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Års- og bæ re krafts rap por te ring i Norge

Grønn vas king el ler 
mål ba re re sul ta ter?
En un der sø kel se av års- og bæ re krafts rap por ter for Norges 50 stør ste be drif ter ut ført 
av De loit te, vi ser at det sam let sett er få end rin ger fra 2017 til 2018 på kva li te ten av  
rap por te ne, og det er fort satt de stør ste virk som he te ne som har best kva li tet.

Virk som he ter in nen de fles te bran sjer 
en ga sje rer seg i stør re og stør re grad i 
sam funns, kli ma og mil jø spørs mål. 
At det in for me res på en god måte om 
til tak rundt bæ re kraft og sam funns an
svar, er der for vik tig for alle bru ker ne 
av in for ma sjo nen (fi nans mar ke de ne, 
in ves to rer, kun der, sam ar beids part
ne re, an sat te og and re in ter es sen ter). 
Dis se in ter es sen te ne øns ker be vis på 
kon kre te til tak og for bed ring over tid. 
Virk som he te ne må med and re ord 
mene noe med sine ut sagn, og kom
mu ni ka sjo nen må være i over ens stem
mel se med de til ta ke ne som fak tisk 
gjen nom fø res. Det er da en for vent
ning at rap por te rin gen til virk som he
te ne gjen spei ler det te en ga sje men tet.

Få for bed rin ger fra fjor å ret
Årets un der sø kel se vi ser at re sul ta te ne 
er til nær met iden tis ke med til sva ren de 
ana ly se av 2017rap por te rin gen. Fler
tal let har valgt å hol de års rap por ten 
re la tivt uend ret fra året før. Ved å sam
men lig ne funn fra rap por te rin gen for 
2018 med re sul ta te ne fra fjor å rets 
un der sø kel se ser vi at nors ke virk som
he ter har de sam me ut ford rin ge ne 
knyt tet til in te grert rap por te ring. Blant 
an net ser vi at nors ke virk som he ter på 
det jev ne ikke kom mu ni se rer hvil ke 
eier og sty rings prin sip per som lig ger 
til grunn ut over an be fa lin ge ne til 
NUES (Norsk ut valg for ei er sty ring og 
sel skaps le del se). Vi ser også ty de li ge 
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Analyse av Norges 50 største virksomheter
Deloitte har for andre år på rad analysert års og bærekraftsrapporter for 
Norges 50 største virksomheter. Vi har kartlagt hvilken posisjon integrert 
rapportering og bærekraftsrapportering har i norsk næringsliv. Basert på 
undersøkelsene er det mulig å vurdere hvor norske bedrifter befinner seg i 
overgangen fra tradisjonelle årsrapporter med ensidig finansielt fokus til mer 
integrerte og helhetlige rapporter hvor bærekraft utgjør et sentralt element.

Undersøkelsen baserer seg på de siste tilgjengelige rapportene. For å vurdere 
de ulike delene av virksomhetenes rapportering har vi tatt utgangspunkt i 15 
kriterier, hvorav syv av kriteriene baserer seg på såkalte veiledende prinsipper, 
mens de resterende åtte baserer seg på innholdselementer. Disse kriteriene er 
en del av IRrammeverket. Vi har klassifisert virksomhetene i fire kategorier 
basert på hvor langt de har kommet i utviklingen knyttet opp mot prinsip
pene for integrert rapportering. Vurderingene er kvantifisert i henhold til 
kriteriene i vår metodikk. Vi har også valgt å se på andre faktorer, for eksem
pel hvorvidt det foreligger spor av involvering fra styret, foreligger ekstern 
bekreftelse av informasjon og utarbeides en GRIrapport. 
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ut ford rin ger knyt tet til in ter es sent dia log og hen vis nin ger til 
re le vant ram me verk i rap por te rin gen.

Det er imid ler tid verdt å mer ke seg at nors ke virk som he ter 
er blitt noe bedre til å be skri ve frem tids ut sik ter.

Mang len de struk tur
Man ge rap por ter er pre get av ustruk tu rert in for ma sjon, 
gjen ta kel ser og en kom pli sert opp byg ging uten en rød tråd. 
De er også unød ven dig lan ge. In for ma sjo nen i de uli ke rap
por te ne er om fat ten de og de tal jert, men det er van ske lig å 
finne og for stå sam men hen gen – nem lig hva virk som he ten 
vil, hvor dan den vil opp nå må le ne sine og hvor dan både 
virk som het og om gi vel ser på vir kes av virk som he tens stra
te gi.

