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Nya krav på hållbarhetsrapporteringen
De företag som kommer omfattas av CSRD är 
alla stora företag, oavsett om de är noterade 
eller inte, samt små och medelstora börsnoterade 
företag. Utöver detta har EU redan implementerat 
förordningar såsom EU-taxonomin och SFDR som 
många företag måste rapportera enligt. 

Arbetet med CSRD och förordningarna är inte 
färdigt så förändringar kan komma relativt 
snabbt. Det gör det extra viktigt att hålla sig  
uppdaterad kring utvecklingen. 

Vad kommer CSRD och ESRS att innebära?
Rapporteringsskyldiga företag behöver  
rapportera mer detaljerat;
• Dubbel väsentlighet, det vill säga både in- och 

utgående påverkan hos företaget.

• Hållbarhetsrapporten måste ingå i förvaltnings-
berättelsen och får inte upprättas separat.

• Krav på digital märkning (XHTML) på rapporte-
rad information så att den blir maskinläsbar.

• Krav på tredjepartsgranskning av innehållet.

Hur kan vi hjälpa er? 
Vi hjälper er att förbereda er inför de nya rap-
porteringskraven. Vi genomlyser verksamheten 
för att identifiera vilka krav som ni i framtiden 
kan komma att omfattas av. Vi håller er ständigt 
uppdaterade kring förloppet av EU:s arbete för 
att kunna erbjuda relevant hjälp.  

I vårt erbjudande ingår; 
• GAP-analys för att identifiera luckor mot de 

CSRD-krav som vi känner till idag

• Rådgivning kring rådande och kommande  
förordningar

• Kontinuerliga nyhetsuppdateringar via e-post 
eller möte

• Samtal med revisorer för att förbereda eventuella 
processer

Ring eller maila oss så berättar vi mer om hur vi 
kan hålla er uppdaterade kring CSRD och andra 
direktiv och förordningar.
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Kraven på hållbarhetsrapportering kommer att skärpas genom det nya EU-direktivet 
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som ersätter det nuvarande 
NFRD. Parallellt pågår också ett arbete med att ta fram gemensamma standarder för  
hållbarhetsrapportering (ESRS) och förordningar som ska reglera vad rapporteringen 
ska innehålla, hur den ska granskas och publiceras.




