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Executive summary 
The subject of this Masters thesis is assurance on Corporate Social Responsibility (CSR) reports 

and especially if and how the financial auditor is a suitable assurance provider for this type of re-

ports. 

 

The main question I seek to answer is: 

Which possibilities, advantages and disadvantages does the financial auditor have in the market 

for assurance on CSR reports compared to alternative assurance providers? 

 

To find the answer for this question I have tried to explain what CSR reporting is and how it can 

be assured. I have also explained the relevant laws and regulation on this subject - both Danish and 

International. Then I have described the most significant guidelines for reporting and assuring 

CSR reports. 

 

To find out what the market for CSR assurance looks like at the moment I have also conducted an 

empirical survey, checking 36 CSR reports from 15 European countries, in order to find out who 

the preferred assurance provider is, and how they state their opinion on the reports. The result of 

this survey was not surprisingly, that the “Big 4” accounting firms are still the preferred assurance 

provider. This is by the way in accordance with statistics from other sources on this matter. 

 

Last but not least I list some pros and cons, for and against the financial auditor as assurance pro-

vider for CSR reports. 

 

My conclusion is that the financial auditor in all materiality is as well equipped as any other assur-

ance provider, especially based on the experience, business understanding and structured approach 

already in place in the auditing profession. The auditor may also have to rely on work carried out 

by experts on the subject matter, but these specialists already are in place in the big accounting 

firms. Based on this, I find no reason why the big accounting firms shouldn’t continue to be mar-

ket leaders for many years to come.  
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1 Indledning 
De senere år er der sket store forandringer i virksomhedernes fokus angående årsrapporter og an-

dre rapporter. Tidligere var årsrapporten typisk en statusrapport, hvor man redegjorte for virksom-

hedens historiske økonomiske resultater. Dette er naturligvis stadig en meget vigtig del af årsrap-

porten, da de fleste juridiske enheder qua lovgivning er forpligtet hertil. De generelle tendenser i 

rapportering er dog, at man i stigende grad flytter fokus til at være mere fremadrettet. Dette giver i 

sagens natur større plads til mere narrative eller ikke-finansielle rapporter. 

 

Hovedformålet med virksomhedens eksterne rapportering er – nu som før – at opbygge tillid til 

virksomheden blandt dennes interessenter. Den væsentlige forskel er dog, at hvor interessenterne 

før skulle træffe sine beslutninger ud fra en beskrivelse af virksomhedens økonomiske resultat og 

finansielle stilling alene, så er der nu en bred vifte af ikke-finansielle oplysninger tilgængelige. 

Man kan således sige, at fokus er flyttet fra i høj grad at være en beskrivelse af fortiden, til at være 

– om ikke en beskrivelse af fremtiden – så en anskueliggørelse af virksomheden, ud over de direk-

te økonomiske aspekter, som – alt andet lige – giver interessenterne et bedre grundlag til at basere 

sine beslutninger på. 

 

Dette stiller naturligvis også nogle andre krav til revision/verifikation af virksomhedernes årsrap-

port(er), det være sig finansielle og/eller ikke-finansielle. Man kan dog forestille sig, at der kan 

være fordele ved metoder der bygger på erfaringerne fra finansiel revision i forhold til andre til-

gange til verifikation, der stammer fra audit af ledelsessystemer og specielt udviklede metoder, der 

er set på markedet. Derfor er det interessant for revisorer at vurdere dette nye marked. Hvilke for-

dele og ulemper har verifikationsmetoder der bygger på den finansielle revisions grund? Hvordan 

vil konkurrencesituationen blive for os som revisorer på markedet?   
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2 Problemafklaring 

2.1 Emnebegrundelse 

Der har som sagt de senere år i stigende grad været fokus på de mere utraditionelle aspekter af 

virksomheders årsrapporter, det være sig miljø (i bred forstand), socialt ansvar, etiske og moralske 

problemstillinger m.v. 

 

Bæredygtighedsrapportering er et af de emner, som de senere år i stigende grad er blevet en del af 

såvel danske som udenlandske virksomheders overvejelser i forbindelse med aflæggelse af års-

rapport. Af en eller anden grund synes det ikke helt at være slået igennem i Danmark i så høj grad, 

som mange havde forventet. Årsagerne til dette kan være flere, og jeg vil i denne afhandling også 

komme ind på, hvad dette kan skyldes. 

 

Grunden til, at jeg har valgt at skrive om dette emne er, at jeg har en formodning om, at flere og 

flere virksomheder fremover vil vælge at udarbejde en årlig bæredygtighedsrapport, og at det med 

tiden kan blive næsten lige så naturligt som at der udarbejdes et finansielt årsregnskab.  

 

Dette er selvfølgelig en formodning, som kun kan stå for min egen regning. Det ligger dog fast, at 

der i givet fald kan opstå et potentielt stort marked for verifikation af disse rapporter. I modsæt-

ning til verifikationen af det finansielle regnskab, hvor de statsautoriserede og registrerede reviso-

rer har en slags ”monopol”, vil der her være ”frit slag” for enhver assurance provider1 at komme 

ind i billedet som verificerende myndighed, dog selvfølgelig afhængigt af hvordan lovgivning, 

vejledninger o.l. fremover vil blive skruet sammen. 

 

Uanset om min formodning holder stik, eller ej, så kan det være relevant for de potentielle assur-

ance providers, at vurdere hvordan de hver især er rustet til at indtage dette potentielle marked. 

 

Da jeg er ansat i et større revisionsfirma, er det naturligt for mig, især at sætte fokus på hvilken 

rolle den finansielle revisor evt. kan komme til at spille i denne forbindelse. Denne afhandling vil 

derfor tage udgangspunkt i revisors rolle, dvs. både som person/funktion og i bredere forstand som 

                                                
1 En “assurance provider” skal her forstås i bredeste forstand, dvs. som enhver person, organisation eller myndighed, 
der tilbyder verifikation af finansielle og ikke-finansielle rapporter. 
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revisionsfirma. Dette i modsætning til andre assurance providers, som typisk ikke vil være under-

lagt de samme lovgivningsmæssige krav. 

 

2.2 Problemformulering 

Det er derfor interessant at finde ud af hvordan de traditionelle revisor(firma)er er rustet til at løse 

denne opgave – set i forhold til alternative verifikationsinstanser. Det leder mig til følgende pro-

blemformulering: 

 

Hvilke muligheder, fordele og ulemper foreligger der for revisor i forbindelse med verifikation 

af bæredygtighedsrapporter, set i forhold til andre ”assurance providers”? 

 

For at finde frem til svaret på ovennævnte spørgsmål vil jeg søge at svare på følgende under-

spørgsmål: 

1. Hvad kendetegner en bæredygtighedsrapport og hvilke faktorer er afgørende i forbindelse 

med verifikationen heraf? 

2. Hvilke regnskabsbrugere er der til bæredygtighedsrapporter og hvad forventer de af en veri-

fikation? 

3. Hvilke aktører er der på markedet for verifikation af bæredygtighedsrapporter - nu og i frem-

tiden? 

4. På hvilke punkter skiller revisor sig ud i en sådan grad, at det kan anses som en komparativ 

fordel i forhold til alternative verifikationsinstanser? 

 

2.3 Afgrænsning 

Da det primære formål med denne afhandling er, at undersøge markedet for verifikation af bære-

dygtighedsrapporter, vil jeg kun i begrænset omfang redegøre for selve udarbejdelsen af sådanne 

rapporter og de mange overvejelser dette kan give anledning til. For at ”kridte banen op” vil jeg 

dog kort beskrive de kriterier og principper, der skal være opfyldt for at få et så godt udbytte som 

muligt af rapporten, og dermed også af verifikationen af denne. 

 

Derfor vil jeg heller ikke i min empiriske undersøgelse tage stilling til kvaliteten af de bæredygtig-

hedsrapporter, der indgår i undersøgelsen, men kun hvordan den givne assurance provider forhol-

der sig til den. 
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2.4 Formål og målgruppe 

Formålet med denne afhandling er først og fremmest at belyse fænomenet bæredygtigheds-

rapportering med særlig fokus på verifikationen heraf. Der vil i den forbindelse blive taget ud-

gangspunkt i den traditionelle finansielle revisor, og hvorledes denne er rustet til at revide-

re/verificere og påtegne bæredygtighedsrapporter eller årsrapporter hvori en bæredygtighedsrap-

port indgår som en integreret del. 

 

Målgruppen for nærværende kandidatafhandling er, foruden censor og vejleder, især studerende og 

andre med interesse for bæredygtighedsregnskaber og verifikation af ikke-finansielle rapporter. 

  

2.5 Begrebsafklaring 

Bæredygtighedsrapportering 

Både miljømæssige problemstillinger og socialt ansvar har de senere år i stigende grad optaget bå-

de privatpersoner og virksomheder, og deraf er der udsprunget en række ikke-finansielle rapporte-

ringsformer; Etiske regnskaber, Miljøregnskaber, Grønne regnskaber, Bæredygtighedsregnskaber, 

Social-Etiske regnskaber, Stakeholderregnskaber, med flere. Fælles for alle disse rapporterings-

former er, at de hver især overlapper en eller flere af de andre former, og det har givet anledning 

misforståelser og forvirring omkring hvad de enkelte rapporteringsformer egentlig står for og in-

deholder.  

 

Det engelske begreb Corporate Social Responsibility (CSR) bliver, delvis med rette, undertiden 

anvendt som en fællesbetegnelse for disse forskellige typer rapporter. Efter min mening er CSR og 

bæredygtighedsregnskaber det samme, men for at undgå misforståelser, har jeg valgt konsekvent 

at bruge ordene bæredygtighed og bæredygtighedsrapportering om denne type rapporter. 

 

Bæredygtighedsrapportering har tidligere gået under navne som; ”virksomheders bæredygtigheds-

ansvar og menneskeretsansvar”, ”stakeholder relations” (som modsætning til shareholder relations, 

altså alene forholdet til aktionærer) og ”virksomheders værdier og etik”. Det er dog efterhånden 

CSR, der anses som den officielle internationale betegnelse, og der er også flere danske virksom-

heder, der anvender denne definition. Direkte oversat ville det danske navn således være "virk-

somheders sociale ansvar". I regeringens CSR handlingsplan fra maj 2008 kalder de det ”Sam-

fundsansvar”.  
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Figur 2.1: Illustration af hvordan bæredygtighed (sustainability) indgår i ”det store billede” 

 
Kilde: Ernst & Young 

 

Det, at CSR anvendes som en mere overordnet fællesbetegnelse for bæredygtighedsrapporter, So-

cial-Etiske rapporter, miljørapporter m.v., er der i sig selv ikke noget i vejen med, da der er mange 

indbyrdes paralleller mellem disse forskellige rapporteringsformer. Jeg har dog valgt at fokusere 

på bæredygtighedsrapportering, blandt andet fordi denne form for regnskaber er ved at finde en 

form, hvorom der er international konsensus, ikke mindst takket være retningslinierne fra Global 

Reporting Intiative (GRI), som jeg kommer nærmere ind på senere.  

 

Undertiden bliver bæredygtighedsrapporter også kaldt rapportering på ”den tredobbelte bundli-

nie”, eller de tre P’er; People, Planet og Profit, da man rapporterer om sociale, miljømæssige og 

økonomiske forhold.  

 

Som det fremgår af beskrivelsen i tabel 2.1, så er den økonomiske bundlinje ikke den samme som 

den traditionelle finansielle. Men man kan også diskutere hvad der egentlig ligger i ”profit” - og 

om det ikke adskiller sig fra blot og bart den økonomiske præstation.  
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Tabel 2.1: Den tredobbelte bundlinje 

Bundlinje Miljø Økonomi Social 
Beskrivelsesfelt Virksomhedens på-

virkning af miljøet 
Virksomhedens øko-
nomiske indvirkning 
på samfundet 

Virksomhedens på-
virkning på samfundet 
i øvrigt 

Indhold Som følge af de be-
grænsede naturlige 
ressourcer som f.eks. 
kul og gas og betyd-
ningen af virksomhe-
dens udledninger til 
omverdenen for en 
bæredygtig udvikling, 
er det afgørende at 
virksomhederne påta-
ger sig et miljømæs-
sigt medansvar 
 
 

Et bæredygtigt sam-
fundsansvar skal have 
tilført økonomiske res-
sourcer for at klare si-
ne forpligtelser. Til-
svarende skal virk-
somhederne være 
økonomisk bæredygti-
ge. Den økonomiske 
bundlinje er således 
ikke den traditionelle 
finansielle, men er ud-
videt i forhold hertil, 
idet der fokuseres på 
de samlede bidrag til 
og fra samfundet, og 
således ikke kun på 
aktionærerne. 

Den sociale bundlinje 
er på en måde en rest 
kategori. Fokus er 
først og fremmest det 
menneskelige aspekt. 
Tanken bag dimensio-
nen er, at et bæredyg-
tigt samfund kræver 
gode sociale forhold. 
Elementerne her er 
derfor menneskeret-
tigheder, arbejdsmiljø, 
etik, og andre sociale 
forhold f.eks. sponso-
rering 

Kilde: Ikke-finansiel regnskabspraksis 2005 

 

Jeg vil i den forbindelse foreslå, at profit under begrebet den tredobbelte bundlinie er økonomiske 

og forretningsmæssige fordele ved at have overskud på den miljømæssige og sociale bundlinie, 

altså forretningsmæssige resultater af bevidst at drive miljømæssigt og socialt ansvar ind i forret-

ningen. 

 

Stakeholders/interessenter 

Bæredygtighedsrapportering vedrører den rapporterende organisations interessenter i bred for-

stand, dvs. både shareholders og stakeholders, men i denne afhandling er begreberne ”interessent” 

og ”stakeholder” anvendt i flæng, og skal medmindre andet er anført ses som synonymer. 

 

2.6 Struktur  

I denne afhandling er der især sat fokus på verifikationen af bæredygtighedsrapporter. Selve ud-

arbejdelsesprocessen af sådanne rapporter og de nærmere omstændigheder i den forbindelse er 

derfor kun behandlet i begrænset omfang. Jeg kommer dog ikke udenom, at redegøre for hvordan 
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en bæredygtighedsrapport er skruet sammen. Dette gøres med henblik på, at kunne redegøre for 

hvordan en sådan rapport kan/skal verificeres.  

 

Figur 2.2: Afhandlingens struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 illustrerer den interne sammenhæng i afhandlingen. Vejen fra problemformulering til 

konklusion går gennem 3 ”blokke”. 

 Bæredygtighedsrapportering (kapitel 3 - 5), hvor der redegøres for hvad bæredygtighed - 

og især rapportering herom - er, hvem der efterspørger denne type rapporter og hvilke ret-

ningslinier og vejledninger der findes på det område. 

 Verifikation (kapitel 6 - 8), hvor der først redegøres for love og vejledninger for verifikati-

on, både generelt og specifikt for bæredygtighedsrapporter. Dernæst fremdrages et par artik-

ler om verifikation af bæredygtighedsrapporter. Sidst, men ikke mindst undersøges praksis 

Revisors muligheder 
 

Problemformulering 

Verifikation 
 

Konklusion 

Bæredygtighedsrapportering 
 

Hvordan  
(Kapitel 5) 

Hvad er?  
(Kapitel 3) 

Praksis 
(Kapitel 8) 

Teori 
(Kapitel 7) 

Regulering 
(Kapitel 6) 

Udfordringer 
(Kapitel 9.3) 

Ulemper 
(Kapitel 9.2) 

Fordele 
(Kapitel 9.1) 

Hvem 
efterspørger? 
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for verifikation af bæredygtighedsrapportering, både i Danmark og internationalt, baseret på 

mine egne empiriske undersøgelser. 

 Baseret på de to første ”blokke” redegøres der for revisors muligheder (kapitel 9) på mar-

kedet for verifikation af bæredygtighedsrapporter. Her er der, set fra revisors synsvinkel fo-

kuseret på tre forskellige områder, nemlig revisors fordele, ulemper og udfordringer, set i 

forhold til alternative assurance providers. 

 

2.7 Metode 

Til belysning af hvilke faktorer, der er af betydning for revision/verifikation af bæredygtigheds-

rapporter vil jeg gennemgå og sammenholde forskellige vejledninger og retningslinjer på området. 

På baggrund heraf vil jeg så analysere i hvilken grad den traditionelle revisor, som funktion, er ru-

stet til at tage vare på verifikationen af denne form for rapporter. 

 

For at klarlægge hvordan verifikation af bæredygtighedsrapporter foregår i praksis, vil jeg foretage 

en undersøgelse af hvordan udvalgte danske virksomheder håndterer denne form for ikke-finansiel 

rapportering. Ligeledes vil jeg undersøge hvordan verifikationen af bæredygtighedsrapporter 

håndteres i udvalgte internationale virksomheder. 

 

2.7.1 Dataindsamling 

I forbindelse med min undersøgelse af hvordan danske og udenlandske virksomheder håndterer 

bæredygtighedsrapportering har jeg indsamlet en større mængde data.  

 

Dataindsamlingen er i denne forbindelse først og fremmest foretaget ved desk research, og har jer 

primært anvendt internettet til at indsamle bæredygtighedsrapporter i elektronisk form fra forskel-

lige lande.  

 

Praksis i Danmark 

Med hensyn til den danske praksis vedrørende bæredygtighedsrapportering, har jeg valgt at foku-

sere på de 25 selskaber der er med i det såkaldte C20 index. Dette er sket på baggrund af følgende 

betragtninger.  
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Undersøgelser viser, at jo mere ikke-finansiel information (af en vis relevans og rigtighed) virk-

somheder tilfører sine investorer, jo mere er de villige til at betale for virksomhedens aktier2, da de 

hermed opnår en større gennemsigtighed og indsigt i virksomhedens forhold og fremtidsudsigter. 

Det taget i betragtning, formoder jeg, at C20 virksomhederne har en større interesse end de fleste, 

at rapportere om bl.a. bæredygtighed.  

 

Derudover har C20 selskaberne en størrelse, der gør det muligt for dem, at igangsætte et så stort 

projekt, som det kan være, at indføre bæredygtighedsrapportering efter internationale standarder. 

Derfor kunne man formode, at de ville være nogle af de første til at gå i gang med et sådant pro-

jekt. 

 

International praksis 

Med hensyn til undersøgelsen af udenlandsk praksis er der især sat fokus på hvordan bæredygtig-

hedsrapporter verificeres og hvem der foretager denne verifikation. I den forbindelse har jeg taget 

udgangspunkt i de rapporter, der er indberettet til Global Reporting Initiative3 (GRI) i 2008.  

 

På GRI’s website er der en liste over de bæredygtighedsrapporter, der er indberettet i 2008. Denne 

bliver løbende opdateret, og jeg har taget udgangspunkt i listen pr. 11. november. På det tidspunkt 

var der i alt indberettet 555 bæredygtighedsrapporter i år.  

 

Jeg har en formodning om, at de mest relevante lande at undersøge, er dem der - rent geografisk -  

ligger tættest på os, da der er en vis sandsynlighed for, at de 

ligner os og/eller påvirker os mere end dem der ligger læn-

gere væk. Derfor har jeg valgt at fokusere på europæiske 

virksomheder og organisationer. Af de 555 rapporter er 289 

europæiske. (Se en liste over de 289 i bilag 2) 

 

De 289 rapporter fordeler sig, som det fremgår af tabel 

2.2, og da formålet er, at undersøge hvordan bæredygtig-

hedsrapporter verificeres og hvem der foretager verifika- 

tionen, har jeg valgt at fokusere på de 46, som er verificeret af ekstern assurance provider4.  
                                                
2 Her henvises der bl.a. til Coloplast-Schroder eksperimentet, som ikke decideret omhandlede bæredygtighedsrappor-
tering, men som viste en betydelig større investeringsvilje ved en større information. Se bilag 1. 
3 Global Reporting Initiative har udarbejdet det mest udbredte framework til bæredygtighedsrapportering. Se afsnit 
5.3.  

Tabel 2.2: Europæiske bære-
dygtighedsrapporter, der er 
indberettet til GRI i 2008. 
 
GRI checked  147 
Third party checked  46 
Self declared  56  
Undeclared   40 
I alt  289 
 
Kilde: Egen produktion, på bag-
grund af data fra GRI 
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Af disse er 10 aflagt på enten spansk, portugisisk, tysk eller hollandsk, som er sprog jeg desværre 

ikke behersker godt nok på professionelt niveau, til at lade dem indgå i analysen. Af praktiske 

grunde er disse derfor sorteret fra. De resterede 36 er aflagt på engelsk, og det er dem, der indgår i 

min undersøgelse.  

