse med

produktionen blev overført til Ringe). Dette resulterede

tidligere forventninger.

i en betydelig stigning i produktion og en udvidelse af
Rynkeby Foods’ forretningsmodel.

Investeringer
I 2018 blev 135 mio. kr. investeret i nyt udstyr, primært

Som følge af omstruktureringen er resultatet for år 2018

investeringer, der fulgt op på de store investeringer i

blevet påvirket af flere ekstraordinære begivenheder:

produktionsfaciliteter i 2017.

1. For at kunne overtage produktionen fra den svenske fabrik, investerede Rynkeby Foods i en Elopak
højhastighedsproduktionslinje baseret på nye teknikker, der erstatter to gamle produktionslinjer; I 2018
har den nye linje ikke været i stand til at fungere så
omkostningseffektivt, som forventet, men viser nu
betydelige forbedringer.

Research og udviklingsaktiviteter
Virksomheden fortsætter sine udviklingsaktiviteter for
løbende at forbedre og bygge videre på sine produkter
og konkurrenceevne. Eckes-Graninis ejerskab af Rynkeby Foods tilbyder flere forbedringer og fordele også i
forhold til R&D aktiviteter.

RYNKEBY FOODS

CSR-RAPPORT 2018

Forventninger til 2019

kvinder, og én af de medarbejdervalgte medlemmer er en kvinde.

Forventningerne til den danske juice, og saftmarked er, at mar-

Der har ikke været ændringer i bestyrelsen i 2018.

kedet for gulvjuice og saft vil være stabilt eller svagt faldende,
og at kølejuice og smoothies vil fortsætte med at stige.

Med hensyn kønsfordeling på andre ledelsesniveauer i Rynkeby
Foods er det ledelsens vurdering, at en afbalanceret kønsfor-

De udfordringer, som Rynkeby Foods har haft i forsyningskæ-

deling giver øget medarbejdertilfredshed, da de to køn hånd-

den, forventes at forbedres i 2019, hvilket fører til højere linjef-

terer professionelle og personlige situationer på forskellige

fektivitet og mindre spild.

måder, og at der dermed åbnes op for en problemløsning, som
vil give bedre resultater.

I begyndelsen af 2019 har Rynkeby Foods lanceret Rigtig Juice.
Dette er en af de største lanceringer i de seneste år - og vi for-

Rynkeby Foods arbejder for at øge antallet af det underrepræ-

venter en god markedsposition med Rigtig Juice. Vi forventer at

senterede køn på alle ledelsesniveauer i organisationen. Målet

fortsætte den vellykkede relancering af God Morgen juice.

er en 50/50 fordeling. Ved udgangen af 2018 er det underrepræsenterede køn 36% på alle ledelsesniveauer. Gennem vores

På denne baggrund forventer vi, at EBITDA i 2019 bliver lidt

rekruttering og forfremmelsesarbejde forventer vi at kunne

bedre end resultatet i 2018.

afbalancere kønsfordelingen, hvis kandidater med de rigtige
kvalifikationer kan findes. Det vil sige, at vi f.eks. i tilfælde med

Mål for kønsfordeling i bestyrelse og ledelse

2 kandidater med samme kvalifikationer vil vælge kandidaten

Bestyrelsen består af 4 ejervalgte medlemmer og 2 medarbej-

med det underrepræsenterede køn.

dervalgte medlemmer. Det er selskabets mål at begge køn skal
være repræsenteret i topledelsen
i 2020, dvs. at der skal være min. 1
kvinde blandt de ejervalgte medlemmer. Den nuværende status er, at ingen af de 4 ejervalgte medlemmer er

0%

100%
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VÆRDIKÆDEN
– FRA JORD TIL BORD
Rynkeby producerer frugt- og grøntbaserede drikkevarer af råvarer, som indkøbes i
hele Verden. Vores råvarer er primært juice, både fra-koncentrat og ikke-fra-koncentrat samt i mindre grad frisk frugt og grønt til vores nye produktion af friskpresset
juice.

Vores produkter sælges primært til kunder i Danmark,

duktionslinje, helt nyt ERP system (IT) samt ansættelse

Sverige og Norge. Vores kunder er både supermar-

af mange nye medarbejdere i produktionen. Vi har ansat

kedskæder og ”out-of-home” kunder, f.eks. hoteller,

cirka 50 ekstra medarbejdere som følge af udvidelsen i

caféer og den offentlige sektor. En simpel oversigt over

produktionen.

værdikæden kan ses herunder.
Derfor er det i en sådan foranderlig periode vigtigt at
Med udgangspunkt i værdikæden ”Fra Jord til Bord”,

holde fokus på det væsentligste – og det er vi i det fleste

har Rynkeby Foods identificeret de væsentligste risici,

tilfælde lykkedes med, som det vil blive beskrevet i

som vores forretning afstedkommer. Det er med ud-

denne rapport.

gangspunkt i disse, at vores fokusområder er udvalgt.
For hvert fokusområde er der defineret en række områDe seneste 3 år hos Rynkeby Foods har været præget

der, som vi arbejder med og har mål for.

af mange forandringer, store investeringer i helt ny pro-

MEGA SHOP

Råvare

Risici:
- Brud på menneske
rettigheder
- Korruption og bestikkelse.
Actions:
- AIJN Juice CSR
- IDH 100% Sustainable
Juice 2030.

Leverandører

Risici:
- Brud på menneske
rettigheder
- Korruption og bestikkelse
- Fødevaresvindel.
Actions:
- Udvælge leverandører
- Stille krav til leveandørerne, bl.a. SGF
medlems-skab og Codeof-Conduct
- Vurdere leverandører vha
EcoVadis assessment.

Produktion

Risici:
- Nedslidning af medarb.
- Arbejdsulykker
- Stress
- Mangel på kompetent
arbejdskraft
- Øgede miljøpåvirkninger
som følge af produkt
portefølje
- Brud på fødevare
sikkerhed.
Actions:
- Skabe rammerne for
et sikkert og sundt
arbejdsmiljø
- Øge medarbejderne
kompetenceniveau ved
træning og uddannelse
- Sundhedsfremmende
tilbud for medarbejderne
- Fortsat sikre et højt
niveau af fødevare
sikkerhed
- Have fokus på vores
miljøpåvirkninger, herunder energiforbrug og
fødevarespild.

Transport af færdigvarer

Risici:
- Nedslidning af
medarbejdere
- Arbejdsulykker
- Dieselforbrug.
Actions:
- Skabe rammerne for et
sikkert og sundt arbejdsmiljø
- Fortsat optimering af
kørsel vha. planlægning.

