Bærekraftsrapport
2021

 egnskap N
R
 orge skal bruke dedikerte ressurser på
bærekraftsarbeid internt og ekstern. Vi skal ruste medlemmene
våre, regnskapsførerne, til å bistå sine kunder, norsk næringsliv,
med å rapportere på bærekraft samt drive en lønnsom og
bærekraftig virksomhet.
Denne bærekraftsrapporten er utarbeidet i samsvar med Nordic
Sustainability Reporting Standard –NSRS Level 1. Alle rettigheter
forbeholdt. Les mer på www.nsrs.eu.

Innhold

 egnskap N
R
 orge er bransjeorganisasjonen for autoriserte
regnskapsførere. Vi leverer kurs- og kompetanseprodukter
innen økonomi, og driver et omfattende kvalitets- og
informasjonsarbeid. Foreningen er en aktiv næringspolitisk
påvirker og en viktig høringsinstans for myndighetene.
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Et stort ansvar
Norsk næringsliv består av nærmere 650 000 virksomheter. 99 % av disse er små og
mellomstore virksomheter. Over 400 000 av de små og mellomstore setter bort regn
skapet til sin nærmeste rådgiver – regnskapsføreren. Som bransjeorganisasjonen for
autoriserte regnskapsførere, har Regnskap

Norge et stort ansvar. Sammen med våre
medlemmer kan vi påvirke næringslivets utvikling også innen bærekraft.
Regnskap Norges bærekraftsarbeid er
derfor tredelt:
1. Internt i organisasjonen
2. Regnskapsbransjen
3. Næringslivet
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betyr at Regnskap

N
 orge må kunne
forutsi kundenes, norsk næringslivs,
behov – i dag og i morgen. Den innsikten bruker vi til å oppdatere og
utdanne bransjen. Bærekraft er åpenlyst en trend som er kommet for å bli.

Regnskap Norge vurderer bærekraft
ut ifra tre perspektiver: Det sosiale,
det økonomiske og det klimamessige.
Internt i organisasjonen betyr det at
Regnskap N
 orge er opptatt av arbeidsmiljø, mangfold, eget fotavtrykk og
en sunn økonomi. Regnskap N
 orge
har eksistert i over 50 år. Den triple
bunnlinjen er avgjørende for de neste
50 årene.

De siste årene har Regnskap N
 orge
satt søkelys på bærekraftsrapportering og sirkulærøkonomi. Sammen
med nordiske søsterorganisasjoner
har vi utviklet en nordisk standard
for bærekraftsrapportering for små og
mellomstore virksomheter. I tillegg
arbeider den sirkulære regnskapsklyngen med en akademisk bok om
sirkulærøkonomi og regnskap.

Som bransjeorganisasjon har
Regnskap N
 orge ansvar for å bistå og
ruste medlemmene for fremtiden. Det

Regnskapsførerne har en viktig rolle
i det grønne skiftet. Dagens regnskapsfører gjør mer enn å produsere

regnskap og innrapportere tall til
myndighetene. Hun gir råd til ledelsen og sikrer lønnsomhet og effektiv
virksomhetsstyring – også når det
gjelder bærekraft.

Regnskap
N
 orge bruker sin stemme
til å gjøre hverdagen til regnskapsførerne og deres kunder enklere. Med
norsk næringsliv og en hel bransje
i ryggen, setter vi også søkelys på
regler som hindrer overgangen til en
sirkulær økonomi og et bærekraftig
samfunn.
Ansvaret er stort.
Og det ansvaret tar vi.
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PRIMÆRE PRODUKTER:
Regnskap Norge Akademiet
som tilbyr fysiske og digitale
kurs.

UTTALELSE FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
RUNE AALE-HANSEN:
Regnskap Norge jobber aktivt
for å bidra til et mer bære
kraftig samfunn blant annet
gjennom Nordic Sustainability
Reporting Standard (NSRS) og
den sirkulære regnskaps
klyngen.

ANSVARLIGE FOR BESLUTNINGER
OM ØKONOMISKE, MILJØMESSIGE
OG SOSIALE TEMAER:
Styret og ledergruppen
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STYRINGSSTRUKTUR:
Administrasjonen ledes av adminis
trerende direktør. Administrerende
direktør skal utføre sine verv lojalt ut
fra foreningens interesser. Adminis
trerende direktør deltar på alle styre
møter og står fritt til å la seg repre
sentere ved øvrige medarbeidere.

ANTALL ANSATTE:

39
NACE-KODE:
94.120 Yrkes
sammenslutninger

INTERNE INTERESSENTER:
Medlemmer, styret, ledere,
ansatte, utvalg

EKSTERNE INTERESSENTER:
Myndighetene, næringslivet,
media, samarbeidspartnere,
andre bransjeorganisasjoner

HOVEDLEVERANDØRER:
Gjensidige, Fondbygget AS,
Oseberg Solutions AS, Intility
AS, Skill AS

BÆREKRAFTSSERTIFISERINGER:
Regnskap Norge er Miljøfyrtårnsertifisert. I 2021
opprettet Regnskap Norge en intern miljøgruppe
som følger opp miljøfyrtårnsertifiseringen og som
jevnlig vurderer hvilke tiltak som kan bidra til å
ytterligere redusere eget fotavtrykk.
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FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål som skal utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftmålene ser miljø,
økonomi og sosiale forhold i sammenheng, og fungerer som et felles veikart for å
ivareta behovene til vi som bor på jorden i dag og kommende generasjoner.
Ved rapportering i henhold til NSRS
Level 1 er områdene for FNs bærekraftsmål forhåndsbestemt. De
dreier seg om anstendig arbeid og
økonomisk vekst, ansvarlig arbeid
og produksjon og å stoppe klimaendringene.
Regnskap Norges bærekraftsarbeid
treffer flere av bærekraftsmålene,
men det er særlig tre mål det jobbes
målrettet med.

Mål 5: Likestilling
mellom kjønnene
Bærekraftsmål fem handler om likestilling mellom kjønnene og å styrke
jenters og kvinners stilling i sam
funnet.

Regnskap
N
 orge er opptatt av likestilling og mangfold. Likestilling mellom
kjønnene vektlegges i alle deler av
organisasjonen. Av styrets syv medlemmer er tre kvinner. Selskapets
ledergruppe består av fire menn og to
kvinner. Det er 21 kvinner og 18 menn
i administrasjonen. I forbindelse
med nyrekruttering er det uttalt mål å
sikre fortsatt mangfold knyttet blant
annet til kjønn og alder.
I hovedsak er det likelønn i administrasjonen. Forskjeller skyldes først
og fremst kompetanse og erfaring.
Vi planlegger å sette av en egen pott
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for å ivareta eventuelt behov for likelønnsjustering.
Under bærekraftsmål fem jobber
Regnskap N
 orge aktivt med delmål 5.5:
«Sikre kvinner fullstendig og reell del
takelse og like muligheter til ledende
stillinger på alle nivåer der beslutninger
tas, i det politiske, det økonomiske og
det offentlige liv.»
I regnskapsbransjen er det lik lønn,
men ulik ledelse. I 2021 ble Regnskap
Norges lønnundersøkelse utvidet for
å undersøke dette nærmere. Undersøkelsen viste at flertallet av daglige
ledere og styreledere i regnskapsforetakene er menn, til tross for at det
totalt sett er flere kvinner enn menn
som jobber i bransjen. Resultatene
ble brukt til å belyse temaet offentlig. Fremover har Regnskap

N
 orge
som mål å bidra til at flere kvinner i
regnskapsbransjen tar del i beslutningsprosesser og går inn i ledende
stillinger.