 

Dette kan forekomme, som et forholdsvis smalt grundlag at basere undersøgelsen på, men jeg er af 

den opfattelse, at det kan give et billede af hvordan praksis er i landene omkring os, og derved en 

antydning af hvordan praksis bør/kan forventes at være i Danmark. 

 

2.8 Kildekritik 

Da bæredygtighedsrapportering ikke er en eksakt videnskab, og stadig er under konstant udvik-

ling, har jeg ud over ”fysisk litteratur”, så som bøger, tidsskrifter m.m., valgt delvis at støtte mig til 

de i litteraturlisten angivne internetsider. Dette på trods af, at indholdet på disse sider ikke er ”en-

deligt”, idet de jævnligt opdateres og videreudvikles. Jeg har dog i hvert enkelt tilfælde vurderet, 

at de indholdsmæssigt har kunnet bidrage med noget, hvor den tilgængelige videnskabelige littera-

tur i et vist omfang er kommet til kort, netop pga. den konstante udvikling. Ligeledes har jeg i 

hvert enkelt tilfælde vurderet at afsenderen af internet-oplysningerne kan anses som en kompetent 

og troværdig kilde.  

                                                                                                                                                          
4 I bilag 3 ses en oversigt over de 46 organisationer. 
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3 Bæredygtighedsrapportering som koncept 
Bæredygtighed og rapportering herom er ved at etablere sig som en institution i dansk og inter-

national erhvervsliv, og der er en stigende grad af konsensus om hvad bæredygtighed er for en 

størrelse. Dette skyldes ikke mindst, at man både nationalt og internationalt er ved at opnå enighed 

om hvilke vejledninger, begrebsrammer m.v., der skal være ”gældende”.  

 

3.1 Historisk perspektiv 

Den første rapportering om de sociale aspekter af virksomheds virke stammer helt tilbage til star-

ten af det 20 århundrede5. Den kom dog først til sin ret i 1970’erne, som en naturlig konsekvens af 

den tids heftige debat om virksomheders samfundsansvar samt en spirende miljøbevidsthed.  

Mange af disse første Sociale rapporter bar dog mere præg af at fungere som PR for den rapporte-

rende virksomhed.  

 

Og som en slags pendant til vore dages verifikation udførte den britiske lobby organisation, Social 

Audit Limited i perioden 1973-76 en række ”exposés” på en række større virksomheder. Resulta-

terne blev publiceret i tidsskriftet Social Audit Quarterly. Formålet med denne verifikation var så-

ledes ikke at forsyne selve rapporten med en påtegning, men flere af den tids idealer vedrørende 

gennemsigtighed og pålidelighed kan betegnes som forløber for de rapporteringsprincipper vi bru-

ger i dag. 

 

En af de første forekomster af fænomenerne bæredygtighed, og bæredygtig udvikling, som vi ken-

der det i dag, var i Brundtland-rapporten6 fra 1987, hvor man har følgende definition: 

 

”Bæredygtig udviklingen imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompro-

mis med de fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov." 

 

Brundtland-kommissionens hovedopgave var at gennemgå miljømæssige problemstillinger, men 

andre ikke-finansielle faktorer, såsom social ulighed, stress og sikkerhed på arbejdspladsen bliver 
                                                
5 Owen 2003, p.2 
6 Brundtland-rapporten, med det officielle navn ”Vor fælles fremtid”, blev udgivet i 1987 af World Commission on 
Environment and Development (WCED), som i perioden 1983-87 var en særlig uafhængig kommission under FN, og 
hvis opgave var, ”at gennemgå særlige miljømæssige og udviklingsmæssige problemstillinger i hele verden og gen-
formulere realistiske forslag til en løsning”. Norges tidligere statsminister, Gro Harlem Brundtland var leder af kom-
missionen – deraf navnet! 
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også nævnt, og Brundtland-rapporten er således en af forgængerne for det senere, og mere konkre-

te arbejde med den tredobbelte bundlinje. Dette illustrerer også, at CSR, afhængigt af sammen-

hængen, kan anvendes som samlebegreb for hele den tredobbelte bundlinje, eller for menneske- og 

miljøhensynet, eller alene menneskehensynet, som så kædes sammen med den tredobbelte bundli-

nie dvs. regnskabsføring over ikke blot indtjening, men også for påvirkninger af mennesker og 

miljø.  

 

3.2 Hvorfor er bæredygtighed kommet på dagsordenen? 

Tidligere var en virksomheds eneste formål, at tjene så mange penge som muligt til aktionærerne 

(Shareholders). Dette er for så vidt stadig gældende i dag, men de senere år er udviklingen drejet 

hen imod, at virksomheden ikke længere kun skal stå til ansvar overfor sine Shareholders, men og-

så sine Stakeholders, dvs. andre interessenter udenfor ejerkredsen. Det være sig medarbejdere, 

kunder, interesseorganisationer m.fl. I kapitel 4 nedenfor kommer jeg nærmer ind på hvem der er 

de primære brugere af bæredygtighedsrapporter og hvordan disse identificeres. 

 

Helt generelt gælder det, at jo bedre en virksomhed er til at gøre opmærksom på sine egne fortræf-

feligheder – i bredeste forstand – jo bedre vil den klare sig i konkurrencen med andre tilsvarende 

virksomheder. Man kan derved tiltrække de bedste medarbejdere, gode investorer og gode samar-

bejdspartnere.  

 

Blandt andet viste en undersøgelse7 foretaget blandt ingeniørstuderende i 2006, at 52 % af de ad-

spurgte var af den opfattelse, at virksomhedens sociale ansvarlighed var af ”stor” eller ”meget 

stor” betydning for deres valg af fremtidig arbejdsgiver. Til sammenligning viste den samme un-

dersøgelse, at ”en god løn” kun var marginalt vigtigere (57 %) end socialt ansvar, når de studeren-

de skulle vælge arbejdsgiver.  

 

Dette skulle så, alt andet lige, medvirke til, at disse virksomheder kan udbyde en bedre vare eller 

tjenesteydelse til sine kunder. Således kan man, hvis man bærer sig rigtigt ad, komme ind i en po-

sitiv spiralvirkning, som kan medvirke til hurtigere og mere positiv økonomisk udvikling end el-

lers ville være tilfældet. 

 

                                                
7 Jf. Wessel: ”Unge ingeniører vægter social ansvarlighed højt” 
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De senere år er der kommet en stadig større fokus på miljøet og på hvordan vi behandler vores 

omgivelser – nu og i fremtiden. Det er derfor næppe overraskende, at bæredygtighedsrapportering 

de senere år er blevet en fast del af både danske og udenlandske virksomheders afrapportering. 

 

Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at dagsordenen for bæredygtighedsrapporter de senere år 

i høj grad er blevet rettet mod de globale klimaproblemer og der pågår en diskussion om faren for 

at ”tabe” andre miljømæssige udfordringer og hele den sociale og etiske dimension i rapporterin-

gen om bæredygtighed. 

 

Det er med årene blevet mere og mere udbredt, at især de større virksomheder udarbejder meget 

omfangsrige finansielle årsrapporter, hvor man skriver side op og side ned om alt fra hvilke forsk-

nings- og udviklingsprojekter man er i gang med til hvordan man har udformet en politik for at til-

godese sine ældre medarbejdere. Der har således været rapporteret en del om både miljømæssige 

og sociale faktorer, men det har typisk været tale om en ustruktureret form og som regel er der og-

så tale om ret subjektiv information, hvor virksomheden forsøger at vise sig fra sin bedste side. 

 

I modsætning hertil, er formålet med en egentlig bæredygtighedsrapport, at foretager en mere sy-

stematisk og forholdsvis objektiv vurdering af de faktorer, som i større og mindre grad har betyd-

ning for virksomheden og dennes interaktion med sine interessenter. 
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4 Hvem efterspørger bæredygtighedsrapporter? 
For at det skal give mening, at udarbejde bæredygtighedsrapporter, er det nødvendigt, at der er no-

gen, der efterspørger disse. Ligeledes er det en nødvendighed, at den verifikation, som revisor eller 

en anden ekstern part foretager af rapporten og erklærer sig om, tilfører rapporten en eller anden 

form for værdi.   

 

Det er derfor yderst relevant at finde ud af hvem det er, der efterspørger bæredygtighedsrapporter, 

hvad de forventer af verifikationen samt hvilken værdi en eventuel verifikationserklæring har for 

disse brugere. Så længe der ikke er lovkrav om, at virksomhederne skal udarbejde bæredygtig-

hedsrapporter, er denne efterspørgsel jo en af de vigtigste ”drivere” for at der overhovedet kan væ-

re et marked for verifikation. 

 

Men for at kunne identificere brugerne må man nødvendigvis først finde ud af hvad en bæredyg-

tighedsrapport egentlig kan bruges til. 

 

4.1 Bæredygtighedsrapportering har flere dimensioner 

Når en virksomhed arbejder med – og rapporterer om – bæredygtighed, omfatter dette typisk en 

kontinuerlig proces, der med jævne mellemrum munder ud i en ekstern bæredygtighedsrapport. 

Man kan derfor sige, at det, at udarbejdelsen af en bæredygtighedsrapport har flere dimensioner.  

 

4.1.1 Bæredygtighedsrapportering som ledelsesværktøj 

Bæredygtighedsrapportering er ikke et egentligt ledelsesværktøj, men det kan den forudgående 

proces, hvor ledelsen kortlægger de enkelte indsatsområder og de mål der skal nås på de enkelte 

områder, dog beskrives som. Og på trods af, at der både i lovgivning, vejledninger og i virksom-

hedens natur er en række områder, som man er ”nødt til” at rapportere om – eller i hvert fald har 

svært ved at komme udenom – så har ledelsen her rige muligheder for at øve indflydelse på valg af 

fokus og tilhørende indsats på de enkelte områder. Det kan derfor altid diskuteres hvorvidt en bæ-

redygtighedsrapport giver et realistisk og objektivt billede af virksomheden, eller den i større eller 

mindre grad er en positiv fordrejning af fakta, der mere tjener som ”salgsfremmende” materiale for 

virksomheden udadtil. 
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Det skal dog bemærkes, at denne dimension kan være vanskelig at administrere, fordi der er et utal 

af parametre, der skal/kan styres på.  

 

Der pågår dog p.t. en international diskussion om ”bæredygtighedsledelse”, der blandt andet er 

mundet ud i udarbejdelsen af udkast til en ISO guideline standard 26000 om CSR ledelse. På det 

internationale niveau er man enedes om at nøjes med at udgive en ISO guideline og ikke en direkte 

ledelsesstandard i forlængelse af de gældende standarder for miljøledelse (ISO 14001) og ar-

bejdsmiljøledelse (OHSAS 18000). Dog har man i den danske standardiseringsorganisation 

(Dansk Standard) har man besluttet at udarbejde en sådan ledelsesstandard, som virksomheder kan 

blive certificeret efter. 

 

4.1.2 Bæredygtighedsrapportering som dialogværktøj 

Flere af de ikke-finansielle rapporteringsformer overlapper som sagt hinanden. Og selv om bære-

dygtighedsrapportering ikke er et dialogværktøj, som sådan, så kan både den proces der ligger for-

ud for afrapporteringen, og reaktionerne efter publicering af en rapport, med fordel inddrage virk-

somhedens interessenter i en dialog omkring hvilke aspekter, der er af særlig betydning for om-

verden. På den måde kan bæredygtighedsrapporteringen også indeholde den stakeholder-dialog, 

som man genkender fra andre ikke-finansielle rapporteringsformer, såsom social-etisk rapporte-

ring. 

 

Dialogdimensionen bringer virksomheden i bedre kontakt med sine interessenter og omgivelser, så 

den har et bedre grundlag for forretning 

 

4.1.3 Bæredygtighedsrapportering som rapporteringsværktøj 

Det er dog i forbindelse med afrapportering overfor virksomhedens interessenter, at bæredygtig-

hedsrapportering først og fremmest finder anvendelse. Den fungerer således også som et rapporte-

ringsværktøj, der fungerer som en profilering af virksomheden udadtil. Dette må anses som en 

meget væsentlig funktion, da det på længere sigt kan medføre en betydelig værdistigning for virk-

somhedens aktier. Dette skyldes blandt andet, at potentielle investorer dermed får et bedre og mere 

dybdegående indblik i virksomheden, og derfor vil være villige til at betale mere for at investere i 

den! 
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Arbejdet med bæredygtighed indgår også i virksomhedens samlede risikostyring8, idet man ved en 

bevidst og målrettet indsats med hensyn til sociale, miljømæssige og samfundsøkonomiske aspek-

ter eksempelvis kan skabe sig et godt omdømme, samtidig som man har bedre mulighed for at væ-

re på forkant med udviklingen, og derved have bedre mulighed for at komme ”uventede” hændel-

ser i forkøbet. 

 

Man skal dog være opmærksom på, at rapporteringsdimensionen er mere udviklet end ledelsesdi-

mensionen, hvilket betyder, at det i sig selv kan føre til en risiko at rapportere om bæredygtig-

hedspræstationer, da man ikke selv har ”styr på” disse præstationer, og de kan pludselig give et 

meget negativt billede af virksomheden. 

 

I denne forbindelse skal man også holde sig for øje, at bæredygtighedsrapportering i en vis grad 

kan fremstå som en form for reklame og branding af virksomheden, hvilket kan skabe troværdig-

hedsproblemer. Dette kan mere end så meget andet være en ”driver” for krav/behov for verifikati-

on.  

 

4.1.4 Hvordan identificeres de væsentlige interessenter 

Da de rapporterende virksomheder er meget forskellige, både med hensyn til størrelse, beliggen-

hed, organisation, m.v., er det også meget individuelt hvilke interessenter, der er væsentlige for de 

enkelte virksomheder. Og netop identifikation af de relevante interessenter må siges at være et af 

de mest fundamentale ”øvelser” i forbindelse med bæredygtighedsrapportering.  

 

Dette bliver der også lagt vægt på i de fleste vejledninger og standarder for udarbejdelse og verifi-

kation af bæredygtighedsrapporter. Det kan eksempelvis nævnes, at i førnævnte udkast til en ISO 

26000 vejledning/standard er der et særskilt afsnit om identifikation af og engagement med stake-

holders. 

 

Stakeholders eller interessenter identificeres sædvanligvis som alle organisationer og individer, der 

med en vis sandsynlighed vil blive påvirket af den rapporterende virksomheds handlinger. Da det-

te er en meget bred definition, vil der i de fleste tilfælde være mange forskellige stakeholders i en 

virksomhed. Der vil også typisk være forskellige typer interessenter, der har forskelligartede og 

modsatrettede interesser. Der kan sågar være interessenter, der i sig selv har modsatrettede interes-
                                                
8 Ikke-finansiel regnskabspraksis 2005, p. 192 
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ser. Der kan f.eks. nævnes, at lokalsamfundet både kan have en interesse i at der skabes og bevares 

arbejdspladser, men samtidig også en interesse i, at undgå luftforurening o.l. i forbindelse med 

produktion. 

 

Figur 4.1 Eksempel på rapporteringsproces med stakeholder-dialog 

 
Kilde: Copenhagen Charter (fra Building Stakeholder Relations - Auditor circle, 1999) 

 

I udkastet til ISO 26000 foreslås at den rapporterende organisation kan identificere sine relevante 

stakeholdere ved at stille sig selv en række specifikke spørgsmål9, som f.eks. ”Hvem har man en 

juridisk forpligtelse over for?” og ”Hvem kan/vil blive positivt eller negativt påvirket af organisa-

tionens aktiviteter?”.  

 

                                                
9 Draft ISO 26000: Guidance on Social Responsibility, Working Draft 4.2, afsnit 5.3.2 
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På baggrund af bl.a. svarene på disse spørgsmål kan virksomheden så klarlægge hvem der er deres 

interessenter, og hvor relevante de hver især er i forbindelse med bæredygtighedsrapportering. I 

langt de fleste tilfælde har virksomheden allerede på dette tidspunkt en idé om hvilke berettigede 

forventninger de fleste interessenter har til virksomheden og dennes afrapportering, bl.a. på bag-

grund af lovgivning og anden regulering, aftaler, kutyme, kulturel baggrund osv. 

 

I nogle tilfælde kan den rapporterende organisation dog med fordel aktivt involvere interessenter i 

processerne vedrørende bæredygtighedsrapportering. Dette gælder især, der hvor der kan forventes 

at være modsatrettede interesser - enten mellem organisationen og en interessent eller mellem for-

skellige interessenter. Ved aktivt at involvere interessenter kan organisationen på forhånd få et 

overblik over de mulige konsekvenser af dens aktioner, og hermed komme utilsigtede og uhen-

sigtsmæssige konsekvenser i forkøbet. Ved at involvere interessenter kan organisationen også ska-

be en større gennemsigtighed, som igen kan medføre, at interessenterne får større tillid til organi-

sationen. 

 

Organisationen bør dog undgå, kun at involvere interessenter med det for øje, at få organisationen 

til at fremstå i et så positivt lys som muligt. Det ville jo ikke give et afbalanceret billede af organi-

sationen, og kan være med til at skabe et ”kunstigt” tillid. 

 

4.2 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående kan man konstatere, at det, at en eller flere af virksomhedens interes-

senter efterspørger bæredygtighedsrapporten, er en af de væsentligste ”drivere” for rapportens ek-

sistensberettigelse. Indirekte giver dette så også eksistensberettigelse til verifikationen af bæredyg-

tighedsrapporter. 

 

Vi kan også konstatere, at for at en bæredygtighedsrapport skal have nogen egentlig værdi, skal 

den først og fremmest fokusere på de rigtige interessenter. Det er derfor en meget vigtig del af ar-

bejdet med bæredygtighedsrapportering, at virksomheden på forhånd gør sig klart, hvilke interes-

senter, der er de væsentligste, og så rapporterer ud fra det.  
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5 Bæredygtighedsrapporteringens form 
Et andet spørgsmål, der trænger sig på, er hvorvidt en bæredygtighedsrapport publiceres som en 

integreret del af den finansielle årsrapport eller den står for sig selv, enten som en supplerende be-

retning til den finansielle årsrapport, eller som en selvstændig publikation.  

 

5.1 Årsregnskabsloven 

Vælger man at lade bæredygtighedsrapporten indgå i årsrapporten som en supplerende beretning, 

og denne publiceres sammen med årsrapporten, så er der som udgangspunkt de samme kvalitets-

krav til bæredygtighedsrapporten, som til resten af årsrapporten, jf. ÅRL § 14, stk. 1. Dette gælder 

eksempelvis med hensyn til årsregnskabslovens generalklausul om et ”retvisende billede”, jf. ÅRL 

§ 9. For så vidt angår supplerende beretninger blev formuleringen for nylig ændret til, at beretnin-

gen skal give ”en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retnings-

linjer for sådanne beretninger”, ÅRL § 9, stk. 5 (tidligere stk. 3)10.  

 

Loven indeholder ikke en definition af ”almindelige anerkendte retningslinjer”, men overlader det 

til praksis og andre offentlige myndigheder at udvikle standarder herfor. Et eksempel på sådanne 

retningslinjer kunne være Sustainability Reporting Guidelines fra GRI. 

 

Ud over generalklausulen skal de supplerende beretninger også opfylde de grundlæggende forud-

sætninger i ÅRL §§ 12, stk. 3 og 13, stk. 1 og 2. Dog med de lempelser, der følger af forholdets 

natur, jf. § 14, stk. 1, 2. pkt.. 

 

Kvalitetskrav 
§ 12. For at de lovpligtige dele af en årsrapport kan give et retvisende billede efter § 11, skal reglerne i 
stk. 2 og 3 opfyldes.  
Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske be-
slutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrap-
port, herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, allian-
cepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhandlede beslutninger 
vedrører  
1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,  
2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og  
3) fordeling af virksomhedens ressourcer.  

                                                
10 I ÅRL §§ 9, stk. 5 og 14, stk. 1 er formuleringen ”retvisende billede” ændret til ”retvisende redegørelse” ved Lov 
nr. 516 af 16. juli 2008 § 1, nr. 9. 
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Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for 
regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regn-
skabsbrugerne normalt forventer.  
 
Grundlæggende forudsætninger  
§ 13. Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:  
1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).  
2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold (substans).  
3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses 
flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.  
4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke an-
tages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og må-
ling tilpasses med denne afvikling.  
5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse (neutra-
litet).  
6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunk-
tet for betaling (periodisering).  
7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsi-
stens).  
8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de en-
kelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).  
9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår 
(formel kontinuitet).  
Stk. 2. Regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og måle-
grundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring 
kan dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller, hvis ændringen er nødvendig for 
at overholde nye regler ved overgang til ny regnskabsklasse, ved lovændring, ved nye forskrifter i hen-
hold til lov eller ved nye standarder efter § 136.  
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1, nr. 6-9, og stk. 2 kan fraviges i særlige tilfælde. I så fald finder § 11, 
stk. 3, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.  