Kunder

Risici:
- Brud på fødevare
sikkerhed
- Fødevareskandaler
Actions:
- Certificering efter IFS
Food Standard
- Hurtig og professionel
behandling af
reklamationer
- Højt fokus på overholdelse af fødevarelovgivning.

Forbrugere

Risici:
- Skade på forbrugere
- Forbrugere fravælger
Rynkeby produkter pga.
sukker debat og plast
debat
Actions:
- Certificering efter IFS
Food Standard
- Hurtig og professionel
behandling af reklamationer
- Vælge bæredygtige
løsninger, bl.a. 25% PET,
hvor det lader sig gøre.
- Undersøge muligheder
for at tilbyde forbrugere
sukkerreducerede produkter
- Øge fokus på sundhed
via Team Rynkeby

RYNKEBY FOODS
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P L A NE T

HE A LT H

Miljø og klima

Sundhed

Miljø:
- Energiforbrug
- Vandforbrug
- Råvaresvind
- Spildevand

Sundhed:
- Sunde medarbejdere:
- Sundhedstjek, rygestop,
kost, motion osv.- Forbrugersundhed:
Team Rynkeby, Skoleløb

P ROFIT
Forretning

PEOP LE
Forretning:
- Ansvarlig indkøb
- Ansvarlig ledelse
- Compliance

Mennesker:
- Rummelig arbejdsplads
- Godt og sikkert arbejdsmiljø
- Høj medarbejdertilfreshed

Mennesker

9
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UN GLOBAL COMPACT
OG VERDENSMÅLENE
Rynkeby Foods har siden 2011 tilsluttet sig UN Global

Mål 3:

Compact’s 10 principper.
Principperne skal fremme etisk forretningsadfærd. UN
Global Compact er baseret på internationale konventioner inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettig-

Mål 4:

til at støtte op om og implementere de 10 principper i

Vi skal fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle.

Mål 8:

Vi skal fremme vedvarende, inkluderende og
bæredygtig økonomisk vækst, fuld 		

heder, miljøbeskyttelse og antikorruption.
UNGC har to formål, dels at opfordre virksomheder

Vi skal fremme sundhed og trivsel for alle i alle
aldre.

og produktiv beskæftigelse samt anstændigt
arbejde til alle.
Mål 12: Vi skal fremme bæredygtigt forbrug og produktion.

deres praksis og dels at opfordre virksomheder til at
bidrage med frivillige initiativer til at fremme FN’s mål
om bæredygtighed.

De 10 principper og de 4 Verdensmål er forankret i
Rynkeby Foods via vores indsatser, som ses i oversigten

Rynkeby Foods besluttede i 2016 at udvælge de 4 Ver-

nedenfor:

densmål, at vi som virksomhed bedst kan bidrage aktivt
til at nå. Vi har i 2018 fortsat haft fokus på disse 4 mål.

VIRKSOMHEDEN BØR:

FORANKRING HOS RYNKEBY FOODS
ER BESKREVET I FØLGENDE AFSNIT:

MENNESKERETTIGHEDER

Støtte og respektere beskyttelsen af
internationalt erklærede menneskerettigheder og sikre, at den ikke medvirker
til krænkelser af menneskerettighederne.

Ansvarlig Ledelse
Ansvarligt Indkøb
Mennesker og Sundhed

ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

Opretholde foreningsfriheden og effektivt
anerkende retten til kollektiv forhandling;
Bekæmpe alle former for tvangsarbejde;
Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
og afskaffe diskrimination i relation til
arbejds- og ansættelsesforhold.

Ansvarlig Ledelse
Ansvarligt Indkøb
Mennesker og Sundhed

MILJØ

Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige
udfordringer; Tage initiativ til at fremme større
miljømæssig ansvarlighed og opfordre til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier.

Miljø
Ansvarligt Indkøb

ANTIKORRUPTION

Modarbejde alle former for korruption,
herunder afpresning og bestikkelse.

Ansvarlig Ledelse

RYNKEBY FOODS

Vi er fortalere for fri og fair konkurrence og afviser
at tage del i bestikkelse og korruption

CSR-RAPPORT 2018
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ANSVARLIG LEDELSE
Politik

Vi er bekendt med risikoen for svindel med fødevarer,

Rynkeby Foods skal efterleve FN’s konventioner og

f.eks. fødevarers økologiske status eller tilsætning af

principper, som blandt andet er defineret i UN Global

ikke-original frugt til juice.

Compact.
Vi er opmærksomme på disse potentielle risici, men vi
Det vil sige, at vi skal arbejde efter bæredygtige princip-

mener samtidig, at der via krav til leverandører samt

per og søge løsninger, der tager hensyn til menneske-

implementerede procedurer i hele værdikæden, udvises

lige og miljømæssige forhold.

rettidig omhu, og at vi derfor har et passende beredskab
i forhold til at imødegå eller helt eliminere eventuelle

Vi forpligter os i særlig grad til at udvise hensyn til de

utilsigtede hændelser på området.

problematikker, der vedrører lokalsamfundet omkring
vores virksomhed samt i de lande, hvorfra vores råva-

For at sikre overholdelse af gældende lovgivning, herun-

rer kommer.

der i forhold til korruption, bestikkelse og menneskerettigheder, har virksomheden udarbejdet en adfærdsko-

Vi tager afstand fra enhver form for bestikkelse og kor-

deks med konkrete retningslinjer på områderne.

ruption, både hos vores egne medarbejdere og hos de
leverandører, som vi samarbejder med.

Alle medarbejdere, såvel nuværende som kommende,
har fået / får udleveret Eckes Granini “Adfærdskodeks”.