Mål 8: Anstendig arbeid
og økonomisk vekst
Bærekraftsmål åtte dreier seg om å
fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.


Regnskap
N
 orge jobber for å bedre
rammevilkårene til små og mellomstore virksomheter, som utgjør 99 %
av alle bedrifter i Norge. Forenkling
er høyt på dagsordenen. Istedenfor å
påføre små og mellomstore virksomheter administrative byrder, oppfordrer vi myndighetene til å forenkle
regelverket slik at de små kan bidra
til et sunt næringsliv og en sunn økonomi. Regnskap N
 orge har levert en
forenklingsliste med nesten 50 forenklingsforlag innen regnskap, skatt og
avgift som vil gagne næringslivet.
Under bærekraftsmål åtte jobber
Regnskap N
 orge særlig med delmål 8.4:
«Til og med 2030 gradvis å bedre utnyt
telsen av globale ressurser innenfor
forbruk og produksjon, og arbeide for å
oppheve koblingen mellom ; økonomisk
vekst og miljøødeleggelser, i samsvar
med det tiårige handlingsprogrammet
for bærekraftig forbruk og produksjon,
der de utviklede landene går foran.»
 egnskap N
R
 orge rettet i 2021 søkelys
på skatte- og avgiftsregler som står
i veien for en sirkulær økonomi.
Eksempelvis lønner det seg i dag å
kaste varer fremfor å gi dem bort.
Denne problemstillingen løftet
Regnskap N
 orge inn i Skattelovutvalget. Saken ble høyaktuell i forbindelse
med ordningen med kompensasjon

UTRYDDE
FATTIGDOM

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

MINDRE
ULIKHET

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

for tapt varelager som følge av koronarestriksjonene. Regjeringen oppfordret til å gi bort varene, uten å gi
unntak for beskatning.
I 2021 lanserte også Regnskap Norge,
sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner i Nordic Accountant Federation, en standard for
bærekraftsrapportering for små og
mellomstore virksomheter (Nordic
Sustainability Reporting Standard).
Det jobbes med å innføre lovkrav om
slik rapportering for SMB-segmentet.
Før dette kommer forventer R
 egnskap
Norge at markedet vil stille krav om
bærekraftsrapportering. Krav vil
komme fra kunder, forbrukere, investorer og banker. Standarden gjør det
overkommelig for de små og mellomstore bedriftene å rapportere på bærekraft. På denne måten bidrar Nordic
Sustainability Reporting Standard til
økonomisk vekst i det grønne skiftet,
også for de små.

LIVET PÅ
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

Mål 12: Ansvarlig forbruk
og produksjon
Bærekraftsmål 12 handler om å
sikre bærekraftig forbruks- og
produksjonsmønstre. I dag forbruker
vi mer enn hva kloden tåler. Bærekraftig forbruk og produksjon dreier
seg om å gjøre mer med mindre ressurser.
Under bærekraftsmål åtte jobber
Regnskap N
 orge særlig med delmål 12.2:

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

vi går fra å produsere, bruke og kaste
til å produsere, bruke og deretter
reparere, gjenbruke, modifisere eller
resirkulere.
I 2019 etablerte R
 egnskap N
 orge den
sirkulære regnskapsklyngen i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. I 2021
jobbet klyngen med en akademisk bok
som samler erfaringene og innsikten
klyngen har tilegnet seg ved å bistå
sirkulære bedrifter med utfordringer
innen regnskap, skatt og avgift.

«Innen 2030 oppnå bærekraftig
forvaltning og effektiv bruk av natur
ressurser.»
 egnskap N
R
 orge har i flere år satt
søkelys på de positive effektene
ved å gå fra en lineær økonomi til
en sirkulær økonomi. Den lineære
økonomien kjennetegnes av brukog-kast-samfunnet. I en sirkulær
økonomi tar vi vare på ressursene vi
har til rådighet. Hovedessensen er at

REGNSKAP NORGE | BÆREKRAFTSRAPPORT 2021

9

Alle monner drar
 egnskap N
R
 orge gjør stadig store og små endringer som også bidrar til bærekrafts
målene. Digitalisering og bærekraft henger sammen, og R
 egnskap Norge benytter seg
av teknologiske løsninger for å redusere eget fotavtrykk.
To av tre kurstimer
tas nå som nettkurs
 egnskap N
R
 orge Akademiet er
Regnskap Norges egen portal for kurs
og kompetanseutvikling for autoriserte regnskapsførere og andre regnskap- og økonomimedarbeidere.
Regnskap N
 orge tilbyr både fysiske og
digitale kurs. Nettkursene blir stadig
mer populære. Pandemien forsterket
denne tendensen.

Kurs

I lys av pandemien lanserte vi i 2020
Xstream-kurs, som er direktesendte
kurs. Disse ble svært godt mottatt.
I 2021 videreutviklet og forbedret vi
teknologien, og gjennomførte tre
runder med direktesendte kurs fra
fagdagene i Oslo.
Nettkurs og direktesendte kurs innebærer en betydelig reduksjon i reiser,
både for deltakere, kursholdere og
ansatte.

2019

2020

2021

Totale kurstimer

162 157

160 171

171 246

Nettkurs

75 865

107 184

120 972

47 %

67 %

71 %

Andel

Regnskap & Økonomi

2020

Digitalisering av
medlemsmagasin
Den siste papirutgaven av medlems
magasinet Regnskap & Økonomi ble
sendt ut i desember 2020.
Fra 1. kvartal 2021 er magasinet
heldigitalt.
Digitaliseringen av Regnskap &
Økonomi har medført betydelige
besparelser knyttet til trykkeri og
frakt.
I 2020 sendte Regnskap N
 orge ut over
37 000 eksemplarer av Regnskap &
Økonomi med en samlet vekt på 6,5
tonn. Digitaliseringen gjorde at vi
sparte over kr 510 000 i frakt og trykkerikostnader, samt at vi sparte håndtering av et stort antall returer som
følge av feilutsendelser.

Digital kvalitetskontroll
Foreningens kvalitetskontrollordning
etterser kvalitet hos medlemmene,
om virksomheten drives forsvarlig og
at regnskapsføringen utføres i samsvar med regnskapsførerloven og god
regnskapsføringsskikk. I 2021 har det
i tillegg vært ekstra oppmerksomhet
om etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, samt kontroll av regnskapsførers bekreftelse av
kompensasjonssøknader.
Frem til 2019 ble kontrollene gjennomført fysisk med stor grad av reisevirksomhet. Som følge av pandemien
ble kontrollene gjennomført digitalt
fra og med 2020. I 2021 ble det gjennomført 253 foretakskontroller, derav
27 etterkontroller.

Omleggingen til digitale kontroller
har medført årlig besparelse på over
en million kroner, redusert tidsbruk
på reiser og bidratt til redusert utslipp
av klimagasser.