Også Norges ti stør ste virk som he ter har ut ford rin ger knyt
tet til sam men heng i rap por te rin gen og pre sen ta sjo nen av 
fi nan si el le og ikkefi nan si el le re sul ta ter. Ut ford rin ge ne er 
med and re ord re la tivt uav hen gig av stør rel se.

Det er også verdt å mer ke seg at gjen nom snitt lig leng de på 
års rap por te ne er 151 si der. Om fat ten de rap por ter, ofte på 
over 200 si der, vil nød ven dig vis opp fyl le krav for både vei le
den de prin sip per og inn holds ele men ter, men det be tyr ikke 
at rap por te ne er le ser venn li ge el ler in te grer te.

Pub li se rer fle re uli ke rap por ter med uklar sam men heng
Nors ke virk som he ter fort set ter å pub li se re fle re enn én rap port. 
Det er også en uklar sam men heng mel lom in for ma sjon fra 
bæ re krafts og samfunnsansvarsrapporter og den fi nan si el le 
rap por te rin gen. Un der ti pro sent av de 50 stør ste nors ke virk
som he te nes års og bæ re krafts rap por ter har spor av sty rets 
in vol ve ring ut over regn skaps lo vens krav.

Bud ska pet virk som he ten øns ker å for mid le kom mer kla re re 
frem ved å in te gre re in for ma sjo nen i en kom bi nert års og 
bæ re krafts rap port, frem for å pub li se re to el ler fle re rap por ter 
med over lap pen de og gjen ta ken de in for ma sjon.

Virk som he ter som tar i bruk GRIstan dar de ne i sin rap por
te ring, opp når ge ne relt en høy ere vur de ring enn virk som he
ter som ikke rap por te rer et ter dis se stan dar de ne. Frem for å 
in te gre re in for ma sjo nen, bru kes fle re av stan dar de ne som en 
sjekk lis te.

Det er en klar sam men heng mel lom hvor gode virk som he
te ne vur de res å være på in te grert rap por te ring og om de har 
en GRIrap port. Virk som he ter uten en GRIrap port sco rer 
25 pro sent dår li ge re enn virk som he ter som pub li se rer en 
GRIrap port.

Klar sam men heng mel lom virk som hets stør rel se og kva li-
tet
Re sul ta te ne fra vår un der sø kel se vi ser at det er en klar sam
men heng mel lom virk som he tens stør rel se og gra den av in te
grert rap por te ring. Halv par ten av virk som he te ne i vårt 
ut valg som sco rer høy est i bruk av prin sip pe ne i in te grert 
rap por te ring, til hø rer Norges ti stør ste virk som he ter.

Som i fjor kom mer børs no ter te virk som he ter bedre ut enn 
uno ter te virk som he ter. For uno ter te virk som he ter er det sto re 
sprik i vur de rin ge ne, og det er van ske lig å trek ke noen kla re 
lin jer for det te seg men tet. Mye ty der på at børs no ter te sel ska
per le der an i ar bei det med å ut vik le rap por te rin gen med 
fo kus på bæ re kraft og sam funns an svar.

Sty rets in vol ve ring
Un der ti pro sent av de 50 stør ste nors ke virk som he te nes års 
og bæ re krafts rap por ter har spor av sty rets in vol ve ring ut over 
regn skaps lo vens krav. Dis se virk som he te ne rap por te rer et ter 
GRIstan dar de ne og opp når en høy ere vur de ring på ele men
te ne i in te grert rap por te ring enn det to ta le ut val get. Sty rets 
sig na tur på bæ re krafts rap por ter og an nen in for ma sjon ut over 
års rap port og be ret ning er re la tivt nytt, men vil gi in ter es sen
ter til lit til at sty ret har tatt stil ling til og god kjent in for ma
sjon som kom mu ni se res eks ternt. Det te er også en in di ka sjon 
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Noen utfordringer i rap-
porteringen
 – Nivået på rapporteringen er uendret – få forbedrin

ger fra fjoråret
 – Kompliserte og ustrukturerte rapporter gjør det van

skelig å finne den røde tråden
 – Flertallet av norske virksomheter publiserer flere 

selskapsrapporter med uklar sammenheng
 – Size still matters
 – Det er fortsatt få spor av styrets involvering andre 

steder enn i årsberetningen
 – Verifisering og attestering av ikkefinansiell informa

sjon er en økende trend
 – Reisen starter med interessent og vesentlighetsana

lyser
 – Antallet som omtaler FNs bærekraftsmål øker, men 

få integrerer målene i strategien
 – Til dels store variasjoner mellom bransjer
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på at bæ re kraft og ver di ska ping er på virk som he te nes dags or
den, også på høy es te nivå.

