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Kan vi forvente god kvalitet på revisorbekreftelser av foretaksrapporter om bærekraft?
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3Brundtlandkommisjonen (1987) side 18.



4Figur fra IPPC, 2018



Eksterne brukeres nytte av eksterne 
rapporter fra foretak
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Regnskap

• Forstå selskapets virksomhet, økonomi 
og risiko og hva som påvirker verdi

• Få bekreftet at tidligere informasjon fra 
ledelsen var riktig

ESG**-
rapportering

**Environmental, 
Social and Governance

• Unnlate å handle med, låne ut til eller 
investere i selskap som ikke oppfyller 
etiske krav

• Grunnlag for å forsøke å påvirke ledelsen 
til å ta mer etisk akseptable valg 

63 %

*Amel-Zadeh, A., & Serafeim, G. (2018). Why and how investors use ESG information: 
Evidence from a global survey. Financial Analysts Journal, 74(3), 87-103

82 % tar hensyn til ESG-informasjon i beslutninger, og av disse gjør 63 % det fordi
informasjonen anses relevant for risiko og verdi

*



Krav til årsregnskap med noter + årsberetning
(små foretak er unntatt fra krav om årsberetning)
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Rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Det skal gis tilleggsopplysninger som er nødvendige for å bedømme stilling og resultat og 
som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig.

I årsberetningen:
• ….der det passer, inneholde henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i 

årsregnskapet
• i den grad det er nødvendig for å forstå utvikling, resultat eller stilling, der det passer, 

opplyse om ikke-finansielle sentrale resultatindikatorer, inkludert opplysninger om 
miljø- og personalsaker.

• beskrivelse av de mest sentrale risikoer
• opplysninger om finansiell risiko som er av betydning for å bedømme foretakets 

eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat
• opplysninger om arbeidsmiljøet, skader og ulykker og sykefravær. 
• den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling og tiltak
• opplysninger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og 

produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. 
• Det skal opplyses hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold ved virksomheten gir 

eller kan gi, samt hvilke tiltak som er eller planlegges iverksatt for å forhindre 
eller redusere negative miljøvirkninger.

• kort, overordnet beskrivelse av forsknings- og utviklingsaktiviteter



Krav til rapportering om foretaksstyring
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Foretak som har utstedt verdipapirer notert på regulert marked, skal gjøre for sine 
prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring

1. en angivelse av anbefalinger og regelverk om foretaksstyring som foretaket er omfattet 
av eller for øvrig velger å følge,
…

3. en begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1



Regnskapsloven § 3-3c. Redegjørelse om samfunnsansvar

Store foretak skal redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet 
til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det 
ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin 
daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Redegjørelsen skal minst 
inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og 
standarder foretaket benytter for å integrere de nevnte hensynene i sine 
forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. 
Foretak som har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som 
nevnt skal i tillegg opplyse om hvordan foretaket arbeider for å omsette 
disse til handling, gi en vurdering av resultatene som er oppnådd som 
følge av arbeidet med å integrere hensynene som er nevnt i første 
punktum i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine 
interessenter, og opplyse om forventninger til dette arbeidet framover.
Hvis foretaket ikke har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder 
som nevnt, skal det opplyses om dette.
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Rapportering om bærekraft
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FRIVILLIG

We require all participants to 
produce an annual 
Communication on Progress that 
outlines your efforts to operate 
responsibly and support society. 
This could be part of your 
sustainability or annual report, or 
another public document.



Rapporteringsstandarder og revisjon
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Rapport: 
Styrets og 
ledelsens 
påstander

Lover, 
forskrifter og 
standarder

Er reglene fulgt?
Gir rapporten et sannferdig 

bilde, i samsvar med 
virkeligheten?

Revisors bekreftelse av at rapporten ikke 
inneholder vesentlige feil



Eksempler på definisjoner i akademisk 
litteratur av hva revisjon er:

“ Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating 
evidence regarding assertions about economic actions and events to 
ascertain the degree of correspondence between those assertions and 
established criteria and communicating the results to interested users. “  
American Accounting Association

“Auditing is an economically motivated professional service designed to 
reduce information risk, typically in association with financial statements, 
that relies on the knowledge and skills of experts used in a systematic 
process that considers the idiosyncratic needs of a client where the 
outcome is unobservable and subject to market constraints and regulatory 
forces” (Knechel R., 2015)
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the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)



Revisjonsstandarder - bærekraft

ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag
• innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis for å kunne gi uttrykk for en konklusjon 

som er ment å øke graden av tillit hos de tiltenkte brukerne som ikke er den 
ansvarlige parten, vedrørende informasjonen om saksforholdet (det vil si resultatet 
av målingen eller evalueringen av et underliggende saksforhold mot kriterier).

• Spesialister / bruk av tekniske standarder på avgrensede områder

SPECIAL CONSIDERATIONS IN PERFORMING ASSURANCE ENGAGEMENTS 
ON EXTENDED EXTERNAL REPORTING (IAASB, DESEMBER 2019 )
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Konklusjon:

Det kommer an på…..
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FNs bærekraftmål



KUNNSKAP FOR 
EN BEDRE VERDEN

Se hele NTNUs nye strategi 
og hvordan vi skaper

på https://www.ntnu.no/strategier

https://www.ntnu.no/strategier
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