Kapitalforvaltning
I 2015 ble foreningens finansielle
strategi revidert, og risikofordelingen
endret i tråd med leverandørens
anbefaling. Avkastningen av den forvaltede porteføljen ble i 2021 på 6,3 %.
Regnskap Norges kapitalforvalter har
søkelys på bærekraft i sammensetningen av sine porteføljer. Vår portefølje består av selskaper som er mindre karbonintensive enn nasjonal
indeks og mindre karbonintensive
enn global indeks.

2021

Trykking
Beløp

249 199

–

Antall

43 130

–

Beløp

261 524

–

Antall

37 242

–

Kg

6 492

–

Kvalitetskontroll

2017

2018

2019

2020

2021

Antall kontroller

337

256

293

254

253

Reisekostnader

1 200 637

784 872

1 093 602

3 801

11 772

Frakt
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Avfall

Klimagassutslipp

Avfall er uønskede eller ubrukelige materialer, vanligvis kastet etter primær bruk. Eksempler inkluderer matavfall,
farlig avfall og avløpsvann. Matavfall alene er ansvarlig for 6 % av totale globale klimagasser.
Legg inn kategoriene (maks 6)

Vekt

Mål

Restavfall

0,03

Tonn

Organisk avfall (matavfall med mer)

0,07

Tonn

Papir, papp og kartong

0,04

Tonn

Glass- og metallemballasje

0,01

Tonn

Plast

0,05

Tonn

Total vekt av avfall som kastes

Klimagasser (GHG) som karbondioksid og metan, er gasser som fanger varme eller langbølget
stråling i atmosfæren. Akkumuleringen av klimagasser siden den industrielle revolusjonen har fremskyndet
drivhuseffekten, forårsaket global oppvarming og klimaendringer.

Scope 1
Direkte klimagassutslipp

Tonn

Total vekt av avfall

Total vekt

0,20

Tonn

Beskriv metoden som brukes
De innsamlede dataene er basert på estimater. Regnskap N
 orge driver i hovedsak en kontorvirksomhet
for å hente de innsamlede
med 40 ansatte og har derfor begrenset avfallsmengde.
dataene
Begrunnelsen for valg av
kategorier

Vi har benyttet kategorier som er aktuelle for vår drift, som er kontordrift. Avfall produseres i hovedsak
fra alminnelig kontordrift og kantine.

Beskriv eventuell usikkerhet
i forbindelse med dataene
som er samlet inn

Vi har ikke avfallsmåling i dag. Vekt er basert på estimat.

Scope 2
Indirekte klimagassutslipp
fra generering av ervervet
og konsumert elektrisitet,
damp, varme eller kjøling
(samlet omtalt som
"elektrisitet")
Beskriv metoden som
brukes for å hente dataene
som er samlet inn

Direkte klimagassutslipp fra stasjonære
forbrenningskilder som eies eller kontrolleres av selskapet

0

(Klimagassutslipp) kg CO2e

Direkte klimagassutslipp fra mobilie forbrenningskilder som eies eller kontrolleres av selskapet

0

(Klimagassutslipp) kg CO2e

Totale utslipp scope 1

0

(Klimagassutslipp) kg CO2e

Indiretke klimagassutslipp fra forbrukt
elektrisitet

1 343

(Klimagassutslipp) kg CO2e

Indiretkte klimagassutslipp fra forbrukt
damp, oppvarming eller kjøling

15 761

(Klimagassutslipp) kg CO2e

Totale utslipp scope 2

17 104

(Klimagassutslipp) kg CO2e

Fjernvarme beregnes med 0,187 kg CO2/kWh mens elektrisitet beregnes til 0,04 kg CO2/kWh

Sosialt

Energi

Kvinner

Energiforbruk refererer til all energien som brukes til å utføre en handling, produsere noe eller
bare bo i en bygning. Eksempler inkluderer fossilt brensel, elektrisitet, vann og gass. Alle typer energiproduksjon
står for 72 prosent av de totale globale utslippene.
Kategori

Forbruk

Mål

Totalt energiforbruk og/
eller produksjon fra for
nybare og ikke-fornybare
kilder

Ikke-fornybare kilder

117855

kWh

Fornybare kilder

12964

kWh

Total bruk av kWh

Totalt forbruk

130819

kWh

Total bruk av ikke-
fornybare og f ornybare
kilder i prosent

Ikke-fornybare kilder

90,1 %

Prosent

Fornybare kilder

9,9 %

Prosent

Beskriv metoden som brukes for å hente dataene
som er samlet inn

Det totale energiforbruket i 2021 var 33570 ihht oversikt fra Hafslund. Mengden fornybar og ikke-
fornybar energi er funnet ved å gå ut fra NVEs årlige beregning av varedeklarasjon for strømleverandører. Vårt årlige forbruk av fjernvarme er funnet ved å bruke tall fra energiattest for bygget vi leier i.

Annet

Antall heltidsekvivalente ansatte
per kjønn

Kvantitativ. Beregn et heltidsekvivalent (FTE) som antall arbeidstimer per
uke dividert med normal arbeidstid pr
uke. dvs. 40 timers arbeid / 40 = 1 hel21
tidsekvivalent. 20 timers arbeid / 40 =
0,5 heltidsekvivalent.. Hvis alle
ansatte jobber heltid, angir du antall
ansatte.

Beskriv tiltak som er tatt for å bedre
likestilling. Beskriv også alderssammensetningen av arbeidsstyrken og tiltak for å utvide
aldersbredden.

Gjennomsnittsalderen i Regnskap N
 orge er 46 år. YngBeskrivende: Retningslinjer for rekrutste ansatte er 29 år mens eldste ansatte er 63 år. I fortering. Inkluder også eventuell seniorbindelse med eventuell nyrekruttering er det uttalt mål
politikk, bruk av lærlinger fra skolen
å sikre fortsatt mangfold knyttet blant annet til kjønn
etc.
og alder.

Beskriv andre tiltak for å øke mangBeskrivende. Retningslinjer, justerinfoldet i arbeidsstyrken, for eksemger av kontorsituasjonen, tilgjengeligpel inkludering av minoriteter eller
het av utstyr osv.
sårbare grupper.
Beskriv hvordan du vurderer forsyningskjeden din for å minimere
risiko for sosiale problemer hos
leverandører og kunder.

18

Regnskap N
 orge har både eget etisk regelverk og «kulturkoder». Dette bidrar til å videreutvikle godt arbeidsmiljø og forebygge trakassering. Det er faste møter
mellom personalansvarlig, daglig leder og verneombud
for å sikre løpende oppløging av arbeidsmiljø, herunder
forebygging av trakassering.

Beskrivende. Beskriv hvordan du utfører undersøkelser for å sikre at ingen
materielle sosiale problemer er tilstede hos leverandører og kunder.

Per i dag utfører vi ikke undersøkelser.

