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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.

Si vil øko nom, MA i Øko no mi og  
ad mi nist ra sjon
Mar te H. Stab be torp
Se ni or kon su lent, EY
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Lang sik tig in for ma sjons be hov
Sel ska pe nes rap por te ring må til freds
stil le in for ma sjons be ho vet som er 
skapt ute i mar ke det. Når in ves to rer 
vur de rer en ak sje, ser de frem over. En 
måte å de fi ne re det te på, kan være å 
dele sel ska pets ver di inn i fi nan si el le 
ver di er (årets og fjor å rets), stra te gis ke 
ver di er (ty pisk 5–10 år) og lang sik tig 
bæ re kraft i et enda len gre per spek tiv 
(10–20 år). Hvor dan ver di ene til sel
skaper er for delt over dis se ka te go ri
ene, kan sees på som tre va riab ler 
(fi nan si el le ver di er, stra te gis ke ver di er, 
lang sik tig bæ re kraft) i en ver di skap
nings for mel. Hvor dan in ves to rer vil 
vekt leg ge de uli ke in putfak to re ne i 
for me len for sin in ves te rings stra te gi, 
vil va ri e re fra in ves tor til in ves tor.

Den år li ge rap por te rin gen gir le del sen 
og sty ret mu lig he ten til selv å pre sen
te re sin vi sjon for lang sik tig ver di skap
ning og slik på vir ke ord skif tet om eget 
sel skap. Tek no lo gi, geo po li tikk, so si a le 
kon trak ter, be drifts kul tu rer og ikke 
minst kli ma end rin ger vil på vir ke sel
ska pe ne på lang sikt, noe som gjør det 
vik tig for in ter es sen ter å for stå hvor
dan stra te gis ke be slut nin ger tar hen syn 
til dis se Xfak to re ne. Hvor dan sel ska
pet al lo ke rer sin ka pi tal og hvil ke stra
te gis ke sig na ler de sen der gjen nom 
års bo nus til le del se og sty re, kan også 
være and re må ter å kom mu ni se re den 
lang sik ti ge ver di en i sel ska pet på. Sagt 
på en an nen måte, sel ska pet må for stå 
hvor dan de på vir kes av om gi vel se ne, 
og hvor dan sel ska pet selv på vir ker 
om gi vel se ne.

Må ling og rap por te ring av  
ver di skap ning
I takt med be ho vet for mer rap por te
ring på lang sik tig ver di skap ning blir 
det også sta dig vik ti ge re for in ter es 
senter at in for ma sjo nen er re le vant og 
ef fek tivt for mid let. Kon sis tens, re le
vans og sam men lign bar het er nøk kel
ord i rap por te ring av ikkefi nan si el le 
tall.

Kon sis tens for di inn hol det er vik tig og 
må kun ne ve ri fi se res. Det er stør re 
usik ker het knyt tet til ikkefi nan si el le 
tall som må hånd te res og kva li te ten 
må økes. Re le vans hand ler om at sel

ska pe ne må rap por te re på det som er 
re le vant for sel ska pet. Ett eks em pel 
kom mer fra opp dretts næ rin gen, som i 
man gel på tro ver di ge in di ka to rer gikk 
sam men og etab ler te Glo bal Sal mon 
Ini tia ti ve med et fel les sett med  
bran sje re le van te in di ka to rer, nett opp 
for å få den re le van sen som var nød
ven dig.

Sam men lign bar het blir ofte sett på som 
den stør ste ut ford rin gen når det kom
mer til ikkefi nan si el le tall. Det må 
være mu lig å sam men lig ne re sul ta ter 
på tvers av lig nen de sel ska pet, og her 
kom mer stan dar der som Glo bal 
Re porting Ini tia ti ve (GRI) inn. GRI er 
om dis ku tert for di in di ka to re ne er 
svært spe si fi ser te i må ten de skal 
be nyt tes på og ikke alle sel ska pe ne ser 
ver di en av å rap por te re på in di ka to
re ne ak ku rat slik GRI kre ver. For sam
men lign bar he tens skyld er der imot 
dis se spe si fi ka sjo ne ne vik ti ge. Det er i 
den ne sam men hen gen in ter es sant å 
nev ne at sam men lign bar het ikke bare 
er en ut ford ring for ikkefi nan si el le 
tall, den sam me ut ford rin gen job ber 
IASB med når de ser på re sul tat opp
stil lin gen for di «ope ra ting profit» ikke 
rap por te res likt. Et an net for hold når 
det gjel der sam men lign bar het, hand ler 
om tids se ri er. Det er mer re le vant for 
en in ter es sent å se på ut vik ling over 
tid, i ste det for et en kelt tall.

