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Webside: Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. ÅRL § 99 a. (forside)
Følgende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i årsrapporten 2015 for Dane TopCo ApS koncernen og den
underliggende Dane BidCo ApS koncern, indeholdende det 100% ejede driftsselskab DEAS A/S.
I ovennævnte selskaber ønsker vi at drive forretning med udgangspunkt i kundernes behov og på et både profitabelt
og bæredygtigt grundlag.
Det er vores ambition at gøre det, vi er dygtigst til, nemlig at administrere og drive ejendomme og boligforeninger. Vi
vil gøre det på en socialt ansvarlig måde. Derfor vil vi gerne bidrage til det samfund og fællesskab, vi er en del af. I
DEAS er vi nemlig overbeviste om, at det er en investering i fremtiden at tage et ansvar for de sociale og
miljømæssige effekter af vores forretning.
Vi bidrager også gerne til, at andre kan få det bedre – ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Vi udvælger årligt en
1
eller to større begivenheder eller områder, som vi støtter fx http://www.danmarksindsamling.dk/
Vi yder ikke støtte til enkeltpersoner eller idrætsforeninger.
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Webside: Kunder
I DEAS lægger vi vægt på langvarige og gensidige kunderelationer.
Uanset om der er tale om en professionel investor eller en bestyrelse i en mindre boligforening, skal vores kunder
behandles professionelt og med respekt for deres individuelle behov.
Derfor har vi også gjort det til en central målsætning at sikre, at vores ydelser, services og medarbejdere er
tilgængelige for vores kunder gennem forskellige kanaler – eksempelvis internetløsninger, telefonservices, møder,
kundetilpassede rapporter og i forskellige afdelinger i Danmark. På den måde kan vi bedst imødekomme vores kunders
mangfoldige behov.
Fokus på ordentlighed
Desuden er det væsentligt for os, at det vi beskæftiger os med – gør vi ordentligt. Vi lægger derfor vægt på, at
tingene er rigtige første gang.
Alle kundeforhold er mindst reguleret efter de til enhver tid gældende rammer, der er i etiske normer for
ejendomsadministration, http://www.deas.dk/SiteCollectionDocuments/Etiske-normer.pdf som er udarbejdet af
Administratorsektionen ved Ejendomsforeningen Danmark, som vi via vort medlemskab har forpligtet os til at følge.
Der kan derfor være kunder, som vi pænt afviser at samarbejde med – fx kunder, der ikke ønsker at leve op til
førnævnte rammer.
Som medlem af SBA – Servicebranchens Arbejdsgiverforening – søger vi hvert år at forny vores godkendelse til
Servicenormen. Servicenormen er et kvalitetsstempel, og vores kunders bevis på, at en facility management-aftale
med os er en etisk og bæredygtig løsning.
Den forpligter os til at levere ydelser af høj kvalitet og stiller en række krav bl.a. til uddannelse af vores personale,
kontrakter på underleverandører, opdaterede serviceattester, forsikringsvilkår og miljøhensyn.
Det er ligeledes et mål for 2016 at modtage certifikat herfor fra SBA.
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Webside: Kunders kunder
I DEAS lægger vi vægt på, at brugerne af de ejendomme, vi administrerer – vores kunders kunder - uanset alder, køn,
nationalitet og status bliver behandlet professionelt og med respekt for deres individuelle behov.
Det vi beskæftiger os med, gør vi ordentligt. Det er derfor vigtigt for os, at tingene er rigtige første gang.
Klar kommunikation om svært stof
Ejendomsområdet reguleres af kompliceret lovgivning. Derfor optræder vi ofte i en ’ekspertrolle’ over for vores
kunders kunder - eksempelvis lejere, andelshavere og ejerlejlighedsejere.
Det er vigtigt for os at kommunikere klart og forståeligt. Vores ambition er, at brugerne af de ejendomme, vi
administrer, er trygge ved de oplysninger, informationer og services, vi giver dem.
3
4
Vi udarbejder derfor magasiner , servicevejledninger mv. og tilbyder internetbaserede services, der understøtter
dette.
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Webside: Klima- og miljøpolitik
I DEAS ønsker vi at reducere den miljømæssige klimapåvirkning både fra de administrerede ejendomme, fra vores
egne aktiviteter samt hos eksterne samarbejdspartnere og leverandører.
Vi ønsker derfor at fremme fokus på miljøet i tæt samarbejde med kunder og brugere af de ejendomme, vi
administrerer.
Derfor har DEAS indgået energipartnerskab med DONG Energy, hvor der energitilskud til vores kunder. Vi screener
automatisk alle projekter med energibesparende tiltag som sættes i gang i DEAS og DONG yder så et kontant tilskud