Legg inn kategorier (maks 4)

Legg inn forhold (=lønn for kvinner/ lønn for menn). Ved
kun ett kjønn i katergorien skriv "ikke aktuelt"

Ledere

94 %

Fag ressurser
Forhold mellom grunnlønn og godtAdministrative ressurser
gjørelse for kvinner og menn for
hver kategori arbeidstakere.
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Menn

94 %
95 %
Kategorisering er uført basert på sammenlignbare oppgaver, stillingsnivå, utdannelse og alder
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Nordic Sustainability
Reporting Standard
Høsten 2021 ble Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) lansert. Standarden
er utviklet av Nordic Accountant Federation (NAF) bestående av Regnskap Norge, SRF
konsulterna og Taloushallintoliitto.
Det finnes flere hundre rapporteringsstandarder for bærekraft. De
fleste av disse er komplekse og
utviklet for store virksomheter. NSRS,
derimot, er utviklet med tanke på de
små og mellomstore bedriftene og
deres regnskapsførere. Standarden
dekker alle de tre forholdene ved
bærekraft: Miljø, sosiale og økonomiske forhold.

Standardens målgrupper er:

Hensikten med standarden er å støtte
små og mellomstore virksomheter i
deres bærekraftige omstilling som
NAF mener er uunngåelig som følge
av markedskrav, og etter hvert regulatoriske krav.

·

14
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·

·

Primærbrukere: Regnskapsførere
som ønsker å utvide tjenestespekteret sitt.
Brukere: Nordiske små og mellomstore bedrifter som møter krav
fra sluttbrukerne og myndighetene, og som kan bruke standarden som et strategisk verktøy i sin
omstilling.
Sluttbrukere: Investorer, banker,
store virksomheter, forbrukere,
forsikringsselskaper og myndigheter.

Primærmålgruppen for NSRS er regnskapsførerne. NSRSs forskning viser
at få små og mellomstore virksomheter har kapasitet og kompetanse til å
rapportere på bærekraft. De trenger
hjelp, og regnskapsfører er den nærmeste å spørre med tanke på deres
brede innsikt i virksomheten. Regnskapsføreren er vant til å samle data,
strukturere disse og rapportere. Om
dataene er finansielle eller ikke-finansielle er underordnet.

REGNSKAP NORGE | BÆREKRAFTSRAPPORT 2021
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Den sirkulære regnskapsklyngen
Den sirkulære regnskapsklyngen ble etablert i 2019, på initiativ fra Regnskap Norge.
Klyngen består av fageksperter fra Høgskolen i Innlandet og Regnskap Norge, samt
aktører fra Regnskap Norges medlemsbedrifter.
Klyngen bistår bedrifter som jobber
aktivt med sirkulære forretningsmodeller og lønnsom og bærekraftig
drift, særlig i forbindelse med regnskap, skatt og avgift.
Den sirkulære regnskapsklyngen har
som mål å være motoren i omstillingen til en sirkulær økonomi. Resultatene fra klyngearbeidet oppmuntrer
og påvirker til endringer av lover og
regelverk, og gjør det enklere å drive
sirkulært.
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I 2021 har klyngen i hovedsak jobbet
med en lærebok om sirkulærøkonomi, regnskap, skatt, avgift og forretningsmodeller. Boken er basert på
casene som regnskapsklyngen har
jobbet med de siste årene, kombinert
med teori. Lanseringen er planlagt i
2023.

Regnskapsføreren og
sirkulærøkonomi
Regnskapsføreren har en nøkkelrolle
som næringslivets nærmeste rådgiver

når virksomhetene skal omstille til
sirkulære forretningsmodeller. Regnskapsbransjen vil veilede og orientere
SMB-markedet i de muligheter og
krav som følger av sirkulærøkonomien.
Omleggingen fra en lineær til en sirkulær modell påvirker regnskapet og
bokføringen. Det handler om reelle
verdier, og det må skapes lønnsomhet
for å lykkes. Det er naturlig at regnskapsbransjen tar bedriftsøkonomrollen i skiftet.

REGNSKAP NORGE | BÆREKRAFTSRAPPORT 2021
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Accounting for Sustainability
 egnskap N
R
 orge er medlem av Accounting for Sustainability (A4S), en organisasjon underlagt HRH Prince of
Wales Charitable Fund. Sammen med 13 medlemsorganisasjoner i A4Ss nettverk Accounting Bodies Network
(ABN), forpliktet Regnskap N
 orge seg i 2021 til å bidra til et nullutslippssamfunn. Sammen representerer
organisasjonene 2,5 millioner regnskapsførere globalt. Forpliktelsen er tresidig:
1 Styrke kompetansen til medlemmene innen bærekraft og gi tilstrekkelige verktøy.
Leveranse: Lansering av Nordic
Sustainability Reporting Standard
(NSRS) og nettkurs om bærekraft og
NSRS.
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2 Gi råd til myndighetene om veien
mot et nullutslippssamfunn.

3 Etablere en tydelig plan for egen
bærekraft.

Leveranse: Næringspolitisk arbeid
med søkelys på skatte- og avgiftsregler som motiverer til bruk og kast.

Leveranse: Kontinuerlig arbeid knyttet til miljøfyrtårnsertifisering og
bærekraftsrappotering i henhold til
NSRS.
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Sidetall i
ferdig rapport

Innledende sider

Sidetall i
ferdig rapport

Hvordan vi opererer

NSRS Indeks:

PROFIL, NSRS KLIMAFORPLIKTELSE OG FULLFØRING

NSRS Indeks:

STYRINGSPROFIL

Organisajonsnavn:

Maks. 30 tegn

Regnskap Norge

Selskapets webside

Maks. 30 tegn

https://www.regnskapnorge.no/

2-9-6

Rapporteringssyklus

År (For eksempel 2023)

2021

1-2-3

Hovedkontorets lokasjon

By, Land

Oslo, Norge

1-2-1

Overskrift: Beskrivende tekst
(maks 20 tegn inkludert mellom- Bærekraftsrapport
rom)
2-9-1

Erklæringen:
Uttalelse fra ledende beslut- En beskrivende tekst (maks 255
ningstaker
tegn inkludert mellomrom)

2-6-1

En beskrivelse av organisasjonens verdier, prinsipper,
standarder og atferdsnormer.

Beskrivende tekst (maks
420 tegn inkludert mellomrom)

 egnskap N
R
 orge jobber aktivt for å bidra til et mer
bærekraftig samfunn blant annet gjennom NSRS og
den sirkulære regnskapsklyngen.

Navn til administrerende direktør Rune Aale-Hansen
Tittel til "administrerende direktør" Administrerende direktør

0-1-2

2-9-7

2-9-12

Beskrivende tekst
(maks. 320 tegn uten mellomrom)

Vi skal bruke dedikerte ressurser på bærekraftsarbeid internt og ekstern. Vi skal ruste medlemmene
våre, regnskapsførerne, til å bistå sine kunder,
norsk næringsliv, med å rapportere på bærekraft
samt drive en lønnsom og bærekraftig virksomhet.

År for måloppnåelse

År (For eksempel 2033)

2022

Basisår for oppstart måling

År (For eksempel 2023)

2021

Klimamål:

Kontaktpunktet for spørsmål Navn til kontaktperson
eller tilbakemeldinger angåTlf. nr. til kontaktperson
ende rapporten eller dens
Email
innhold.

Denne bærekraftsrapporten er utarbeidet i samsvar
med Nordic Sustainability Reporting Standard NSRS Nivå 1. Alle rettigheter forbeholdt. Les mer på
www.nsrs.eu.

