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Til styret i Orkla ASA

Uavhengig attestasjonsuttalelse om foretakets bærekraftsrapportering
Vi er engasjert av Orkla ASA for å utføre et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet slik
det er definert i de internasjonale standardene for attestasjonsoppdrag for å avgi en uttalelse om
Orkla ASAs rapportering av klima- og miljøindikatorer som Orkla ASA har definert og vist i Orkla
ASAs GRI-indeks (se dokument GRI 2021 Index på https://www.orkla.com/sustainability/results-
and-reporting/the-gri-index/, under «Miljøengasjement») (“Saksforholdet”) pr. 31. desember 2021
for perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021.

Vi har ikke utført andre attestasjonshandlinger enn det som er nevnt i avsnittet over og som
beskriver omfanget av vårt oppdrag, og vi uttaler oss følgelig ikke om øvrig informasjon inkludert i
klima- og miljørapporteringen.

Kriterier brukt av Orkla ASA
I utarbeidelsen av bærekraftsrapporteringen har Orkla ASA brukt relevante kriterier fra
rapporteringsstandardene for bærekraft utgitt av Global Reporting Initiative (GRI), versjon “Core”
(“Kriteriene”). Kriteriene ligger på globalreporting.org og er tilgjengelige for alle. Disse kriteriene ble
spesifikt utformet for selskaper og andre organisasjoner som ønsker å rapportere om sin bærekraft
på en konsistent og troverdig måte, og denne informasjonen egner seg derfor trolig ikke for andre
formål. Etter vår mening er disse rapporteringskriteriene relevante og passende for å gjennomgå
bærekraftsrapporteringen.

Orkla ASAs ansvar
Styret og CEO (ledelsen) er ansvarlig for valget av Kriteriene og for at Saksforholdet i det vesentlige
er presentert i henhold til disse kriteriene. Dette ansvaret omfatter det å etablere og vedlikeholde
interne kontroller og påkrevde regnskapsbøker og foreta estimater som er relevante for
utarbeidelsen av Saksforholdet, slik at det ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
resultat av misligheter eller feil.

EYs ansvar
Vårt ansvar er å avgi en uttalelse om Saksforholdet basert på de bevisene vi har innhentet.

Vi har utført vårt arbeid i samsvar med ISAE 3000 - "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon". Standarden krever at vi planlegger og utfører
handlinger for å oppnå moderat sikkerhet for at Saksforholdet i det vesentlige er presentert i
henhold til kriteriene, og for å utarbeide en rapport. Type, tidspunkt for og omfang av handlingene er
valgt ut fra vårt skjønn, herunder en vurdering av risikoen for vesentlig feilinformasjon, enten som
resultat av misligheter eller feil.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
attestasjonsuttalelse.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi er uavhengige og bekrefter at vi tilfredsstiller kravene i det internasjonal etiske regelverket for
revisorer utgitt av the International Ethics Standards Board for Accountants. EY følger også ISQC 1
Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper
samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, og har følgelig et omfattende system av
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kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer for å overholde etiske krav,
profesjonelle standarder og relevante lover og regler.

Beskrivelse av utførte handlinger
Handlingene som utføres på et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet varierer med hensyn til
type og tidspunkt og er mindre omfattende enn for et tilsvarende oppdrag som skal gi betryggende
sikkerhet. Sikkerheten i et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet er derfor vesentlige lavere
enn hva som ville ha vært oppnådd i et oppdrag med betryggende sikkerhet. Våre handlinger ble
utformet for å gi moderat sikkerhet som vi baserer vår uttalelse på og gir ikke alle de bevisene som
påkreves for å avgi en betryggende grad av sikkerhet.

Selv om vi har vurdert effektiviteten i ledelsens interne kontroller når vi har bestemt type og omfang
av våre handlinger, er vårt attestasjonsoppdrag ikke utformet for gi sikkerhet for interne kontroller.
Våre handlinger omfattet ikke tester av kontroller eller prosedyrer for å kontrollere korrekte summer
eller beregninger av data i IT-systemer.

Et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet omfatter forespørsler, primært til personer
som er ansvarlige for å utarbeide Saksforholdet og relatert informasjon, og å bruke analyser og
andre relevante handlinger.

Våre handlinger inkluderte:

► En gjennomgang av Orkla ASAs prosess for å utarbeide og presentere klima- og
miljøindikatorer for å utvikle en forståelse av hvordan rapporteringen gjennomføres i
virksomheten

► Samtaler med dem som har ansvar for klima- og miljørapporteringen for å utvikle en
forståelse av hvordan bærekraftsrapporteringen utarbeides

► Kontroll på stikkprøvebasis av informasjon i klima- og miljørapporteringen mot kildedata og
annen informasjon utarbeidet av de ansvarlige

► Vurdering av den overordnede presentasjonen av klima- og miljørapporteringen mot
kriteriene i GRI-standardene, herunder en kontroll av at informasjonen er konsistent med
GRI-indeksen, som angitt nedenfor.

o Standardene EY har avgitt moderat sikkerhet på inkluderer: 302-1, 302-3, 303-3,
303-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-6, 305-7, 306-3, 307-1

o Dette inkluderer rapportering på klimagassutslipp i Scope 1, Scope 2 og Scope 3 i
henhold til GHG-protokollen.

o EY avgir ikke attestasjon på GRI 103 for noen av de ovennevnte standardene

Etter vår mening gir våre handlinger tilstrekkelig grunnlag for vår uttalelse. Vi har også utført andre
handlinger vi vurderte som nødvendige etter forholdene.
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Uttalelse
Basert på utførte handlinger og innhentet bevis kjenner vi ikke til vesentlige endringer som burde
gjøres i Saksforholdet pr. 31. desember 2021 for perioden fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021
for at det skal være i henhold til kriteriene.

Oslo, 16. mars 2022
ERNST & YOUNG AS

Petter Larsen
Statsautorisert revisor


