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• KFI har til formål å forbedre kvaliteten av selskapenes 
finansielle informasjon

• KFI er satt sammen av ni relativt tunge brukere av slik 
informasjon

• Mer konkret skal KFI ”vurdere om styrets årsberetning og 
årsregnskap gir relevante og tilstrekkelige opplysninger for 
en forsvarlig og god verdsettelse av selskapenes 
verdipapirer”

Om Komite for Finansiell Informasjon (KFI)

25.09.20193



• Samlet inn innspill om viktige temaer fra diverse 
analysemiljøer, valgt ut sentrale temaer

• 1-3 medlemmer har jobbet med hvert tema

• KFI baserer seg på frivillig innsats av travle personer. Vi 
kan dessverre ikke utelukke at vi i enkelte oversikter har 
oversett tilgjengelig informasjon

Hvordan har vi jobbet?
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1. IFRS 16 – brukervennlighet i fokus!

v/ Teodor Sveen-Nilsen, AFA/CEFA, SpareBank 1 Markets

Temaer 2019

2. IFRS 15 – kaos i seismikk?

3. Full konsensusforvirring

4. IBOR

5. ESG – «information overload?»
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IFRS 16 betyr: Leieavtaler balanseføres

• Frem til 31.12.18 kostnadsføres operasjonelle leieavtaler i tråd med 
IAS 17 («kostnadsføring av leiebetaling»)

• Fra 1.1.2019 foretas en vesentlig endring: Balansefører gjeld og 
forpliktelser knyttet til operasjonelle leieavtaler
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Hva er brukerutfordringene med IFRS 16?

• EBITDA og EBIT endres vesentlig

• EBITDA ikke lenger et greit mål for kontantstrøm fra drift

• Historiske EV-multipler blir ubrukelige (nytt nivå på «fair» 
multippel, må justeres manuelt)

• Hva er finansiell gjeld? Hva er leasing-gjeld?
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Brukerønsker for rapportering etter IFRS 16:

• Vis leasing-gjeld eksplisitt i balansen 

• En minimumsløsning er å vise det klart i note

• Ikke gjem sentral informasjon i tekst i notene

• Vise sammenligningstall (mest relevant for P&L effekter)

25.09.20198



Vurdering av brukervennlighet: 

Tre eksempler
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Aker BP (bra!)

Viktige poeng for regnskapsbrukere:

• Kunne beregne netto gjeld uten 

leasing-gjeld uten å grave for mye i 

notene

• Forståelse av størrelsen på leasing-

gjeld er viktigere enn forståelsen av 

leasing-eiendel.

Hvorfor det er viktig:

• Eiendeler verdsettes ofte separat 

(SOTP verdsettelse). Tar man med 

leasing-gjeld i netto gjeldsberegning 

vil man telle gjeld dobbelt og få for 

lav EK-verdi

• Diskusjon om hva som er EV: Justert 

gjeld, multippel eller historisk 

multippel
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Lundin: OK, men kunne vært bedre

• Leasing-gjeld ikke 

presentert eksplisitt 

i balansen (minus), 

men oversiktlig note 

(pluss) 

11 25.09.2019



Equinor: Kunne vært vesentlig mer brukervennlig

• Leasing-gjeld ikke 

presentert eksplisitt 

i balansen
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Equinor: Hva er leasing-gjeld per Q2 19?

• Omfattende note om 

leasing i Q2 19 

rapport, men viser kun 

overgangseffekt 

årsslutt 2018

• Kan tippe at leasing 

gjeld er ca USD 4bn 

på slutten av Q2 2019 

også?

* Overgangseffekten årsslutt 2018 vist i 

tabellen er lovpålagt å rapportere. Equinor 

gjør derfor rett i å vise tabellen, men den viser 

ikke relevante effekt for Q3.
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Equinor: Leste med lupe og fant noe i nederst i teksten i 

note 8
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Oppsett med sammenligning før/etter IFRS 16 er ønskelig

15

• KID viser Q2 ‘19 P&L 

før og etter IFRS 16. 

• Sammenlignes også 

med Q2 ‘18 tallene

• Gir en grei oversikt 

for hvorfor EBITDA 

øker mye år over år
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Brukerønsker for rapportering etter IFRS 16:

Hva vi fant:

• Vis leasing-gjeld eksplisitt i balansen (Aker BP)

• En minimumsløsning er å vise det klart i note (Lundin)

• Ikke gjem sentral informasjon i tekst i notene (Equinor)

• Vise sammenligningstall (mest relevant for P&L effekter, 
KID ok)
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Pass på hvis du bruker Bloomberg, Factset eller andre databaser!