Sidetall i
f erdig rapport

Hvem vi er

NSRS Indeks:

PROFIL
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1-2-2

Aktiviteter, varemerker, produkter og tjenester

Beskrivende tekst (maks 300
tegn inkludert mellomrom)

 egnskap N
R
 orge er bransjeorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere. Vi leverer kurs- og kompetanseprodukter innen økonomi, og driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid. Foreningen
er en aktiv næringspolitisk påvirker og en viktig
høringsinstans for myndighetene.

1-2-2-a

Aktiviteter klassifisert etter
NACE-koder.

Beskrivende tekst (maks 90
tegn inkludert mellomrom)

94.120 Yrkessammenslutninger

1-2-2-b

Primære varemerker, produkter og t jenester, inkluBeskrivende tekst (maks 210
dert en forklaring på produktegn inkluderer mellomrom)
ter eller tjenester som er
forbudt i visse markeder.

Organisasjonsnummer

871278342 / 985196087

Eierskap og juridisk form

1-2-7

Størrelse på o
 rganisasjonen

Antall ansatte (maks 500)

39

1-2-9

Hovedleverandører

Liste med nøkkelpunkter (maks
235 tegn inkludert mellomrom)

Gjensidige, Fondbygget AS, OSEBERG SOLUTIONS AS,
Intility AS, Skill AS

1-3-1

En liste over viktige interessenter
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2-6-5-a

Dersom organisasjonen har
NAVN
etablert en stilling på ledende
TITTEL
nivå eller stillinger med
ansvar for økonomiske, miljø- EMAIL
messige og sosiale temaer.

2-6-11

Andre bærekraftssertifiseringer. Dersom organisasjonen har andre bærekraftsorienterte merker og/eller sertifiseringer fra tidligere, kan Skriftlig beskrivelse (maks 800
du legge til en beskrivelse av tegn inkludert avstand)
den relevante sertifiseringen/merker. (Vi anbefaler å
laste opp et bilde når bærekraftrapporten er visualisert)

2-6-15

Den høyeste komiteen eller
stillingen som formelt gjennomgår og godkjenner organisasjonens bærekraftsrapport og sikrer at alle vesentlige temaer dekkes.

 egnskap N
R
 orge Akademiet som tilbyr fysiske og
digitale kurs.

1-2-5

Organisasjonsform (AB, OY, AS osv.)

Eksterne interessenter

2-6-3-b

Komiteer som er ansvarlige
for beslutninger om økono- Beskrivende tekst (maks 100
miske, miljømessige og sosi- tegn inkludert mellomrom)
ale temaer.

christian.engeskaug@regnskapnorge.no

Skriv at rapporten er utarbeidet i samsvar med NSRS

Interne interessenter

2-6-3-a

Administrasjonen ledes av administrerende direktør.
Administrerende direktør skal utføre sine verv lojalt
STYRINGSSTRUKTUR: Beskrivende
ut fra foreningens interesser.
tekst, maks 150 tegn inkludert
Styringsstruktur for organiAdministrerende direktør deltar på alle styremøter
sasjonen, inkludert komiteer mellomrom)
og står fritt til å la seg representere ved øvrige
i det øverste styringsorgamedarbeidere
net.
Komiteer i det øverste styrings- Foreningens virksomhet ledes av et styre som skal
organet. Beskrivende tekst maks bestå av 7 styremedlemmer inklusive leder og nestleder.
132 tegn inkludert mellomrom

Christian Engeskaug
+47 951 72 375

 egnskap N
R
 orge skal kun involvere seg i aktiviteter
som er i samsvar med lover og forskrifter, inngåtte
avtaler og egne retningslinjer for forretningsetikk,
etiske retningslinjer og kulturkoder.
Regnskap N
 orge skal tilby tjenester og produkter på
en slik måte at virksomhetens og kundens/samarbeidspartnerens rettigheter og plikter klart fremkommer.
Regnskap Norges markedsføring og annonsering
skal ikke være misvisende, men skal gi korrekt informasjon om de tjenestene og produktene som tilbys.
Alle ansatte skal i kontakt med kunder og samarbeidspartnere fremme ærlighet, integritet, lojalitet
og redelighet i alle forhold

2-6-20

Styret og ledergruppen
Ikke definert

 egnskap N
R
 orge er Miljøfyrtårnsertifisert. I 2021
opprettet Regnskap N
 orge en intern miljøgruppe
som følger opp miljøfyrtårnsertifiseringen og som
jevnlig vurderer hvilke tiltak som kan bidra til å
ytterligere redusere eget fotavtrykk.

NAVN

Ingebjørg Harto

TITTEL

Styreleder

Hvis organisasjonen har en
sirkulær forretningsmodell,
beskriv hvordan. Hvis organi- Beskrivende tekst (maks 198
sasjonen ikke har en sirkutegn inkludert mellomrom
lær forretningsmodell, forklar hvorfor.

Vi har foreløpig ikke utarbeidet en sirkulær forretningsmodell

Medlemmer, Styret, Ledere, Ansatte, Utvalg
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Sidetall i
ferdig rapport

Vår klimapåvirkning

NSRS Indeks:

EVALUERING AV VIRKNINGER

1-4-2-a

Liste over vesentlige emner
(fokusområder) dekket i
denne rapporten

Fokusområde 2: Avfall
Avfall er uønskede eller ubrukelige materialer, vanligvis kastet etter primær bruk. Eksempler inkluderer matavfall, farlig avfall og avløpsvann. Matavfall alene er ansvarlig for 6% av totale globale klimagasser.

Materialer

Avfall

Energi

Klimagassutslipp

EUs
Taksonomi

No

Yes

Yes

Yes

No
1-4.2-6-a

Fokusområde 1: Materialer
Materialer er råstoffene - dvs. treverk, plast, metall, glass eller stoff - som et produkt er laget av.
Ressursutvinning for materialbruk er ansvarlig for halvparten av verdens karbonutslipp.
Kategori

1-4.1-1-a

Total vekt eller volum av
materialer som brukes til å
produsere og pakke
organisasjonens primære
produkter og tjenester i
løpet av rapporterings
perioden, av:
i. ikke-fornybare materialer
som brukes
ii. fornybare materialer som
brukes

1-4.1-1-a

1-4.1-2

Total vekt av materialer

Ikke-fornybare materialer

Fornybare materialer

Total vekt

Prosent av ikke-fornybare og
fornybare materialer som
brukes til å produsere orgaIkke-resirkulerte materialer
nisasjonens primære produkter og tjenester.
Resirkulerte materialer

1-4.1-1-b

Mål

Ikke
relevant

Tonn

Ikke
relevant

Ikke
relevant
Ikke
relevant
Ikke
relevant

Tonn

Ikke relevant

2-7-1-c

Målet i tall

Numerisk verdi

2-7-1-c

En beskrivelse av målet

Ikke relevant

2-7-1-a

En forklaring på hvordan
organisasjonen forvalter
temaet. En utdypning av
fremdriftsplanen

Ikke relevant
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Ikke
relevant

Mål

Restavfall

0,03

Tonn

Organisk avfall (matavfall med mer)

0,07

Tonn

Papir, papp og kartong

0,04

Tonn

Glass- og metallemballasje

0,01

Tonn

Plast

0,05

Tonn

Total vekt av avfall som kastes

1-4.2-6-a

Total vekt av avfall

1-4.2-6-b

Beskriv metoden som brukes
De innsamlede dataene er basert på estimater. Regnskap Norge driver i hovedsak en
for å hente de innsamlede
kontorvirksomhet med 40 ansatte og har derfor begrenset avfallsmengde.
dataene

1-4.2-6-b

Begrunnelsen for valg av
kategorier

Vi har benyttet kategorier som er aktuelle for vår drift, som er kontordrift. Avfall produseres i hovedsak fra alminnelig kontordrift og kantine.