 

De grundlæggende forudsætninger i årsregnskabsloven er naturligvis primært møntet på den finan-

sielle information i en årsrapport. De kan derfor ikke umiddelbart anvendes analogt på de supple-

rende beretninger. Der kan dog drages mange paralleller til principperne i de internationale vejled-

ninger, som der vil blive redegjort for i næste afsnit.  

 

Under alle omstændigheder kan man sige, at der bliver stillet betydelige krav om objektivitet m.v., 

i forhold til hvis rapporten bliver udgivet som selvstændig publikation. 

 

Det skal dog siges, at der som udgangspunkt ikke er krav om revision af de supplerende beretnin-

ger, jf. ÅRL § 135. Rapporten skal dog opfylde de grundlæggende forudsætninger, såsom rele-

vans, pålidelighed, sammenlignelighed m.v. Derfor ser man også en del eksempler11 på, at der 

hvor bæredygtighedsrapporten er indarbejdet i selve årsrapporten, afgrænser revisor sig fra at revi-

dere denne del af årsrapporten. 

                                                
11 Se den senere gennemgang af påtegninger/erklæringer på bæredygtighedsrapporter i kapitel 8. 
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I denne forbindelse skal det også bemærkes, at der i øjeblikket foreligger et udkast12 til en ændring 

af årsregnskabsloven, så store virksomheder (store klasse C samt klasse D) fremover skal supplere 

ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar. Med samfundsansvar skal i denne 

forbindelse forstås, at virksomhederne frivilligt integrerer hensyn til eksempelvis menneskerettig-

heder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption. 

 

Der åbnes også for, at denne redegørelse i stedet kan gives som supplerende beretning til årsrap-

porten eller udelukkende fremgå af virksomhedens hjemmeside. I begge tilfælde skal der være en 

henvisning til redegørelsen i ledelsesberetningen. 

 

Lovforslaget lægger også op til, at der skal være revisionspligt for ovennævnte redegørelse, også 

selv om den publiceres som supplerende beretning eller på hjemmesiden. Dette vil i givet fald væ-

re en undtagelse til § 135.  

 

5.2 Internationale vejledninger 

Den mest udbredte og anerkendte vejledning for bæredygtighedsrapportering er den fra Global 

Reporting Initiative (GRI). Denne vil der blive redegjort for i afsnit 3.5.3. Først vil jeg kort nævne 

nogle af de andre vejledninger og regelsæt der findes til hvordan man bør rapportere om bæredyg-

tighed, og hvorfor jeg ikke har valgt at gå i dybden med disse. Af de mest udbredte kan nævnes 

AA1000, UN Global Compact og OECD Guidelines for Multinational Enterprises.  

 

5.2.1 AA1000 

Institute of Social and Ethical AccountAbility (forkortet AccountAbility) blev grundlagt i 1996 

som en professionel non-profit medlemsorganisation med det formål at fremme ansvarlighed som 

middel til at opnå bæredygtig udvikling. AccountAbility lancerede så i 1999 for første gang 

AA1000 Framework, som en grundlæggende standard for social og etisk rapportering.  

 

Denne standard dækker således en betydelig del af bæredygtighedsrapporteringen, men er mere 

egnet til Social-Etiske rapporter og Stakeholder-dialog.  

                                                
12 Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar) af 12. september 2008 fra Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen. Se bilag 3. 
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Den største forskel mellem AA1000 og GRI (som behandles i afsnit 5.3) er, at AA1000 har fokus 

på den dialog virksomheden har med sine stakeholdere i forbindelse med udarbejdelsen af rappor-

ten og om rapporten gengiver denne korrekt, altså, i høj grad hvordan man rapporterer. AA 1000 

tager udgangspunkt i 3 nøglebegreber, Materiality, Completeness and Responsivness. Mens GRI 

sætter fokus på hvad der rapporteres, fokuserer AA1000 mere på processen, eller hvordan der rap-

porteres. AA1000 kan derfor snarere betegnes som en processtandard end en egentlig rapporte-

ringsstandard. 

 

Det skal dog nævnes, at der i tilknytning til AA1000 også er udarbejdet en revisionsstandard - 

AA1000 Assurance Standard (AA1000 AS) - der primært er tiltænkt som et revisionsværktøj i 

forbindelse med afrapportering efter AA1000. Men der står direkte i AA1000 AS, at den er speci-

fikt udviklet til at være konsistent med GRI og andre relaterede standarder13. Mere om dette følger 

i kapitel 6 vedrørende verifikation. 

 

5.2.2 UN Global Compact 

Global Compact, som er et projekt under FN, er efter eget udsagn verdens største initiativ for virk-

somheders samfundsmæssige ansvar (CSR). Hovedformålet med Global Compact er at opfordre 

virksomheder til at støtte op om ti nærmere fastlagte principper vedrørende menneskerettigheder, 

miljø m.v. samt at bidrage med frivillige initiativer til at fremme FNs mål om bæredygtig udvik-

ling14.  

 

Ifølge FN har mere end 4.200 organisationer og virksomheder indtil videre tilsluttet sig initiativet, 

heraf 54 i Danmark. Global Compact må derfor siges at være meget udbredt, og det indebærer og-

så i en vis grad afrapportering på baggrund af de ovennævnte principper. Det må dog mere anses 

som et projekt for at dele viden og erfaringer vedrørende CSR, end egentlige retningslinjer. Global 

Compact er derfor et godt supplement til eksempelvis GRI (som behandles i afsnit 5.3). 

 

Underskrivelse af Global Compact kræver også, at virksomheden mindst hvert andet år udarbejder 

en offentlig fremdriftsrapport om forbedringer, den har foretaget indenfor de 10 punkter i charte-

ret.  

                                                
13 AA1000 Assurance Standard, p. 8 
14 For mere information se: http://www.unglobalcompact.org/Languages/Danish/index.html  

http://www.unglobalcompact.org/Languages/Danish/index.html
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5.2.3 OECD Guidelines for Multinational Enterprises  

Vejledningen fra OECD15 består af 64 paragraffer, fordelt på 10 forskellige områder, såsom be-

skæftigelse, miljø, forbrugerinteresser og konkurrence. Den udkom første gang i 1976 og er revi-

deret fem gange siden, senest i 2000, og kan beskrives som anbefalinger til multinationale virk-

somheder vedrørende god virksomhedsetik.  

 

En af hjørnestenene i OECD’s formålsbeskrivelse er at arbejde for ”bæredygtig økonomisk 

vækst”, hvilket retningslinierne også afspejler. Men netop fordi den er udgivet af OECD, så er de-

res fokus fra et nationalt synspunkt, og derfor meget overordnet. Som navnet også siger, så er disse 

retningslinier først og fremmest møntet på multinationale virksomheder. 

 

Da retningslinierne er så overordnede fungerer de efter min mening mere som en slags ”best prac-

tice”, snarere end en direkte rapporteringsvejledning. 

 

5.3 Global Reporting Initiative  

Global Reporting Initiative (GRI) blev oprettet i USA i 1997 af Ceres16 og Tellus Institute med 

støtte fra UN Environment Programme, med det formål at skabe en troværdig og pålidelig ramme 

for rapportering om økonomiske, miljømæssige og sociale forhold. GRI er et verdensomspænden-

de multi-stakeholder netværk, bestående af private og offentlige virksomheder, NGO’er og andre 

organisationer samt faglige eksperter, så som investorer, revisorer og lignende.  

 

De første Sustainability Reporting Guidelines fra GRI blev lanceret i 2000. To år senere kom en 

ny revideret udgave, og i oktober 2006 kom den nuværende vejledning, den såkaldte tredje genera-

tion (G3). GRI’s vejledninger er i dag - efter deres eget udsagt - verdens mest anvendte rapporte-

ringsvejledning for bæredygtighedsrapporter. 

 

GRI’s vejledning er i konstant udvikling. Selve vejledningen (G3) er stadig kernen af GRI’s rap-

porteringsramme, det såkaldte Sustainability Reporting Framework. Men herudover består denne 
                                                
15 OECD (Organisation for Economic Co operation and Development) er en sammenslutning af 30 lande i Europa, 
Nordamerika, Asien og Oceanien, der samarbejder for at skabe bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse, højne 
levestandarder og økonomisk udvikling samt bidrage til finansiel stabilitet og vækst i verdenshandelen. For flere op-
lysninger se: http://www.oecd.org   
16 Tidligere Coalition for Environmental Responsible Economies. 

http://www.oecd.org
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ramme også af Sector Supplements, Indicator Protocols og National Annexes. Den interne sam-

menhæng mellem de forskellige elementer fremgår af figur 5.1. 

 

Figur 5.1  

 
Kilde: www.globalreporting.org  

5.3.1 Sector Supplements 

Sector Supplements er branche-specifikke vejledninger, der er udviklet, idet man mener, at nogle 

brancher og sektorer er så unikke, at de kræver særlig rapportering - udover G3. Indtil videre er  

der 13 Sector Supplements, hvoraf flere stadig er under 

udvikling. Disse supplerende vejledninger erstatter såle-

des ikke selve vejledningen, men skal netop ses som sup-

plerende i forhold til selve G3. I tabel 5.1 er en liste over 

de 13 sektorer, som indtil videre har fået supplerende vej-

ledninger. Der hvor (G2) er angivet i parentes er der tale 

om vejledninger, der er udviklet i perioden 2001-2005, 

dvs. inden G3 blev lanceret. Disse er således udviklet til 

anvendelse sammen med 2002-versionen af GRI vejled-

ningen. De øvrige er udviklet til anvendelse sammen med 

G3, og er derfor stadig delvis under udvikling. 

 

Tabel 5.1: Sector Supplements: 
 - Airports 
 - Apparel & Footwear 
 - Automotive (G2) 
 - Construction & Real Estate 
 - Electric Utilities 
 - Financial Services (G2) 
 - Food Processing 
 - Logistics & Transportation (G2) 
 - Mining & Metals (G2) 
 - NGOs 
 - Public Agency (G2) 
 - Telecommunications (G2) 
 - Tour Operators (G2) 
 
Kilde: www.globalreporting.org  

http://www.globalreporting.org
http://www.globalreporting.org
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Det er de tilknyttede virksomheder og organisationer, der samarbejder om udviklingen af de sup-

plerende vejledninger. De har således alle forudsætninger for at være brugbare rapporteringsværk-

tøjer i de enkelte organisationer. 

 

5.3.2 Indicator Protocols 

Der er udarbejdet mere dybdegående vejledninger til de 

enkelte indikatorer, vedrørende blandt andet indregning 

og måling. Disse protokoller er opbygget efter det prin-

cip, at der for hver enkelt obligatorisk indikator (core) er 

en vejledning/instruks, der blandt andet angiver hvorfor 

netop denne indikator er vigtig, definerer hvordan enkelte 

ord eller begreber skal fortolkes samt angiver hvilke love,  

vejledninger, konventioner, deklarationer m.v. der regulerer det konkrete område. 

 

5.3.3 National Annexes 

National Annexes er specifikke vejledninger til de enkelte lande eller regioner, der tager højde for 

national eller regional lovgivning og tager særlige hensyn til lokale interessenter. Disse foreligger i 

skrivende stund kun som udkast, men vil efter planen blive implementeret i nærmeste fremtid. 

 

5.3.4 Guidelines (G3) 

Som tidligere nævnt, må G3 fra GRI anses for at være en af de, hvis ikke den mest anerkendte 

rapporteringsstandarder, og den foreskriver i meget detaljeret grad hvilke kriterier der skal være 

opfyldt i forbindelse med rapportering om bæredygtighed. Nedenfor vil jeg foretage en overordnet 

gennemgang af disse kriterier, med henblik på at klarlægge hvilken betydning hver enkelt af dem 

har for verifikationen af en bæredygtighedsrapport. 

 

 

 

Tabel 5.2: Indicator Protocols: 
 - Economic 
 - Environmental 
 - Human rights 
 - Labor 
 - Product Responsibility 
 - Society 
 
Kilde: www.globalreporting.org  

http://www.globalreporting.org
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Figur 5.2 

 
Kilde: www.globalreporting.org  

 

 

Kriterierne - eller regnskabsprincipperne om man vil - er i vid udstrækning de samme som vi ken-

der fra den finansielle årsrapport. Ud over en indledende vejledning til hvordan en organisation af-

gør i hvilken udstrækning den vil implementere G3, kan rapporteringsvejledningen overordnet op-

deles i 3 hovedområder, som det fremgår af figur 5.2: 

 

 Principper, der definerer rapportens indhold (Relevansprincipper) 

 Principper, der definerer rapportens kvalitet (Kvalitetsprincipper) 

 Vejledning til hvordan rapporten afgrænses 

 

http://www.globalreporting.org
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Relevansprincipper 

 

Væsentlighed (Materiality) 

Rapporten skal dække alle emner og indikatorer, der er relevante for organisationens betydelige 

økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger, eller er af afgørende betydning for interessen-

ternes vurdering og beslutningsgrundlag. 

 

Svarer til relevanskravet i ÅRL § 12, stk. 3, men med bredere bæredygtighedsformål. Interessent-

involvering og hensyn til kontekst skal i øvrigt ses som uddybende kvalitative krav til relevans-

kravet. 

 

Interessent-involvering (Stakeholder Inclusiveness) 

Organisationen skal identificere sine interessenter og i rapporten redegøre for hvordan de vil tilgo-

dese disses rimelige forventninger og interesser. 

 

Hensyn til kontekst (Sustainability Context) 

Rapporten skal præsenteres under hensyntagen til organisationens kontekst. Dvs., at den skal om-

fatte bæredygtighed i videste omfang, ligesom den skal afspejle båden den lokale, regionale, nati-

onale og/eller globale kontekst - alt efter hvad der er relevant i den konkrete sag. 

 

Fuldstændighed (Completeness) 

Rapportens indhold skal, indenfor de nærmere angivne afgrænsninger, dække alle relevante emner 

og indikatorer, så det er muligt for interessenterne at foretage en vurdering af organisationens øko-

nomiske, miljømæssige og sociale præstation for den givne periode. 

 

Dette princip knytter sig i høj grad til dimensionerne; ”Scope”, ”Boundary” og ”Time”, som be-

handles nærmere nedenfor under vejledning til hvordan rapporten afgrænses. Endvidere relaterer 

fuldstændigheden sig til kvalitetsprincipperne balance og nøjagtighed. Svarer også i høj grad til 

væsentlighedskravet i ÅRL § 13, stk. 1, nr. 3 
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Kvalitetsprincipper 

 

Balance - tidligere Neutrality 

Rapporten skal indeholde både de positive og de negative aspekter af de relevante emner, så det er 

muligt at foretage en rimelig og neutral vurdering af organisationens præstationer. Delvis parallel 

til ÅRL § 13, stk. 1, nr. 5. 

 

Sammenlignelighed (Comparability) 

Informationerne i rapporten bør præsenteres på en konsistent måde, så brugeren har mulighed for 

at analysere ændringer fra det ene år til det andet, og at sammenligne med andre organisationer. 

 

Hvis der foretages betydelige ændringer i indhold, afgrænsninger, omfang eller tidshorisont (som 

defineret i afsnit 5.3.4.3), bør der i videst muligt omfang opstilles sammenligningsdata fra tidligere 

år, for at sikre en vis mening og pålidelighed over tid. 

 

Svarer til ÅRL § 13, stk. 1, nr. 7 og 9 om henholdsvis ”konsistens” og ”formel kontinuitet”. 

 

Nøjagtighed (Accuracy) 

Informationerne skal være tilstrækkelig nøjagtige og detaljerede, for at give regnskabsbrugeren 

mulighed for at vurdere organisationens præstation. Har visse paralleller til ÅRL § 13, stk. 1, nr. 8 

om ”bruttoværdi”. 

 

Rettidighed (Timeliness) 

Der bør rapporteres med jævne mellemrum og informationerne i rapporten bør tidsmæssigt være af 

en sådan art, at de giver brugeren rimelig mulighed for at basere sine beslutninger herpå. Har visse 

paralleller til ÅRL § 13, stk. 1, nr. 4 og 6 om hhv. ”going koncern” og ”periodisering” 

 

Klarhed (Clarity) 

Informationen bør præsenteres på en sådan måde, at de er forståelige og anvendelige for brugeren. 

Det gælder hvad enten der er tale om en rapport i fysisk eller elektronisk form. Her kan eksempel-

vis detaljeringsgrad også være af stor betydning. Har paralleller til ÅRL § 13, stk. 1, nr. 1. 
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Pålidelighed (Reliability) - tidligere Auditability 

Den information, der indsamles og de processer, der gennemføres i forbindelse med indsamling, 

opstilling, analyse og rapportering, skal foretages og dokumenteres på en sådan måde, at de kan 

gøres til genstand for efterfølgende kontrol. Svarer i en vis grad til ÅRL § 12, stk. 3 samt § 13, stk. 

1, nr. 2 om ”substans”. 

 

Dette kriterium hænger i høj grad også sammen med verificerbarhed (Auditability), som i tidligere 

GRI vejledninger har været medtaget som selvstændigt princip. Der redegøres nærmere for verifi-

cerbarhed senere. 

 

Vejledning til hvordan rapporten afgrænses. 

Et af de meget centrale kriterier i forbindelse med aflæggelse af bæredygtighedsrapport efter G3 

er, at den er dækkende indenfor afgrænsningen. 

 

Ifølge G3 skal en bæredygtighedsrapport tydeligt angive ”Boundary”, ”Scope” og ”Time”.  

 Boundary (afgrænsning) refererer til hvilke entiteter, dvs. associerede virksomheder, samar-

bejdspartnere m.v., der er medtaget i rapporten. Organisationen skal overveje hvilke entiteter 

den har kontrol over, eksempelvis defineret efter ÅRL §§ 72, 112 m.fl. (organisatorisk af-

grænsning) og hvilke entiteter den har betydelig indflydelse på (operationel afgrænsning). 

Vedrørende sidstnævnte skal der eksempelvis overvejes leverandører, distributører, kunder 

m.v. Når man har slået fast hvilke entiteter er inkluderet i rapporten, så skal der som ud-

gangspunkt rapporteres om disse på lige fod med selve den rapporterende organisation. 

 Scope (omfang) refererer til omfanget af emner, der dækkes af rapporten. Den samlede 

mængde emner og indikatorer, der rapporteres om, skal være tilstrækkelig til at illustrere or-

ganisationens væsentlige økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkning. I denne forbin-

delse skal den rapporterende organisation vurdere sin stakeholder-interaktion, ligesom de og-

så skal holde sig for øje hvilke berettigede forventninger deres interessenter måtte have til 

rapporten. 

 Time (tid) refererer til, at den information der rapporteres skal være fuldstændig indenfor den 

tidsramme der er angivet i rapporten. Hovedprincippet er i denne forbindelse analogt til al-

mindelige regnskabsprincipper, at aktiviteter medtages i den periode hvor de foregår. 

 

Dette område knytter sig i øvrigt også til princippet om fuldstændighed samt relevans og inclusi-

veness. 
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Application Level 

Hvis en organisation aflægger en bæredyg-

tighedsrapport efter G3, kan rapporten for-

synes med en angivelse af i hvilken grad 

man følger vejledningen, en såkaldt ”Appli-

cation Level”. Det angives med bogstaverne 

C, B og A, og rapporten forsynes med et af 

de ”segl”, der fremgår af figur 5.3. 

 

Herudover kan man, ved at få rapporten verificeret ved at tilføje et + (plus) bag bogstavet. Der er 

tre forskellige måder at få en rapport verificeret; egen deklaration, tredjeparts verifikation eller 

GRI check. Dette redegøres der nærmere for senere. 

 

Figur 5.4: Application Level Table 

 

Kilde: www.globalreporting.com  

 

 

 

Figur 5.3: Application Levels 

    

    
Kilde: www.globalreporting.org  

http://www.globalreporting.com
http://www.globalreporting.org
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Level C 

For at opfylde GRI Framework, level C, skal der som minimum rapporteres om en række nærmere 

specificerede forhold (se figur 5.4) samt om mindst 10 præstations-indikatorer, deriblandt mindst 

én fra hvert af de tre hovedområder, økonomiske, sociale og miljømæssige forhold. 

