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CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte
deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender
som påvirker CFO-funksjonen.

Få oversikt over den seneste 
utviklingen i ESG-
rapporteringsrammeverket.
IAS Plus har laget en oversikt over de 
viktigste nyhetene og oppdateringer 
innenfor klima- og bærekraftsrapportering. 
Blant annet har EFRAG publisert et 
utkast som forslag til standarder for 
klimarapportering, mens SASB har laget 
en stegvis guide til hvordan virksomheter 
kan implementere SASB i deres ESG-
rapportering. Videre er GRI klare med sin 
første sektorspesifikke standard, GRI 11: 
Oil and Gas, som ventes lansert i oktober 
2021.
Se oversikten her >

 

Zero Trust: I en verden med et stadig 
økende antall cyberangrep søker 
selskapene etter et nytt nivå på 
cybersikkerhet. 
I denne utgaven av CFO Insights 
forklarer vi hvorfor en strategi med 
grenseoverskridende cybersikkerhet er 
avgjørende, hvilke utfordringer CFO’ene 
kan forvente å møte i implementeringen, 
og hvordan de kan få størst nytte av 
investeringene innen cybersikkerhet.  
Les CFO Insights her >

Crunch time: Finance 2025 revisited.
I vår nyeste rapport i “Crunch time” serien 
ser vi på åtte trender for finansfunksjonen, 
som vi i 2018 forutså som viktige frem mot 
2025. Verden har endret seg betydelig 
siden 2018. Vi utforsker hvordan dette har 
påvirket trendene. Hva er status og hva er 
det dagens CFO’er står overfor?
Les artikkelen her >
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https://www.iasplus.com/en-gb/news/2021/09/sustainability-and-integrated
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/zero-trust-in-the-face-of-escalating-cyber-attacks.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance-transformation/articles/future-finance-trends-2025.html?id=us:2em:3na:cfoi:awa:cfo:090221&ctr=ARCta1&sfid=0033000000ZJ0yeAAD
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Norske virksomheter henger etter i 
klimarapporteringen.
For fjerde år på rad har Deloitte 
analysert års- og bærekraftsrapporter 
for Norges 50 største virksomheter. 
Norske års- og bærekraftsrapporter blir 
stadig mer omfangsrike, men kvaliteten 
på rapporteringen står på stedet 
hvil. Virksomhetene må i større grad 
fokusere på samsvar mellom de uttalte 
målsetningene i strategien, og bli tydeligere 
på effektene av klimarisiko. Særlig 
forbedringspotensial finnes i hvordan 
klimarisiko og –muligheter reflekteres i 
regnskapet, hvor verdsettelse av eiendeler 
og inntektsstrømmer er blant områdene 
som vil påvirkes av klimaendringer. Dette 
er overraskende i lys av Finanstilsynets 
anbefalinger til årsrapporteringen 2020.
Last ned rapporten her >
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