1-4.2-6-b

Beskriv eventuell usikkerhet
i forbindelse med dataene
som er samlet inn

Vi har ikke avfallsmåling i dag. Vekt er basert på estimat.

2-7-1-c

Målet i tall

Numerisk verdi

2-7-1-c

En beskrivelse av målet

Vi ønsker å begrense avfall fra kantine og bruk av kopipapir

2-7-1-a

En forklaring på hvordan
organisasjonen forvalter
temaet. En utdypning av
fremdriftsplanen

Intern miljøgruppe planlegger nytt avfallssystem og har søkelys på matsvinn. Vi har
som mål å øke selskapets sorteringsgrad av avfall. Vi sjekker årlig antall utskrifter fra
kopimaskinen og har som mål å begrense bruken.

Tonn

Prosent

Total vekt

0,20

0,15

Tonn

Tonn

Fokusområde 3: Energi
Energiforbruk refererer til all energien som brukes til å utføre en handling, produsere noe eller bare bo i en bygning.
Eksempler inkluderer fossilt brensel, elektrisitet, vann og gass. Alle typer energiproduksjon står for 72 prosent av de
totale globale utslippene.

Prosent

Tonn

Vekt

Tonn

Beskriv metoden som brukes
for å hente de innsamlede
Ikke relevant
dataene
Beskriv eventuell usikkerhet
i forbindelse med dataene
som er samlet inn

1-4.1-1-a

Vekt

Legg inn kategoriene (maks 6)

Kategori

Forbruk

Mål

1-4.3-11-a

Totalt energiforbruk og/eller
produksjon fra fornybare og
ikke-fornybare kilder

Ikke-fornybare kilder

117855

kWh

Fornybare kilder

12964

kWh

1-4.3-11-a

Total bruk av kWh

Totalt forbruk

130819

kWh

1-4.3-11-a

Total bruk av ikke-fornybare
og fornybare kilder i prosent

Ikke-fornybare kilder

90,1 %

prosent

Fornybare kilder

9,9 %

prosent

1-4.3-11-b

Det totale energiforbruket i 2021 var 33570 ihht oversikt fra Hafslund. Mengden fornyBeskriv metoden som brukes
bar og ikke-fornybar energi er funnet ved å gå ut fra NVEs årlige beregning av varedefor å hente dataene som er
klarasjon for strømleverandører. Vårt årlige forbruk av fjernvarme er funnet ved å
samlet inn
bruke tall fra energiattest for bygget vi leier i.

1-4.3-11-b

Beskriv eventuell usikkerhet
i forbindelse med dataene
som er samlet inn

2-7-1-c

Målet i tall

Numerisk verdi

2-7-1-c

En beskrivelse av målet

Målet er å beholde optimal energibruk.

2-7-1-a

En forklaring på hvordan
organisasjonen forvalter
temaet. En utdypning av
fremdriftsplanen

Bygget vi leier har etablert gode og miljøtilpassede løsninger for effektiv belysning og
oppvarming

110000

kWh
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Fokusområde 4: Klimagassutslipp
Klimagasser (GHG) som karbondioksid og metan, er gasser som fanger varme eller langbølget stråling i atmosfæren.
Akkumuleringen av klimagasser siden den industrielle revolusjonen har fremskyndet drivhuseffekten, forårsaket global oppvarming og klimaendringer.
Kategori

1-4.4-15-a

Scope 1
Direkte klimagassutslipp

Scope 2

1-4.1-2

Vekt

Mål

Direkte klimagassutslipp fra stasjonære forbrenningskilder som eies eller kontrolleres av
selskapet

0

(Klimagassutslipp)
kg CO2e

Direkte klimagassutslipp fra mobilie forbrenningskilder som eies eller kontrolleres av selskapet

0

(Klimagassutslipp)
kg CO2e

Totale utslipp scope 1

0

(Klimagassutslipp)
kg CO2e

1 343

(Klimagassutslipp)
kg CO2e

15 761

(Klimagassutslipp)
kg CO2e

17 104

(Klimagassutslipp)
kg CO2e

Indiretke klimagassutslipp fra forbrukt elektrisitet

Indirekte klimagassutslipp
fra generering av ervervet og Indiretkte klimagassutslipp fra forbrukt damp,
konsumert elektrisitet,
oppvarming eller kjøling
damp, varme eller kjøling
(samlet omtalt som "elektri Totale utslipp scope 2
sitet")

1-4.1-1-b

Beskriv metoden som brukes
Fjernvarme beregnes med 0,187 kg CO2/kWh mens elektrisitet beregnes til 0,04 kg
for å hente dataene som er
CO2/kWh
samlet inn

1-4.1-1-a

Beskriv eventuell usikkerhet
i forbindelse med dataene
som er samlet inn
(Klimagassutslipp)
kg CO2e

2-7-1-c

Målet i tall

Numerisk verdi

2-7-1-c

En beskrivelse av målet

Målet er å beholde optimal energibruk som utgjør vårt utslipp av klimagasser knyttet
til scop 1 og 2. Vårt mål er å inkludere scop 3 som også inneholder bl.a reiser.

2-7-1-a

En forklaring på hvordan
organisasjonen forvalter
temaet. En utdypning av
fremdriftsplanen

Bygget vi leier har etablert gode og miljøtilpassede løsninger for effektiv belysning og
oppvarming

16

NSRS Indeks:

SOSIALT

Kvinner

Er organisasjonen berørt av
EUs Taksonomi?

1-4.1-1-b

Dersom den er påvirket av
taksonomien, gi en oversikt
over klassifiseringene som
påvirker organisasjonens
kjerneaktiviteter

1-4.1-1-a

24

Annet

Antall heltidsekvivalente
ansatte per kjønn

1-4.6-1b

Beskriv tiltak som er tatt for
å bedre likestilling. Beskriv
Beskrivende: Retningslinjer for rekruttering.
også alderssammensetninInkluder også eventuell seniorpolitikk, bruk av
gen av arbeidsstyrken og tillærlinger fra skolen etc.
tak for å utvide aldersbredden.

Gjennomsnittsalderen i R
 egnskap
Norge er 46 år. Yngste ansatte er 29 år
mens eldste ansatte er 63 år. I forbindelse med eventuell nyrekruttering er
det uttalt mål å sikre fortsatt mangfold
knyttet blant annet til kjønn og alder.

