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Til ledelsen i Kongsberg Gruppen ASA 
 
 
 
UAVHENGIG ATTESTASJONSUTTALELSE TIL KONGSBERG GRUPPENS BÆREKRAFTRAPPORT FOR 2021 

 
Vi har på oppdrag fra ledelsen i Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) gjort en uavhengig gjennomgang av informasjon 
presentert under seksjonen Bærekraft («Rapporten»), inntatt i KONGSBERG – Årsrapport og Bærekraftrapport 2021. 
Vår oppgave er å gi ledelsen moderat sikkerhet for de forhold vi har konkludert på nedenfor.  
 
Ledelsens ansvar 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelse og presentasjon av Rapporten i samsvar med GRI Standards, nivå Core, og 
kriterier for rapporteringen som beskrevet i Rapporten. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som de 
finner nødvendig for å kunne utarbeide informasjon som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil.  
 
Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å uttrykke våre konklusjoner med moderat grad av sikkerhet knyttet til informasjonen i Rapporten. Vi 
har utført vårt arbeid i samsvar med ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, utgitt av International Auditing and Assurance Standards Board.  
 
Deloitte AS anvender International Standard on Quality Control 1 og opprettholder følgelig et omfattende 
kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, profesjonelle 
standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav. 
 
Vi har utført oppdraget i samsvar med krav til uavhengighet og andre etiske krav i Code of Ethics for Professional 
Accountants utgitt av International Ethics Standards Board for Accountants, som bygger på grunnleggende prinsipper 
om integritet, objektivitet, profesjonell kompetanse og tilbørlig aktsomhet, konfidensialitet og profesjonell atferd.  
 
Handlingene utført på et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, avviker i art og tidspunkt fra et 
attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet, og er mindre i omfang; og følgelig er graden av sikkerhet 
som fremskaffes på et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet betydelig lavere enn sikkerheten som ville 
ha vært fremskaffet hvis det var blitt utført et attestasjonsoppdrag som skal gi betryggende sikkerhet. 
 
Basert på vurdering av vesentlighet og risiko, har vårt arbeid omfattet analyser og stikkprøvemessig gjennomgang av 
underliggende dokumentasjon. Vi har gjennomført intervjuer og møter med ansvarlige for rapporteringen og for 
oppfølging av forhold relatert til samfunnsansvar på konsernnivå.  
 
Vi har utført det arbeid vi mener har vært nødvendig for å avgi vår uttalelse med moderat grad av sikkerhet.  
 
Etter vår mening er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.   
  
  



 

 

 
 

 

Konklusjon 

Vi har gjennom vårt arbeid ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til ikke å anta at:  

• KONGSBERG har etablert rutiner for å identifisere, samle inn, sammenstille og kvalitetssikre informasjon for 
2021 til bruk i Rapporten, som beskrevet i Rapporten.  

• Informasjon om bærekraft presentert for 2021 er i samsvar med data fremkommet som et resultat av disse 
rutinene og er tilfredsstillende presentert i Rapporten. 

• Rapporten tilfredsstiller kravene til innhold i redegjørelse om samfunnsansvar gitt i Regnskapslovens § 3-3c, 
første ledd. 

• KONGSBERGs praksis for rapportering om bærekraft samsvarer i all hovedsak med Global Reporting Initative 
(GRI) Standards sine rapporteringsprinsipper og rapporteringen tilfredsstiller nivå Core i henhold til GRI 
Standards. GRI-tabellen henvist til fra Rapporten, reflekterer på en hensiktsmessig måte hvor informasjon om de 
ulike rapporteringselementene i GRI Standards er presentert.   
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