 

De obligatoriske oplysninger er på et forholdsvis overordnet niveau, og omfatter bl.a.: 

 Udtalelse fra CEO vedrørende strategi på bæredygtighedsområdet (punkt 1.1) 

 Grundlæggende oplysninger om virksomheden, såsom navn, produkter/tjenester, markeder, 

ejerskab, diverse nøgletal m.v. (punkt 2.1 - 2.10) 

 Grundlæggende oplysninger om rapporteringen, såsom rapporteringsperiode, scope, boun-

dary og ”GRI content index” (punkt 3.1-3.8 og 3.10-3.12) 

 Governance struktur, oversigt over interessenter, basis for identifikation af interessenter 

m.v. 

 

Level B 

For at opnå en level B deklaration skal en virksomhed, ud over kravene til level C, rapportere om 

nogle specifikke forhold yderligere. Disse er bl.a. en beskrivelse af virksomhedens vigtigste ricisi 

og muligheder på bæredygtighedsområdet samt mere specifikke angivelser af hvordan man måler 

data og foretager vurderinger af, hvad rapporten skal indeholde. Den obligatoriske del skal også 

redegøre nærmere for topledelsens kvalifikationer og engagement i forbindelse med sociale, mil-

jømæssige og økonomiske aspekter. 

 

Herudover skal virksomheden på level B rapportere om minimum 20 præstations-indikatorer, her-

under mindst en fra hver af de 6 specifikke områder (se figur 5.4) 

 

Level A 

Skal en virksomhed så komme helt op på level A, skal den ud over de obligatoriske krav på level C 

og B også rapportere om samtlige relevante præstations-indikatorer - og i givet fald angive en god 

grund for hvorfor de øvrige ikke er relevante.  

 

Afslutningsvis skal jeg bemærke om GRI, at selv om jeg af naturlige årsager ikke har gravet så 

meget i de enkelte indikatorsæt, så forekommer det lidt betænkeligt, at det, der afgør om en bære-

dygtighedsrapport eksempelvis er på C eller B niveau er antallet af præstationsindikatorer som de 
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har med. Der vil for de fleste virksomheders vedkommende være en hel del indikatorer, der ikke er 

relevante, mens andre måske er relevante, men de vil næsten konsekvent være ”indholdsløse”, da 

de eksempelvis er møntet på en anden branche, og derfor kun i meget ringe grad er relevante. Ikke 

desto mindre kan virksomheden vælge, at rapportere om disse, og derved opnå den ønskede level. 

 

Man kan så sige, at hvis førnævnte indikatorer ikke er relevante (”material”) så bør virksomheden 

ikke rapportere om dem. Det ændrer dog ikke det faktum, at virksomheder kan vælge at gøre som 

beskrevet, og så er det op til verifikator, at afgøre om dette er en acceptabel fremgangsmåde. 

 

Der er også et andet potentielt dilemma, der delvis hænger sammen med førnævnte. Det er, at jo 

bedre virksomheder er til at fokusere på hvilke specifikke aspekter vedrørende bæredygtighed der 

er relevante for dem (og deres væsentlige interessenter), jo færre indikatorer er det relevant at rap-

portere om, hvilket kan medføre, at virksomheden får en værre bedømmelse i GRI terminologi! 

Dette har GRI delvis rådet bod for ved at udvikle Sector Supplements. Det er dog i bedste fald lidt 

betænkeligt, at man får en bedre bedømmelse ved at skyde med spredehagl, end at fokusere! 

 

5.4 Delkonklusion 

På baggrund af dette kapitel kan jeg konkludere, at årsregnskabsloven i sin nuværende form ikke 

er særlig brugbar i forbindelse med verifikation af bæredygtighedsrapporter. Dog kan det verse-

rende lovforslag vedrørende samfundsansvar måske råde lidt bod på dette. Det er dog for tidligt at 

sige noget sikkert om det. 

 

Derimod udgør G3 en meget specifik og på mange måder relevant vejledning til hvordan man kan 

afrapportere om bæredygtighed. Denne 3. generations vejledning har i betydelig grad opnået 

GRI’s målsætning om sammenlignelighed (på trods af de rapporterende virksomheders forskellig-

heder) og fleksibilitet (bl.a. ved hjælp af Sector Supplements). 

 

De grundlæggende principper i G3 svarer i høj grad til dem i ÅRL, og det er derfor ikke, når det 

kommer til stykket, så ukendt et område for revisor. 

 

Der er dog efter min mening et dilemma forbundet med, at det i høj grad er antallet af indikatorer 

der er afgørende for hvor høj en ”karakter” rapporten får i GRI systemet.  
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Derudover skal det bemærkes, at hvis verifikation af bæredygtighedsrapporter skal opnå legitimi-

tet kræver det også, at ”code of good practice” for rapporteringen er veldefineret. Ellers ved man 

ikke hvad revisionen skal bygge på. I den sammenhæng er GRI ikke kommet ret langt, set med de 

finansielle briller.  

 



Verifikation af bæredygtighedsrapporter  Kandidatafhandling på CMA-studiet 
- herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen 
 

- 37 - 

6 Verifikation  
Formålet med revision/verifikation af en årsrapport eller anden rapport er, at tilføre rapporten vær-

di, i form af en vis grad af sikkerhed for, at det rapporterede giver et retvisende billede af virkelig-

heden. 

 

Næste år er det 100 år siden, at den første danske revisorlov så dagens lys, og siden er dette områ-

de i stigende grad blevet mere reguleret af love, standarder, vejledninger m.v. - både nationale og 

internationale. Det er dog stadig sådan, at der i langt overvejende grad fokuseres på finansielle års-

regnskaber.  

 

Derfor har revision som koncept også efterhånden fået en helt klar definition, og statsautoriserede 

og registrerede revisorer har fået en monopol-lignende stilling på markedet for revision af finan-

sielle årsrapporter. Derfor ved man også hvad man ”får”, når en revisor afgiver en erklæring. 

 

Derimod er der foreløbig ”frit slag” på markedet for ikke-finansielle rapporter. I forbindelse med 

disse nyere rapporteringsformer er man også tilbageholdende med at bruge ordet revision, idet det 

har en så klar definition. I stedet bruger man ord som verifikation, audit, kontrol m.v. Jeg har valgt 

at kalde det verifikation, da jeg synes at det er det mest dækkende, og det synes i øvrigt at være det 

mest udbredte i praksis. 

 

6.1 Dansk lovgivning 

Eftersom der endnu ikke er lovpligtig verifikation af bæredygtighedsrapporter er området ikke så 

lovreguleret. Der er dog en række regelsæt, der direkte eller indirekte vedrører området. 

 

6.1.1 Årsregnskabsloven 

Jeg har tidligere, i afsnit 5.1 gennemgået nogle bestemmelser i årsregnskabsloven (ÅRL), der er 

relevante for bæredygtighedsrapportering, og kom i den forbindelse også lidt inde på revision.  

 

Som nævnt er der som udgangspunkt ikke revisionspligt for supplerende beretninger. ÅRL er 

dermed ikke umiddelbart anvendelig i forbindelse med verifikation af bæredygtighedsrapporter. 
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Dog går mange af ÅRL’s grundlæggende principper og kriterier igen i rapporteringsvejledninger, 

og de to begrebsapparater en således på sin vis sammenlignelige. 

 

6.1.2 Revisorloven 

Udgangspunktet for statsautoriserede og registrerede revisorer i Danmark er, nu som før, revisor-

loven17, og jf. lovens § 1, stk. 2 finder den anvendelse på alle de erklæringer, som revisor afgiver, 

medmindre de alene er til brug for hvervgiveren. Loven er således også udgangspunktet for revi-

sors verifikation af bæredygtighedsrapporter.  

 

Loven fungerer som en form for ramme for revisors virke her i landet, og indeholder bl.a. be-

stemmelser om revisors uafhængighed (§§ 24-26), grundlæggende krav til udførelsen af opgaver, 

såsom nøjagtighed, hurtighed, integritet, objektivitet m.v. (§ 16), dokumentation (§23), kvalitets-

sikring og kvalitetskontrol (§§28-29) og tavshedspligt (§30). 

 

Revisorloven er således med til at sikre, at revisors erklæring holder en vis minimumsstandard, og 

sammen med en række revisionsstandarder (se bl.a. nedenfor), etiske regler, diverse bekendtgørel-

ser, cirkulærer m.v. udgør den en massiv regulering for revisors virke, som man, alt efter hvordan 

man vælger at se på det, kan se som en forhindring eller en mulighed. Dette vil jeg komme nærme-

re ind på senere i forbindelse med vurderingen af revisors fordele og ulemper.  

 

6.1.3 Revisionsstandarder 

Ud over ovennævnte love er der udarbejdet en lang række revisionsstandarder, der mere specifikt 

fastsætter regler for revisors adfærd. Nedenfor vil jeg gennemgå to af de mest væsentlige i forbin-

delse ´med bæredygtighedsrapportering. 

 

Revisionsstandard RS 3000 

RS 3000 er en oversættelse af ISAE 3000 og vedrører ”Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 

end revision eller review af historiske finansielle oplysninger”,. Nedenfor følger en kort opsumme-

ring af de væsentligste elementer i RS 3000 i forbindelse med verifikation af bæredygtighedsrap-

porter. Der er i overvejende grad anvendt direkte gengivelse af standardens ordlyd. Jeg kunne na-

                                                
17 Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 
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turligvis nøjes med at referere til standarden, da de fleste læsere af denne rapport er bekendt med 

den, men jeg finder det alligevel relevant at ridse de væsentligste elementer op. 

 

Der er en række overvejelser, som revisor skal gøre inden han påtager sig en erklæringsopgave af 

denne type. De væsentligste af disse er, at sikre sig,  

 at der er implementeret den nødvendige kvalitetsstyring,  

 at det team, der skal udføre opgaven besidder de nødvendige professionelle kvalifikationer, 

 at de etiske regler kan overholdes,  

 

Endvidere skal revisor, inden han går i gang med opgaven, aftale opgavens indhold med opdrags-

giver, herunder om der skal opnås en høj eller begrænset grad af sikkerhed. 

 

Revisor skal planlægge og udføre en erklæringsopgave med sikkerhed under udvisning af profes-

sionel skepsis vedrørende væsentlig fejlinformation, dvs. at revisor stiller spørgsmålstegn ved gyl-

digheden og pålideligheden af det opnåede bevis i form af dokumenter og/eller udtalelser fra den 

ansvarlige part. Se i denne forbindelse RS 500 nedenfor. 

 

Revisor skal opnå tilstrækkelig forståelse af erklæringsemnet, for eksempel ved: 

 Overvejelse af karakteristika ved erklæringsemnet, 

 vurdering af kriteriernes egnethed, 

 identifikation af områder, hvor specielle overvejelser kan være nødvendige, for eksempel 

faktorer, der viser tegn på besvigelser, behov for specielle kvalifikationer, eller inddragelse 

af en specialist, 

 etablering og løbende vurdering af kvantitative væsentlighedsniveauer (hvor dette er rele-

vant) og overvejelse af kvalitative væsentlighedsfaktorer,  

 opstilling af forventninger til brug ved udførelsen af analytiske handlinger, 

 planlægning og udførelse af yderligere bevisindsamling for at reducere opgaverisikoen til 

et passende niveau og 

 vurdering af bevis, herunder rimeligheden af den ansvarlige parts mundtlige og skriftlige 

udtalelser 
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Revisor skal vurdere erklæringsemnets egnethed og hvorvidt kriterierne er egnede til at vurdere el-

ler måle erklæringsemnet. Egnede kriterier besidder de i IFAC’s begrebsramme, afsnit 36 anførte 

karakteristika. (Se tabel 6.1) 

 

Såfremt der ikke eksisterer anerkendte kriterier for erklæringsemnet udvikles disse specielt. Revi-

sor overvejer, om de specifikt udviklede kriterier resulterer i en vildledende erklæring for de til- 

tænkte brugere. Revisor for-

søger at få bekræftelse fra de 

tiltænkte brugere eller op-

dragsgiver af, at de specifikt 

udviklede kriterier er til-

strækkelige til de tiltænkte 

brugeres formål. Når en så-

dan bekræftelse ikke kan op-

nås, overvejer revisor påvirk-

ningen heraf på det arbejde, 

der er nødvendigt for at kun-

ne vurdere de identificerede 

kriteriers egnethed, og på de 

oplysninger, der gives om 

kriterierne i erklæringen. 

 

Standarden kan som sagt både anvendes på "opgaver med høj grad af sikkerhed" og "opgaver med 

begrænset sikkerhed"  

 

Målet med en opgave med høj grad af sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et acceptabelt 

lavt niveau efter omstændighederne ved opgaven som grundlag for afgivelsen af en positivt ud-

trykt konklusion.  

 

Målet med en opgave med begrænset sikkerhed er at reducere opgaverisikoen til et niveau, som ef-

ter omstændighederne ved opgaven er acceptabelt som grundlag for afgivelsen af en negativt ud-

trykt konklusion, men hvor denne risiko er højere end i en opgave med høj grad af sikkerhed. 

 

Tabel 6.1 IFAC Framework, afsnit 36 
 
 36.     Suitable criteria exhibit the following characteristics 

a) Relevance: relevant criteria contribute to conclusions that assist decision-making by the 
intended users. 

b) Completeness: criteria are sufficiently complete when relevant factors that could affect the 
conclusions in the context of the engagement circumstances are not omitted. Complete criteria 
include, where relevant, benchmarks for presentation and disclosure. 

c) Reliability: reliable criteria allow reasonably consistent evaluation or measurement of the 
subject matter including, where relevant, presentation and disclosure, when used in similar 
circumstances by similarly qualified practitioners. 

d) Neutrality: neutral criteria contribute to conclusions that are free from bias. 
e) Understandability: understandable criteria contribute to conclusions that are clear, 

comprehensive, and not subject to significantly different interpretations. 
 
The evaluation or measurement of a subject matter on the basis of the practitioner's own expectations, 
judgments and individual experience would not constitute suitable criteria.  
 
Kilde: www.IFAC.org  

http://www.IFAC.org
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Revisor skal overveje væsentlighed og opgaverisiko og søge at reducere opgaverisikoen - som er 

en sum af iboende risiko, kontrolrisiko og opdagelsesrisiko - til et acceptabelt lavt niveau efter 

omstændighederne ved opgaven.  

 

Ved en opgave med høj grad af sikkerhed reducerer revisor opgaverisikoen til et efter opgavens 

omstændigheder acceptabelt lavt niveau for at opnå høj grad af sikkerhed som grundlag for en po-

sitivt udtrykt konklusion.  

"Efter vor opfattelse er den interne kontrol i al væsentlighed effektiv baseret på XYZ-

kriterierne"  

eller  

"Efter vor opfattelse er den ansvarlige parts udsagn om, at den interne kontrol i al væsent-

lighed er effektiv baseret på XYZ-kriterierne, retvisende". 

 

Opgaverisikoen i en opgave med begrænset sikkerhed er højere end i en opgave med høj grad af 

sikkerhed, men kan dog være tilstrækkelig til at danne grundlag for en negativt udtrykt konklusi-

on.  

"Under vort arbejde er vi ikke blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at mene, 

at den interne kontrol ikke i al væsentlighed er effektiv baseret på XYZ-kriterierne",  

eller  

"Under vort arbejde er vi ikke blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at mene, 

at den ansvarlige parts udsagn om, at den interne kontrol i al væsentlighed er effektiv base-

ret på XYZ-kriterierne, ikke er retvisende". 

 

Der er også en udførlig vejledning til i hvilket omfang revisor kan anvende specialisters arbejde 

som grundlag for sin erklæring. Blandt andet skal ”revisor og specialisten tilsammen besidde til-

strækkelige kvalifikationer og viden om erklæringsemnet og kriterierne for, at revisor kan fastslå, 

at der er opnået tilstrækkeligt og egnet bevis.” og revisor skal forstå det arbejde, som specialisten 

udfører, i tilstrækkeligt omfang til, at revisor kan påtage sig ansvaret for konklusionen om emne-

indholdet.” 

 

Revisionsstandard RS 500 

RS 500 er en oversættelse af ISA 500 og vedrører revisionsbevis. Denne er i høj grad relevant for 

verifikation af bæredygtighedsrapporter, idet revisionsbeviserne sædvanligvis vil være af en anden 

art end dem revisor beskæftiger sig med i forbindelse med den finansielle årsrapport. 
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Hovedregelen i RS 500 er, at revisor skal opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at blive i 

stand til at drage konklusioner, som er tilstrækkelige som grundlag for revisionskonklusionen. 

 

Tilstrækkelighed er målestokken for mængden af revisionsbevis, mens egnethed er målestokken 

for revisionsbevisets kvalitet, det vil sige relevans og pålidelighed i relation til at understøtte eller 

opdage fejlinformation.  

 

Kvantiteten af det nødvendige revisionsbevis påvirkes af risikoen for fejlinformation (jo større ri-

siko, jo mere revisionsbevis er der sandsynligvis behov for) samt af kvaliteten af det opnåede revi-

sionsbevis (jo bedre kvalitet, jo mindre kvantitet er sandsynligvis nødvendig). Begreberne revisi-

onsbevisets tilstrækkelighed og egnethed er således indbyrdes forbundne. Dog kompenserer det, at 

opnå yderligere bevis imidlertid ikke for bevisets dårlige kvalitet.  

 

Revisionsbevisets pålidelighed påvirkes af kilden og arten og afhænger af de individuelle omstæn-

digheder, under hvilke det er opnået. Der kan generaliseres omkring pålideligheden af forskellige 

typer revisionsbevis, og her kan følgende være nyttige hovedregler:  

 Revisionsbevis er mere pålideligt, når det opnås fra uafhængige kilder uden for virksomhe-

den  

 revisionsbevis opnået internt er mere pålideligt, når de tilknyttede kontroller, som virk-

somheden udfører, er effektive  

 revisionsbevis, der opnås direkte af revisor (for eksempel observation af udførelsen af en 

kontrol), er mere pålideligt end revisionsbevis, der er opnået indirekte eller som resultat af 

en følgeslutning (for eksempel forespørgsel om anvendelsen af en kontrol) 

 revisionsbevis er mere pålideligt, når det findes i form af dokumenter, enten i papirform, 

elektronisk form eller på andet medium (for eksempel er et samtidigt skriftligt notat fra et 

møde mere pålideligt end en efterfølgende mundtlig præsentation af det diskuterede) 

 originale dokumenter er mere pålideligt end fotokopier eller fax.  
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6.2 Verifikation af bæredygtighedsrapporter 

6.2.1 Historisk udvikling18 

Den første verificerede bæredygtighedsrapport kom i 1992, og siden er flere og flere virksomheder 

kommet ”med på vognen”. Som det fremgår af figur 6.1, så har antallet af verificerede bæredygtig- 

hedsrapporter været støt stigende siden. I 

2007 blev der således på verdensplan ud-

sendt næsten 650 rapporter19, der var ble-

vet verificeret af en ekstern assurance pro-

vider. 

 

Som man kan se på figuren har antallet 

været stigende hvert år (mellem 7 % og 27 

% stigning pr. år). Det skal dog bemærkes, 

at det samlede antal af bæredygtigheds- 

rapporter, der publiceres er steget endnu mere fra år til år i den samme periode. Den relative vækst 

for verificerede bæredygtighedsrapporter har således været meget mere svingende end figur 5.1 

kunne tyde på. 

 

Af figur 6.2 fremgår den relative stigning i antallet af verificerede rapporter i forhold til det samle- 

de antal bæredygtighedsrapporter. Den 

viser, at 27% af de rapporter der blev 

udsendt i 1998 var verificeret af en 

ekstern assurance provider, hvorefter 

den relative stigning var støt faldende 

over de næste 5 år. Forklaringen på 

dette skal nok findes i det faktum, at 

netop i perioden fra 1998 til 2003 var 

der mange virksomheder, der udsendte 

deres første bæredygtighedsrapport, 

hvilken der generelt er tilbøjelighed til  

                                                
18 Den statistiske og historiske information i hele afsnittet stammer fra “Assure View” fra CorporateRegister.com.  
19 CorporateRegister.com går aktivt ud og opsøger og indsamler CSR rapporter fra hele verden, og deres statistikker 
omfatter - efter deres eget udsagn - 90-95 % af alle rapporter, der bliver udsendt. 

Figur 6.1 Antallet af verificerede CSR rapporter 
på verdensplan. 

 
Kilde: CorporateRegister.com; ”Assure View” 

Figur 6.2: Det relative antal af verificerede rapporter i 
forhold til det samlede antal rapporter. 

 
Kilde: CorporateRegister.com; ”Assure View” 
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ikke at få verificeret. Statistikker viser således også, at kun 16 % af førstegangs-rapporter bliver 

verificeret, sammenlignet med 30 % af de efterfølgende rapporter. Årsagen til, at så få førstegangs-

rapporter bliver verificeret er, at de systemer og informationer, der skal til i denne forbindelse, 

ganske enkelt ikke er til stede det første rapporteringsår. 