Verdi er i stør re grad på vir ket av  
for hold rundt ei er sty ring, sel skaps-
ledel se og sam funns an svar
Et sel skaps ver di skap ning kan set tes 
opp i en for mel hvor fi nan si ell ver di er 
start punk tet, der et ter kan man leg ge 
til in di rek te øko no misk på virk ning, 
mil jø mes sig på virk ning og so si al 
på virk ning. Ser man på ver di skap ning 
som en hel het på tvers av alle på virk
nin ger, er det mer na tur lig å kre ve at 
sty ret og le del sen er del ak tig i alle de ler 
av sel ska pets på virk ning. I IFRSre gel
ver ket job bes det med hvor dan det te 
skal gjø res gjen nom «Bet ter 
Communications»ini tia ti vet. I regn
skaps lo ven pre sen te res det te i §3.3 a 
og c. In gen av dis se er nev ne ver dig 
an ner le des enn kra ve ne om rap por te
ring på le del ses til nær ming («Manage
ment ap proach») som stil les av GRI. 

Kra vet kan opp sum me res som fire 
spørs mål:
• Hvor for er et tema vik tig?
• Hva gjor de vi i året som gikk?
• Hvor dan vur de rer vi re sul ta te ne i 

året som gikk?
• Hva gjør vi frem over?

Vi de re er det vik tig at sel ska pe ne er 
gode til å vel ge te ma er som fak tisk er 
vik ti ge for sel ska pet på kort og lang 
sikt. Det hand ler om å etab le re stra te
gisk re le vans og for ank ring i hele sel
ska pet. På den må ten kan man etab
le re mål, sty rings me ka nis mer og rap
por te ring som igjen bi drar i den lang
sik ti ge ver di skap nin gen i sel ska pet.

Ut ford rin ger i rap por te rin gen
Det er ut ford rin ger knyt tet til rap por
te ring av ikkefi nan si ell in for ma sjon. 
Det er blant an net knyt tet usik ker het 
til den, en usik ker het som kan re du se
res et ter hvert som rap por te rin gen blir 
mer mo den. Noe in for ma sjon er sen si
tiv, som for eks em pel mi no ri tets bak
grunn, el ler det kan være at sel ska pe ne 
ikke øns ker å rap por te re om noe for di 
det kan være øde leg gen de for sel ska
pets re nom mé. På sam me måte som 
for al ter na ti ve re sul tat mål (APM’er) i 
fi nans regn ska pet, er det også et til lits
gap mel lom sel ska pet og bru ker, for di 
sel ska pet har in sen ti ver til kun å in klu
de re for del ak ti ge tall og mål. På sam
me måte som med al ter na ti ve re sul tat
mål vil det være vik tig for sel ska pet å 
fjer ne mest mu lig mis tan ke om mis
bruk ved å være åpne om må le me to der 
og be reg nin ger som er gjort. Eks tern 
ve ri fi se ring kan også bi dra med å tet te 
til litsga pet.

Sel ska pers rap por te ring er en mu lig het 
for sel ska pe ne å dele med om ver den 
hvor dan de inn ret ter seg et ter kli ma
end rin ge ne, noe som gjør rap por te rin
gen til en vik tig are na for in for ma
sjons ut veks ling og nye løs nin ger. Som 
Erik Mamelund, tid li ge re le der i EY i 
Nor den ut tal te det: «Jeg hå per sel ska
pe ne de ler in for ma sjo nen om hvor dan 
de inn ret ter seg et ter kli ma end rin ge ne. 
Ver den tren ger in for ma sjo nen om 
hvor dan de har tenkt – de er de smar
tes te og flin kes te på sine løs nin ger».