17

• Mange investorer og 

regnskapsbrukere bruker 

databaser for å aggregere 

regnskapsinformasjon

• For Q1 19 ser det ut til at 

stor oljeselskaper ØKTE 

nettogjeld i Q1 19. Til tross 

for høyere operasjonell 

cash flow enn summen av 

utbytte og capex.

• «Feilen» ligger i at 

databasetilbyderen ikke 

skiller ut leasing-gjeld.

Pass på, bruk riktig tall for 

beregning av EV!

Slide fra SB1 Markets’ sektoranalyse
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Hva bør skje med EV/EBITDA-
multipplen etter innføring av IFRS 16?
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• Kommer an på flere faktorer: Lengde på leieavtaler, 
multippel i utgangspunktet, implisitt rente på leasing-
gjeld

• Stort sett: Lav fair P/E gir høyere EV/EBITDA (og 
motsatt)
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Et eksempel*: Lav fair P/E gir høyere EV/EBITDA (og motsatt)

* Eksempel med et selskap med mye gjeld og sterk kontantstrøm

20

Source: SB1 Markets

År År 1 År 2

Før IFRS 16

Fair EV/EBITDA @ P/E 20x 5.4x 4.5x

Fair EV/EBITDA @ P/E 10x 2.9x 2.0x

Fair EV/EBITDA @ P/E 3x 1.1x 0.3x

Etter IFRS 16 Hva skjer med EV/EBITDA ved lik P/E?

Fair EV/EBITDA @ P/E 20x 4.5x 3.5x Faller

Fair EV/EBITDA @ P/E 10x 2.9x 2.0x Uavklart

Fair EV/EBITDA @ P/E 3x 1.8x 0.9x Øker
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Forvirrende med historikk? 

• Aker Solutions vanligvis høy 
P/E (15-20x)

• Historisk EV/EBITDA ~ 7x, 
før IFRS 16

• Vår manuelle justering viser 
at historisk EV/EBITDA 
faller noe – som forventet

21
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KFI mener

• Økt konsistens i rapportering av leasing-gjeld er ønskelig

• Leasing-gjeld bør fremkomme direkte i balansen

• Ikke gjem viktig informasjon i tekst

• Det er viktig å være oppmerksom på hvordan datatilbydere 

behandler gjeld

• Bevissthet rundt effekt på multipler er viktig

• Informasjon om sammenlignbarhet er viktig
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1. IFRS 16 – brukervennlighet i fokus!

Temaer 2019

2. IFRS 15 – kaos i seismikk?
v/ Synnøve Gjønnes, KLP Kapitalforvaltning

3. Full konsensusforvirring

4. IBOR

5. ESG – «information overload?»
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IFRS 15 – Introduksjon

• IFRS 15 implementert 1. januar 2018

• Seismikkselskapene rapporterer etter IFRS 15, men 
kommuniserer primært egen segmentrapportering

• Investorer og analytikere verdsetter selskapene basert på 
segmentrapportering

• Dårligere datagrunnlag for å analysere selskapene
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IFRS 15 – Hva betyr det for seismikkselskapene?

• Inntektsfører multi-klient prosjekter når prosjektet er ferdigstilt, 
heller enn gjennom løpende salg

– Forskyver inntektsføring og amortisering per prosjekt

– Inntektsføring skal reflektere levering og ikke aktiviteten før

• Større avvik mellom EPS, kontantstrøm og bokførte verdier

• Vanskelig å verdsette verdiskapningen gjennom multi-klient 
biblioteket

– Hovedeiendel i verdsettelsen av selskapene
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Hva er multi-klient seismikk?