1-4.6-2

Beskriv andre tiltak for å øke
mangfoldet i arbeidsstyrken, Beskrivende. Retningslinjer, justeringer av
for eksempel inkludering av kontorsituasjonen, tilgjengelighet av utstyr
osv.
minoriteter eller sårbare
grupper.

 egnskap N
R
 orge har både eget etisk
regelverk og «kulturkoder». Dette
bidrar til å videreutvikle godt arbeidsmiljø og forebygge trakassering. Det er
faste møter mellom personalansvarlig,
daglig leder og verneombud for å sikre
løpende oppløging av arbeidsmiljø,
herunder forebygging av trakassering.

1-4.6-3

Beskriv hvordan du vurderer
forsyningskjeden din for å
minimere risiko for sosiale
problemer hos leverandører
og kunder.

Legg inn kategorier (maks 4)

1-4.6-4

21

18

Beskrivende. Beskriv hvordan du utfører
undersøkelser for å sikre at ingen materielle
Per i dag utfører vi ikke undersøkelser.
sosiale problemer er tilstede hos leverandører
og kunder.

Forhold mellom grunnlønn og
godtgjørelse for kvinner og
Ledere
menn for hver kategori
arbeidstakere.

Legg inn forhold (=lønn for kvinner/
lønn for menn). Ved kun ett kjønn i
katergorien skriv "ikke aktuelt"
94 %

Fag ressurser

94 %

Administrative ressurser

95 %
Kategorisering er uført basert på sammenlignbare oppgaver, stillingsnivå,
utdannelse og alder

Ikke relevant

Arbeids
relatert

Ikke relevant

Dersom den er påvirket av
taksonomien, gi en skriftlig
beskrivelse med refleksjoner
Ikke relevant
om potensielle implikasjoner
EUs taksonomi kan ha på
organisasjonen
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Kvantitativ. Beregn et heltidsekvivalent (FTE)
som antall arbeidstimer per uke dividert med
normal arbeidstid pr uke. dvs. 40 timers arbeid
/ 40 = 1 heltidsekvivalent. 20 timers arbeid /
40 = 0,5 heltidsekvivalent.. Hvis alle ansatte
jobber heltid, angir du antall ansatte.

Menn

1-4.6-1a

Fokusområde 5: EUs Taksonomi
EU Taksonomi er et nytt klassifiseringsverktøy for bærekraftig privat sektor.
Ved å gi et sett med bransjespesifikke tekniske screeningskriterier,
Taksonomi dikterer om en bestemt aktivitet i privat sektor er bærekraftig eller ikke.
1-4.1-2

SOSIALT OG ØKONOMISK

1-4.6-5

Kvantitativ. Arbeidsrelatert = arbeidsulykker,
Prosent sykefravær i rappor- stress, vanskelige arbeidsforhold osv.
Ikke-arbeidsrelaterte = influensa, syke barn,
teringsperioden
planlagt sykemelding osv

1-4.6-6

Antall ansatte som har delKvantitativ
tatt på HMS-kurs siste tre år.

0

Ikke
arbeid
sretatert

2,7 %

Overordnede mål
prosent
sykefravær
3,0 %

30
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1-4.6-7

1-4.6-8

Attraktive avtaler om velferds- og foreldrepermisjon
mv

Antall timer med ansatteopplæring og videreutdanning for rapporteringsperioden.

NSRS REPORTING INDEX – LEVEL: 1

Beskrivende. Beskriv vilkårene for velferdsog foreldrepermisjon hos organisasjonen,
både for kvinner og menn.

Vi følger vanlige regler om velferdspermisjoner. I henhold til styrevedtak utbetaler arbeidsgiver 100 %
lønn i de første 6 måneder av foreldrepermisjonen, og får da foreldrepengene fra folketrygden overført til seg. I
den resterende delen av permisjonen
skal foreldrepengene fra folketrygden
gå direkte til arbeidstaker, som da
ikke får godtgjørelse fra arbeidsgiver.

Kvantitativ

 egnskap N
R
 orge har per i dag ingen
detaljert oversikt over antall timer
med opplæring og videreutdanning. Vi
estimerer imidlertid at det er brukt
totalt 600 timer på opplæring og videreutdanning.
Benyttet metode: 15 timer*40
ansatte=600

Sidetall i
ferdig rapport

KLIMARISIKO

NSRS Indeks:

PRIORITETSNIVÅER BASERT PÅ RELEVANS OG VIRKNING-KUNNSKAP MÅLT I GJENNOMSNITT
Kunnskaps
nivå

ØKONOMISK

1-4.6-9

1-4.6-10

1-4-6-11
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Beskriv balansen mellom
Beskrivende: dvs. kortsiktig fortjeneste konkortsiktig og langsiktig
beslutningstaking for å sikre tra en langsiktig og bærekraftig forretningsmodell.
en bærekraftig økonomisk
fremtid for selskapet.

Vi vurderer fortløpende tilbudet av
våre kompetanseprodukter og hvorledes disse tilbys i markedet. Vi vurderer hele tiden medlemmenes behov
opp imot vårt bærekraftsarbeid. Det
innebærere en gradvis overgang fra
fysiske til digitale kurs. I et langsiktig
perspektiv vil digitale kompetanseprodukter være mest økonomisk og
bærekraftig for selskapet.

Beskrivende. Beskriv hvordan du utfører
undersøkelser for å sikre at bærekraftige forretningsmodeller blir tatt i betraktning i forsyningskjeden.

Identifiserte områder der
virksomheten din kan spare
penger

 egnskap N
R
 orge skal ta i bruk ny teknologi og frigjøre oss fra papirbruk. Vi
skal redusere bruk av give aways på
Beskrivende. Typiske temaer er bruk av mate- arrangementer og engangsartikler.
 orge vurderer gradvis en
rialer, avfall, energi, leie, andre driftskostna- Regnskap N
overgang fra fysiske kurs til digitale
der osv.
kurs. Digitalisering av kvalitetskontroll
har medført betydelig reduserte kostnader og klimautslipp.

Lansiktig perspektiv

(fra 1 til 10,
hvor 1 er
lavest og 10
er høyest)

Økt prising av klimagassutslipp

Low

Low

2,5

Forbedrede utslippsrapporteringsforpliktelser

Low

Low

4,5

Mandat om og regulering av
eksisterende produkter og
tjenester

Low

Low

7,5

Erstatning av eksisterende
produkter og tjenester med
alternativer med lavere
utslipp

Medium

Medium

7,5

Kostnader for overgang til
teknologi for lavere utslipp

Low

Low

4,0

Medium

High

6,5

Low

Medium

6,5

Økte råvarekostnader

Medium

Medium

5,5

Endringer i forbrukernes preferanser

Medium

Medium

5,0

Stigmatisering av sektoren

Medium

High

4,5

Økt bekymring fra interessenter eller negativ tilbakemelding fra interessenter

Medium

Medium

3,5

Økt alvorlighetsgrad av
ekstreme værforhold som
sykloner og flom

Low

Low

1,0

Endringer i nedbørsmønstre
og ekstrem variasjon i værmønstre

Low

Low

1,0

Stigende gjennomsnittstemperaturer

Low

Low

1,0

Stigende havnivå

Low

Low

1,0

Endring av kundeadferd
Usikkerhet i markedssignaler

Per i dag vurderer vi ikke verdikjeden i
stor grad. Overgangen til digitale kompetanseprodukter reduserer imidlertid
selskapets innsatsfaktorer.

