Corporate
Sustainability
Reporting
Directive
Uusi EU lainsäädäntö, joka asettaa
kestävyysraporointivelvoitteita suurille
yrityksille

Tavoitteet

Liiketoimintojen tulee
saavuttaa näkemys
toimintansa kestävyyden
tilasta analysoimalla omaa ja
vertaisryhmänsä toimintaa

Kasvattaa kestävyyden
käsitteen laajuutta ymmärtäen
paremmin siihen sisältyvät
riskit ja mahdollisuudet

Luoda vastuullisuuden
kehittämisen strategia

Keihin sovelletaan?
Yritykset, jotka täyttävät kaksi näistä vaatimuksista:

yli 250 työntekijää

40M€ liikevaihto

EU pörssiyhtiöt

20M€ varallisuus

(paitsi mikro-yritykset)

Valmistaudu ainakin näihin
Vuosittainen
raportointi oleellisista
kestävyysasioista, liittyen
minimissään ympäristö-,
ja henkilöstöasioihin,
monimuotoisuuteen
yhtiön hallituksessa,
ihmisoikeuksien
kunnioittamiseen,
korruption ja lahjonnan
torjuntaan.

Kaksinkertaisen
olennaisuuden käsite:
mitkä ovat yhtiön
vaikutukset ympäristöön
ja yhteiskuntaan ja
mitkä ovat yritykseen
itseensä vaikuttavia
kestävyysriskejä?

Kerro raportissa ainakin
strategia, hallinto,
käytännöt, prosessit,
järjestelmät, KPI:t, tulokset
ja tavoitteet.

Sidosryhmille olennaisten
aiheiden valintaprosessi

Erittele vastuullisuusriskit ja
keskeiset haittavaikutukset,
myös arvoketjussasi, sekä
due diligence -prosessisi
toimittajien kanssa näiden
lieventämiseksi

Yhdenmukainen
raportointi SFRD:n
(kestävän rahoituksen
tiedonantoasetus,
Sustainable Finance
Disclosure Regulation)
kanssa

Ennakoiva tieto, mukaan
lukien tavoitteet ja niiden
edistyminen

Osaksi toimintakertomusta

Pakollinen riipumaton ulkoinen
varmennus; rajoitettu varmuus

Tiedon merkkaaminen
digitaalisesti niin, että se
on koneellisesti luettavissa
ja vietävissä ESAP:iin
(European Single Access Point,
Eurooppalainen yhteyspiste)

Lainsäädännön eteneminen
A

B
21 huhti 2021
CSRD esitys
julkaistu

C
Kesäkuu 2022
Luonnos
ensimmäisistä
standardeista
ja mittareista
mittareista

D
1 joulukuu
2022
CSRD osaksi
jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä

E

Kesäkuu 2023
Luonnos
standardeista ja
mittareista
(FY 2024)

2025 alku
DL CSRDvaatimukset
täyttäville
tarkastetuille
raporteille

Arvioidut määräajat ja julkaisuajankohdat perustuvat Euroopan komission julkaisuille
Perustuen julkisesti saatavilla olevaan tietoon dokumentin julkaisuhetkellä

A
2021

B

C

2022

1

D
2023

3

2

E
2024

2025

5

4

6

Toimenpiteet CSRD-valmiuden varmistamiseksi
1

3

2
Gap-analyysi
Tutustu CSRD:n
vaatimuksiin, määritä oma
raportointitavoitteen taso
ja tee gap-analyysi CSRD:n
vaatimuksiin peilaten

Olennaisuusarviointi &
tiekartta
Tee olennaisuusarviointi
ja laadi suunnitelma, jolla
täytät vuonna 2023 CSRD
vaatimukset

5

4
Luonnostele siirtymäajan
raportti vuodelle 2023
Kerää ja analysoi vuoden 2023
dataa kootaksesi siirtymäajan
raportti 2023 ja keskustele
tästä tilintarkastajasi kanssa

Kehitä omaa raportointia
Luo käytäntöjä ja mittaristoja,
kuten KPI:t, benchmarkit,
tavoitteet ja datastrategia,
joilla raportteja tuotetaan

6
Tarkista & paranna
Käy läpi siirtymäajan raportti
ja tee vaaditut parannukset
prosessiin ja raportointiin

Orgnanisaatiotyyppi

CSRD raportti
Luonnostele vuoden 2024
CSRD:n mukainen ja
tarkastettu raportti

CSRD implementoinnin määräajat

(odottaa Euroopan komission hyväksyntää)

Listatut yhtiöt (yli 500 työntekijää)

1. Tammikuuta 2024 (ensimmäinen raportointi 2025)

Yllä olevien ehtojen mukaan suuriksi luettavat yhtiöt

1. Tammikuuta 2025 (ensimmäinen raportointi 2026)

Listatut pienet ja keskisuuret yhtiöt, pienet ja
yksinkertaiset luottolaitokset sekä vakuutusyritykset

1. Tammikuuta 2026 (ensimmäinen raportointi 2027)

Miten me Grant Thorntonilla voimme auttaa?
Toivomme, että tämän infograafin tiedot auttavat sinua ymmärtämään CSRD-lainsäädäntöä. Jos haluat
keskustella mistä tahansa esiin nostetuista kohdista, ota yhteyttä meihin!
Yhteystiedot löydät sivulta www.grantthornton.fi
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