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Uavhengig attestasjonsuttalelse – Klimaregnskap for 2020  

 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet for Klimaregnskapet for 2020 for 

Kommunalbanken AS for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dette omfatter 

klimagassutslipp i kategoriene Scope 1, Scope 2 og utvalgte Scope 3-kategorier som presentert i 

Klimaregnskap for 2020 i Kommunalbanken AS sin årsrapport for 2020, side 68, heretter omtalt 

som «Klimaregnskap 2020». 

Rapporteringskriterier 
Kommunalbanken har brukt definisjonene for Scope 1 til 3 fra Greenhouse Gas Corporate Standard 

(“Kriteriene”) ved utarbeidelsen av Klimaregnskap 2020. Kriteriene er offentlig tilgjengelige på 

ghgprotocol.org. Kriteriene er spesielt utviklet for selskaper og andre organisasjoner som utarbeider 

et utslippsregister for klimagass på bedriftsnivå. Som følge av dette kan det være at kriteriene ikke 

er egnet for andre formål. Vi anser rapporteringskriteriene som relevante og hensiktsmessige for å 

gjennomgå Klimaregnskap 2020. 

Ledelsens ansvar 
Kommunalbankens ledelse er ansvarlig for å velge Kriteriene, og for å presentere Klimaregnskap 

2020 i samsvar med disse Kriteriene. Dette ansvaret inkluderer etablering og vedlikehold av 

internkontroll, opprettholdelse av tilstrekkelig dokumentasjon og utarbeidelse av estimater som er 

relevante for utarbeidelsen av Klimaregnskap 2020, slik at det ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil. 

Revisors oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å uttrykke en konklusjon om Klimaregnskap 2020, basert på dokumentasjonen vi 

har mottatt. 

 

Vårt oppdrag ble gjennomført i samsvar med ISAE 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er 

revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever 

at vi planlegger og utfører vårt oppdrag for å oppnå moderat sikkerhet for at Klimaregnskap 2020 i 

all vesentlig grad presenteres i samsvar med Kriteriene, og å utstede en uavhengig 

attestasjonsuttalelse. Omfanget, tidspunktet og omfanget av de valgte prosedyrene avhenger av 

vårt skjønn, inkludert en vurdering av risikoen for vesentlig feilinformasjon, enten på grunn av 

misligheter eller feil. 

 

Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å gi grunnlag for vår konklusjon 

med moderat sikkerhet. 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 
Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll 

(ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte 

retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende 

lovmessige og regulatoriske krav. 
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Verifiseringshandlinger 

Prosedyrer utført i et verifiseringsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, varierer i type og omfang, 
og er mindre i omfang enn et verifiseringsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet. Følgelig er 
sikkerhetsnivået i et verifiseringsoppdrag med moderat sikkerhet vesentlig lavere enn dersom 
verifiseringsoppdraget var utført for å oppnå betryggende sikkerhet. Våre prosedyrer ble utformet 
for å oppnå et moderat sikkerhetsnivå å basere vår konklusjon på og innhenter ikke alle bevisene 
som ville vært nødvendige for å uttrykke et betryggende sikkerhetsnivå. 

Selv om vi vurderte effektiviteten av ledelsens interne kontroller når vi bestemte arten og omfanget 
av våre prosedyrer, var vårt verifiseringsoppdrag ikke utformet for å gi noen sikkerhet for selskapets 
internkontroll. Våre prosedyrer inkluderte ikke testing av kontroller eller handlinger knyttet til 
aggregering av eller beregning av data i IT-systemer. 

Kvantifiseringsprosessen for drivhusgasser er underlagt vitenskapelig usikkerhet, som oppstår på 
grunn av ufullstendig vitenskapelig kunnskap om måling av drivhusgasser. I tillegg er 
drivhusgassprosedyrer underlagt estimeringsusikkerhet (eller måling) som følge av måle- og 
beregningsprosessene som brukes til å kvantifisere utslipp innenfor rammen av eksisterende 
vitenskapelig kunnskap. 

Oppdraget består i å gjøre henvendelser, hovedsakelig til personer som er ansvarlige for å 
utarbeide Klimaregnskap 2020 om relatert informasjon og anvende analytiske og andre relevante 
prosedyrer. 

Vårt arbeid har bestått av følgende handlinger: 

• Intervjuer med de ansvarlige for Kommunalbankens klimagassrapportering for å utvikle 
forståelse for prosessen for utarbeidelse av Klimaregnskap 2020 

• Innhentet og gjennomgått bevis på utvalgsbasis for å underbygge vesentlige CO2-
utslippsdata for 2020 for Scope 1, 2 og 3 drivstoff- og energirelatert aktivitet, basert på 
Greenhouse Gas Corporate Standard 

Vi mener at prosedyrene våre gir et tilstrekkelig grunnlag for vår konklusjon. 

Konklusjon 

Basert på våre prosedyrer og innhentede bevis, er vi ikke kjent med noen vesentlige endringer som 
skal gjøres i Scope 1, Scope 2 og utvalgte Scope 3 klimagassutslipp i Kommunalbankens 
virksomhet for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020, for at Klimaregnskap 2020 skal være 
i samsvar med Kriteriene. 
 

 

Oslo, 25. februar 2021 

ERNST & YOUNG AS 

 

Dokumentet er signert elektronisk 

Einar Hersvik 

statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Einar Hersvik
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5992-4-957044
IP: 82.147.xxx.xxx
2021-02-25 15:57:01Z
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