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Opplysninger om samfunns
ansvar i årsberetningen
Regjeringen fremmet i desember et lovforslag for Stortinget om at store foretak skal
rapportere om hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar i årsberetningen eller i en
egen samfunnsansvarsrapport.

Artikkelen er
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norske Revisorforening

Forslaget
Lovforslaget ble fremmet i Prop. 48 L 2012–2013 på bakgrunn av en høring som
ble avsluttet i januar 2011. Etter forslaget
skal foretakene årlig gi en redegjørelse om
samfunnsansvar, enten i årsberetningen eller
i annet offentlig tilgjengelig dokument som
det henvises til i årsberetningen.
Redegjørelsen skal dekke følgende temaer:
• Menneskerettigheter
• Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold
• Miljø
• Korrupsjonsbekjempelse
Redegjørelsen skal inneholde opplysninger
om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og
standarder foretaket benytter for å integrere
disse hensynene i sine forretningsstrategier,
i sin daglige drift og i forholdet til sine
interessenter. Hvis foretaket ikke har
retningslinjer, skal det opplyses om dette.
Foretak som har retningslinjer skal:
• Opplyse om hvordan foretaket arbei
der for å omsette disse til handling
• Gi en vurdering av resultatene som
er oppnådd
• Opplyse om forventninger til dette
arbeidet fremover
Rapporteringskravene skal gjelde for børs
noterte foretak, allmennaksjeselskaper,
banker, finansieringsforetak og morselskap
i finanskonsern – de foretakene som reg
nes som store foretak etter regnskapsloven.
Det kan gis forskrifter om at rapportering
under FNs Global Compact eller i hen
hold til the Global Reporting Initiative
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I denne spalten vil jeg kommentere aktuelle temaer relatert til rapportering av
bedriftenes samfunnsansvar. Samfunnsansvarsrapporter har mange navn, blant
annet bærekraftsrapport, miljørapport og CSR-rapport, og de kan dekke ulike
formål. Vi snakker om integrert rapportering når informasjon om miljøpåvirkning,
sosiale forhold og foretaksstyring gis sammen med finansiell informasjon.

(GRI) kan erstatte redegjørelse om sam
funnsansvar etter regnskapsloven.
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Datterselskaper er unntatt fra rapporteringskravet når morselskapet har gitt en
redegjørelse for konsernet som dekker
datterselskapet.
Styret og daglig leders underskrift på års
beretningen skal anses å omfatte samfunnsansvarsrapporten. Revisors konsistenssjekk
av årsberetningen og uttalelsen om dette
i revisjonsberetningen, skal også omfatte
samfunnsansvarsrapporten. Med tanke på
samfunnsansvarsrapportering på internett
der opplysninger kan oppdateres løpende,
kan det fastsettes forskrifter som presiserer
hvilken rapportering underskriftene på
årsberetningen og revisors uttalelse dekker.
Ikrafttredelse er ikke besluttet ennå. Antake
lig vil de nye kravene bli gjort gjeldende med
virkning fra og med regnskapsåret 2013.
Hva kan vi forvente?
Erfaringene med de gjeldende kravene til
å rapportere om miljø og likestilling i årsberet
ningen er ganske varierende også i store fore
tak. Dermed er det kanskje ikke grunn til å ha
så store forventninger til at de nye bestemmel
sene vil løfte foretakenes samfunnsansvarsrapportering så mye. Det vil sikkert være en del
som vil tilpasse seg «billigst mulig», men kan
skje uten å måtte opplyse at de ikke har ret
ningslinjer for samfunnsansvar. Det vil gi mer
rapportering, men det må mer til for å oppnå
god rapportering.
Integrering av samfunnsansvar i bedriftens
strategi og daglige drift forutsetter engasje
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LOVFORSLAG: Det foreslås at store foretak
skal rapportere om hvordan de ivaretar sitt
samfunnsansvar i årsberetningen eller i en
egen samfunnsansvarsrapport.
ment i ledelsen og ressurser til gjennom
føring. God rapportering følger da som et
resultat av denne prosessen. Stadig flere
foretak skjønner betydningen av det, og leg
ger vekt på å arbeide systematisk med sam
funnsansvar og åpenhet. For noen må vi tro
at de nye bestemmelsene vil være det som
skal til for å sette i gang en slik prosess.
Integrert rapportering
Lovregler i tråd med forslaget vil ikke i seg
selv medføre omfattende rapporteringskrav.
Regjeringen velger i stedet å gi et tydelig
signal om at store foretak forventes å rap
portere åpent om sitt arbeid med samfunns
ansvar. Denne tilnærmingen legger til rette
for at beste praksis på området kan utvikles
blant foretakene, med vekt på god kommu
nikasjon om forhold som er vesentlige for
interessentene. I Revisorforeningen tror vi
at fremtiden ligger i mer samlet rapporte
ring fra foretakene om finansielle forhold,
foretaksstyring og samfunnsansvar – inte
grert rapportering.
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”Vi har alltid store
forventninger til programmet
og blir aldri skuﬀet.”