Rynkeby Foods ønsker et højt niveau af fødevaresikker-

Det forventes, at alle medarbejdere har sat sig ind i

hed, og vi tolererer ikke fødevaresvindel.

indholdet, ligesom det er kommunikeret på interne
“kantinemøder” samt på seminar for nye medarbejdere,

Vi støtter og respekterer vi håndhævelsen af internatio-

der afholdes flere gange årligt.

nale regler for menneskerettigheder og sikrer, at vi ikke
som virksomhed eller gennem virksomhedens aktivite-

Ydermere har en større gruppe af ledere og relevante

ter er skyld i nogen form for krænkelser af menneske-

medarbejdere i Rynkeby Foods deltaget i et kursus,

rettighederne.

hvor der blev arbejdet i dybden med ”Compliance” på
flere områder. Vi vurderer, at denne træning og op-

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen prioriteres

mærksomhed på Compliance og Adfærdskodeks i 2018

højt, blandt andet ved at tilbyde sundhedsaktiviteter,

har resulteret i fortsat understøttelse af en ansvarlig

løbende kompetenceudvikling og uddannelse af alle

ledelse i Rynkeby.

medarbejdergrupper.
For at sikre håndhævelse af principperne hos vores
Vi vil tilbyde fair lønninger, forsikringsordninger, senior-

leverandører, skal alle råvare leverandører underskrive

ordning samt naturligvis følge gældende overenskom-

vores Code of Conduct for leverandører ved kontrakt-

ster og regler.

indgåelse.
Derudover skal de største råvareleverandører min. 1

Risici og forebyggelse

gang hvert 1½ år gennemgå en EcoVadis CSR evalu-

Vi er bekendt med potentielle risici i relation til kor-

ering. Der er sat mål for hvilket score, vores leveran-

ruption, bestikkelse og brud på menneskerettigheder,

dører skal opnå. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet

især når det gælder de lande, hvorfra vores råvarer

om Ansvarligt Indkøb.

indkøbes.
Vi har fastsat en række målsætninger for vores medVi er ligeledes bekendt med potentielle risici relateret til

arbejderes Sundhed, Sikkerhed og Trivsel. Disse er

vores produktion og tilhørende aktiviteter.

beskrevet senere i denne rapport.

RYNKEBY FOODS
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ANSVARLIGT INDKØB
I 2016 overtog ”Eckes Granini Group” indkøbsansvaret for langt de fleste råvarer og
primære emballagematerialer, som anvendes hos Rynkeby Foods. Den fulde integration blev gennemført i 2017, og siden da har alle kontrakter på råvarer og emballagemateriale fulgt Eckes Granini Groups principper, retningslinjer, vilkår og betingelser.
Politik

Auditresultaterne vurderes af uvildige eksperter hos

Rynkeby Foods og vores ejere, Eckes Granini, stiller

EcoVadis, og resultatet rapporteres på hver fire seg-

høje krav til vores leverandører, både hvad angår kvali-

menter fra 0 - 100.

tet, fødevaresikkerhed, bæredygtighed, sporbarhed og
god forretningspraksis. Vi gør vores bedste for at sikre,

Eckes Granini Group har fastsat minimumsmål for sine

at de internationale rettigheder, beskrevet i UN Global

leverandører. Første mål ved udgangen af 2016 var, at

Compact, overholdes.

leverandører skulle opnå 25/100 point. Alle leverandører, undtagen én, lykkedes med at nå målet.

Vi ved godt, at vi som en enkelt virksomhed på et stort
marked, ikke kan løse verdenssamfundets problemer,

Næste målniveau var 35/100 ved udgangen af 2018 - og

men at vi, med fokus på bl.a. menneskerettigheder og

dette lykkedes for >90% af leverandørerne.

anti-korruption hos de leverandører, vi samarbejde
med, er med til at sikre, at kravene overholdes.

Mål for 2020 er, at min. 80% af leverandørerne scorer
>45 point. I 2018 opnåede 69% af leverandørerne >45.

Globalt og ansvarligt Indkøb - foretages fra Tyskland
For at leve op til disse høje standarder, har Eckes Gra-

Eckes Granini Group analyserer data, og arbejder tæt sam-

nini fastsat en række krav til sine råvareleverandører,

men med leverandørerne for at forstå og forbedre graden

blandt andet:

af bæredygtighed inden for de 4 definerede områder.

• Underskrive AIJN Code of Business Conduct, der
dækker overholdelse af de 10 principper i UN Global
Compact, herunder menneskerettigheder, antikorruption og miljøbeskyttelse. Overholdelse af AIJN
CoC eftervises ved SGF audit.

Da Eckes Granini, og dermed Rynkeby Foods, ikke samhandler direkte med primær producenterne (frugt- og
grønt avlere), arbejder vi i stedet med at højne standarden for CSR hos primær producenterne via tilslutning til
Juice CSR Platform.

• Medlemskab af SFG (Sure Global Fair), som er uafhængig organisation, der foretager årlige audits hos

Juice CSR Platform blev dannet i 2013 som et projekt

medlemmerne. SGF-audit omfatter kontrol af hygiejne,

med støtte fra EU. Arbejdet blev, og bliver stadig ledet

ægthed, sporbarhed og bæredygtighed. For de leve-

og faciliteret af Den europæiske juiceforening, AIJN. I

randører, der endnu ikke er SGF-medlemmer, kræves

2015 blev platformen uafhængig af EU midler og drives

andre beviser for råvarernes kvalitet og ægthed, og

nu via de tilsluttede virksomheder og NGO’er.

desuden foretages bl.a. autenticitets- og pesticidanalyser foretaget af eksternt akkrediteret laboratorium.

AIJN JuiceCSR Platform er et samarbejde mellem den

• Evaluering af leverandørens performance på bære-

europæiske juiceforening AIJN og en lang række inte-

dygtighed ved hjælp af EcoVadis.
EcoVadis Audit foregår som en online-audit, der dæk-

ressenter fra juiceindustrien, producenter og NGO’er
omkring en CSR platform, for at udvikle CSR arbejdet i
hele juiceindustrien fra Jord til Bord.

ker 4 emner: Miljøpåvirkninger, Menneskerettigheder,
Bæredygtigt indkøb og Fair Forretningspraksis (Etik).

Eckes Granini Group og Rynkeby Foods har deltaget i

RYNKEBY FOODS
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platformen siden den spæde begyndelse. Rynkeby Foods valgte
i 2018 at melde sig ud som selvstændigt medlem, da vi allerede
er repræsenteret i projektet via Eckes Granini.
I 2018 steg antallet af medlemmer igen til mere end 45, som
repræsenterer hele forsyningskæden og NGO’er. Der er nedsat
en styregruppe samt etableret ﬂere arbejdsgrupper, der arbejder mere i dybden med bl.a. appelsinproduktion i Brasilien og
æbler/bær fra Europa. Eckes Granini deltager aktivt i arbejdsgruppen omkring appelsinproduktion.

Læs mere på www.juicecsr.eu.
Økologi
Rynkeby Foods producerer en større portfolie af økologiske
produkter. Derfor køber Eckes Granini Group også økologiske
råvarer til Rynkeby og andre Eckes Granini virksomheder. Både
Rynkeby Foods og Eckes Granini Group er således økologicertificeret, ligesom dets vigtigste lager- og distributionscenter,
HIWA Rotterdam, er det.
De ovennævnte krav til leverandørerne gælder således også for
leverandører af økologiske råvarer.