pr. kWh, der spares.
I 2015 har vi gennem energiprojekter på vegne af kunderne sparet 13 GWh, eller hvad der svarer til det årlige
elforbrug i omkring 4.300 husstande.
For 2016 er målsætningen at vi gennem energiprojekter på vegne af kunderne sparer 16,5 GWh, eller hvad der svarer
til det årlige elforbrug i omkring 5.450 husstande.
Grønne initiativer tiltrækker og fastholder beboere og erhvervslejere og gavner klimaet og miljøet samt tilgodeser
efterspørgslen på miljøvenlige boliger og erhvervslejemål. Vi oplever gang på gang, at beboerne i vore ejendomme
efter en overstået energirenovering påpeger, at beboelseskvaliteten er lige så vigtig som den konkrete og målbare
energibesparelse.
Vi har derfor en målsætning i 2016 om at være en del af et nyt forskningsprojekt, der skal løfte energirenoveringer
væk fra alene at omhandle bygninger og komponenter til også at omfatte livskvalitet for beboerne, herunder
indeklima, trivsel, adfærd og arkitektur.
Som del af forskningsprojektet skal der udvikles en vurderingsmodel/intelligent modelleringsværktøj, som allerede i
planlægningsfasen kan hjælpe bygherre med at prioritere og udpege de renoveringsløsninger, der giver mest værdi for
pengene.
Vi vil med deltagelsen i projektet få udbygget vores viden på området og medvirke til, at modellen også målrettes
til det private boligbyggeri.
Det bliver også vores opgave at finde og udpege egnede boligejendomme i porteføljen, der kan indgå i projektet og
danne model for mulighederne.
Projektet er støttet af Innovationsfonden og hedder Re-Value (Value Creation by Energy Renovation, Refurbishment
and Transformation of the Built Environment – Modelling and Validating of Utility and Architectural Value).
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Webside: Leverandør og menneskerettigheder
DEAS ønsker at drive forretning på en socialt ansvarlig facon. Dette indbefatter også overholdelse af menneskerettigheder.
DEAS samarbejder med en lang række underleverandører, der bistår os med at udføre vores arbejde og opgaver
forbundet med administration og drift af ejendommene.
Vi stiller derfor en række krav til de virksomheder, der udfører arbejde for os og vores kunder – det gælder både
håndværksfirmaer, serviceleverandører, rådgivere og entreprenører.
Etik og ordentlighed er særligt vigtige begreber i forhold til valg af og samarbejde med leverandører. Derfor har vi
formuleret en indkøbspolitik og et tilhørende sæt etiske regler for vore leverandører.
Læs mere om vores vilkår og krav til samarbejdet med leverandører.
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Webside: Medarbejdere
DEAS har flere end 550 medarbejdere. Hertil kommer, at vi udøver arbejdsgiverfunktion for cirka 700
ejendomsfunktionærer. Vi ønsker, at vores medarbejdere har et ordentligt arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen.
Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere optræder professionelt, serviceminded, fagligt korrekt og etisk
forsvarligt i forbindelse med udførelsen af deres opgaver.
DEAS har stor fokus på sygefraværet. Udviklingen følges tæt og der gennemføres samtaler med såvel ledere som
medarbejdere, med det formål at reducere sygefraværet og dermed sikre, at trivslen og arbejdsmiljøet er bedst
muligt. Samtalerne har endvidere det formål, at langtidssyge medarbejdere får de bedste forudsætninger for en trinvis
tilbagevenden til jobbet. DEAS Har således indgået flexjobaftaler og tilbyder sundhedssikring. For 2015 blev
sygefraværet reduceret med 0,2% i forhold til 2014.
Faglig kompetence
Vi tillægger det derfor stor vægt, at hver enkelt medarbejder er bevidst om sin rolle, opgaver og ansvar – og er fagligt
klædt ordentligt på til at løse de opgaver, vores kunder kan og skal forvente, vi løser.
Vi har blandt andet derfor oprettet vores eget uddannelsesakademi – DEAS Akademiet – der understøtter den løbende
kompetenceudvikling af medarbejderne. Ligesom DEAS, i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS) i
perioden 2013-2015, har gennemført et lederudviklingsprogram – DEAS Management Program. Uddannelsen der tager
ca. 1,5 år sætter fokus på service, kunder og strategi m.m. Uddannelsen har været gennemført 3 gange med 16
deltagere pr. gang.
Derudover støtter DEAS i høj grad efteruddannelse og dygtiggørelse af medarbejderne, herunder overholdes kravene
til efteruddannelse, som medlemskabet af Ejendomsforeningen Danmark forpligter. Dette er ligeledes et mål for 2016.
Af øvrige målsætninger for 2016 kan nævnes følgende:
-