• Seismikkselskapet skyter seismikk på egen bok som en 
investering i seismikkdata

– Finansiert av seismikkselskapet som bærer all risiko og kostnader

• Kan selges til uendelig antall kunder (multi-klient)

– Kunder kan komme inn tidlig i prosjektet (prefunding) og få rabatterte 
data, i tillegg til å kunne være med og påvirke datainnhentingen

– Data kan selges i mange år etter at prosjektet er ferdigstilt (late sales)

• Verdien for seismikkselskapet er dataene (immateriell eiendel)

– Hovedregelen er at prosjektet skrives ned lineært over 4 år etter 
ferdigstillelse
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Hva er multi-klient seismikk?
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Eksempel: IFRS 15 effekt på TGS resultatregnskap

• Forskjell på rapporterte inntekter og segment inntekter 
grunnet periodisering av salg av multi-klientdata

• Avvik mellom segmentrapportering og IFRS 15 vil variere 
mellom selskaper
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Eksempel: IFRS 15 effekt på balanseverdier og avkastning

Blåser opp balanseverdier 

grunnet lavere nedskrivninger

Ulik verdi av bokført 

egenkapital

Ulik verdi av bokført investert 

kapital og driftsresultat



30 25.09.2019

Industrien foretrekker segmentrapportering

• Konsensus blant selskapene at segmentrapportering gir et 
bedre bilde av underliggende verdiskapning
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Utfordringer med dagens situasjon

• Ikke samsvar mellom rapporterte tall og hva aksjemarkedet 
følger med på

– Rapporterer resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og 
balanseregnskap iht IFRS 15

– Kommuniserer segment tall i kommentarer til kvartalet/året og i 
presentasjoner – og er også dette aksjemarkedet følger med på

• Konkrete utfordringer:
• Størrelse arbeidskapital

• Bokført verdi multi-klient bibliotek

• Verdsettelse
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Har utviklet seg bransjestandard med segmentrapportering
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Verdsettelse – Analytikere bruker segmentrapportering
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Vanskelig å finne justeringene fra IFRS 15 til segmenttall

Kun EBIT justering,

ikke skatt eller 

resultat etter skatt

• De fleste rapporterer ikke EPS etter segmentrapportering

• Mangler justeringer til relevante balanseposter

– Arbeidskapital og bokført verdi av MC bibliotek
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TGS-Nopec – Eksempel på transparent rapportering

• Rapporterer alle 
justeringer til relevante 
balanseposter
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KFI mener

• Selskapene må rapportere i henhold til gjeldende 
regnskapsstandard (IFRS 15), men KFI ser at 
segmentrapportering kan ha verdi som tilleggsinformasjon

• Dersom selskapene viser segmentrapportering som 
tilleggsinformasjon, bør en avstemming for balanse vises

– I tillegg bør skattekostnad og netto resultat/EPS vises basert på 
prinsippene for segmentrapportering

• TGS sin rapportering på dette feltet synes å være klargjørende 
og i tråd med det som vi i KFI etterspør, og kan brukes som 
"rettesnor" for andre seismikkselskaper som bokfører multi-
klientsalg



• Boligutviklerne Selvaag Bolig og Solon rapporterer etter IFRS, men gir 
segmenttall basert på NGAAP

• Også her mener mange at inntjeningen etter NGAAP i større grad enn IFRS 
– inntjeningen reflekterer den underliggende inntjeningen i selskapet

• Også disse selskapene oppfordres til å beregne justert inntjening etter skatt 
basert på NGAAP tallene

– Betydelig feilkilde når analytikerne må estimere finans og skatt etter NGAAP

KFI mener: Boligutviklerne Selvaag Bolig og Solon Eiendom:
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1. IFRS 16 – brukervennlighet i fokus!

Temaer 2019

2. IFRS 15 – kaos i seismikk?

3. Full konsensusforvirring
v/ Henriette Trondsen, AFA/CEFA, Arctic Securities 

4. IBOR

5. ESG – «information overload?»

25.09.201938
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KFI observerer at MiFID forrykker konsensusdannelsen

• Mange meglerhus bidrar ikke til de tradisjonelle 
konsensusestimatene som publiseres

• Flere leverandører lager egne konsensus basert på et 
svært tynt utvalg analytikere

• Meglerhus tilbyr egne konsensus som samarbeidsprodukt: 
Company sponsored research

• Flere selskaper publiserer egne konsensus
– Dog ikke alltid til hele markedet, men kun til analytikerne ofte på grunn av 

MiFID

41 25.09.2019



Konsensus kan forvirre mer enn å være målestokk

42 25.09.2019

Utdrag fra preview fra et 

meglerhus



Skal company sponsored research med, eller ikke? 
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Konsekvenser

• Større usikkerhet

• Mer volatile aksjekurser ved 
resultatfremleggelse

• Unøyaktig mediedekning

• Flere observasjoner av IR-avdelinger som 
kontakter analytikerne for å påvirke tynne 
konsensus kvartalsrapporteringen

