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Sam funns an svar

Kon fe ran se:

Frem ti dens  
in ves tor in for ma sjon
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Fag sjef ram me be tin gel ser Den 
nor ske Re vi sor for en ing

Re vi sor for en in gen øns ker 
å være en på dri ver i ut vik
lin gen av frem tids ret tet 
fore taks rap por te ring som 
er nyt tig for in ves to rer og 
and re in ter es sen ter og in
vi te rer til kon fe ran se om 
in te grert rap por te ring på 
Ho tel Con ti nen tal i Oslo 
19. ap ril.

In ves to rer og and re in ter es sen ter har be hov 
for god og sam let rap por te ring om alle 
ve sent li ge for hold som på vir ker fo re ta ke-
nes ver di ska ping på kort og leng re sikt. 
Da gens fi nan si el le rap por te ring – års regn-
ska pet og års be ret nin gen – er ikke len ger 
til strek ke lig. Det er nød ven dig med rele-
vant, til gjen ge lig og sam men stilt in for ma-
sjon om stra te gi og for ret nings mo dell, 
fi nan si el le for hold, sam funns an svar og 
fore taks sty ring. Det te er in te grert rap por-
te ring.

Hva kre ves?
Sta dig fle re sel ska per ute i ver den – i før s te 
rek ke stør re glo ba le ak tø rer – for sø ker nå  
å møte det te be ho vet i sin rap por te ring til 
in ves to rer og and re in ter es sen ter. Nor ske 
sel ska per har fore lø pig kom met kort i å 
sam men stil le sin rap por te ring i in te grer te 
rap por ter. Det dan ske le ge mid del sel ska pet 
Novo Nor disk er imid ler tid blant dem 
som har ar bei det mye med det te. De har 
ut ar bei det in te grer te rap por ter i fle re år. 

De res glo ba le sjef for bæ re kraft, Su san ne 
Stor mer, er en av ta ler ne på kon fe ran sen. 
Hun vil vise hvor dan Novo Nor disk rap-
por te rer, og dele de res er fa rin ger om hva 
som kre ves for å få til god in te grert rap-
por te ring.

Ver di ska ping, bæ re kraft og 
kom mu ni ka sjon
Selv om ut vik lin gen av in te grert rap por te-
ring har kom met kort her i lan det, er det 
etter hvert fle re nor ske sel ska per som rap-
por te rer sy ste ma tisk om sam funns an svar 
og fore taks sty ring i til legg til den fi nan si-
el le rap por te rin gen. Sto re brand er et av de 
sel ska pe ne som har vist stort enga sje ment 
på det te fel tet. På kon fe ran sen vil kon sern-
sjef Idar Kreut zer dele sine tan ker om sam-
men hen ge ne mel lom ver di ska ping, bæ re-
kraft og kom mu ni ka sjon med in ves to re ne.

In ter na sjo na le ret nings lin jer
In te grert rap por te ring er fort satt i en tid lig 
fase. De sel ska pe ne som ut ar bei der in te-
grer te rap por ter, har for skjel lige må ter  
å gjø re det på. For å øke in for ma sjons -
verdi en og gjø re det let te re for fle re å ta i 
bruk in te grert rap por te ring, er det et klart 
be hov for in ter na sjo na le ret nings lin jer på 
om rå det. The In ter na tio nal Integrated 
Re port ing Council – IIRC – har tatt det 
til nå vik tig ste ini tia ti vet for å få på plass 
in ter na sjo na le ram mer for in te grert rap-
por te ring. IIRC har pre sen tert tan ker om 
et in ter na sjo nalt ram me verk for in te grert 
rap por te ring i do ku men tet «Towards Inte-
grated Re port ing − Communicating Value 

in the 21st Cen tu ry», som var på hø ring  
i 2011. IIRC skal etter pla nen pub li se re et 
en de lig ram me verk for in te grert rap por te-
ring i lø pet av 2012. Paul Druckman, 
adm. di rek tør i IIRC, er sent ral i det te 
ar bei det og en av ta ler ne på kon fe ran sen. 
Han vil trek ke opp per spek ti ver for frem ti-
dens in ves tor in for ma sjon og ar bei det med 
in te grert rap por te ring.

På dri ver
Re vi sor for en in gen øns ker å være en på -
driver i ut vik lin gen av frem tids ret tet fore-
taks rap por te ring som fak tisk er nyt tig for 
in ves to re ne og and re in ter es sen ter. Vi har 
tro på at in te grert rap por te ring er vei en  
å gå, men det er fle re for ut set nin ger for å 
lyk kes. Den to tale rapporteringsbyrden for 
sel ska pe ne må ned; i hvert fall ikke øke 
yt ter li ge re. In for ma sjo nen må være rele-
vant og en kel å for stå og fin ne frem i for 
bru kerne. Med den ne kon fe ran sen vil vi 
ska pe opp merk som het om det te te ma et. 
Vi star ter med de grunn leg gen de spørs må-
le ne.

Er in te grert rap por te ring frem ti dens in ves-
tor in for ma sjon? Hvor dan vil det te på vir ke 
rap por te rin gen i Nor ge?

I den ne spal ten vil jeg kom men te re ak tuelle te ma er re la tert til rap por te ring av 
be drif te nes sam funns an svar. Samfunnsansvarsrapporter har man ge navn, blant 
an net bærekraftsrapport, mil jø rap port og CSR-rap port, og de kan dek ke uli ke  
for mål. Vi snak ker om in te grert rap por te ring når in for ma sjon om mil jø på virk ning, 
so siale for hold og fore taks sty ring gis sam men med fi nan si ell in for ma sjon.