100% Bæredygtig Juice 2030
I begyndelsen af 2019 sluttede Eckes Granini Group sig til IDH
Sustainable Juice Covenant, hvormed vi forpligter os til at købe
frugtbaserede råvarer, der er 100% bæredygtige i 2030. IDH
Sustainable Juice Covenant måler bæredygtighed på primær
producent niveau ved hjælp af SAI FSA-auditsystemet. Ved 100%
bæredygtig juice forstås, at alle primær producenter er auditeret
og certificeret med minimum SAI Bronze som resultat.
Dette vil blive rapporteret mere dybdegående i næste års CSR
rapport.
CSR MÅL
Andel leverandører der har underskrevet Rynkeby eller AIJN CoC.

EcoVadis Selfassessment for leverandører

RESULTAT
2014
100%

RESULTAT
2015
100%

RESULTAT
2016
100%
Alle leverandører,
bortset fra én
opnåede >25 point

RESULTAT
2017
100%

RESULTAT
2018

MÅL
2020

100%

100%

>90% af leverandørerne opnåede
>35 point

2020: 80% af
lev. opnå min. 45
point”
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KVALITET OG
FØDEVARESIKKERHED
Som ansvarlig producent er det vores vigtigste opgave at sikre, at vores produkter er
sikre at indtage. Det har vi sørget for i mange år ved god styring af råvarer, forsyning,
hygiejne, produktion og færdigvarer via vores certificerede ledelsessystem. Indtil
December 2018 har Rynkeby været FSSC 22000 certificeret, men i December 2018
blev denne certificering erstattet af IFS Food standarden, hvor vi opnåede et resultat i
“Higher Level”.
Politik

Vi kan nævne nogle af de vigtigste parametre i vores

Det er Rynkeby Foods A/S overordnede politik at forar-

kvalitets- og fødevaresikkerhedssystem:

bejde og levere sikre fødevarer til Detail og Food Service sektorerne, under hensyntagen til det omgivende
miljø såvel som arbejdsmiljø.

• Vi stiller høje krav til råvarernes kvalitet via råvarespecifikationer.
• Vi analyserer og godkender alle råvarer, inden de

Dette skal ske ved at:
• fødevaresikkerhed og kvalitetsstyring fortsat opfylder standardernes, myndigheders, 		
kundernes og forbrugernes krav.
• fejl og mangler behandles øjeblikkeligt og ikke sendes videre til kunder.
• motivere og inspirere alle medarbejdere til øget
forståelse for betydningen af kvalitet, 		
fødevaresikkerhed og miljøhensyn.
• der stilles relevante miljø-, kvalitets- og fødevaresikkerhedsmæssige krav til leverandører.
• Der stilles store krav til kommunikationen “Fra jord
til bord” for at rette informationer kan nå ud i alle led
og hermed sikre, at underleverandører, leverandører, kunder osv. har de nødvendige informationer for
at kunne levere sikre fødevarer.

kommer ind i fabrikken.
• Der foretages yderligere kontrol for f.eks. fødevaresnyd og økologisk status hos eksternt laboratorium.
• Proceskontrol i alle led.
• Styring af afvigende produkter.
• Vi foretager interne audits af processer og procedurer.
• Vi besvarer kundereklamationer hurtigt og professionelt, under hensyntagen til GDPR regler.
• Styret adgang til fabrikken.
• Der er fastsat mål for bl.a. kvalitetsomkostninger og
reklamationer.

Reklamationsbehandling og tilbagekaldelse
Til trods for god styring af hele forsyningskæden og
processerne samt kontroller af vores råvarer og produkter, både før, under og efter produktion, får vi stadig

Styring af kvalitet og fødevaresikkerhed

henvendelser fra forbrugerne, som ikke er tilfredse

For at sikre den høje kvalitet samt producere sikre pro-

med vores produkter af forskellige årsager.

dukter, har vi implementeret en lang række procedurer
og instruktioner i alle led af vores produktion. IFS Food

Tabellen nedenfor viser også, at der er stor forskel

certificeringen er blandet andet en kontrol af, at disse

på forbruger adfærd i de nordiske lande. I Sverige og

procedurer er i styring.

Finland oplever vi generelt et markant højere niveau af
forbrugerklager pr. 100 mio. liter solgt produkt ift. DK.

Rynkeby Foods er desuden godkendt til økologisk pro-

Når vi sammenligner nøgletallene med vores øvrige

duktion.

europæiske kollegaer, er forskellen endnu større.

RYNKEBY FOODS

FORBRUGERKLAGER PR. 100
MIO. LITER SOLGT PRODUKT
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2014

2015

2016

2017

2018

MÅL
2020

Danmark

127

319

140

220

305

Max. 300

Sverige

845

1075

1035

538

1064

Max. 700

Finland

816

1070

1149

921

1275

Max. 700

Vi opgør måltal for reklamationer for hhv. Danmark,

Fra 1. januar 2018 blev alle reklamationer fra både DK,

Sverige og Finland, som er vores største markeder. Vi

SE og FI blive registreret i SAP, således at vi kan trække

har vi haft en stigning i antallet af reklamationer ift. de

oplysningerne fra samme system.

foregående år, hvilket tilskrives vores nye produktion af
Brämhults Nypresset Juice. Dette er premium produk-

Vi har ikke haft nogle tilbagekaldelser af produkter fra

ter, der sælges til væsentligt højere priser end vores

forbrugere i 2018. Vi har haft 3 mindre tilfælde af kva-

øvrige produkter. Derfor er der også en højere grad

litetsfejl, hvor vi har valgt at tilbagetrække produkter,

af forbruger henvendelser, hvis forbrugeren ikke er

inden det er nået til forbrugerne.

tilfreds med produktet.
Ingen af forbrugerhenvendelserne har været af sundhedsmæssig karakter, hvilket er vores primære mål for
reklamationer.
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SUNDHED, SIKKERHED
OG TRIVSEL
Trods travhed og forandringer i 2018, fastholdt Rynkeby fokus på sundhed med både
Team Rynkeby og Sundhedstjek for en stor del af medarbejderne.
Politik

hjælp fra vores ernærings- og træningsvejleder, som

Hos Rynkeby Foods tror vi på, at medarbejdernes sund-

arbejder for Rynkeby 10 timer om ugen.

hed er af stor betydning for trivsel, arbejdsglæde og
velvære på arbejdspladsen såvel som privat.