” Programmet skjemmer oss bort med sin
nøyaktighet og det gjør ligningspapirer
nærmest helt ferdig for oss.
Vi stortrives med Total og det er derfor vi
aldri har hatt tanke om å skifte
årsoppgjørprogram.”

”Det er alltid oppdatert, meget brukervennlig,
oversiktlig, rask tilbakemelding.
Det er sjelden feil og dersom de skulle
forekomme blir de hurtig rettet. Meget bra!”

”Et uvurderlig program.
Programmet er oppdatert og à jour og
brukerstøtten er hurtig og god.
Total bidrar til et eﬀektivt årsoppgjør.”

”Kunnskap hos dem som skal
hjelpe meg i en hektisk periode
er avgjørende for å gi god
service. Her er Mokastet Data AS
best i klassen.”

”Når det gjelder
Mokastet Data AS er
alle superlativer brukt
opp. Seier derfor berre
tusen takk og ha en
ﬁn helg!”

Mokastet Data AS overtar
Sticos Årsoppgjør!

”Som tidligere bruker av
### så jeg med gru fram til
nytt program med masse
telefoner for å komme i gang.
Men jeg må si jeg er imponert.
Har kjørt igjennom et par
klienter, hentet fra og levert til
Årsoppgjør
Altinn uten problem.”

”Takk for et supert program.
Vi anbefaler det til andre i bransjen!”
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”Vi får alltid raskt svarMokastet
når vi har Data AS overtar rettighetene til Sticos
behov for support. Dette gjelder ikke
med
fra 1. januar 2013. I den anledning vil vi ønske
bare programmet, men
også virkning
faglige
spørsmål til ligningspapirer,
alle tidligere kunder av Sticos Årsoppgjør velkommen til Total.
årsregnskap med mer.”

Vi lover å gjøre vårt beste for at også dere blir fornøyde!

”Benytter anledningen nok
en gang til å skryte av dere.
Kjempegodt program og
Adm. direktør i Mokastet Data AS, Roar Mokastet
supergod service!”
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”Takk for at dere virkelig klarer å
levere så tidlig i desember. Perfekt
timing da jeg er i gang med å
ferdigstille årsoppgjør.”

”Total har lagt stor vekt på
automatikk. Vi bruker
”Minihjelp”-malen som
arbeidsmetode i Total og
da blir ingenting glemt.”

”Her er alle eventualiteter tatt til grunn.
Det er vanskelig å gjøre noe som blir feil.
Det er bra beskrivelse hele veien og gode
”informasjonskapsler” i saldobalansen.”

”Notesenteret var HELT TOPP – dette var
BRA!!! Alle mine skal over på denne
fremfor å tulle med noter ved siden av.”

Å bytte til Total Årsoppgjør er enklere enn du tror.
99% kundetilfredshet sier sitt om brukeropplevelsen...

Les mer på www.mokastet.no/bytt

Tlf: 69 15 84 00 - ﬁrmapost@mokastet.no

årsoppgjør
forspranget ligger i automatikken