Beskriv hvordan du vurderer
forsyningskjeden din for å
sikre minimal materialbruk,
avfall, energiforbruk etc.

Fysisk

Virksomheten har en god økonomistyring med fortløpende rapportering i ledelse og styre. Regnskap
Beskrivende: dvs. salgs- og kjøpsvilkår,
Norge har god oppfølging av uteståfactoring, leasing, lånevilkår, besparelser etc.
ende gjennom inkassoarbeid. OppKan suppleres med kvantitative mål.
spart kapital forvaltes med profesjonell bistand etter fastsatt finansstrategi.

1-4.6-12

Beskriv tiltak som er iverksatt for å sikre tilstrekkelig
likviditet og stabile økonomiske forhold.

1-4.6-13

Vi har gjennomført risikovurdering i
Selskapet skal rapportere
selskapet og har etablert betrygBeskrivende: Korrupsjon og bestikkelse i
betydelige risikoer knyttet til
bransjen, tiltak som er iverksatt for å kontrol- gende arbeidsdeling og kontrollrutiner
korrupsjon identifisert gjenknyttet til fakturagodkjenning og
lere slike risikoer.
nom risikovurderingen.
utbetalinger.

REGNSKAP NORGE | BÆREKRAFTSRAPPORT 2021

Overgang

Kortsiktig perspektiv
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NSRS REPORTING INDEX – LEVEL: 1

Undertittel

Klimamulighet

NSRS Index:

PRIORITETSNIVÅER BASERT PÅ RELEVANS OG VIRKNING-KUNNSKAP MÅLT I GJENNOMSNITT
Kortsiktig perspektiv

Redusert prising av klimagassutslipp

Low

Low

1,0

Bruk av mer effektive transportformer

Low

Low

3,0

Bruk av mer effektive produksjonsog distribusjonsRessurseffek
prosesser
tivitet
Bruk av resirkulering

Energikilde

Produkter og
tjenester

Marked

Motstands
dyktighet
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Lansiktig perspektiv

(fra 1 til 10,
hvor 1 er
lavest og 10
er høyest)

Low

Low

1,0

Low

Low

3,0

Flytting til mer effektive bygninger

Low

Low

2,5

Redusert vannbruk og forbruk

Low

Low

1,0

Bruk av energikilder med
lavere utslipp

Low

Low

2,5

Bruk av insentiver fra
myndigheter

Low

Low

1,0

Bruk av ny teknologi

Low

Low

3,0

Deltagelse i karbonmarkedet

Low

Low

1,0

Skift mot desentralisert
energiproduksjon

Low

Low

1,0

Utvikling og/eller utvidelse
av lavutslippsvarer og -tjenester

Medium

Medium

5,5

Utvikling av klimatilpasning
og forsikringsrisikoløsninger

Low

Medium

3,0

Utvikling av nye produkter
eller tjenester gjennom
Forskning og Utvikling og
innovasjon

Medium

Medium

5,5

Evne til å diversifisere forretningsaktiviteter

Medium

Medium

6,0

Endring i forbrukernes preferanser

Medium

Medium

5,0

Tilgang til nye markeder

Medium

Medium

6,0

Bruk av insentiver fra
myndigheter

Low

Medium

3,5

Tilgang til nye eiendeler og
steder som trenger forsikringsdekning

Low

Low

1,0

Deltakelse i programmer for
fornybar energi og anvendelse av energieffektiviseringstiltak

Low

Ressurserstatning / diversifisering

Low
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Low

Low

1,0

Sidetall i
ferdig rapport

Andre bærekraftsinitiativer

NSRS Indeks:

FULLFØRING

2-6-11

Andre bærekraftsinitiativer

Skriftlig beskrivelse (maks 800
tegn inkludert mellomrom)

 egnskap N
R
 orge er Miljøfyrtårnsertifisert. I 2021
opprettet Regnskap N
 orge en intern miljøgruppe
som følger opp miljøfyrtårnsertifiseringen og som
jevnlig vurderer hvilke tiltak som kan bidra til å
ytterligere redusere eget fotavtrykk.

Sidetall i
ferdig rapport

Bærekraftige utviklingsmål

NSRS Indeks:

FULLFØRING

Rimelig og ren energi - UN SDG
7.2
Anstendig arbeid og økonomisk
vekst - UN SDG 8.4

Forvaltning og videreutviking av Nordisk standard
for bærekraftsrapportering (NSRS) for SMB og den
sirkulære regnskapsklyngen.

Anstendig arbeid og økonomisk
vekst - FNs SDG 8.4.1

Ved rapportering i henhold til
NSRS Nivå 1 er områdene for
Anstendig arbeid og økonomisk
FNs bærekraftig utvikling
vekst - FNs SDG 8.4.2
(SDGs) forhåndsbestemt.
2-9-11

Områdene for FNs bærekraftig utvikling (SDGs) ble vedtatt av alle FNs medlemsland
i 2015. De gir en handlingsplan for å håndtere verdens
mest presserende utfordringer.

Ansvarlig forbruk og produksjon
- FNs SDG 12.2

Forvaltning og videreutvikling av den sirkulære
regnskapsklyngen.

Ansvarlig forbruk og produksjon
- FNs SDG 12.5

Vi jobber med å øke sorteringsgrad av avfall med
særlig søkelys på matsvinn.

Ansvarlig forbruk og produksjon
- FNs SDG 12.6

Ved å forvalte og videreutvikle NSRS skal vi bidra til
at det blir enklere for SMB virksomheter å delta i det
grønne skiftet.

Ansvarlig forbruk og produksjon
- FNs SDG 12.7
Klimainnsats - FNs SDG 13.1
Klimainnsats - FNs SDG 13.3
Sidetall i
ferdig rapport

HVA BLIR NESTE?

NSRS Indeks:

EVALUERING

Reccommended

Beskriv rammene som NSRS
har vedtatt. Dette kan være
verdifullt for interessentene
å vite.

Dette er laget på forhånd. Du
trenger ikke å fylle den ut.

Denne rapporten er tilpasset Global Reporting Initiative (GRI), direktivet om ikke-finansiell rapportering (NFRD) og Task-Force on Climate-Related
Disclosures (TCFD). Dette betyr ikke at rapporten er
i tråd med disse rammene. Les mer på www.nsrs.eu.

2-11-1-a

Skriv en uttalelse på slutten
av bærekraftsrapporten
(eller kopier og lim inn det
prefabrikkerte eksemplet)
der du inviterer alle lesere av
rapporten til å dele tilbakemeldinger.

Denne er laget på forhånd. Du
trenger ikke å fylle den ut, men
dersom du ønsker å skrive den
selv: maks 212 tegn inkludert
avstand.

Dette er vår aller første bærekraftsrapport. Etter
hvert som vi får erfaring og lærer av prosessen, vil
vi også heve våre ambisjoner. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger, innspill eller ideer du måtte ha.

NAVN til kontaktperson

Rune Aale-Hansen

2-11-1-b

Navnet og kontaktinformasjonen til en person eller et
team som er ansvarlig for å
håndtere tilbakemeldingen.

Email adresse

rune.aale-hansen@regnskapnorge.no

1,0
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