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HÅLLBARHETSERBJUDANDE

HÅLLBARHETS
RAPPORT
En hållbarhetsrapport ska innehålla upplysningar som behövs för att förstå konsekvenserna
av verksamheten och hur den påverkar sin omvärld inom de fyra områdena miljö, sociala
och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter, och motverkande av
korruption.

Grunderna inom hållbarhetsrapportering
Att hållbarhetsrapportera är ett sätt att visa upp
och klargöra vad ett företag har uppnått i sitt
arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Vid
utformandet måste företaget redogöra hur det
påverkar omvärlden men också hur omvärlden
påverkar företaget. Rapporteringen måste vara
trovärdig, transparent, balanserad och framförallt
hålla sig till företagets mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

Hur kan vi hjälpa er?
Vi hjälper er att förstå grunderna och att komma
igång med er hållbarhetsrapportering. Oavsett
om ni har rapporterat tidigare eller om det är
första gången så skräddarsyr vi vårt erbjudande
utefter era specifika behov och ambitionsnivå.
Vi förbereder er kring nuvarande och framtida
lagstiftning, förordningar och direktiv och vilka
hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga att
rapportera för er verksamhet.

Frivillig eller lagstadgad rapportering?
Enligt årsredovisningslagen ska ett företags
förvaltningsberättelse innehålla en hållbarhetsrapport om det uppfyller minst två av följande
villkor för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren;
1. medelantalet anställda uppgår till mer än 250 st
2. balansomslutningen uppgår till mer än 175
miljoner kr
3. nettoomsättningen uppgår till mer än 350
miljoner kr

I vårt erbjudande ingår;

Även om ert företag inte uppfyller kraven idag så
kan det ändå vara bra att skapa en god grund för
att vara förberedd på dagen ni omfattas av lagkraven. Frivillig rapportering kan också uppfattas
som ett mer genuint åtagande ur ett intressentperspektiv.

• GAP-analys
• Benchmark och best practice
• Workshop för att identifiera fokusområden
• Struktur och design
• Identifiera relevanta nyckelindikatorer (KPIs)
• Skrivarbete och textredigering
• Rådgivning om relevanta standarder och ramverk
Ring eller maila oss så berättar vi mer om hur vi
kan hjälpa er ta fram en hållbarhetsrapport.
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