• Negativ reaksjon fra utenlandske investorer 
med uendret praksis i sitt hjemmemarked
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Informasjonsasymmetrien påvirker kursdannelsen

45

Q2Tilfeldig valgt eksempel

25.09.2019

Og gir store muligheter for dem med perfekt informasjon



IR-anbefalingen fra Oslo Børs

«Dersom selskapet gir informasjon om konsensusestimat til 
analytikere eller andre eksterne, så bør dette gjøres på 
selskapets nettsider. Selskapet bør redegjøre for hvilken 
metodikk som er benyttet ved utarbeidelse av 
konsensusestimatet og det bør fremgå hvilke 
meglerhus/analytikere som inngår i beregningen dersom 
selskapet publiserer slike estimater.»
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Et eksempel til etterfølgelse

47 25.09.2019



KFI ønsker at konsensusestimater og relevant 

informasjon/hendelser før et kvartal skal være lett 

tilgjengelig for alle

• Konsensusestimat, dersom innhentet fra selskap 
• Redegjørelse for metodikk, antall analytikere samt 

meglerhus ved sammenstilling av konsensusestimater

• Publisert på selskapets nettside på et avtalt tidspunkt

• Relevant informasjon/hendelser før kvartalet
• Lett tilgjengelig på selskapets nettside på et avtalt tidspunkt 

• Analytiker- og investorsamtaler før kvartalet skal kun ta for 
seg informasjon som er gitt i dette skrivet 

25.09.201948



1. IFRS 16 – brukervennlighet i fokus!

Temaer 2019

2. IFRS 15 – kaos i seismikk?

3. Full konsensusforvirring

4. IBOR
v/ Kjetil Rimstad, AFA/CEFA, EY

5. ESG – «information overload?»

25.09.201949



IBOR

Endringsbølgen 
er ikke over…

Kilde: Finansavisen 23.9.19

25.09.201950



Bakgrunn

• Hva er en referanserente?

– En standardisert notering av en definert rente for ulike løpetider 

– Reduserer kompleksiteten i finansielle kontrakter betydelig 

– Bidrar til mer effektive markeder

• Libor, Euribor, Stibor og Niborspiller en viktig rolle i en rekke 
låneavtaler og for ulike typer derivater

• Skal uttrykke prisen på et usikret utlån fra en bank til en annen 

• Kvoteringene har tradisjonelt vært basert på handler i det 
usikrede interbankmarkedet

• IBOR =  interbank offered rate 

• ARR = Alternativ Referanse Rente

24.03.2017 25.09.201951



Hvorfor endre fra IBOR til ARR?

25.09.201952



Hva endres?
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Forskjell ARR og IBOR

• Kilde: NFF seminar IBOR
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Mulige nye renter i Norge – kilde arbeidsgruppen

– Kilde: NFF seminar IBOR

• Anbefaling om reformert Nowa 20. september 2019

– Norges Bank administrator

– Nowa reformeres fra 1.1.2020
25.09.201955



Kilde: Norges Bank / NFF foredrag
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IASB - beslutninger i august 2019 – påvirker utstedere

• … ønsker også kvalitative opplysninger om vesentlige 
forutsetninger og vurderinger, og hvordan usikkerheten 
påvirker foretakets risikostyringsstrategier

• De reviderte, mer tilpassede notekravene vil omfatte:

– En beskrivelse av de vesentlige referanserenter som 
foretakets sikringsforhold er eksponert mot

– En forklaring på hvordan foretaket styrer overgangen til 
RFR-er
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Hva mener KFI

• Fortsatt behov for referanserenter med kredittrisiko-
element kan føre til at det utvikles parallelle sett med 
renter, der ARR og IBOR-type renter eksisterer side om 
side 

• Endringene har potensiale til å påvirke strategi for 
finansierings- og investeringsaktiviteter

• KFI mener:

– Det må opplyses om hvordan utsteder forventes å bli påvirket
• Strategi

• Sikringsrelasjoner

• Verdsettelser

• Noteopplysninger
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1. IFRS 16 – brukervennlighet i fokus!

Temaer 2019

2. IFRS 15 – kaos i seismikk?

3. Full konsensusforvirring

4. IBOR

5. ESG – «information overload?»
v/ Peter Hermanrud, SpareBank 1 Markets
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ESG - Information Overload?

