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Sam funns an svar

årsoppgjør
forspranget ligger i automatikken

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

”Vi har alltid store 
forventninger til programmet 
og blir aldri skuffet.”

”Takk for et supert program. 
Vi anbefaler det til andre i bransjen!”

”Takk for at dere virkelig klarer å 
levere så tidlig i desember. Perfekt 
timing da jeg er i gang med å 
ferdigstille årsoppgjør.”

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

”Benytter anledningen nok 
en gang til å skryte av dere. 
Kjempegodt program og 
supergod service!”

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

”Vi får alltid raskt svar når vi har 
behov for support. Dette gjelder ikke 
bare programmet, men også faglige 
spørsmål til ligningspapirer, 
årsregnskap med mer.”

”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.”

”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.”

” 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.”

”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 
Altinn uten problem.”

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

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

”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!
Mokastet Data AS overtar rettighetene til Sticos Årsoppgjør 

med virkning fra 1. januar 2013. I den anledning vil vi ønske 

alle tidligere kunder av Sticos Årsoppgjør velkommen til Total. 

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

Adm. direktør i Mokastet Data AS, Roar Mokastet
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Opp lys nin ger om sam funns
an svar i års be ret nin gen
Re gje rin gen frem met i de sem ber et lov for slag for Stor tinget om at sto re fore tak skal 
rap por te re om hvor dan de iva re tar sitt sam funns an svar i års be ret nin gen el ler i en 
egen samfunnsansvarsrapport.

Artikkelen er 
forfattet av:
Cand. jur.
Es pen Knud sen
Fag sjef ram me be tin gel ser Den 
nor ske Re vi sor for en ing

(GRI) kan er stat te re de gjø rel se om sam-
funns an svar etter regn skaps lo ven.

Dat ter sel ska per er unn tatt fra rapporte-
ringskravet når mor sel ska pet har gitt en 
re de gjø rel se for kon ser net som dek ker 
dat ter sel ska pet.

Sty ret og dag lig le ders un der skrift på års-
beret nin gen skal an ses å om fat te samfunns-
ansvarsrapporten. Re vi sors kon sis tens sjekk 
av års be ret nin gen og ut ta lel sen om det te  
i re vi sjons be ret nin gen, skal også om fat te 
samfunnsansvarsrapporten. Med tan ke på 
samfunnsansvarsrapportering på in ter nett 
der opp lys nin ger kan opp da te res lø pen de, 
kan det fast set tes for skrif ter som pre si se rer 
hvil ken rap por te ring un der skrif te ne på 
års be ret nin gen og re vi sors ut ta lel se dek ker.

Ikraft tre del se er ikke be slut tet ennå. An ta ke-
lig vil de nye kra vene bli gjort gjel den de med 
virk ning fra og med regn skaps året 2013.

Hva kan vi for ven te?
Erfa ringene med de gjel den de kra vene til  
å rap por te re om mil jø og li ke stil ling i års be ret-
nin gen er gan ske va rie ren de også i sto re fore-
tak. Der med er det kan skje ikke grunn til å ha 
så sto re for vent nin ger til at de nye be stem mel-
se ne vil løf te fo re ta ke nes samfunnsansvarsrap-
portering så mye. Det vil sik kert være en del 
som vil til pas se seg «bil ligst mu lig», men kan-
skje uten å måt te opp ly se at de ikke har ret-
nings lin jer for sam funns an svar. Det vil gi mer 
rap por te ring, men det må mer til for å opp nå 
god rap por te ring.

In te gre ring av sam funns an svar i be drif tens 
stra te gi og dag li ge drift for ut set ter enga sje-

ment i le del sen og res sur ser til gjen nom-
føring. God rap por te ring føl ger da som et 
re sul tat av den ne pro ses sen. Sta dig fle re 
fore tak skjøn ner be tyd nin gen av det, og leg-
ger vekt på å ar bei de sy ste ma tisk med sam-
funns an svar og åpen het. For noen må vi tro 
at de nye be stem mel se ne vil være det som 
skal til for å set te i gang en slik pro sess.

In te grert rap por te ring
Lov reg ler i tråd med for sla get vil ikke i seg 
selv med fø re om fat ten de rap por te rings krav. 
Re gje rin gen vel ger i ste det å gi et ty de lig 
sig nal om at sto re fore tak for ven tes å rap-
por te re åpent om sitt ar beid med sam funns-
an svar. Den ne til nær min gen leg ger til ret te 
for at bes te prak sis på om rå det kan ut vik les 
blant fore ta ke ne, med vekt på god kom mu-
ni ka sjon om for hold som er ve sent li ge for 
in ter es sen te ne. I Re vi sor for en in gen tror vi 
at frem ti den lig ger i mer sam let rap por te-
ring fra fore ta ke ne om fi nan si el le for hold, 
fore taks sty ring og sam funns an svar – in te-
grert rap por te ring.

For sla get
Lov forsla get ble frem met i Prop. 48 L - 
2012–2013 på bak grunn av en hø ring som 
ble av slut tet i ja nu ar 2011. Etter for sla get 
skal fore ta ke ne år lig gi en re de gjø rel se om 
sam funns an svar, en ten i års be ret nin gen el ler 
i an net of fent lig til gjen ge lig do ku ment som 
det hen vi ses til i års be ret nin gen.

Re de gjø rel sen skal dek ke føl gen de te ma er:
Men nes ke ret tig he ter•	
Ar beids ta ker ret tig he ter og so siale for hold•	
Mil jø•	
Kor rup sjons be kjem pel se•	

Re de gjø rel sen skal in ne hol de opp lys nin ger 
om ret nings lin jer, prin sip per, pro se dy rer og 
stan dar der fore ta ket be nyt ter for å in te gre re 
dis se hen sy ne ne i sine for ret nings stra te gi er, 
i sin dag li ge drift og i for hol det til sine 
in ter es sen ter. Hvis fore ta ket ikke har  
ret nings lin jer, skal det opp ly ses om det te.

Fore tak som har ret nings lin jer skal:
Opp ly se om hvor dan fore ta ket ar bei-•	
der for å om set te dis se til hand ling
Gi en vur de ring av re sul ta te ne som  •	
er opp nådd
Opp ly se om for vent nin ger til det te •	
ar bei det frem over

Rap por te rings kra ve ne skal gjel de for børs-
no ter te fore tak, all menn ak sje sel ska per, 
ban ker, fi nan sie rings fore tak og mor sel skap 
i fi nans kon sern – de fore ta ke ne som reg-
nes som sto re fore tak etter regn skaps lo ven.

Det kan gis for skrif ter om at rap por te ring 
un der FNs Glo bal Com pact el ler i hen-
hold til the Glo bal Re port ing Initiative 

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 CSRrap 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.

LOV FOR SLAG: Det fore slås at sto re fore tak 
skal rap por te re om hvor dan de iva re tar sitt 
sam funns an svar i års be ret nin gen el ler i en 
egen samfunnsansvarsrapport.
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