De deltagende kollegaer var en blanding af produktionsmedarbejdere og administrative medarbejdere. Både

Vi har derfor fastsat politikker og mål inden for alle om-

dag- og nathold var ligeledes repræsenteret på holdet.

råder under KRAMS: Kost - Rygning - Alkohol - Motion
- Stress.

Det er ledelsens vurdering, at Team Rynkeby projektet
for medarbejdere har positiv indflydelse for de delta-

Derudover vil udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø gen-

gende kollegaer på en række parametre, såsom trivsel,

nem øget uddannelse og forståelse for sikkerhedskrav

arbejdsglæde og sundhed. Vi har dog ikke kunne måle
effekten direkte, da der i 2018 ikke er udført trivsels-

Gennem udvikling og uddannelse af medarbejderne er

analyse.

det tillige Rynkeby Foods’ mål at skabe glade, fleksible
og dygtige medarbejdere, at fastholde medarbejdere på

Sundhedstjek

virksomheden med tryghed og personlig og faglig ud-

Fra efteråret 2018 er der opstartet sundhedstjek af alle

vikling samt at skabe grundlag for en stor forandrings-

medarbejdere. Sundhedstjekket foretages af Rynkebys

evne og -vilje hos medarbejderne.

ernærings- og træningsvejleder.

Team Rynkeby Ringe 2018

Det er Rynkebys målsætning, at alle medarbejdere skal

I 2017 besluttede Rynkeby’s ledergruppe at tilbyde

tilbydes Sundhedstjek hvert andet år. Det er en stor

alle medarbejdere en plads på Team Rynkeby 2018 på

opgave for én person at tjekke op imod 250 medarbej-

fordelagtige vilkår. Mere end 60 medarbejdere deltog på

dere, og derfor har tjekket denne gang taget længere

turen som enten rytter eller servicemedarbejder.

tid end de tidligere gange. Fordelen ved at lade intern
medarbejder forestå tjekket er, at hun efterfølgende kan

Fra september 2017 og frem til afgang mod Paris den

lægge en kost-/træningsplan for den enkelte medarbej-

30. juni blev der trænet ihærdigt både i fitnesscenter og

der, hvis der er behov for dette.

på landeveje. For nogle kollegaers vedkommende med
CSR-MÅL

RESULTAT RESULTAT RESULTAT RESULTAT RESULTAT
2014
2015
2016
2017
2018

MÅL 2020

Antal rygere

ikke målt

ikke målt

14%

ikke målt

16%

<17% (NSP 2017)

Antal ”Meget overvægtige” (BMI >30)

ikke målt

ikke målt

22%

ikke målt

24%

<17% (NSP 2017)

Antal overvægtige (BMI 25-30)

ikke målt

ikke målt

45%

ikke målt

38%

<34% (NSP 2017)

Antal medarbejdere, der er moderat eller
hårdt fysisk aktive i fritiden.

ikke målt

ikke målt

38%

ikke målt

19%

<50%

RYNKEBY FOODS

I nærværende rapport er der udarbejdet en midlertidig status for
de første 140 medarbejdere. De foreløbige erfaringer viser, at de
fleste medarbejdere tager imod tilbuddet om Sundhedstjek.
Resultatet efter ca. 60% af medarbejdere er tjekket er, at den
samlede andel af overvægtige medarbejdere er faldet en smule
fra 67% til 62%. Men fordelingen er ændret, så andelen af
stærkt overvægtige er steget.
Vi kan således også konstatere, at for denne gruppe medarbejdere ligger resultatet over Den Nationale Sundheds Profil fra
2017.
Det ser også ud til, at antallet af rygere er steget, mens andelen af medarbejdere, der er moderat eller hårdt fysisk aktive i
fritiden, er faldet.
Hos Rynkeby har vi en Sundhedsgruppe, som i løbet af året mødes
for at drøfte sundhedsinitiativer. Sundhedsaktiviteterne dokumenteres i et årshjul, der løbende opdateres.
Aktiviteterne har i 2018 været prioriteret omkring Team Rynkeby og Sundhedstjek af medarbejdere. Derudover deltog vi
som de foregående år i DHL Stafetten i Odense med hele 10
hold i “startopstillingen”, fordelt på 5 gå-hold og 5 løbehold.
Når det endelige resultat af Sundhedstjek for alle medarbejdere
er klar, vil Sundhedsgruppen vurdere resultaterne, og tage beslutning om der er behov for yderligere indsatser på området.
Vi tilbyder allerede nu - udover Sundhedstjek - tilskud til Fitness, Det sunde valg samt frugt/grønt til 1 kr. i kantinen, Team
Rynkeby, DHL Stafet og andre event.

Trivselsanalyse
I 2017 deltog Rynkeby for første gang i Eckes Granini koncernens medarbejder-tilfredshedsanalyse, som gennemføres
hvert 2. år.
Resultatet af analysen viste, at der var behov for actions på flere
områder. Dette var forventeligt pga. et par foregående år med
mange forandringer og projekter i virksomheden.
Derfor blev der udarbejdet en række handlingsplaner, hvor de
vigtigste elementer var:
• Træning og uddannelse for både eksisterende og nye medarbejdere i nyt produktionsudstyr og rutiner.
• At sikre bedre forståelse for - og optimering af – nyt ERP
system (SAP).

CSR-RAPPORT 2018
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• Nye processer med klare roller og ansvar, bedst illustreret ved ny virksomhedsproces (S&OP – sales &
Operations Planning), der understøtter samarbejdet

Arbejdsmiljø og sikkerhed:
Vi oplevede desværre en stor stigning i antallet af
arbejdsulykker i 2018. Alle ulykker blev gennemgået

mellem de kommercielle områder og indkøb/pro-

med sikkerhedsleder og linjeleder, og der er iværksat

duktion/logistik.

handlinger for at undgå at ulykkerne sker igen. Der

Disse handlingsplaner er i løbet af 2018 blevet iværksat

var i de fleste tilfælde tale om mindre ulykker såsom

og implementeret ved hjælp af projekter, som ledelsen

fald og vrid i ryg eller ankler, og primært blandt nyere

har iværksat. Handlingsplanerne er målrettet mod

medarbejdere. Derfor er uddannelse i sikkerhed også

at forbedre resultatet ved næste analyse på områder,

prioriteret i 2019, ligesom der skal foretages hyppi-

såsom ledelse, indflydelse, træning, samarbejde og

gere sikkerhedsrunderinger og møder i produktionens

arbejdsprocesser.

arbejdsmiljøgruppe.