• Vi har sett på selskapenes rapportering av ESG: Environment, Social
and Governance issues

• Fokus på temaet har økt kraftig

• Vi har fått økende krav til rapportering, både i selskapsrapportering og 
i finansielle analyser

• Vi finner en eksplosiv økning i mengden rapportert informasjon

• Men er vi blitt så mye klokere?

25.09.201960



Source: EY Survey (260 institutional investors globally), SB1 Markets

ESG blir et stadig viktigere tema i finans

EY survey, 260 institusjonelle investorer: Sterk økning i bruk av ESG informasjon 
blant investorer, og klimarisiko er et av temaene som nå vektlegges mest
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Pengene strømmer inn i ESG fond, stadig raskere
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Kurseksplosjon for ‘virtue shares’ – og Vice versa

Mens ingen vil eie verstingene …

• Virtue: Based on OSEBX 
companies with a strong ESG 
profile:

SSO (Solar), NEL (Hydrogen), 
TOM (Recycling), SSHIP 
(Waste treatment), BON 
(Wind), HEX (Hydrogen)

• Vice:
Based on largest pure play 
companies, in or close to 
Norway:

Coal: Yancoal and Whitehaven 
Betting: Kindred, Betsson and 
LVS Porn: RCI Hospitality               
Consumer banks: NOFI and 
KOMP

Indexes are equally weighted
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På kort sikt er dette en selvforsterkende spiral

Mer penger til ESG fond = flere kjøpere av ESG shares = høyere ESG 
aksjekurser = bedre avkastning for ESG fond = enda mer penger til ESG fond

“Sustainable funds more likely to be top performers, study shows”
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Økende krav til rapportering – regnskapslovens §3 

• Selskapet må beskrive de mest sentrale risikoer og 
usikkerhetsfaktorer – ESG er stadig viktigere her

• Selskap med over 50 ansatte må: 

– Redegjøre for tiltak som er/planlegges iverksatt for å fremme formålene i 
likestillings- og diskrimineringsloven

– Redegjøre for hva selskapet gjør for menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, … og bekjempelse av korrupsjon

• Selskap som er notert må:

– Redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring …

– Begrunne eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk som selskapet har 
valgt å følge (f eks NUES)
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Andre krav

• Det er publisert en rekke anbefalinger og standarder

– Oslo Børs

– FN

– EU

– TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

– Etc

• Det forventes endringer i lovverket som følge av denne 
utviklingen
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Klimafrykt er ikke et norsk fenomen. Snarere tvert imot!
Undersøkelser viser at nordmenn er mindre sikre på at klimaforandring er 
menneskeskapt, mindre bekymret for konsekvensene og mindre opptatt av tiltak

Source: Yougov.co.uk, SB1 Markets.
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Det er kanskje derfor Norge ligger etter i klimarapporteringen?
Andelen selskaper med tilfredsstillende kvalitet på rapporteringen (rød strek) mye 
lavere enn europeisk gjennomsnitt (gult)

32%

17%
19%

28%

3%

20%

20%

Quality

Coverage

Norway
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Det er ingenting å si på mengden av informasjon

ESG står for 2/3 av økningen i sidetallet i årsrapportene siden 2008! (Sider som 
helt eller delvis dekker ESG temaer, inkludert styrets rapport)

Antall sider i årsrapporten

2018 2008
Totalt ESG Resten Totalt ESG Resten

Norsk Hydro 302 72 230 189 32 157

PGS 133 47 86 84 12 72

Orkla 265 98 167 138 23 115

Equinor 294 126 168 151 32 119

Schibsted 108 38 70 138 29 109

Storebrand 220 47 173 150 23 127

Gjensidige 190 63 127 191 38 153

Gjennomsnitt 216 70 146 149 27 122

Vekst, antall 

sider 67 43 24

Vekst i % 45 % 160 % 20 %
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Vi frykter at ESG rapportering blir markedsføring snarere enn 

finansiell rapportering

• Det har vært en eksplosiv vekst i antall sider i årsrapportene. Det blir 
formodentlig stadig færre som har tid til å lese hele rapporten, også blant 
styremedlemmer

• ESG informasjonen er i stor grad kvalitativ og ustrukturert 

• Dermed øker faren for at ESG rapportene forblir ESG-avdelingenes domene, 
og i liten grad er egnet til å informere eller påvirke andre