 

Siden 2004 har der så igen været en relativ stigning, og denne kan forventes at fortsætte, nu hvor 

mange virksomheder har etableret systemer og processer til bæredygtighedsrapportering.  

 

Der er også sket meget de sidste 16 år mht. regulering af verifikation af bæredygtighedsrapporter, 

idet der er kommet adskillige rapporteringsvejledninger og assurancevejledninger på området. Ne-

denfor vil jeg i korte træk gennemgå de mest udbredte. 

 

6.2.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

I tidligere udgaver af GRI vejledningen har verificerbarhed (Auditability) været medtaget som et 

selvstændigt kvalitetsprincip, men er som sådan ikke med i G3. Dog er det kvalitetsprincip, som i 

G3 hedder pålidelighed (Reliability) dækkende for det tidligere verificerbarhed.  

 

Kravet om pålidelighed er naturligvis medtaget for - som navnet siger - at brugerne skal kunne ha-

ve tillid til rapportens indhold. For at opfylde dette kriterium kræves der, at den information, der 

indsamles og de processer, der gennemføres i forbindelse med indsamling, opstilling, analyse og 

rapportering, foretages og dokumenteres på en sådan måde, at de kan gøres til genstand for efter-

følgende kontrol. I den uddybende forklaring til princippet pålidelighed i G3, går man så langt som 

til at sige, at al den information som medtages i rapporten, skal kunne underbygges med enten be-

hørig dokumentation eller tilstrækkelige interne kontroller. Er det ikke tilfældet skal enhver usik-

kerhed, om end lille, forklares og retfærdiggøres. Der opfordres endvidere til, at den rapporterende 

organisation ved implementering af nye informationssystemer skal holde sig for øje, at systemerne 

skal kunne indgå i den eksterne verifikators undersøgelser. 

 

Som tidligere nævnt kan en bæredygtighedsrapport, der er udarbejdet efter GRI’s retningslinier 

forsynes med en angivelse af i hvilken grad rapporten følger retningslinjerne. Graden angives med 

bogstaverne C, B og A. Se afsnit 5.3.4.5 og figur 5.3. 
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Herudover kan man ved at få rapporten ve-

rificeret og dermed få sat et + (plus) bag 

bogstavet, som det fremgår af figur 6.3. 

Der er tre måder at få rapporten verifice-

ret. Den rapporterende organisation kan 

under visse betingelser selv erklære rap-

porten som verificeret, bl.a. ved interne 

kontroller og intern revision. Det er dog de to andre metoder er mere almindelige, nemlig tredie-

parts check og GRI check.  

 

I denne forbindelse indeholder G3, i modsætning til tidligere, et afsnit omkring valg af verifikator. 

Her anbefales det, at man lader rapporten verificere af en ekstern part, dog uden at angive direkte 

hvem denne eksterne part skal være. Der nævnes dog, at ud over de traditionelle assurance provi-

ders, kan en sådan verifikation eksempelvis foretages af et stakeholder-panel.  

 

Der opstilles dog en række kriterier, som den verificerende part skal opfylde. De skal: 

 være eksterne i forhold den rapporterende part,  

 have kompetencer, både vedrørende verifikation og de emner der rapporteres om, 

 foretage en systematisk, dokumenteret og bevisbaseret gennemgang ved hjælp af veldefine-

rede procedurer, 

 vurdere, hvorvidt rapporten viser et afbalanceret billede af organisationens præstation, under 

hensyntagen til rigtigheden af de anvendte data samt udvælgelsen af rapportens indhold,  

 sørge for, at de personer, der arbejder med verifikationen af en konkret organisation ikke la-

der sig påvirket mere end nødvendigt af sin eventuelle tilknytning til organisationen eller 

dens stakeholders. 

 påse, i hvilken grad organisationen har indarbejdet GRI Reporting Framework, herunder de 

enkelte indholds- og kvalitetskriterier. 

 afgive en offentlig tilgængelig konklusion vedrørende rapporten og sit forhold til den rappor-

terende organisation. 

 

Der er altså ikke nogen konkret verifikationsvejledning tilknyttet GRI. Derfor skal jeg lige nævne 

et par af de mere brugbare internationale standarder for verifikation af bæredygtighedsrapporter. 

Figur 6.3: Application Levels - Verificeret 

    
 
Kilde: www.globalreporting.org  

http://www.globalreporting.org


Verifikation af bæredygtighedsrapporter  Kandidatafhandling på CMA-studiet 
- herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen 
 

- 46 - 

6.2.3 AA1000 Assurance Standard (AA1000 AS) 

Selv om AccountAbility 1000 (AA 1000) især fokuserer på processer, og derfor er bedre egnet til 

stakeholder-dialog og Social-Etiske rapporter, så kan verifikator i forbindelse med verifikation af 

bæredygtighedsrapporter, med fordel skele til AA1000 AS. 

 

AA 1000 AS er primært tiltænkt som et revisionsværktøj i forbindelse med afrapportering efter 

AA1000. Men der står direkte i AA1000 AS, at den er specifikt udviklet til at være konsistent med 

GRI og andre relaterede standarder20. 

 

AA 1000 AS ligger som udgangspunkt meget langt fra traditionel revisortankegang og verificerer 

mere processer end indhold. Dog skal der nævnes, at AA 1000 AS lige er kommet med udkast til 

en ny verifikationsstandard, og den lægger sig endnu tættere op ad GRI, bl.a. ved i højere grad at 

anvende samme terminologi. 

 

6.2.4 NIVRA 

NIVRA standard 3410N er den foretrukne standard for verifikation af bæredygtighedsrapporter i 

Holland. Den er en uddybning af ISAE 3000 (der svarer til vores RS 3000) med hensyn til den 

delmængde der omhandler verifikation af CSR rapporter.  

 

NIVRA 3410N er det første forsøg på at konkretisere RS 3000 med hensyn til verifikation af bæ-

redygtighedsrapporter. Der overvejes p.t. om man skal ophøje den til IFAC standard.  

 

6.3 Delkonklusion 

Ifølge dansk lovgivning har statsautoriserede og registrerede revisorer ”monopol” på at revidere 

finansielle årsrapporter, og disse har derfor i en vis grad en de facto monopol på at revidere ikke-

finansielle årsrapporter, ikke mindst da disse rapporter typisk udgives sammen med de finansielle.  

 

RS 3000 er meget bred og giver anledning til stor grad af fortolkning ved anvendelse på verifikati-

on af bæredygtighedsrapporter. Der er dog udarbejdet koncepter for hvordan man følger RS 3000, 

Men RS 3000 er revisorernes bud og den indeholder træk, der løfter ikke-finansiel revision op på 

siden af finansiel revision, hvor det er muligt. 
                                                
20 AA1000 Assurance Standard (2003), p. 8 
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På baggrund af RS 3000, eller snarere den internationale udgave, ISAE 3000, har man i Holland 

udviklet en verifikationsstandard for bæredygtighedsrapporter (3410N). Det er på tale, at ophøje 

denne vejledning til IFAC standard. Og da den umiddelbart virker meget brugbar, så ville den gan-

ske givet kunne danne grundlag for en fornuftig verifikation. 
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7 Hvad siger litteraturen? 
På trods af, at bæredygtighedsrapportering endnu ikke er så udbredt som man umiddelbart skulle 

tro, så har det de senere år været et buzz-word, både blandt teoretikere og virksomhedsledere. Der-

for findes der også en del litteratur om emnet.  

 

Jeg har her valgt at inddrage en enkelt artikel, som omhandler bæredygtighedsrapportering, herun-

der verifikation af samme. Den er ikke helt ny, og derfor ikke umiddelbart så tidssvarende, som 

man måske kunne ønske sig. Jeg har dog vurderet, at de problemstillinger, der behandles i artiklen 

er så centrale, at de fortjener at komme med. Endvidere synes jeg i høj grad, at den stadig er aktu-

el, blandt andet netop fordi den er skrevet med udgangspunkt i, at der stort set ikke fandtes nogle 

brugbare vejledninger - overhovedet.  

 

Derudover må forfatteren anses som en så betydningsfuld person i forbindelse med udviklingen af 

verifikation af bæredygtighedsrapporter, at disse synspunkter er relevante at have med. 

 

7.1  Philip Wallage 

Philip Wallage, der er professor ved University of Amsterdam og partner i KPMG, Holland skrev i 

2000 en artikel, der omhandler verifikation af bæredygtighedsrapporter, set fra revisors synsvin-

kel21. 

 

Wallage påpeger, at der på det tidspunkt, artiklen blev skrevet, var et ret turbulent revisionsmar-

ked, og mange revisionsfirmaer forsøgte at ”bryde ud” af deres traditionelle kasse, som var at re-

videre finansielle regnskaber. Dette havde AICPA i øvrigt også foreslået i deres SCAS 199722. 

Derimod forsøgte nationale, såvel som internationale organisationer, at fastholde de finansielle re-

visorer i deres traditionelle rolle, med henvisning til, at det kunne have negativ effekt på revisorers 

uafhængighed, og derved deres troværdighed, som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

 

SCAS 1997 påpeger også, at der er rige muligheder for at brede sig til andre områder. Det illustre-

rer de ved hjælp af en figur (figur 7.1), der viser de tre dimensioner, som udviklingen kan foregå i.  

                                                
21 Wallage, Philip: ”Assurance on Sustainability Reporting: An Auditor’s View”, AUDITING: A Journal of Practice 
& Theory, 2000;19 (p. 53-65) 
22 SCAS 1997 står for AICPA Special Committee on Assurance Services (1997) 



Verifikation af bæredygtighedsrapporter  Kandidatafhandling på CMA-studiet 
- herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen 
 

- 49 - 

 

Egentlig er illustrationen meget generel, men den viser samtidig meget tydelig det store potentiale, 

der er for udvikling. Den lille røde kasse er udtryk for den traditionelle revision af et finansielt 

regnskab, mens den store grønne kasse er udtryk for den potentielle revision af såvel finansielle, 

som ikke-finansielle oplysninger. De tre pile viser hvilke muligheder der er for udvikling. De tre 

muligheder er at man kan få nye kunder (Who?), udbyde nye serviceydelser (What?) og anvende 

ny teknologi/metode (How?). 

 

     Figur 7.1 

 
   Kilde: Wallage 2000 (oprindeligt fra SCAS(1997)) 

 

Som det fremgår af figuren, så er den traditionelle revision af et finansielt regnskab et meget be-

grænset område, set i forhold til det samlede potentiale. Til gengæld er det et ”beskyttet” område, 

hvor revisor både i kraft af sin ekspertise, og ikke mindst ved lov er sikret en monopol-lignende 

status. På det område, der ligger udenfor den lille kasse er til gengæld ”frit slag” for alle. 

 

Det vil sige, at hvis den nye serviceydelse er verifikation af bæredygtighedsrapporter, hvilket tra-

ditionelt ikke kan siges at falde indenfor revisors kernekompetenceområde, så vil det typisk bety-

de, at arbejdet i praksis skal udføres af medarbejdere, der ikke er revisorer i den trditionelle for-

stand. Det vil derfor – alt andet lige – betyde, at der foreligger en stor udfordring for reviso-

rer/revisionsfirmaer, hvis man skal opnå status som den foretrukne ”assurance-provider” på bære-

dygtighedsrapporter. 
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Der eksisterer allerede på det tidspunkt verificerede bæredygtighedsrapporter fra flere af de større 

internationale virksomheder23. I de fleste tilfælde skyldes dette, at der er kommet lovkrav om, at 

bestemte virksomheder eller brancher skal afrapportere om eksempelvis miljømæssige forhold o.l. 

Og selv om flere af disse rapporter bærer præg af, at de er udarbejdet af pligt heller end ”lyst”, og i 

hvert fald ingenlunde kan sammenlignes med tilsvarende rapporter af nyere dato, hvad angår om-

fang og fuldstændighed/relevans, så var den finansielle revisor den foretrukne ”verifikator” på dis-

se tidlige udgaver af bæredygtighedsrapporter. En undersøgelse24 af internationale miljørapporter i 

2000 viste således, at det i 56 % af rapporterne var den finansielle revisor, der stod for verifikatio-

nen, selv om denne form for assurance ikke kan påstås at ligge indenfor revisors naturlige ”domæ-

ne”. 

 

Der foreligger derfor en stor udfordring for den finansielle revisor, når denne skal verificere ikke-

finansielle regnskaber. Det er dog nærliggende at tænke sig, at revisor, har nogle gode muligheder 

– og måske endda fordele – i forhold til konkurrenterne på området, i kraft af den systematiske 

metodik, som revisionsbranchen qua sin funktion som offentlighedens tillidsrepræsentant har ud-

viklet gennem årene.  

 

Med henvisning til artikel 4 i IFAC’s fra-

mework argumenterer Wallage for, at hvis 

der kommer egnede verifikationsstandarder 

for sociale og miljømæssige forhold, så vil 

det være muligt at verificere en bæredyg-

tighedsrapport med en tilstrækkelig grad af 

sikkerhed. 

 

7.2 Delkonklusion 

Wallage konkluderer i sin artikel, at der er brug for en meget mere klar og udførlig vejledning til 

aflæggelse af bæredygtighedsrapporter. Han nævner dog GRI’s vejledning - G1, som på det tids-

punkt var helt ny - som noget af det bedre på området. Flere af de kritikpunkter han har til davæ-
                                                
23 Wallage nævner i denne forbindelse British Airways, ENI, ING, Novartis, Norsk Hydro, Shell, Statoil, Volkswagen, 
Body Shop og Novo Nordisk. 
24 Wallage refererer her til en undersøgelse foretage af Kolk: “Verificatie van miljøverslagen” (Verifikation af miljø-
rapporter), offentliggjort i “Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie” i sep. 2000 (s. 363–375). 

IFAC Framework, article 4 
“The objective of an assurance engagement is 
for a professional accountant to evaluate or 
measure a subject matter (data, systems and 
processes, or behaviour) that is the response-
bility of another party (management) against 
identified suitable criteria, and to express a con-
clusion that provides the intended user with a 
level of assurance about that subject matter.” 
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rende vejledninger er netop de ting som efterfølgende er blevet ændret tilføjet i først G2 og siden 

G3.  

 

Endvidere pointerer Wallage, at man skal holde sig for øje, at bæredygtighed har et meget vigtigt 

fremadrettet element, og at kontrol af systemer og processer derfor er lige så vigtigt - hvis ikke 

vigtigere - end verifikation af historiske data og adfærd. 

 

Angående den finansielle revisors muligheder på markedet for verifikation af bæredygtighedsrap-

porter forudser Wallage hård konkurrence fra andre faggrupper. For ligesom revisor er specialist 

på regnskabsområdet, så er der andre, der har betydelig større kompetencer vedrørende sociale og 

miljømæssige forhold, eksempelvis sociologer. Han er dog samtidig fortrøstningsfuld vedrørende 

revisorernes muligheder på markedet, blandt andet fordi især de større revisionsfirmaer også råder 

over store kompetencer på andre områder end revision… 
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8  Hvordan er praksis 
For at finde ud af hvilke muligheder revisor har på markedet for verifikation af bæredygtigheds-

rapporter, kan det være interessant at undersøge hvordan dette marked ser ud i dag. Blandt andet i 

den forbindelse har jeg foretaget to undersøgelser. 

 

8.1  Hvordan er praksis for bæredygtighed Danmark 

Først har jeg undersøgt hvordan markedet ser ud i Danmark. Her har jeg i første omgang taget ud-

gangspunkt i de 25 selskaber, der er på det såkaldte C20 index. Som jeg tidligere har nævnt er det-

te dels gjort på baggrund af deres størrelse, og dermed mulighed for at gennemføre denne type til-

tag/projekter - og dels fordi de er børsnoterede, og derfor bør være mere interesserede i at skabe en 

vis gennemsigtighed i deres respektive firmaer - og derved med overvejende sandsynlighed kunne 

opnå en stigning i kursen på deres aktier25.  

 

Fælles for stort set alle 25 selskaber var, at de har 2-4 sider i sin finansielle årsrapport om Corpora-

te Social Responsibility. Men når det kommer til egentlige bæredygtighedsrapporter, så er der kun 

4 ud af de 25, der har udarbejdet en sådan særskilt. De er  

 Danisco  GRI level B+ Third-party checked (Det Norske Veritas) 

 Danske Bank  GRI level C Self-declared 

 Novo Nordisk  GRI level A+ Self-declared 

 Novozymes    N/A Undeclared  

 

En af de mere bemærkelsesværdige, der ikke er der, er A.P. Møller Maersk, men de er efter sigen-

de på vej med en såkaldt miljø/arbejdsmiljø rapport, også kaldt EHS rapport (Environ-

ment+Health/Safety). 

 

Af dansk praksis i øvrig kan der nævnes, at DONG, Danfoss og Lego har udarbejdet bæredygtig-

hedsrapporter. Herudover er markedet ikke prangende! 

 

I bæredygtighedsrapporternes spæde barndom var det ikke usædvanligt, at de blev publiceret som 

en supplerende beretning til årsrapporten, eller eventuelt som en del af ledelsesberetningen. Dette 

                                                
25 Se bilag 1 om Coloplast eksperimentet 
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er - i hvert fald herhjemme - stadig tilfældet for mange mindre virksomheder, især dem der ikke 

rapporterer efter G3.  

 

I Danmark er der faktisk også flere større virksomheder, der stadig holder fast i ikke at udarbejde 

bæredygtighedsrapporter. Og hvis de gør, så ikke at få dem særskilt verificeret. Dette hænger nok 

delvis sammen med, at danske virksomheder i højere grad end i andre lande har indarbejdet en hel 

masse ikke-finansiel information i sine finansielle årsrapporter26, og derfor ikke i samme grad har 

behov for, at udarbejde - og få verificeret - særskilte ikke-finansielle rapporter!  

 

De færreste små og mellemstore danske virksomheder anvender G3 aktivt, og det er måske natur-

ligt nok. Der findes dog en GRI guide til små og mellemstore virksomheder 

 

8.2  Hvordan er praksis for verifikation af bæredygtighedsrapporter  

Som det fremgår af afsnit 8.1, så er der et meget begrænset omfang af praksis for verifikation af 

bæredygtighedsrapporter i Danmark. Men man må formode, at vi - som på så mange andre områ-

der - også her bliver påvirket af det der foregår i landene omkring os. Det kan derfor være interes-

sant at undersøge, hvordan praksis er i andre lande. 

 

I den forbindelse har jeg, med udgangspunkt i de bæredygtighedsrapporter, der er indberettet til 

GRI, foretaget en undersøgelse af de rapporter, der er verificeret af en ekstern assurance provider. 

 

I afsnit 2.7.1, under dataindsamling har jeg redegjort for hvordan jeg har udvalgt de rapporter, der 

skal indgå i analysen.  

 

Som det fremgår af tabel 2.2, på side 12, er mere end halvdelen af de 289 europæiske rapporter 

checket af GRI, men da jeg tager udgangspunkt i den finansielle revisor, har jeg som sagt valgt at 

fokusere på de rapporter, der er verificeret af en ekstern assurance provider, med det formål, at un-

dersøge hvordan bæredygtighedsrapporter verificeres og hvem der foretager verifikationen.  

 

                                                
26 KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005, p. 31  
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8.2.1 Regionale forskelle 

Som det fremgår af tabel 8.2 er der en vis geografisk forskel på om og hvordan organisationerne 

lader sine bæredygtighedsrapporter verificere. 

 

Østeuropa springer i øjnene, idet der er meget få rapporter fra den region. Jeg har defineret Østeu-

ropa som den tidligere såkaldte ”østblok”, dvs. fortrinsvis lande, der indtil for små 20 år siden 

havde kommunistisk styre og planøkonomi. Det er muligvis en del af forklaringen på de få rap-

porter, men det skal jeg undlade at gøre mig klog på. 

 

Østeuropa brillerer også med, at de 

ikke har nogle rapporter, der er ve-

rificeret af tredjepart, og regionen 

indgår derfor egentlig ikke i min 

undersøgelse.  

 

Herudover er der nogle lande, Nor-

ge, Irland, Luxembourg og Andor-

ra, hvorfra der kun er indsendt en 

eller to rapporter, og den procentvi-

se fordeling på verifikationsmeto-

der viser derfor nogle ekstreme ud-

sving, pga. det begrænsede data-

grundlag. 