Uddannelse og løft af kompetencer i produktionen

Derudover arbejdes der videre med Arbejdspladsvurde-

Et af de helt store projekter, som blev iværksat i 2018,

ringer, samt handlingsplaner herfor.

var “Træning og Uddannelse” af medarbejdere i produktionen. Med cirka 50 nye medarbejdere, svarende til ca.

Personaleomsætning

30% af den samlede medarbejderstab i produktionen,

Året 2018 har som beskrevet tidligere været et år med

opstod et behov for øget fokus på kompetent og styret

mange ændringer, hvilket også kan aflæses i perso-

træning. Derfor blev behovet for træning gennemgået

naleomsætningen, som i 2018 endte på 17 %, hvilket

og fastlagt i alle afdelinger i produktionen, og planer

er samme niveau som i 2017 - og dermed noget højere

udarbejdet for træningen. Det gælder alle former for

end vores måltal på 12% som af ledelsen vurderes til at

træning, både i procesudstyr, kvalitet og fødevaresik-

være niveauet, som vil bibringe virksomheden ny inspi-

kerhed, SAP / IT samt arbejdsmiljø og sikkerhed.

ration og kompetencer. Målet er at personaleomsætningen senest i 2020 skal falde til 12 % igen. Da vi allerede

Der er blevet udarbejdet nøgletal til at følge træningens

ved, at også 2019 bliver et krævende år, forventer vi

effekt, og der følges nu løbende op på disse nøgletal

også for 2019 en personaleomsætning, som er højere

med produktionsledelsen.

end vores målsætning - men lavere end tallet for 2018.

Målet er, at sikre kompetente medarbejdere på alle skift
og i alle afdelinger, med øget effektivitet samt bedre
arbejdsmiljø og trivsel til følge.

CSR-MÅL

RESULTAT
2014

RESULTAT
2015

RESULTAT
2016

RESULTAT
2017

RESULTAT
2018

MÅL 2020

13,9%

12,0%

15,1%

17,0%

17,0%

12,0%

Antal dage pr. medarbejder
pr. år i gennemsnit

Knap en uge
pr. medarb. i
snit.

3,7 dage

2,3

3,9

2,9

2,5 kursusdage pr.
medarbejder

Førstehjælpskursus

Tilbudt til alle

Tilbudt til alle

Tilbudt til alle

Ikke afholdt
i 2017

Tilbudt til alle

Tilbydes min
1 gang pr. år

Registrerede – ”Tæt på” situationer

36

52

47

41

38

Ikke målsat

Registrerede - Mindre uheld
(Uden fravær)

17

24

10

20

17

0

Registrerede arbejdsulykker

7

2

6

6

17

0

Personaleomsætning

RYNKEBY FOODS

23

CSR-RAPPORT 2018

TEAM RYNKEBY 2018
Team Rynkeby er et nordisk velgørenhedscykelhold, som hvert år

Fra holdene endelig udvælges ultimo september og frem til

cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kritiske syg-

ankomsten ca. en uge inde i juli måned arbejder deltagerne ikke

domme og deres familier.

alene for at blive i stand til at cykle de godt 1.200 km til Paris – de
arbejder også målrettet for at rejse penge til børn med kritiske

Team Rynkeby blev stiftet i 2002, da Knud Vilstrup fik overtalt 11

sygdomme.

”gale” cykeltosser (motionscykelryttere) plus en hjælper i bil – alle
med tilknytning til den danske juiceproducent Rynkeby Foods A/S - til

I Danmark støtter Team Rynkeby to organisationer; Børnecan-

i fællesskab at cykle til Paris for at se afslutningen på Tour de France.

cerfonden og Børnelungefonden. I 2018 donerede Team Rynkeby
rekordmange 70.4 mio. DKK til organisationer, der hjælper børn

Rynkeby Foods var hovedsponsor for turen, men andre virksom-

med kritiske sygdomme - heraf gik de 29.4 mio. DKK til Børne

heder bakkede også op. Faktisk var deltagerne på historiens

cancerfonden og Børnelungefonden.

allerførste Team Rynkeby-hold så gode til at skaffe sponsorater, at
der var 38.000 DKK i overskud, da holdet returnerede til Danmark

De sidste to år har vi omkring Team Rynkeby Skoleløbet samarbej-

godt en uge senere.

det med Børnelungefonden med det resultat, at nu godt 100.000
skoleelever i Danmark fordelt på over 320 skoler fredag før påske

Efter en del intern drøftelse blev man på det første Team Rynkeby-

løber – dels for at sætte fokus på børn med kritiske lungesyg-

hold enige om at donere pengene til børnekræftafdelingen på

domme – dels for at indsamle penge i form af mikrosponsorater

Odense Universitetshospital - og en tradition var født.

fra venner, famile og naboer.

I den nu gennemførte 17. tur til Paris bestod projektet i sommeren
2018 af intet mindre end 1.900 cyklister fra seks lande og ca. 450
servicepersoner – fordelt på 48 hold. Deltagerne er udvalgt blandt
tusindvis af ansøgere, som har udfyldt ansøgningsskemaet på
Team Rynkebys website.På turen mod Paris overnattede de mange
deltagere på 376 forskellige hoteller (inklusiv i Paris) og der blev
anvendt uvirkelige 24.700 stykker cykeltøj.
Alle gør det frivilligt, i deres fritid og for egne penge – og sammen
udgør projektet vel nok Europa’s største velgørenhedscykelprojekt.
Indsamlet:

Indsamlet:

Indsamlet:
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MILJØ- OG KLIMA
Status på Miljøforbedringer 2018

Det betyder også, at vi f.eks. ikke på energiforbruget

For at leve op til vores miljøpolitik har vi igennem mange

kan se, at vi i løbet af 2017 og 2018 har udskiftet alle lys-

år arbejdet målrettet med at investere i og optimere

kilder i produktion og på visse kontorer til LED lyskilder.

vores processer, både når det gælder selve produktionen
produktionen så effektivt som muligt under hensyntagen

Ny produktion af friskpresset juice
- og andre produkter på plastflasker

til leveringsgrader og kundernes forventninger.