Vi ser også at virk som he ter der sty ret er in vol vert i mer enn 
års be ret ning og regn skap, opp når en høy ere vur de ring på 
ele men te ne i in te grert rap por te ring enn det to ta le ut val get. 
Det te kan være til fel dig, men det er na tur lig å anta at virk
som he ter hvor sty ret sig ne rer på både fi nan si ell og ikkefi
nan si ell in for ma sjon har kom met leng er i å ut vik le et in te
grert tan ke sett og der for også in te grert rap por te ring.

Ve ri fi se ring og at tes te ring av tred je part
Det er pri mært den fi nan si el le in for ma sjo nen som at tes te res 
og ve ri fi se res av en uav hen gig tred je part, men det er en 
øk ning i an tall virk som he ter som også får and re ty per rap
por te ring be kref tet. Det er ikke et lov krav, og der for hel ler 
in gen selv føl ge, at in for ma sjon ut over års be ret ning og års
regn skap at tes te res av en tred je part. In ter es sen ter har imid
ler tid et be hov for til lit til in for ma sjo nen som gis i rap por
te ne for å kun ne ta rik ti ge be slut nin ger ba sert på dis se.

Å ska pe tro ver dig het og til lit til rap por te rin gen blir svært 
vik tig frem over. Til li ten til in for ma sjo nen og rap por te rin gen 
kan byg ges og iva re tas gjen nom at en uav hen gig tred je part 
som, på sam me måte som re vi sor nå be kref ter den fi nan si
el le rap por te rin gen, be kref ter in for ma sjon og nøk kel tall 
som virk som he te ne gir rundt mil jø an svar og bæ re kraft.

Star ter med in ter es sent- og ve sent lig hets ana ly ser
En in ter es sent og ve sent lig hets ana ly se er for man ge virk
som he ter et start skudd og en be gyn nel se på rei sen til en 
in te grert rap port og et in te grert tan ke sett.

Re sul ta te ne fra vår un der sø kel se vi ser at virk som he ter som 
både iden ti fi se rer og ad res se rer in ter es sen te nes be hov, og 
set ter opp en ana ly se over ve sent li ge for hold, sco rer klart 
bedre enn virk som he ter som ikke har en like struk tu rert 
til nær ming.

Av de 15 rap por te rings prin sip pe ne er det alt så im ple men te
rin gen av in ter es sent og ve sent lig hets ana ly se som har mest 
å si for rap por te rings kva li te ten. Et fel les trekk blant virk som
he ter med gode in ter es sent og ve sent lig hets ana ly ser er at de 
ak tivt bru ker dis se ana ly se ne vi de re i sin rap por te ring av 
fi nan si ell og ikkefi nan si ell in for ma sjon i års og bæ re krafts
rap por te ne.

FNs bæ re krafts mål
I vår un der sø kel se har 66 % av ut val get valgt ut kon kre te 
mål. For 2017 var det te tal let 50 %. An tal let va ri e rer fra å 
vel ge ett av FNs bæ re krafts mål til hele tolv av må le ne. Det 
er også sto re for skjel ler i hvor dan sel ska pe ne for mid ler hvor
dan de job ber for å rea li se re må le ne.

Det er fri vil lig å in klu de re FNs bæ re krafts mål i års og 
bæ re krafts rap por ter. At 2/3 av virk som he te ne i vårt ut valg 
har valgt seg ut kon kre te mål, kun fire år et ter lan se rin gen, 

er po si tivt. Li ke vel er det stor va ria sjon i hvor dan virk som
he te ne inn ar bei der må le ne og hvor vidt dis se er in te grert i 
den over ord ne de stra te gi en.

Selv om to tred je de ler av de 50 stør ste nors ke virk som he
te ne om ta ler FNs bæ re krafts mål i års og bæ re krafts rap por
ter, be skri ver kun en hånd full at de har in te grert dis se i virk
som he tens stra te gi. Det te un der støt tes av fun ne ne i un der
sø kel sen, som vi ser at virk som he te ne vi har ana ly sert har 
mye å gå på når det gjel der å for mid le virk som he tens ver di
ska ping gjen nom rap por te rin gen.
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Om undersøkelsen
 – Utvalget består av Norges 50 største virksomheter 

rangert etter omsetning, basert på Kapitals oversikt 
over Norges 500 største virksomheter i 2018.