  

Ud over de østeuropæiske, er der tre 

andre lande, der ikke har nogle rap- 

porter, der er verificeret af tredje- 

part, nemlig Andorra, Luxembourg  

og Frankrig. De to førstnævnte har kun to rapporter på listen hver, men Frankrig skiller sig her ud, 

pga. sin størrelse, og det faktum, at de trods alt har indsendt 13 rapporter. Kun 3 af disse er verifi-

ceret - alle af GRI - mens de andre 10 enten er selverklærede eller ”uerklærede”. 

 

Tabel 8.2: Europæiske bæredygtighedsrapporter, der er 
indsendt til GRI i 2008 - fordelt på verifikationsmetode  
(i % pr. land eller region) 

Antal GRI Third party Self- Un-
rapporter checked checked declared declared

Norden
Danmark 4 25            25              50             -
Sverige 10 30            30              30             10             
Norge 2 50            50              - -
Finland 5 - 60              - 40             

21 24            38              24             14             
Nord- og Centraleuropa (ekskl. Norden)
Tyskland 27 48            15              26             11             
Storbritanien 23 22            17              35             26             
Irland 1 - 100            - -
Holland 28 29            18              39             14             
Belgien 6 - 33              50             17             
Luxembourg 2 50            - - 50             
Frankrig 13 23            - 15             62             
Østrig 9 33            33              22             11             
Schweiz 17 76            6                - 18             

126 37            16              26             21             
Østeuropa
Rusland 4 25            - 75             -
Tjekkiet 1 100          - - -
Ungarn 3 - - 67             33             
Kroatien 1 - - - 100           

9 22            - 56             22             
Sydeuropa
Spanien 97 79            8                8               4               
Portugal 12 42            33              8               17             
Andorra 2 50            - 50             -
Italien 15 33            40              20             7               
Grækenland 7 71            14              - 14             

133 70            14              10             6               

I alt 289 51            16              19             14             
Kilde: Egen fremstilling, på baggrund af data fra GRI 
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Bortset fra ovennævnte undtagelser, kan man ud fra tabellen se, at der er en betydelig forskel på 

hvem organisationer i henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Europa får til at verificere 

sine rapporter. I Sydeuropa er 84 % af rapporterne verificeret af enten GRI eller tredjepart, mens 

dette tal kun er 53 % i Nord- og Centraleuropa (ekskl. Norden). Hvis man tager de nordiske lande 

med bliver tallet lidt højere, men ikke betydeligt.  

 

Denne tendens er i øvrigt ikke ny. Som det fremgår af KPMG’s undersøgelse fra 2005 (se figur 

8.1) var de sydeuropæiske lande - her repræsenteret ved Italien og Spanien - også dengang mere 

tilbøjelige til at få deres reporter verificeret. 

 

Der er også en tendens til, at syd-

europæiske organisationer lader 

sine rapporter verificere af GRI, 

heller end en anden ekstern assu-

rance provider. Af de sydeuropæi-

ske lande er det kun i Italien, at en 

større andel er verificeret af tredje-

part end af GRI. 

 

I Nordeuropa er der også flere, der 

er verificeret af GRI end af tredje-

part, men her er næsten halvdelen 

(47 %) ikke verificeret, dvs. enten 

selv-deklareret eller udeklareret. 

 

Hvis man så ser nærmere på de 

rapporter27, der er verificeret af 

tredjepart, ser man også andre re-

gionale forskelle, men disse vil jeg 

komme nærmere ind på i næste af-

snit. 

 

                                                
27 En oversigt over de undersøgte organisationer fremgår af bilag 5. 

Figur 8.1: Andel af bæredygtighedsrapporter fra de 100 

største selskaber i hvert enkelt land, der er verificerede af 

tredjepart i 2002 og 2005 pr. land 

 
Kilde: KPMG - International Survey of Corporate Responsibil-
ity Repprting 2005 
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8.2.2 Undersøgelsens omfang og formål 

Som tidligere nævnt har jeg udvalgt 36 bæredygtighedsrapporter, som jeg vil foretage en undersø-

gelse af. Det lyder umiddelbart ikke af så meget i forhold til totalpopulationen på 555 rapporter, 

der er indsendt til GRI i år, men ikke desto mindre omfatter de udvalgte rapporter fra 15 forskelli-

ge europæiske lande (se tabel 8.3), fra både Nord- og Sydeuropa. Endvidere favner de over et bredt 

spektrum af brancher, fra banker og advokater over detailhandel til rene produktionsvirksomheder. 

 

Formålet med undersøgelsen er, at finde ud af hvad verifika-

tionen af en bæredygtighedsrapport omfatter, og hvordan den 

verificerende part erklærer sig om rapporten. På baggrund 

heraf kan man så gøre sig nogle tanker om, hvilke muligheder 

revisor har i denne sammenhæng. 

 

De specifikke faktorer jeg har fokuseret på i de enkelte veri-

fikationserklæringer er: 

 Om bæredygtighedsrapporten er udsendt som en selv-

stændig publikation eller som en del af den finansielle 

årsrapport, dvs. som en supplerende beretning. I givet 

fald er der også undersøgt, om og hvordan den finan-

sielle revisor har håndteret den supplerende beretning.  

 Hvem verificerer? Her er der især undersøgt om det er den samme revisor og/eller revisions-

firma, en anden revisor, eller en helt tredje part. 

 Hvilke vejledninger og retningslinjer lægges til grund for verifikationsprocessen? 

 Med hvilken grad af sikkerhed er erklæringen afgivet? I revisorterminologi vil dette typisk 

betyde, at erklæringen indledningsvis fastsætter om målet med revisionen/verifikationen er 

at give en rimelig (reasonable) eller begrænset (limited) grad af sikkerhed.  

 Om konklusionen er formuleret som en positiv eller en ”dobbelt negativ” erklæring. Dette 

hænger tit (men ikke altid) sammen med graden af sikkerhed, som nævnt i punktet oven-

over dette. 

 

Tabel 8.3 National fordeling 
af de udvalgte rapporter: 
 
Danmark  1 
Sverige  3 
Norge   1 
Finland  3 
Tyskland  1 
Storbritannien  4 
Irland   1 
Holland  4 
Belgien  2 
Schweiz  1 
Østrig   3 
Portugal  4 
Spanien  3 
Italien   4 
Grækenland  1 
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8.2.3 Supplerende beretning eller selvstændig rapport 

Tidligere var det, som sagt, ikke usædvanligt, at bæredygtighedsrapporter blev publiceret som en 

supplerende beretning til årsrapporten. Men i takt med, at kravene til denne type rapporter bliver 

større, især hvis man vil have dem behørigt verificeret, er rapporterne også blevet mere omfangs-

rige. Det giver naturligvis også anledning for mange, at udgive rapporten som en selvstændig pub-

likation heller end som supplerende beretning.  

 

Det er dog ikke et krav, eksempelvis i forbindelse med GRI certificering, at det skal være en selv-

stændig rapport. Således er 6 af de 36 rapporter udgivet som supplerende beretning.  

 

Også her er der regionale forskelle, i hvert fald i forbindelse med verifikationen. Tre af de supple-

rende beretninger er fra nordiske lande; en svensk, en norsk og en finsk. I alle tre tilfælde er det 

selskabets revisor, der også verificerer bæredygtighedsrapporten. Der er dog en særskilt erklæring 

på bæredygtighedsrapporten, og med en begrænset grad af sikkerhed. I to af de tre rapporter er det 

også en anden partner/afdeling fra det samme firma, der verificerer bæredygtighedsrapporten. 

 

Af de øvrige tre rapporter, der er publiceret som supplerende beretninger, er to fra Spanien og en 

er fra Østrig. Her er der i alle tre tilfælde ikke en revisor, men et særligt certificeringsselskab, der 

varetager verifikationen af bæredygtighedsrapporten. 

 

8.2.4 Organisationens revisor 

Indledningsvis skal det bemærkes, at i 3 af de 36 organisationer har jeg ikke været i stand til at 

fremskaffe den finansielle årsrapport, for derved at fastslå, hvem der er organisationens revisor, og 

hvordan denne erklærer sig! Det skal dog også siges, at i alle 3 organisationer er det ikke et revisi-

onsfirma, der har verificeret bæredygtighedsrapporten! 

 

Fælles for de øvrige 33 organisationer, der indgår i undersøgelsen er, at deres finansielle årsrap-

port er revideret af et af de ”4 store” revisionsfirmaer. De fordeler sig således: 

 12 har KPMG (heraf 5 hvor de også verificerer bæredygtighedsrapporten) 

 10 har PricewaterhouseCoopers (heraf 7 hvor de også verificerer bæredygtighedsrapporten) 

 6 har Ernst & Young (heraf 3 hvor de også verificerer bæredygtighedsrapporten) 

 5 har Deloitte (heraf 2 hvor de også verificerer bæredygtighedsrapporten) 
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8.2.5 Hvem verificerer? 

Der er altså 17 rapporter, hvor selskabets egen revisor også verificerer bæredygtighedsrapporten. 

Herudover er der 3 hvor det er et andet revisionsfirma, der verificerer bæredygtighedsrapporten. 

Hos den italienske cementfabrikant, Buzzi Unicem er Deloitte revisor, mens PwC verificerer bæ-

redygtighedsrapporten, mens de to hollandske selskaber Akzo Nobel og DSM har henholdsvis 

KPMG og Ernst & Young som revisor, men deres bæredygtighedsrapporter er verificeret af det 

andet revisionsfirma, dvs. hhv. Ernst & Young og KPMG. 

 

I de øvrige 16 er den verificerende myndighed ikke et revi-

sionsfirma. I de 15 er der tale om certificeringsbureauer el-

ler specialister indenfor verifikation af ikke-finansielle rap-

porter, og i en enkelt rapport, den fra C&A, er det 5 ud-

valgte interessenter, der siger sin mening om virksomhe-

den. Mere herom senere. 

 

Her kan man også spore nogle tydelige regionale eller nati-

onale forskelle. Ud af de 8 bæredygtighedsrapporter fra de 

nordiske lande er 7 verificeret af selskabernes finansielle 

revisor. Også alle 4 hollandske og alle 4 portugisiske rap-

porter er verificeret af et revisionsfirma. Det samme gælder  

for 3 ud af 4 italienske. Derimod er alle tre spanske rapporter verificeret af AENOR28, som er den 

spanske pendant til Dansk Standard herhjemme.  

 

Også i de øvrige central- og sydeuropæiske lande har selskaberne tendens til at fravælge revisor 

som verificerende part. I Østrig er 2 ud af 3 rapporter verificeret af ETA Umweltmanagement29, og 

den tredje af Lloyd’s30. I Storbritannien er to rapporter verificeret af Corporate Citizenship31, én af 

                                                
28 AENOR er en forkortelse for Asociaciõn Española de Normalizaciõn y Certificatiõn. Se www.aenor.es  
29 ETA Umweltmanagement er et østrigsk konsulentfirma, der blandt meget andet har specialiseret sig i certificering 
af miljø- og bæredygtighedsrapporter. Se www.eta.at  
30 Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) er en britisk certificerings- og konsulentvirksomhed. Se www.lrqa.com  
31 Corporate Citizenship er en britisk konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at verificere miljø- og bæredyg-
tighedsrapporter. Se www.corporate-citizenship.co.uk  

Tabel 8.4 Hvem verificerer bære-
dygtighedsrapporterne 
PwC 8 
KPMG 6 
Ernst & Young 4 
AENOR 3 
Det Norske Veritas 3 
Corporate Citizenship 2 
Deloitte 2 
ETA Umweltmanagement 2 
Certiquality S.r.l. 1 
CSR Network 1 
ERM CVS 1 
Lloyd’s RQA 1 
SGS 1 
Udvalgte interessenter 1 
 
Kilde: Egen fremstilling af data fra GRI 

http://www.aenor.es
http://www.eta.at
http://www.lrqa.com
http://www.corporate-citizenship.co.uk
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CSR Network32 og en af Ernst & Young, mens de to belgiske er verificeret af hhv. ERM CVS33 og 

Ernst & Young. 

 

Schweiz, Irland og Grækenland har kun fået verificeret en rapport hver, og også her er der tale om 

andre end revisor. Den Schweiziske er verificeret af SGS34, mens de to andre er verificeret af Det 

Norske Veritas, som i øvrigt også har verificeret den sidste af de nordiske, den fra Danisco! Det 

Norske Veritas er en verdensomspændende konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i risi-

kovurdering, klassifikation og certificering. 

 

Den eneste rapport, der ikke er verificeret af enten en revisions-, konsulent- eller certificerings-

virksomhed er den fra C&A Europe. De har som noget særligt valgt at lade sin bæredygtigheds-

rapport verificere af 5 udvalgte interessenter, der udtaler sig om deres syn på virksomheden35.  

 Der er en repræsentant for medarbejderne, der udtaler sig om hvor godt virksomheden be-

handler sine ansatte. 

 En repræsentant for SGS, der tester tøjkvalitet, lovpriser virksomheden for deres store ind-

sats for  at skabe en mere bæredygtig tøjproduktion i bl.a. Asien. 

 En samarbejdspartner udtaler sig om C&A’s store indsats mod bl.a. børnearbejde i Indien. 

 En samarbejdspartner udtaler sig om C&A’s fokus på sit energiforbrug og CO2 udslip. 

 En leverandør udtaler sig om C&A’s store opmærksomhed på økologi. 

 

Dette kan næppe kaldes en verifikation af bæredygtighedsrapporten. Ikke desto mindre påberåber 

C&A sig, at rapporten er verificeret (se bilag 7) 

 

8.2.6 Hvilke retningslinjer? 

Da de verificerende parter er så forskelligartede, som beskrevet ovenover, er det naturligvis også 

forholdsvis stor forskel på hvilke retningslinjer de lægger til grund for verifikationsprocessen. 

Stort set alle tager naturligvis udgangspunkt i G3 Guidelines fra GRI. Men da denne ikke indehol-

der en egentlig verifikationsinstruks, er det nødvendigt at supplere med andre retningslinjer. 

                                                
32 CSR Network er en britisk konsulentvirksomhed, der specialiserer sig i bæredygtighedsrapportering, herunder vi-
densdeling, verifikation og benchmarking. Se www.csrnetwork.com  
33 ERM Certification and Verification Services er en britisk certificeringsvirksomhed, der har specialiceret sig i ”Envi-
ronmental Health and Safety Certification”. Se www.ermcvs.com  
34 SGS står for Société Générale de Surveillance, som er et schweizisk certificerings og konsulentfirma, og efter eget 
udsagn ” …the world’s leading inspection, verification, testing and certification company!”. Se www.sgs.com  
35 Interessenternes udtalelser fremgår af bilag 6. 

http://www.csrnetwork.com
http://www.ermcvs.com
http://www.sgs.com
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Der, hvor det er den finansielle revisor, der verificerer, er det oplagt at henvise til den internationa-

le revisionsstandard ISAE 3000, som svarer til den danske revisionsstandard RS 3000. Disse er 

nærmere beskrevet i afsnit 6.1.3.  

 

Den nævnes også i 13 af erklæringerne. I de tre svenske rapporter er svenske revisionsstandard, 

RevR 6, vedr. begrænset review af frivillige bæredygtighedsrapporter, lagt til grund for verifikati-

onen. Denne svarer delvis til ISAE 3000, men er mere specifikt beregnet til bæredygtighedsrap-

porter.  

 

Også i Holland findes der en mere specifik standard for verifikation af bæredygtighedsrapporter, 

nemlig 3410N, ”Assurance engagements relating to sustainability reports”. Denne er derfor natur-

ligvis lagt til grund for verifikationen af de 4 hollandske rapporter. Den hollandske standard er 

nærmere beskrevet i afsnit 6.2.4. 

 

I tre af rapporterne i Østrig og Schweiz lægges “Providing Assurance on Sustainability Reports” 

fra Federation of European Accountants (FEE) til grund, sammen med AA1000 AS. Revisions-

standarden fra AccountAbility nævnes også i 8 andre erklæringer. 

 

Herudover er der flere af erklæringerne fra revisionsfirmaer, der nævner Code of Ethics, som revi-

sor er underlag, også når det gælder verifikation af ikke-finansielle rapporter. 

 

For de certificeringsbureauer, der verificerer bæredygtighedsrapporter er der andre krav end til re-

visionsfirmaer, og disse er derfor heller ikke så omhyggelige med at angive hvilke standarder og 

instrukser der lægges til grund for verifikationsprocessen. Således er der 6 af erklæringerne, der 

ikke indeholder disse angivelser. Det gælder for de tre erklæringer fra AENOR, en fra Lloyd’s og 

en fra italienske Certiquality, foruden den tidligere omtalte stakeholder-erklæring for C&A. 

 

8.2.7 Hvilken grad af sikkerhed 

Normalt er det af afgørende betydning for revisors erklæringer, hvilken grad af sikkerhed der læg-

ges til grund. En trænet regnskabslæser kan hurtigt ud fra en revisionspåtegning gennemskue hvil-

ken betydning det har om revisor erklærer sig med høj eller begrænset grad af sikkerhed.  

 



Verifikation af bæredygtighedsrapporter  Kandidatafhandling på CMA-studiet 
- herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen 
 

- 61 - 

Det er af gode grunde næsten kun revisionsfirmaerne, der i sin erklæring angiver om der er tale om 

en erklæring med høj (reasonable) eller begrænset (limited) grad af sikkerhed. Dog angiver Det 

Norske Veritas også i to af sine tre erklæringer, at der er tale om begrænset grad af sikkehed. Det 

samme gør Lloyd’s på sin ene. 

 

Af de 22 rapporter, hvor graden af sikkerhed er angivet, er der kun 2, der erklærer sig med høj 

grad af sikkerhed. Den ene er fra PwC og er aflagt efter NIVRA 3410, mens den anden er fra 

KPMG og er aflagt efter ISAE 3000. Der må dog stilles spørgsmålstegn ved om dette er korrekt, 

idet det pr. definition er umuligt for revisor at erklære sig med samme grad af sikkerhed om en bæ-

redygtighedsrapport, som om f.eks. en finansiel årsrapport. Begge erklæringer er dog, i lighed med 

alle de andre erklæringer fra revisionsfirmaer, forsynet med en negativt formuleret konklusion. 

Der er redegjort nærmere for forskellen på positivt og negativt formulerede erklæringer i afsnit 

6.1.3. Her er det værd at lægge mærke til, at selv om Det Norske Veritas verificerer med en be-

grænset grad af sikkerhed, så har de forsynet erklæringen med en positivt formuleret konklusion 

 

I modsætning hertil erklærer stort set alle ikke-revisions-firmaerne sig med en positivt formuleret 

erklæring. De eneste undtagelser er Lloyd’s, SGS og CSR Network, som hver især kun har en er-

klæring med. Et par af de andre er også, om end positivt formulerede, ikke helt lige overbevisende 

i sin formulering. Dette gælder eksempelvis ETA’s erklæring til den østrigske bank Kommunal-

Kredit. 

 

 

 

 

 

 

 

Dette hænger selvfølgeligt sammen med, at de assurance provideres, som ikke er underlagt revi-

sorlovgivningen, i princippet kan erklære sig på en hvilken som helst måde de finder passende. 

 

Flere af disse, f.eks. Corporate Citizenship, har til gengæld meget omfattende erklæringer36 af me-

re narrativ karakter, hvor de redegør for verifikationsprocesserne for hvert enkelt område i G3. 

                                                
36 Se Corporate Citizen’s erklæring til Barclays i bilag 8 

Tabel 8.5: Uddrag af ETA’s erklæring til Kommunal Kredit’s bæredygtighedsrapport  
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Andre har meget begrænsede og generelle erklæringer, som f.eks. AENOR (se figur 8.2 på næste 

side), som har verificeret alle 3 spanske rapporter, der indgår i min undersøgelse. 

 

Som jeg også vil komme ind på i næste kapitel, så har standardiserings- og certificeringsbureauer 

tendens til at anvende sine egne generelle retningslinjer til at verificere “alt”. Dette kan de også 

gøre, så længe der ikke findes helt klare regler for hvordan verifikationen skal foregå. 

 

Figur 8.2: Eksempel på verifikationsrapport fra AENOR 

 
Kilde: Iberia, Corporate Responsibility Report 2007. 

 

8.2.8 Andre bemærkninger 

Meget tyder på, at der er en stigende prestige i, at kunne præsentere en god bæredygtighedsrapport 

- eller bare det at man laver en bæredygtighedsrapport. Det er jo naturligt nok, idet det som tidlige-

re nævnt kan påvirke virksomhedens værdi og image i positiv retning. 
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I denne forbindelse kan det nævnes, at en meget stor del af rapporterne har, udover GRI certifika-

tet, også henvisninger til diverse priser de har vundet og diverse CSR netværk, som de er tilknyt-

tet, eksempelvis Global Compact.  