Til produktion af friskpresset juice skal der bruges friske

af juice og rengøringsrutiner. Samtidig planlægger vi

frugter og grøntsager. Vi presser appelsiner, citroner
Pr. 1. januar 2018 overtog Rynkeby Foods produktionen

og andre citrusfrugter afhængig af sæson. Derudover

af friskpresset juice fra Eckes Graninis fabrik i Sverige.

presses æbler, gulerødder, rødbeder, ingefær, gurkemeje

Overtagelsen startede allerede i løbet af 2017, hvor

og chili. Disse friske råvarer skal opbevares på køl, for

etableringen af den nye produktion påbegyndtes.

at minimere spild som følge af forrådnelse. Det kræver
store kølelagre med øget energiforbrug til følge.

Med etableringen af en helt ny “fabrik i fabrikken” til
friskpresset juice og andre produkter på flaske, blev

Dernæst skal de friske frugter og grøntsager skylles,

der i planlægningsfasen valgt miljørigtige løsninger,

vaskes og skrubbes i flere omgange for at sikre kvalitet

hvor det var muligt, f.eks. pigging til rørsystemer for at

og fødevaresikkerhed i den færdige juice. Dette kræver

minimere produktspild.

relativt store vandmængder samt medfører udledning af
tilsvarende store spildevandsmængder.

Men som dette afsnit vil beskrive, er produktionen af
friskpresset juice en helt anderledes proces end vores

Skrællerne fra citrusfrugter samt presserester fra

øvrige produkter, som produceres fra koncentrat eller

æble, gulerod og rødbede opsamles og genanvendes

fra NFC (Not From Concentrate).

til dyrefoder. Frugt/grønt som frasorteres før presning,
f.eks. pga. kvalitetsfejl, opsamles ligeledes, men køres i

Efter mange år at have sænket vores miljønøgletal, ser

stedet til biogas anlæg.

vi nu en væsentlig stigning i nøgletal.
Den nypressede friske juice skal køles til <2°C straks
efter presning for at sikre kvaliteten, hvilket også

ELFORBRUG

VANDFORBRUG
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Miljøpolitik
Rynkeby har en målsætning om at blive en grønnere og mere bæredygtig virksomhed. Det betyder, at vi skal undgå spild,
optimere vores processer og altid søge den mest bæredygtige løsning. I praksis betyder det, at vi afvejer, hvor vi kan hente de
største miljøgevinster, og så retter vi vores fokus derefter.

Energi
Vi skal spare på energien, og vi arbejder altid for energirigtige løsninger i både eksisterende og nye processer.

Vand og spildevand
Igennem optimeringer og investeringer skal vi sikre løsninger, der minimerer vandforbrug uden at gå på kompromis med kvalitet og fødevaresikkerhed. Ved at minimere vandforbruget i vores processer, kan vi også sænke vores spildevandsudledning.

Affald og genanvendelse
Vi arbejder konsekvent for at undgå alle former for spild, herunder mad, materialer, brændstof, energi, råvarer samt andre former
for ressourcer i forbindelse med vores drift. Vi sikrer desuden, at vores affald bliver genanvendt, genbrugt og genindvundet i størst
mulig grad. Opstår der alligevel spild, sikrer vi en bæredygtig afhændelse.
Overforbrug medfører også spild. Derfor overvåges og optimeres drift og forbrug løbende.

Klimaforandringer
Vi bidrager til at minimere den globale opvarmning ved løbende at arbejde på at reducere udledningen af drivhusgasser. Det sker
blandt andet gennem vores fokus på ressourcer og energioptimeringer.
medfører øget energiforbrug. Juicen skal holdes ved denne

Samtidig er der etableret 2 nye tappemaskiner til plastflasker,

temperatur, indtil juicen skal pasteuriseres og tappes.

som kan tappe både køle-produkter, f.eks. de friskpressede
juicer samt andre juicer med relativt kort holdbarhed, der

Vores friskpressede juice bliver pasteuriseret ved relativt lav

skal opbevares på køl, samt aseptiske produkter med læn-

temperatur, og vi får derfor et følsomt produkt med kort hold-

gere holdbarhed uden for køl. Denne type maskiner har et højt

barhed (ned til 16-25 dage). Den korte holdbarhed medfører

hygiejneniveau, som kræver energi og kemikalier.

små batchstørrelser, og dermed flere produktskift. Produktskift medfører højere forbrug af vand, kemikalier og energi.

De nye tappemaskiner har medført, at en del af vores produktionsvolumen er flyttet fra karton til plastflasker. Vi tapper juice i

SPILDEVAND

NATURGAS
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14,0

1,6

12,0

1,4
1,2

Mål
2020

1,0
0,8

8,0
6,0

0,6

4,0

0,4

2,0

0,2
0,0

Mål
2020

10,0

2014

2015

2016

2017

2018

0,0

2014

2015

2016

2017

2018

26

CSR-RAPPORT 2018

RYNKEBY FOODS

HDPE flasker samt PET flasker. Vi har valgt konsekvent at bruge

med Eculotion system. Eculotion systemet gør bilerne specifi-

PET med 25% genanvendt plast. Det er den pt. højst opnåelige

cerede til de aktuelle opgaver, og vedligeholdelse af bilerne har

andel, som er tilgængelig i PET flasker, hvor vores krav til kvalitet

fokus på reducering af brændstofforbrug.

opretholdes.
I 2018 ser vi dog et fald i nøgletallet fra 3,20 km/l i 2017 til 3,06
Som følge af denne nye situation er vores målsætning for mil-

km/l i 2018, hvilket betyder, at bilerne kører færre kilometer pr.

jøforbedringer blevet ændret for de kommende år. Fokus i 2018

liter diesel.

har været indkøring og træning i de nye processer for at opnå
en stabil produktionseffektivitet.

Årsagen er en kombination af flere ting, men væsentligst er, at
planlægning af turene er blevet optimeret, således at bilerne

Derfor tror vi på, at vi ved at træning og fokus på effektivise-

nu kører med større mængder, hvilket giver et større dieselfor-

ringer kan opnå en sænkning på 10% på energi-, naturgas- og

brug når man kigger KM/L.

vandforbrug over de kommende år. Vi vil blandt andet etablere
nye vandmålere udvalgte steder for at identificere og følge op

Til gengæld betyder optimeringen, at vi kører færre ture –

vandforbruget mere effektivt.

f.eks. har vi kørt ca. 300 færre ture over Storebælt i 2018 i
forhold til 2017.

Vores spildevandsmængder skal også nedbringes, blandt andet

BRÆNDSTOFFORBRUG

ved optimering af rengøringsprocedurer i presseriet.

i km/l

Sidst, men ikke mindst, vil vi fremover til at arbejde med at

3,4

sænke vores forbrug af plast i emballagerne samt søge mulig-

3,2

heder for øget anvendelse af genanvendt plastmateriale.