 – Døtre av utenlandske bedrifter er ekskludert fra 
populasjonen, da flere av disse bedriftene viser til 
rapporter på konsernnivå

 – I tilfeller hvor norske mor og datterselskaper inngår 
i populasjonen, har vi valgt ut driftsselskapet

 – Rapportene må være offentlig tilgjengelige for alle 
interessenter for å bli vurdert

 – Bedrifter som utelukkende rapporterer etter 20F 
inngår ikke som en del av utvalget

 – Metodikk i henhold til Deloittes IR Maturity 
Re search Model har blitt benyttet i vurderingen, og 
danner grunnlaget for våre vurderinger
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Va ria sjo ner mel lom bran sjer
I vår ana ly se har vi klas si fi sert de 50 stør ste nors ke virk som
he te ne i en til hø ren de bran sje ba sert på Ka pi tals lis te, og 
vur dert dis se mot det to ta le ut val get. Det er her verdt å 
mer ke seg at ut val get ikke er sta tisk, da noen av de mind re 
virk som he te ne i ut val get har falt ut av lis ten mens and re har 
kom met inn.

Vi ser at det også i år er sto re va ria sjo ner mel lom bran sje ne. 
Bank og fi nans, samt olje, gass og kraft kom mer best ut. For 
beg ge bran sje ne har rap por te rings kva li te ten blitt bedre sam
men lig net med fjor å ret.

Fel les nev ne ren for dis se bran sje ne er at de al ler beste virk
som he te ne er flin ke til å be skri ve de iden ti fi ser te ve sent li ge 
for hol de ne og knyt te dis se opp mot både or ga ni sa sjo nen, 
dens eks ter ne om gi vel ser og frem tids ut sik ter. Fem av de ti 
stør ste nors ke sel ska pe ne til hø rer bank og fi nans el ler olje, 
gass og kraft.

Integrert rapportering
Selv om ikke alle virksomheter forholder seg til inte
grert rapportering som et rammeverk, mener vi at prin
sippene og elementene i integrert rapportering gir en 
god indikasjon på hvor modne de er i sin helhetlige 
rapportering av ikkefinansielle og finansielle resultater. 
Integrert rapporteringrammeverket, utviklet av Inter
national Integrated Reporting Council (IIRC), er ment 
å veilede virksomheter i rapporteringen av finansiell og 
ikkefinansiell verdiskaping over tid. Integrert rapporte
ring defineres som «konsis informasjon og kommunika
sjon om hvordan organisasjonens strategi, styringsmo
deller, finansielle og ikkefinansielle resultater og frem
tidsutsikter legger til rette for verdiskaping på kort, 
mellomlang og lang sikt».

Ver di en av ikke- 
fi nan si ell rap por te ring
I takt med at ver den end rer seg, end res også in ter es sen ters be hov for in for ma sjon. Vi ser 
ut vik ling i at de mo der ne ka pi tal mar ke de ne kre ver mer lang sik tig in for ma sjon og stil ler 
høy ere krav til sel ska pers må ling og rap por te ring. Ikke-fi nan si ell rap por te ring blir sta dig 
vik ti ge re for sel ska per.

På EYs år li ge Børs og IFRSkon fe
ran se var års rap por ten som kom mu ni
ka sjons verk tøy et av ho ved te ma ene, og 
det ble stilt tre på stan der om be slut
nings re le vant in for ma sjon i mo der ne 
ka pi tal mar ke der:
1. Da gens rap por te ring dek ker ikke 

in ter es sen te nes lang sik ti ge in for ma
sjons be hov.

2. Må ling og rap por te ring av ver di i 
fi nans regn ska pet re flek te rer ikke 
hvor dan den ne ska pes.

3. Verdi er i stør re grad på vir ket av 
for hold rundt ei er sty ring, sel skaps
le del se og sam funns an svar.

På stan de ne ble stilt med bak grunn i 
International Ac count ing Stan dards 
Board (IASB) sin «Bet ter com mu ni ca
tions»agen da. Fi nans regn ska pet har 
tra di sjo nelt hatt én in ter es sent å for
hol de seg til – in ves to ren. Bæ re krafts
rap por te ne der imot, har hatt ut ford
rin gen med at de har for man ge in ter

es sen ter. Når in ves to rer nå i øken de 
grad er opp tat te av ikkefi nan si ell 
in for ma sjon, både for di kli ma ri si ko 
blir mer sen tralt og kun de nes kun der 
et ter spør ikkefi nan si ell in for ma sjon, 
mins ker ga pet mel lom rap port ty pe nes 
in ter es sent hen syn. For å fort satt være 
re le vant har IASB nå tatt hen syn til 
den ne ut vik lin gen. Det sam me gjel der 
også for sel ska per og de res rap por te
ring. Ne den for går vi gjen nom de uli
ke på stan de ne i IASBs agen da i en 
dis ku sjon om ver di en av ikkefi nan si ell 
rap por te ring.
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