 

Der er også mange af organisationerne, der i sine rapporter gør opmærksom på sig selv som pione-

rer på bæredygtighedsområdet. Her kan eksempelvis nævnes Corticeira Amorim, som bruger en 

hel side37 i sin rapport på at gøre opmærksom på, at de i 2006 udsendte verdens første bæredygtig-

hedsrapport i korkindustrien. Eller advokatfirma Garrigues, der ifølge eget udsagn var det første 

store advokatfirma i Spanien, der udarbejdede en bæredygtighedsrapport. 

 

Det er også værd at bide mærke i, at på de allerfleste hjemmesider, som jeg har besøgt forbindelse 

med denne undersøgelse har en direkte link til bæredygtighedsrapporten på forsiden. Den er så at 

sige flyttet helt frem i udstillingsvinduet. 

 

8.3 Delkonklusion 

Jeg kan på baggrund af ovenstående konkludere, at der er store regionale forskelle på både hvem 

der verificerer bæredygtighedsrapporter, og hvordan dette gøres. I nogle lande og regioner er det 

nærmest en selvfølge, at man får sin bæredygtighedsrapport verificeret. Andre steder er det stik 

modsat. I nogle lande har revisor nærmest eneret på at verificere, mens der i andre lande er stan-

dardiseringsbureauer, der har denne eneret. 

 

Dette, at der er så mange forskelligartede assurance providers, og lige så mange forskellige typer 

erklæringer synes ikke at bidrage til overskueligheden på markedet, end ikke for fagfolk - og sand-

synligvis i endnu mindre grad for den ”almindelige” bruger af rapporten. 

 

Der viser sig en tendens for, at flere og flere vælger at udsende selvstændige rapporter, i stedet for 

at have den som en supplerende beretning i den finansielle årsrapport. 

 

Meget tyder også på, at der er en stadig er en vis prestige i, at kunne præsentere en god bæredyg-

tighedsrapport - eller bare det at man laver en bæredygtighedsrapport.  

 

                                                
37 Corticeira Amorim, Sustainability Report 2007, p. 6 
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9 Revisors muligheder 
På baggrund af beskrivelsen af bæredygtighedsrapportering og verifikationen heraf, kan man så 

begynde at vurdere revisors muligheder på markedet. 

 

9.1 Markedssituationen 

Som det fremgår af min undersøgelse af praksis for organisationer, der aflægger rapport efter G3, 

er der stor variation i om - og hvordan - man vælger at få sin bæredygtighedsrapport verificeret.  

 

Ifølge CorporateRegister.com38 var der på verdensplan i 2007 i alt 350 aktive assurance providers, 

som kan opdeles i 10 hovedtyper.  

 

Figur 9.1: Eksterne verifikationsrapporter på verdensplan i 2007, fordelt på typer  

 
Kilde: Assure View 

 

Af figur 9.1 fremgår det, at de 4 store revisionsfirmaer har en ret stor del af markedet, med 40 %, 

mens certificeringsbureauer og specialiserede konsulentvirksomheder også har en betydelig andel, 

med hhv. 25 % og 24 %. Det vil sige, at de 3 grupper har 89 % af markedet, hvilket hænger godt 

sammen med resultatet af min undersøgelse.  

 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at selv om de resterende 11 % ikke umiddelbart lyder af så 

meget, så er der stor forskel på hvilke assurance providers foretrækkes i forskellige brancher. Ek-
                                                
38 Assure View, p. 28 
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sempelvis står de ”små” assurance providers for ca. 28 % af markedet i hver af de tre brancher; 

kemikalier, lægemidler og fødevareproducenter.  

 

CorporateRegister.com har også undersøgt hvem der er de foretrukne assurance providers for de 

største selskaber. Undersøgelsen er baseret på en gruppe de kalder ”Global FT500”, som omfatter 

de 100 største virksomheder39 i de 5 lande, hvor der produceres flest bæredygtighedsrapporter, 

dvs. USA, Australien, Japan, Tyskland og Storbritannien.  

 

Resultatet viser, at 43 % af FT500 har 

valgt at lade deres bæredygtighedsrapport 

verificere, hvilket er noget højere end gen-

nemsnittet for alle virksomheder, som er 

25 %. Det er dog påfaldende, at der i både 

Australien, Tyskland og USA, kun er 11-

12 % af bæredygtighedsrapporterne, der 

bliver verificeret af en ekstern part. 

 

Undersøgelsen viser, at også her har de 3 førnævnte hovedtyper af assurance providers ca. 90 % af 

markedet. Her har de 4 store revisionsfirmaer dog en endnu mere klar førerposition, med 56 % af 

markedet. Specialiserede konsulentvirk-

somheder har 22 %, som er på niveau med 

de har på det samlede marked, mens certifi-

ceringsbureauer kun har 12 %. Årsagerne 

til, at Big 4 har en så stærk position her kan 

være flere, men det hænger helst sammen 

med, at de største selskaber har de største 

budgetter, og derfor mulighed for at vælge 

de ”bedste” (generelt foretrukne) assurance  

providers. Det kan også skyldes, at man, ved at vælge et af Big 4, får en verdensomspændende or-

ganisation, der bedre kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed. 

 

 

                                                
39 De 500 virksomheder er udvalgt som de 100 øverste på den amerikanske NYSE100, den australske ASX100, den 
japanskeTOPIX100, den tyske DAX100 og den britiske FT100 (pr. juli 2008) 

Figur 9.3 Andel af markedet for verifikation af 
bæredygtighedsrapporter for FT500 

 
Kilde: Assure View 

Figur 9.2 Procentvis andel af bæredygtighedsrap-

porter 2007, der er verificeret af ekstern part 

 
Kilde: Assure View 
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De store revisionsfirmaer (Big 4) har altså en forholdsvis stor del af markedet, hvilket alt andet li-

ge burde være et godt udgangspunkt for at positionere sig som det foretrukne valg - også i fremti-

den. 

 

9.2 Revisors fordele  

Grundene til, at revisionsfirmaer tilsyneladende er manges foretrukne assurance provider - også 

vedrørende ikke-finansielle rapporter - kan være flere.  

 

Helst er det en vigtig faktor, at revisor i mange år har været en lovpligtig del af de fleste danske 

virksomheders årsrapporter (se ÅRL § 135 om revisionspligt). Herved har man qua sin status som 

offentlighedens tillidsrepræsentant, jf. revisorlovens § 16, opnået et godt omdømme, og der er en 

høj grad af troværdighed forbundet med revisors erklæringer. Derfor er det et naturligt valg, når 

noget skal verificeres. 

 

Et af de gode argumenter for revisor som assurance provider på bæredygtighedsrapporter er, at de 

grundlæggende regnskabsprincipper, som revisor skal forholde sig til i de traditionelle årsrapporter 

(se afsnit 5.1 om de grundlæggende forudsætninger for i årsregnskabsloven) hænger meget godt 

sammen med de grundlæggende principper i forbindelse med bæredygtighedsrapportering, eksem-

pelvis efter GRI’s model. Se i øvrigt afsnit 5.3.4 om G3 Guidelines, sammenholdt med de grund-

læggende forudsætninger.  

 

Enkelte af de grundlæggende forudsætninger defineres lidt anderledes i G3 end i ÅRL, grundet 

forskelligheden i datamaterialet (kvalitativt vs. kvantitativt). Principperne er dog de samme, og de 

grundlæggende forudsætninger i ÅRL skal tillige anvendes på eventuelle supplerende beretninger 

til årsrapporten, og kan anvendes analogt på ikke-finansielle rapporter. 

 

Herudover er revisor forpligtet til at overholde de etiske regler for revisorer. De etiske regler, her-

under kravet om uafhængighed, skal overholdes for så vidt angår alle revisors opgaver, dvs. også 

de engagements, der ikke kan kategoriseres som revision i traditionel forstand. 

 

Jf. revisorlovens § 29 er revisor underlagt lovpligtigt kvalitetskontrol, og ifølge § 29, stk. 2, jf. § 1, 

stk. 2, gælder dette også for andre erklæringer end påtegning på finansielle årsregnskaber.  

 



Verifikation af bæredygtighedsrapporter  Kandidatafhandling på CMA-studiet 
- herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen 
 

- 67 - 

 

 

 

 

 

 

 

Det samme gælder internationalt. Ifølge ISQC 140 omfatter kvalitetskontrol, ud over revision og 

review af historisk finansiel, alle former for ”assurance engagements”. Det er endvidere fastsat i 

ISQC1, at denne skal læses og fortolkes i sammenhæng med Code of Ethics 

 

Det, at revisionsområdet er rimelig meget lovreguleret, kan umiddelbart ses som en begrænsning 

eller ulempe for revisor, men det medfører også, at når revisor afgiver en erklæring, så ved man 

hvad man får! Det kan således ses som en fordel for revisor, at de alternative assurance providers 

som regel ikke har ligeså meget konkret at ”hænge” sin erklæring op på.  

 

Man kan argumentere for, at verifikation af bæredygtighedsrapporter er en logisk forlængelse af 

den ”almindelige” revision., bl.a. på grund af førnævnte grundlæggende forudsætninger. Revisi-

onsbranchen har også en solid tradition med hensyn til metoder og koncepter til rapportering af ve-

rifikation. De større revisionsfirmaer har også efterhånden veludviklede modeller og procedurer 

for revision af bæredygtighedsrapporter. Deloitte har således allerede for flere år siden udarbejdet 

et udførligt ”scorecard” til vurdering og evaluering af deres kunders bæredygtighedsprocedurer. 

Disse modeller og procedurer kan enten anvendes af finansielle revisor, som en naturlig forlængel-

se af den finansielle revision, men angående revisors ekspertise vedrørende verifikation af bære-

dygtighedsrapporter, så kunne den finansielle revisor (isoleret set) tit komme til kort. Dette på 

trods af sine procedurer, metoder og modeller, som beskrevet ovenover.   

 

Denne konstellation, hvor revisorteamet suppleres med eksperter fra andre afdelinger er ikke noget 

nyt i sig selv. I de større revisionsfirmaer har man jo typisk teams eller afdelinger, der specialiserer 

sig på de områder, hvor revisor ikke har tilstrækkelige kompetencer. Således har de store revisi-

onsfirmaer hele afdelinger der for eksempel tager sig af skat, moms, IT, køb og salg af virksomhe-

der, osv. Disse ressourcer kan revisor gøre brug af med henvisning til eksempelvis revisionsstan-

                                                
40 International Standard on Quality Control (ISQC) 1, “Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of 
Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements” 

Tabel 9.1: Uddrag af revisorlovens §1 
 

Stk. 2. Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåteg-
ninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i 
henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer 
med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. 
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dard RS3000, hvor der er nærmere regler for de tilfælde, hvor revisor erklærer sig på baggrund af 

andres arbejde. 

 

Herudover er der ikke noget i vejen for, at revisor søger assistance fra eksperter udenfor selve re-

visionsfirmaet. Dette kræver dog ligesom i forbindelse med anvendelse af interne eksperter, at re-

visor sætter sig tilstrækkelig meget ind i eksperternes arbejde, at han/hun med sin erklæring kan 

stå inde for det. 

 

Revisor må på baggrund af sit arbejde med finansielle årsrapporter kunne kaldes specialist i at be-

handle kvantitative data, og dokumentationen herfor. Således er revisor også vant til at se på påli-

delighed af oplysninger om præstationer. I modsætning hertil er f.eks. standardiseringsbureauer 

vant til at se på ledelsessystemer, der omhandler procedurer - ikke præstationsindikatorer. 

 

På trods af det, er revisor er også vant til at håndtere systemer og kontroller og er vant til at vurde-

re risikoen ved en erklæring. Her tæller det også på revisors plus-side, at der i revisionsfirmaerne 

er forsikringer, der gør at man seriøst kan godtgøre personer/firmaer, der har handlet i tillid til at et 

bæredygtighedsregnskab med en erklæring er korrekt og kan bevise tab som følge heraf. Dette kan 

blive meget nærværende ved verifikation af CO2 udledninger i forhold til kvoter, der kan komme 

store tab hvis udledningsopgørelsen eller kvoteopgørelsen er forkert. 

 

Det må også ses som en fordel, at der i revisionsbranchen stilles store krav til uddannelse og erfa-

ring. Revisor har endvidere en bred viden og god generel forståelse for virksomhedernes kontekst, 

og har derfor et ret godt fundament til at bygge videre på i forbindelse med bæredygtighedsrappor-

tering. Endvidere er revisorer vant til at belyse tingene fra ”regnskabsbrugerens synsvinkel”. 

 

En anden fordel for revisionsbranchen er, at den har et stort netværk til at ”trække” på - både i 

branchen og i diverse tilstødende brancher. Herudover har revisionsbranchen, på trods af enkelte 

meget uheldige episoder41, generelt et godt omdømme 

 

                                                
41 Den mest berømte er nok den om ulovlighederne i Enron, hvor revisionsfirmaet Arthur Andersen også havde en 
uheldig finger med. 
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9.3 Revisors ulemper/andres fordele 

Revisionsbranchen er, som nævnt meget lovreguleret og selv om det i høj grad kan være med til at 

forankre revisors troværdighed, så kan man også forestille sig, at det også virke som en klods om 

benet på revisor, da han herved har forholdsvis begrænsede bevægelsesmuligheder på markedet. 

 

Umiddelbart synes jeg, at dette i øjeblikket mere virker som en fordel end ulempe for revisor. Man 

kan dog forestille sig, at der på et senere tidspunkt kommer mere specifikke regler for hvordan en 

bæredygtighedsrapport skal verificeres, og så kan man komme i den situation, at der opstår kon-

flikter mellem de specifikke regler, vedrørende bæredygtighedsrapportering og revisors lov-

begrænsninger. Dette er et tænkt eksempel, men det kan dog ikke udelukkes.  

 

Skulle det blive tilfældet, er en mulighed naturligvis, at lovgrundlaget rettes til, så revisorer stadig 

kan ”være med”. Dog kun indenfor visse grænser, da revisor ikke må gå på kompromis med bl.a. 

sin uafhængighed. 

 

Noget andet, som kan være en ulempe for revisionsfirmaerne, eller snarere en fordel for andre - 

især konsulentvirksomheder, med bæredygtighed som speciale - er at ligesom revisor er ekspert i 

verifikation, assurance eller hvad man vælger at kalde det, så er der andre der er eksperter i selve 

emneområdet. Dette kan man godt forestille sig, at de kan trække nogle veksler på, eksempelvis i 

form af rådgivning o.l. 

 

Disse ”subject matter” eksperter er nok også bedre i stand til at vurdere og kommentere om virk-

somhedens præstation er som den bør være, og ikke kun at man anser den  

 

Noget, der taler til de andres fordel er, at de i bund og grund ikke har så meget at tabe. De kan i 

princippet erklære sig efter for godt befindende, uden at nogen kan hænge dem op på om det nu er 

konsistent efter diverse regler. Hermed er der typisk heller ikke så meget arbejde forbundet med de 

andres erklæring, da de ikke har alle de love og standarder at forholde sig til. Dette betyder dog 

samtidig, at enhver i princippet kan kalde sig assurance provider, og der er derfor fare for at der vil 

dukke en hel masse selskaber op, som tilbyder verifikation, uden at have kompetencerne til det. 
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9.4 Revisors udfordringer 

Revisorfaget har som nævnt en lang tradition som offentlighedens tillidsmand mht. traditionelle 

finansielle årsregnskaber. Der kan derfor opstå nogle potentielle faldgruber, når denne skal bevæ-

ge sig ind på bæredygtighedsregnskabernes ukendte – og relativt uregulerede – territorium. En ud-

fordring for består i, at man er nødt til at gribe de nye regnskabsformer an med samme seriøsitet 

som de traditionelle. Dette kan umiddelbart lyde nemt, men den finansielle revisor har det traditio-

nelt svært ved at forholde sig til kvalitativ information, som man ikke kan forklare med debet og 

kredit. Et eksempel på dette er, at der for en række brancher42 er indført, at organisationer skal fo-

retage forvaltningsrevision af deres virksomhed. Dette skal revisor så også forholde sig til i for-

bindelse med den finansielle årsrapport, men det er ikke noget, der falder revisorer naturligt, og 

der har derfor ikke været fulgt op på det i tilstrækkelig grad. 

 

Noget, som i udgangspunktet tæller som et minus på revisorsiden er, at revisorer ikke har tilstræk-

kelig substansviden, til at afgøre hvilke indikatorer der er væsentlige (”material”) for virksomhe-

den.  Det bliver derfor en af revisors udfordringer, for fortsat at være markedsleder, at den stærke 

metodik skal sammenkobles med substansviden. Dette kan eksempelvis gøres ved i større grad at 

gøre brug af specialister, som foreskrevet i RS 3000 

 

En anden stor udfordring for revisionsfirmaerne kan også blive, at tiltrække tilstrækkelig mange 

og gode medarbejdere. De større revisionsfirmaer er p.t. underbemandede, dvs. at de dårligt nok 

kan betjene deres nuværende kunder godt nok. Så hvis markedet for verifikation af bæredygtig-

hedsrapporter, og andre ikke-finansielle rapporter fortsat vil vokse med samme fart som de senere 

år, så skal revisionsfirmaerne til at ansætte endnu flere end i dag. Der er dog den fordel i denne 

forbindelse, at det ikke nødvendigvis er revisorer de skal have fat i, men også specialister på andre 

områder.  

 

En anden af revisors udfordringer kan være, at der kan opstå interne stridigheder i revisionsfirma-

erne om, hvem der har ret til kunden - revisor eller en anden specialist. 

 

Som nævnt i afsnit 9.3, så kan det blive en stor udfordring for revisor, at dennes virke er så lovre-

guleret, ikke mindst hvis der på et fremtidigt tidspunkt kommer mere specifikke regler for rappor-

tering og verifikation heraf. 

                                                
42 F.eks. indenfor bolig og byggeri. 
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9.5 Delkonklusion 

Situationen er i øjeblikket den, at revisionsfirmaer står for 40 % af verifikationerne af bæredygtig-

hedsrapporter, mens standardiseringsbureauer og specialiserede konsulentfirmaer står for ca. 25 % 

hver. 

 

Revisor synes at nyde stort tillid blandt de rapporterende organisationer, ikke mindst på grund af 

den konkrete lovgivning han er underlagt - så man ved hvad man får. Og medmindre der kommer 

lovændringer, der besværliggør det væsentligt for revisor at erkære sig om bæredygtighedsrappor-

ter og samtidig holde fast i sin uafhængighed, så skulle det være muligt for revisor at bevare en ret 

stor del af markedet - også i fremtiden. 

 

Der er dog en del udfordringer for revisor, f.eks. at der i stigende grad skal inddrages andre specia-

lister i revisionsteamene, da revisor i denne type rapporter ikke er specialist i ”subject matter”. 

 

Revisionsfirmaerne skal også i fremtiden være rigtig gode til at tiltrække de rigtige medarbejdere 

til denne nye type opgaver. 

 

Det der kan tale imod revisors muligheder kan være, at de øvrige assurance providers på markedet, 

især specialiserede konsulentvirksomheder har en god indsigt i ”subject matter”, samtidig med, at 

de i princippet kan erklære sig ”som de har lyst”! 
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10 Konklusion 
I min problemformulering ønskede jeg at svare på hvilke muligheder, fordele og ulemper der fore-

ligger for revisor i forbindelse med verifikation af bæredygtighedsrapporter, set i forhold til andre 

assurance providers? 

 

Jeg kan nu konkludere, at for at en bæredygtighedsrapport skal have nogen egentlig værdi, skal 

den først og fremmest fokusere på de rigtige interessenter. Det er derfor en meget vigtig del af ar-

bejdet med bæredygtighedsrapportering, at virksomheden på forhånd gør sig klart, hvilke interes-

senter, der er de væsentligste, og så rapporterer ud fra det.  

 

Gør man ikke det, kan man hurtigt komme til at ramme ved siden af målgruppen, og rapporten mi-

ster derfor en stor del af sin værdi. Ved at få rapporten verificeret, kan man tilføre indholdet ekstra 

værdi, men det giver ikke megen mening at få den verificeret, hvis den i forvejen ikke har nogen 

værdi. 

 

Derfor er det alfa og omega, at man finder ud af hvilke interessenter, der er de væsentligste, og 

rapporterer til disse. Det, at man skaber værdi for de rigtige interessenter er således en af de vigtig-

ste ”drivere” for rapportens eksistensberettigelse.  

 

Jeg kan også konkludere, at G3 en meget specifik og på mange måder relevant vejledning til hvor-

dan man kan afrapportere om bæredygtighed. Denne 3. generations vejledning har i betydelig grad 

opnået GRI’s målsætning om sammenlignelighed (på trods af de rapporterende virksomheders for-

skelligheder) og fleksibilitet (bl.a. ved hjælp af Sector Supplements). 