– Litt som disclaimers i finansanalysene

• Tendens til ‘Information Overload’ innebærer også en høy risiko for at sentral 
informasjon drukner

25.09.201970



De fleste brukere foretrekker å få ESG rapportering som en del av 

årsrapporten

25.09.201971
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KFI mener: Minimumskrav til ESG rapportering

• ESG rapportering bør være

• Enkel å forstå

• Sammenlignbar mellom selskaper

• Sammenlignbar over tid – konsistente KPIer

• Ønskelig med tabellarisk format

• Etter hvert som de etableres blir det en fordel å følge etablerte standarder

• Governance

• NFF ønsker at selskapene følger NUES

• Vi ønsker en klar angivelse av unntak fra NUES
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Eksempler på bra ESG rapportering – Equinor (del av tabell)

73 25.09.2019

• Kvantitative tall og mål for ulike ESG data 

– også historiske tall

• Klart standpunkt til NUES (Norsk Utvalg 

for Eierstyring og Selskapsledelse)

• Forklaring der hvor man avviker fra 

NUES



Eksempler på bra ESG rapportering – Hydro
Kvantitative tall og mål for ulike ESG data – også historiske tall. Følger NUES og forklarer 
der hvor man avviker fra NUES
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Eksempler på bra ESG rapportering – Coca Cola
Kvantitative tall og mål for ulike ESG data – også historiske tall. Definerte mål og 
klart datagrunnlag
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Eksempler på mindre bra ESG rapportering – BWO
MERK dog: Mye vanskeligere for mindre selskap å rapportere på en bra måte

BWOs corporate governance policy strider mot 

NUES på en rekke punkter

Forplikter seg ikke til å følge NUES eller 

gjøre rede for hvor man avviker 

Informasjon uten sammenligningsgrunnlag Følger ikke NUES

Mye kvalitativ informasjon som er 

vanskelig å vurdere
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Krav til rapportering

• Regnskapslovens kapittel 3 – generelle betraktninger

– 3-3a - Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt 
over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet 
og av dens stilling, sammen med en beskrivelse av de mest 
sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står 
overfor. 
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Krav til rapportering – miljø 

• 3-3 c - Redegjørelse for miljøhensyn - … redegjøre for hva foretaket 
gjør for å integrere hensynet til … det ytre miljø … 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.
• 3-3 a - Det skal gis 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.
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Krav til rapportering - sosialt

• Sosialt – likestilling og diskriminering 

– 3-3 a - Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre 
for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 
formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, 
religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk.

– 3-3 c Store foretak skal redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere 
hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, 
…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.
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Krav til rapportering - foretaksstyring

• 3-3b Foretaksstyring - Regnskapspliktige som er utstedere med Norge 
som hjemstat etter verdipapirhandelloven § 5-4 og med verdipapirer 
notert på regulert marked, skal i årsberetningen eller i dokument det er 
henvist til i årsberetningen, redegjøre for sine prinsipper og praksis 
vedrørende foretaksstyring …

• Redegjørelsen for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring 
etter første ledd skal minst inneholde følgende opplysninger:

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

– 2. opplysninger om hvor anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1 er 
offentlig tilgjengelige, 

– 3. en begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk som 
nevnt i nr. 1
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Hvordan kan man heve kvaliteten på rapportering?

Forståelse av fysisk

klimarisiko er mindre utviklet

Rapportering på risiko skjer i 

flere rapporter

Begrenset bruk av

scenarioanalyse

Indikatorer samsvarer ikke

alltid med vesentlig risiko

Mest fokus på risiko fremfor

muligheter

Lite rapportering om finansielle

konsekvenser

Mangler ofte verdi- og

leverandørkjede perspektiv
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Tabellarisk og konsistent – miljø (Borregaard)
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Tabellarisk Social (Schibsted)
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Scenarioanalyser planlegger for 

forskjellige versjoner av fremtiden
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Transitional risk
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Fysisk risiko dominerer:

Langsiktig, både kronisk og 
akutt risiko vil øke, samt 
indirekte risiko som sosial og 
politisk ustabilitet

Overgangsrisiko dominerer:

Kortere tidshorisont, 
reguleringer, stranded-assets
og endring i karbonpris og 
energisektor, og marked og 
konsumerpreferanser

Scenario
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Average disclosure performance against TCFD recommendations by country

Både land der dette er regulert, og der det ikke er det 
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