3,1

Fokus på produktsvind

3,0

Vi ønsker at minimere alle former for spild, og har i mange år der-

2,9

for haft stort fokus på produktsvind i produktionen. Vi genanven-

2,8

der produkter og råvarer så meget som overhovedet muligt - uden

2,7

at gå på kompromis med kvalitet og fødevaresikkerhed.
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På grund af implementering af nyt ERP system (SAP) medio

Borgerklager

2017 har vi i en periode ikke haft tilstrækkelige data til at følge

Rynkeby sætter pris på at have et godt forhold til lokalsamfun-

systematisk op på produktsvind. Disse data er blevet tilgænge-

det og specielt vores nærmeste naboer. Derfor tages henven-

lige i sidste del af 2018. Vi har sat ambitiøse mål for at reducere

delser fra borgerne seriøst og vi agerer på henvendelserne. Vi

svind startende fra slutningen af 2018.

har i 2018 modtaget i alt 4 klager fra vores nærmeste naboer
til virksomheden. Klagerne skyldes støjgener som følge af de

Vi forventer at kunne præsentere valide data for svind for 2019.

mange aktiviteter, som vi har haft på virksomheden dette år.
Der er iværksat handlinger for at imødegå klagerne, f.eks. at

Dieselforbrug

håndhæve vores interne procedurer vedr. forebyggelse af støj i

Over de seneste år, har Rynkeby Foods investeret i nye lastbiler,

aften- og nattetimer. Alle klager er afsluttede med borgerne.

således at alle vores 7 lastbiler er de nye miljøvenlige modeller

Planlagt miljøcertificering
OVERSIGT OVER PLANLAGTE
AKTIVITETER FOR MILJØFORBEDRINGER:
• Reducere el- og naturgas forbrug ved optimering af effektivitet.
• Reducere vandforbrug og spildevandsudledning ved optimering af rengøringsprocesser.

Det er Eckes Granini’s målsætning, at alle fabrikker i virksomheden skal være EMAS certificeret. Dette blev opnået allerede i
2015 for de øvrige fabrikker i Eckes Granini. Det er derfor planlagt, at Rynkeby Foods skal miljøcertificeres i 2020, hvilket er i
god tråd med vores strategi. Miljøcertificering medfører et mere
strategisk og systematisk arbejde med miljøforbedringer.

• Reducere produktsvind i produktionen ved træning af medarbejdere.
• ISO 14001 + EMAS certificering i 2020

Planlægningen af certificeringen påbegyndes i 2019.

RYNKEBY FOODS
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CSR MÅL - SAMLET OVERSIGT
RESULTAT
2014

CSR MÅL

RESULTAT
2015

RESULTAT
2016

RESULTAT
2017

RESULTAT
2018

MÅL
2020

Andel af kvinder i øverste ledelsesniveau (bestyrelse)

ikke målt

ikke målt

0%

0%

0%

Min. 1 kvinde
blandt de ejervalgte medlemmer
af bestyrelsen

Andel af kvinder på øvrigt ledelsesniveau

ikke målt

Ikke målt

35%

41%

36%

2020: 40%
2022: 50%

0 påbud/domme vedr. vildledende markedsføring.

0

0

0

0

0

0 stk.

Andel leverandører der har underskrevet Rynkeby eller AIJN CoC.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Alle leverandører,

>90% af leveran-

2020: 80% af

bortset fra én

dørerne opnåede

lev. opnå min. 45

opnåede >25 point

>35 point

point”

EcoVadis Selfassessment for leverandører

Andel store/Major fejl ved audit.

0

0

0

0

0

0 Majors

Klager fra lokalsamfund (antal borgere)

0

0

0

4

4

0 klager

Personaleomsætning

13,9%

12,0%

15,1%

17,0%

17,0%

12%

3,7 dage

2,3

3,9

2,9

Antal dage pr. medarb. pr år i gennemsnit

Knap en uge pr.
medarbejder i snit

2,5 kursusdag pr
medarbejder

Danmark -pr. 100 mio liter solgt produkt

127

319

140

220

305

Max. 300

Sverige -pr. 100 mio liter solgt produkt

845

1075

1035

538

1064

Max. 700

Finland -pr. 100 mio liter solgt produkt

816

1070

1149

921

1275

Max. 700

Førstehjælpskursus inkl. brug af hjertestarter.

Tilbudt til alle

Tilbudt til alle

Tilbudt til alle

Ikke afholdt i 2017

Tilbudt til alle

Registrerede - “Tæt på” situationer

36

52

47

41

38

Ikke målsat

Registrerede - mindre uheld (uden fravær)

17

24

10

20

17

0

Registrerede arbejdsulykker

7

2

6

6

17

0

Antal rygere

Ikke målt

Ikke målt

14%

Ikke målt

16%*

< 17% (NSP 2017)

Antal “Meget ovægtigige” (BMI > 30)

Ikke målt

Ikke målt

22%

Ikke målt

24%*

< 17% (NSP 2017)

Antal “Overvægtige” (BMI 25-30)

Ikke målt

Ikke målt

45%

Ikke målt

38%*

< 34% (NSP 2017)

Antal medarbejdere, der er moderat eller hårdt fysisk aktive i fritiden

Ikke målt

Ikke målt

38%

Ikke målt

19%*

> 50%

Sygefravær (totalt fravær for alle inkl. langtidssyge)

4,9%

3,9%

8,3%

5,1%

4,5%

Max. 4%

Brændstofforbrug (lastbiler)

3,06

3,04

3,15

3,2

3,08

Min 3,2 km/l

Elforbrug pr. 1000 L produkt

51,8

50,9

48,1

56,3

76,77

-10% ift. 2018

Vandforbrug pr. 1000 L produkt

2,02

1,93

2,04

2,4

3,23

-10% ift. 2018

Spildevand pr. 1000 L produkt

0,72

0,78

0,71

0,86

1,46

-20% ift. 2018

Gasforbrug m 3 pr. 1000 L produkt

5,53

5,93

5,89

7,82

11,65

-10% ift. 2018

ISO 14001 / EMAS certificering

* Del-resultat for 2018. Se forklaring på side 20-21.

Tilbydes min. 1
gang per år.

Certificering i
2020

Rynkeby Foods A /S • Vestergade 30 • 5750 Ringe
w w w.r ynkeby.dk