 

De grundlæggende principper i G3 svarer i høj grad til dem i årsregnskabsloven, og det er derfor, 

når det kommer til stykket, ikke så ukendt et område for revisor. 

 

Der er dog efter min mening et dilemma forbundet med, at det i høj grad er antallet af indikatorer 

der er afgørende for hvor høj en ”karakter” rapporten får i GRI systemet.  

 

Ifølge dansk lovgivning har statsautoriserede og registrerede revisorer ”monopol” på at revidere 

finansielle årsrapporter, og disse har derfor i en vis grad en de facto monopol på at revidere ikke-

finansielle årsrapporter, ikke mindst da disse rapporter typisk udgives sammen med de finansielle.  
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Endvidere kan jeg konstatere, at revisionsstandard RS 3000 er meget bredt formuleret og giver an-

ledning til stor grad af fortolkning ved anvendelse på verifikation af bæredygtighedsrapporter. 

Men RS 3000 er revisorernes bud og den indeholder træk, der løfter ikke-finansiel revision op på 

siden af finansiel revision, hvor det er muligt. 

 

På baggrund af den internationale pendant til RS 3000, ISAE 3000, har man i Holland udviklet en 

verifikationsstandard for bæredygtighedsrapporter (3410N). Det er på tale, at ophøje denne vejled-

ning til IFAC standard. Og da den umiddelbart virker meget brugbar, så ville den ganske givet 

kunne danne grundlag for en fornuftig verifikation. 

 

Ser man på litteraturen, så pointerer PhillipWallage, at man skal holde sig for øje, at bæredygtig-

hed har et meget vigtigt fremadrettet element, og at kontrol af systemer og processer derfor er lige 

så vigtigt - hvis ikke vigtigere - end verifikation af historiske data og adfærd. 

 

Angående den finansielle revisors muligheder på markedet for verifikation af bæredygtighedsrap-

porter forudser Wallage hård konkurrence fra andre faggrupper. For ligesom revisor er specialist 

på regnskabsområdet, så er der andre, der har betydelig større kompetencer vedrørende sociale og 

miljømæssige forhold. Han er dog samtidig fortrøstningsfuld vedrørende revisorernes muligheder 

på markedet, blandt andet fordi især de større revisionsfirmaer også råder over store kompetencer 

på andre områder end revision. 

 

Situationen er i øjeblikket den, at revisionsfirmaer står for 40 % af verifikationerne af bæredygtig-

hedsrapporter, mens standardiseringsbureauer og specialiserede konsulentfirmaer står for ca. 25 % 

hver. 

 

Revisor nyder godt af sit gode ry som offentlighedens tillidsrepræsentant, og der er tilsyneladende 

en høj grad af tillid til revisors arbejde både blandt kunder og regnskabsbrugere. 

 

Revisor synes også at nyde stort tillid blandt de rapporterende organisationer, ikke mindst på 

grund af den konkrete lovgivning revisionsbranchen er underlagt. Dette er med til at sikre, at når 

revisor erklærer sig, så ved man hvad man får. Og medmindre der kommer lovændringer, der be-

sværliggør det væsentligt for revisor at erklære sig om bæredygtighedsrapporter og samtidig holde 
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fast i sin uafhængighed, så skulle det være muligt for revisor at bevare en ret stor del af markedet - 

også i fremtiden. 

 

Det der kan tale imod revisors muligheder kan være, at de øvrige assurance providers på markedet, 

især specialiserede konsulentvirksomheder har en god indsigt i ”subject matter”, samtidig med, at 

de i princippet kan erklære sig ”som de har lyst”! 

 

Alt i alt synes jeg dog at man kan sige, at der i øjeblikket er flere fordele end ulemper for revisor i 

forhold til de alternative assurance providers. Revisionsfirmaerne har en markedsandel på ca. 40 

%, og er dermed i høj grad i stand til at holde øje med og delvis også påvirke i hvilken retning ud-

viklingen på området går.  

 

Der er dog en del udfordringer for revisor, f.eks. at der i stigende grad skal inddrages andre specia-

lister i revisionsteamene, da revisor i denne type rapporter ikke er specialist i ”subject matter”. Re-

visionsfirmaerne skal også i fremtiden være rigtig gode til at tiltrække de rigtige medarbejdere til 

denne nye type opgaver. 
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11 Perspektivering 
I flere år har diverse eksperter proklameret et forestående boom i antallet af bæredygtighedsrap-

porter og andre ikke-finansielle rapporter. Antallet har også været støt stigende, og er det stadig. 

Der er dog stadig langt imellem rapporterne herhjemme, og endnu længere mellem de verificerede. 

Der er dog visse tegn på, at dette vil ændre sig i de kommende år. 

 

Som jeg kort var inde på i min analyse, så er der undersøgelser der viser, at for mange mennesker 

er det, at virksomheder tager deres samfundsansvar alvorligt, lige så vigtigt som en god løn, når 

man skal vurdere potentielle arbejdsgivere. Der er noget der tyder på, at det også fremover bliver 

sådan, at de bedste medarbejdere vil vælge virksomheder, der tager deres samfundsansvar alvor-

ligt, derfor skal rapportering om præstationer herom være rigtige, eller kan man risikere, at medar-

bejderne forsvinder igen. 

 

Der er også en tendens til, at en virksomheds finansielle præstation i stigende grad afhænger af, at 

den indstiller sig på klimaudfordringerne. Hvis dette er tilfældet, skal der rapporteres herom og in-

vestorer og andre må i så fald kunne føle sig sikre på, at rapporteringen er retvisende. 

 

Her kan man også nævne, at i et vidensamfund som vores er evnen til at rekruttere, fastholde og 

udvikle medarbejdernes kompetencer af stigende betydning. Dette kan der rapporteres om og veri-

ficeres i et videnregnskab. 

 

For at tage et konkret eksempel, så har en virksomhed som Novo Nordisk vist, at resultater på bæ-

redygtighed og socialt ansvar har været god forretning.  

 Socialt ansvar i produktudvikling af ”Novopennen”, der tog hensyn til diabetikernes pro-

blemer med store klodsede sprøjter,  

 samfundsansvar, ved at bakke lovgivning om godkendelser af gensplejsede organismer i 

produktionen har gjort anvendelsen af disse mulig,  

 samfundsansvar, ved at lære fattige landes regeringer om en holistisk tilgang til diabetes-

bekæmpelse giver mulighed for ikke alene at sælge insulin men også forebyggelsespro-

grammer.  

 



Verifikation af bæredygtighedsrapporter  Kandidatafhandling på CMA-studiet 
- herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen 
 

- 76 - 

Jeg er derfor af den overbevisning, at disse umiddelbart ikke-finansielle præstationer kommer til at 

betyde mere og mere for om en virksomhed får succes også forretningsmæssigt. I forlængelse her-

af vil også investorer og finansanalytikere i stigende grad fatte interesse for præstationer på disse 

områder. Og de vil kræve, at informationerne er retvisende. Derfor er det vigtigt, at revisionsfir-

maer - og andre der vil ”være med” - allerede nu begynder at forberede sig på denne nye verden. 

 

I denne forbindelse er eksempelvis RS 3000 og NIVRA kørt i stilling til at danne grundlag for 

morgendagens verifikation. Der ligger dog stadig et stort udviklingsarbejde forude. Ikke mindst 

fordi GRI, som nævnt, stadig er langt fra at opfylde den finansielle verdens krav til regnskabsstan-

darder. 
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
120908 GKJ/KSH/CWG/JCN/LJE  
 

 
 

UDKAST 
 

Forslag til  
Lov om ændring af årsregnskabsloven 

(Redegørelse for samfundsansvar) 
 
 

§ 1 
 
   I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006, som ændret ved § 5 i lov 
nr. 108 af 7. februar 2007, § 63 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 og lov nr. 516 af 17. juni 2008, 
foretages følgende ændringer: 
 
 
1. Efter § 99 indsættes:  
    
   ”§ 99 a. Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for 
samfundsansvar, jf. stk. 2-7. Ved samfundsansvar forstås i denne lov, at virksomheder frivilligt 
integrerer hensyn til eksempelvis menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og 
klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og 
forretningsaktiviteter. Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses 
i ledelsesberetningen.  
   Stk. 2. Redegørelsen efter stk. 1, 1. pkt., skal indeholde oplysning om: 
1) Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, 

retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender.  
2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder 

eventuelle systemer eller procedurer herfor.  
3) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med 

samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet 
fremover. 

   Stk. 3. Redegørelsen efter stk. 1 og 2 skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. 
Virksomheden kan i stedet vælge at give redegørelsen:  
1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i 

ledelsesberetningen, jf. stk. 4, 1. pkt., eller 
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf. stk. 4, 2. pkt. 
   Stk. 4. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af redegørelsen 
for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors pligter i forhold til 
de oplysninger, som offentliggøres heri, jf. stk. 3, nr. 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
fastsætter regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens 
hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden 
og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden, jf. 
stk. 3, nr. 2.    
 Stk. 5. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at 
oplysningerne efter stk. 1 og 2 gives for koncernen som helhed.  
   Stk. 6. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne 
i sin egen ledelsesberetning, hvis: 
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1) modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter stk. 1 og 2 for den samlede 
koncern, eller  
2) modervirksomheden har udarbejdet en rapport (fremskridtsrapport) i forbindelse med 
tilslutning til FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer. 

   Stk. 7. En virksomhed, som har udarbejdet en rapport (fremskridtsrapport)  i forbindelse med 
tilslutning til FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, kan 
undlade at give de oplysninger, som er anført i stk. 1 og 2. Virksomheden skal oplyse i 
ledelsesberetningen, at den anvender denne undtagelse, med angivelse af, hvor rapporten er 
offentlig tilgængelig.” 
 
2. I § 135, stk. 5, indsættes som 1. pkt.: 
 
”Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsregnskabet eller 
koncernregnskabet, alternativt kan placeres i andre dokumenter m.v., hvortil der henvises i 
årsregnskabet eller koncernregnskabet, omfatter revisionspligten efter stk. 1, 1. pkt., de 
pågældende oplysninger i disse dokumenter m.v.” 
 
3. I § 135, stk. 5, indsættes efter 2. pkt., som bliver 3. pkt.: 
 
”2. og 3. pkt. finder såvel anvendelse på oplysninger, der placeres i ledelsesberetningen, som 
på oplysninger, der efter denne lov eller regler, som er udstedt efter denne lov, alternativt 
offentliggøres andre steder, hvortil der henvises i ledelsesberetningen.”   
 
4. I § 135, a, 1. pkt., ændres § 135, stk. 5, 2. pkt.” til: ”§ 135, stk. 5, 3. og 4. pkt.” 
 
5. Efter § 149 indsættes før overskriften ”Manglende eller for sen modtagelse af årsrapport 
eller undtagelseserklæring”: 
 
   ”§ 149 a. Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsrapporten, 
alternativt kan placeres i andre dokumenter m.v. end årsrapporten, skal disse dokumenter m.v. 
være tilgængelige for regnskabsbrugerne på samme tidspunkt som årsrapporten.”  
 
 

§ 2 
 
   Loven træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. 
januar 2009 eller senere.  
    
 

§ 3 
 
   Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller 
delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold 
tilsiger. 
    
 
 















  

External assurance 
Barclays online Sustainability Review 2007 
External assurance and commentary 
Barclays has commissioned Corporate Citizenship to provide it with external assurance and 
commentary on its online Sustainability Review 2007. Barclays management has prepared the 
Review and is responsible for its contents. Our objectives were to review its contents and 
presentation, to conduct selected checks to underlying records and other evidence, and to provide 
this statement for which we have sole responsibility. 

Corporate Citizenship is a specialist management consultancy, advising corporations that seek to 
improve their economic, social and environmental performance around the world. A detailed note 
describing our relationship with Barclays and the assurance process we have adopted appears at the 
end of this statement.  

Our opinion 
In our opinion, the online Sustainability Review provides a fair and balanced representation of the 
material aspects of Barclays performance for the 2007 reporting period. We have examined the 
processes Barclays has in place for identifying, understanding, managing and responding to its 
corporate sustainability issues. Where we believe significant gaps in performance data and 
stakeholder views on material issues exist, they are identified below. 

In forming our opinion and making our comments, we have based our work on the international 
assurance standard AA1000, notably considering materiality, completeness and responsiveness. We 
have also had regard to the reporting guidance for content and the principles for defining quality 
contained in GRI's G3 sustainability reporting guidelines. 

Commentary 
A corporate sustainability report should explain how a company impacts on society, looking at all the 
important economic, social and environmental concerns of its stakeholders. It should show how 
crucial decisions are made, differing interests are balanced and progress is being made towards the 
goal of sustainable development. Honest about shortcomings, it should demonstrate how the 
organisation is responsive, by listening, learning and improving. 

Barclays eighth such report marks a shift in the company’s approach to its social responsibilities, with 
a new strategy of focussing on Barclays as ‘a sustainable bank’ and as ‘a responsible global citizen’. 
We recognise that this year’s report is a transition to this new outlook, with implementation still 
underway, and our comments below are made in light of this.  

Last year we commented that Barclays should explain the role of a bank in society and in the 
economy. The new sustainability strategy makes progress in this regard. We also note that Barclays 
has taken steps to link remuneration to sustainability performance which will assist in embedding 
sustainability into decision making across the business. 

As Barclays continues its international expansion, the Review contains increased coverage of 
operations in emerging markets, particularly how corporate responsibility and sustainability issues 
are managed in the Absa business in South Africa. We believe that future reports should show more 
about other emerging markets, particularly on issues such as financial inclusion where a clearer 
illustration of the different ways in which Barclays helps financially vulnerable customers along the 
financial inclusion journey would help to complete the picture. The intention to examine economic 
impacts in emerging markets more fully should help to extend understanding of the contribution 
Barclays makes both in these economies and wider.  

The 2007 Review also covers more aspects of the business, with more information on commercial and 
international banking, as well as the investment banking and asset management businesses, Barclays 
Capital and Barclays Global Investors. As we have commented previously, these businesses 
contribute a substantial portion of the bank’s overall profits and we believe reporting on the impacts 
of these businesses should continue to expand. 

Being a co-founder of the Equator Principles, Barclays has made good progress on assessing its own 
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investments for environmental and social risks. We believe some readers would welcome further 
information on how these principles are being applied in project finance deals, including a regional 
analysis and the impacts achieved by those projects. Since Barclays applies more comprehensive 
social and environmental guidelines to other large loans outside project finance, a fuller discussion of 
these would also be welcome. 

The company is also reporting more fully on how it is tackling its indirect environmental impacts 
through its engagement with key suppliers, its employees and its customers through new 
environmental products. This is an area where more data would help show the impacts achieved; 
spending on suppliers, for example, increased to £7.2billion in 2007 from £4.9bn in the year before. 

Last year we recommended that Barclays should report more fully on its efforts to improve customer 
service in UK Retail Banking, and this has been done. Barclays has stated its intention to implement 
stronger world-wide data collection systems and this will help provide stakeholders with increased 
disclosure on issues such as customer satisfaction, as well as diversity, employee attitudes and 
community involvement. We believe it advisable to consult stakeholders on enhancing future 
reporting on topics such as human rights. 

In addition the inclusion of Barclays approach to topics of interest to some specialist stakeholders 
would strengthen transparency and accountability, even if not judged material to understanding the 
company's overall sustainability performance. These could include any involvement in controversial 
countries or industry sectors such as armaments, customer issues such as bank charges or 
operational matters such as outsourcing and off-shoring.  

Future reporting  
Looking forward, we believe there are three main areas where Barclays can strengthen its 
sustainability reporting to meet stakeholders’ expectations. 

As a financial services company, Barclays is subject to extensive regulation and supervision by public 
authorities. During the reporting period, loss of confidence among others in its sector has resulted in 
government intervention. More information about how regulation takes place in different 
marketplaces and greater disclosure about relations with governments and regulators would 
strengthen understanding. This would build on disclosures made this year and extend to reporting on 
submissions made to consultations, for example, and engagement with political parties and 
legislators beyond formal political donations.  

A second area is the management of assets for clients, now amounting to some $2trillion, where 
Barclays primary duty is to secure financial returns as instructed by customers. Given growing 
expectations of the wider role of banks in the global economy, we believe a fuller discussion is 
warranted about the dilemmas and issues that arise, explaining the approach adopted and how this 
differs when the bank’s own funds are at risk. This would cover Barclays’ view of its legal duties, the 
issues on which it has engaged with company management, how votes are cast on governance and 
other matters, and how engagement varies between European, North American and Asian markets. 

Finally, with the new ‘sustainability’ strategy in place, we believe that Barclays should show how this 
helps the bank to contribute to the wider goal of sustainable development, as defined by 
governments and other stakeholders. Such a discussion would address what the limitations are on 
Barclays own responsibilities and where others need to act, as well as the challenges that arise on 
the journey. 
 
2 May 2008 

Note on our relationship with Barclays and on the assurance process 
Our relationship with Barclays 
This is the third year that Corporate Citizenship has acted as the external assurance provider for 
Barclays. We have not worked with Barclays on any other projects during the year.  

Separately, Barclays is a member of the LBG (the London Benchmarking Group) – an evaluation 
framework for corporate community involvement, which Corporate Citizenship manages on behalf of 
the LBG’s members and adherents.  

The assurance process 
As there are no statutory guidelines for social reporting, we have formed our own judgements based 
on emerging best practice among other companies, the principles of assurance standard AA1000, the 
approach of the Global Reporting Initiative, the stated views of principal stakeholders and our own 
professional expertise and experience. 

In particular, we have considered the availability of information, sufficiency of evidence, underlying 
systems and processes, internal assurance systems, adequacy of resources and relevant legal and 
commercial constraints. We have judged materiality by considering significant legal, regulatory and 
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financial impacts, business policies, the performance of peers and competitors and stakeholder views. 

A team of four, led by a director, undertook the assurance and commentary process. A second 
director acted as advisor to the group. The team has extensive relevant professional and technical 
competencies and experience. For a fuller description please refer to our website. The assurance 
process began in January 2008 and was completed in May 2008. Detailed records were kept of 
meetings, assurance visits and correspondence relating to the materiality, completeness and 
responsiveness of the report, as well as to technical matters relating to the accuracy and 
presentation of the data. 

Our external assurance and commentary process for the online Sustainability Review 2007 has 
involved the following elements: 

1. A thorough testing of data and statements made during the drafting process of the Review, as 
well as in the final version on which we based our assurance statement.  

2. Meetings and discussions with a cross-section of Barclays businesses about the bank’s 
approach to corporate responsibility and its transition to sustainability, its policies and 
performance, its future challenges and its relations with stakeholders, including UK and Global 
Retail and Commercial banking, Barclays Capital, BGI, as well as Absa and Barclaycard. These 
interviews were used to obtain evidence to validate data and statements made in the report. 
Representatives from the following business functions were interviewed: 

Community Investment  

Consumer Agenda  

Corporate Affairs  

Diversity  

Environmental Products  

Environmental Management  

Financial Inclusion  

Market Research  

Public Policy  

Risk Management  

3. Examination of management and reporting systems, notably for employee engagement, 
community investment and environmental management. We have relied upon the external 
verification provided by SGS for the carbon dioxide emissions for Barclays UK and European 
operations.  

4. An analysis of best practice among other companies, the principles of the GRI G3, as well as 
the Financial Services Sector Supplement and the AA1000 assurance standard.  

5. A review of national and international published sources of information about the views and 
opinions of external stakeholders, including inter-governmental and governmental agencies, 
academics and special interest groups.  

6. An appraisal of Barclays stakeholder engagement activity, principally the employee opinion 
survey and customer opinion research.  

7. A review of external assessments made, notably by the Dow Jones Sustainability Index and 
BITC’s Corporate Responsibility Index.  

8. Site visits to a Barclaycard call centre and to three Barclays retail branches in the UK, 
representing a range of B5 and B6 level branches. This helped inform our assessment of how 
Barclays’ corporate responsibility and sustainability policies and commitments are being 
implemented outside of headquarters.  

Our work did not extend to a complete audit of the review’s contents nor to direct engagement with 
stakeholders to seek their views, beyond that mentioned above. We have not been responsible for 
the preparation of the 2007 online Review nor in devising the internal management and reporting 
systems that yielded the data contained therein.  
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The opinions in this external assurance statement and commentary are intended to extend 
understanding of Barclays non-financial performance and should not be used or relied upon to form 
any judgements, or take any decisions, of a financial nature. 
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