At
At
At
At

tilbyde medarbejdere kurser og dygtiggørelse via e-learning kurser.
udarbejde en kulturbog, der beskriver den kultur som DEAS ønsker.
reducere sygefraværet yderligere.
tilbyde firmabetalt sundhedssikring

Her kan du læse nærmere om det at være ansat i DEAS.6
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Bilag A – Vores værdier
DEAS' værdier er præget af, at langt de fleste medarbejdere i det daglige har en stor kontaktflade til vores kunder.
Derfor finder vi det væsentligt, at den enkelte medarbejder er i stand til at træffe beslutninger fra sag til sag og i
relation til den enkelte kunde.
I DEAS har vi formuleret fem værdier, som danner grundlag for vores daglige arbejde:
FAGLIG
Vi arbejder professionelt og effektivt. Vi løser opgaverne på et højt fagligt niveau og er parate til at dele vores viden
og erfaringer med hinanden og med vores kunder. Det stiller krav om, at vi løbende videreudvikler vores
kompetencer, både kollektivt og som individer.
FOKUSERET
Vi tager et individuelt ejerskab for de opgaver og sager vi løser og slipper aldrig ansvaret for en sag, hvor vi får hjælp
fra en kollega. Det stiller krav om, at alle forstår, at de yder et væsentligt bidrag til forretningen og anerkender et
velfungerende fællesskab som en forudsætning for opnåelsen af vores mål.

TILGÆNGELIG
Vi er lette at komme i kontakt med, og vi kommunikerer på en let forståelig måde. Det stiller krav om, at vi åbent
stiller viden og information til rådighed, og at vi er til stede, når der er brug for vores hjælp.

VISIONÆR
Vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre hver dag. Det stiller
krav om, at vi forstår vores kunder og markedet, behersker lovgivningen og ser muligheder blandt andet i ny
teknologi.

VÆRDISKABENDE
I vores daglige arbejde skaber vi øget værdi for kunden, beboeren, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse
bredt – både som økonomisk, informativ og social værdiskabelse. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og
respekterer, at vores arbejde påvirker mennesker.
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Bilag B – webside: Publikationer
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Bilag C – webside: Servicevejledninger
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Bilag D – webside: Leverandør
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Bilag E – webside: Indkøbspolitik
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Bilag F – webside: Etisk regelsæt for leverandører
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Bilag G – webside: Bliv leverandør til os
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Bilag H – webside: At være ansat i DEAS
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Bilag I – webside: DEAS Akademiet

www.deas.dk

Side 16

CSR 2015

Bilag J – webside: Medarbejderordninger
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Bilag K – webside: Praktikforløb i DEAS
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