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EU:s ändringsdirektiv om icke-finansiell
information i årsredovisningen
• Finns redan idag krav på ickefinansiella upplysningar i
årsredovisningen för att förstå
verksamhetens resultat och utveckling

• EU upplever att detta inte tillämpats
på sätt som det var tänkt och efterlyser
mer transparens och utökad
redovisning av icke-finansiell (CSR)
information
• EU-direktiv antogs hösten 2014 som
ställer krav på större företag att lämna
mer specifik icke-finansiell
information och dessutom redogöra
för företagets mångfaldspolicy – ska
nu införas i nationell lagstiftning.
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Tolkning av EU:s ändringsdirektiv i Sverige
Regeringens förslag enligt Ds 2014:45
Fr o m räkenskapsåret 2017 ska
”hållbarhetsrapport” upprättas av:
Företag av allmänt intresse
• Börs-/marknadsnoterade företag
• Kreditinstitut, värdepappersbolag
• Försäkringsföretag
Stora företag/koncerner
• Medelantal anställda > 250
• Balansomslutning > 175 Mkr
• Nettoomsättning > 350 Mkr

I förvaltningsberättelsen eller separat
(inom 6 månader från bokslutet)
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Värt att notera:
•

Bedöms omfatta cirka 2000 svenska
företag

•

Dotterbolag som omfattas av
koncernens hållbarhetsrapport behöver
inte upprätta en egen

•

Revisorn ska kontrollera att
hållbarhetsrapporten har lämnats och är
i enlighet med lagkraven (men behöver
inte kvalitetssäkra informationen)

•

Vägledning från EU under utveckling –
oklart om den blir mer principiell eller
detaljerad.

Lagrådsremiss väntas idag (19/5)!
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Tolkning av EU:s ändringsdirektiv i Sverige
Regeringens förslag enligt Ds 2014:45
Information som ska inkluderas:
Beskrivning av företagets
affärsmodell

Policy inom hållbarhetsfrågor
och resultat av tillämpning av
denna policy

Områden som ska beröras:

Miljöpåverkan

Sociala förhållanden

Personal
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Väsentliga hållbarhetsrisker i
affärsförbindelser, produkter
och tjänster

Mänskliga rättigheter

Resultatindikatorer som är
relevanta för verksamheten

Motverkande av
korruption
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Hur kan lagkravet hanteras?

Väsentlighetsanalys

Vilka hållbarhetsfrågor är
mest väsentliga för företaget
och intressenterna?

Gapanalys

Hur arbetar vi med, mäter
och rapporterar dessa frågor
idag? Vilken ambitionsnivå
(och strategi) har vi?

Hållbarhetsrapport

PwC

Hur utformar vi vår rapport
för att möta lagens krav?
Hur samlar vi in tillförlitlig
data/information?
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Väsentlighetsanalys
Exempel: väsentlighetsanalys

Typisk process för analysen
1. Identifiera potentiellt väsentliga
frågor – benchmark, omvärldsanalys,
intervjuer

2. Prioritera frågorna – workshop med
nyckelpersoner/ledningsgrupp
3. Validera frågorna – dialog med
intressenter genom intervjuer, enkäter,
workshops etc.

Väsentlighetsanalysen är ett bra och enkelt
verktyg för att fokusera hållbarhetsrapporten
och lägga en grund för ett systematiskt och
kostnadseffektivt hållbarhetsarbete.

Validera

Identifiera

Prioritera
PwC

6

Global Reporting Initiative (GRI)

• Erkända riktlinjer för
hållbarhetsredovisning
• Kan användas för att efterleva EUdirektivet

• Fokus på de mest väsentliga
hållbarhetsfrågorna
• Även utanför organisationen
(leverantörer & kunder)

• Redovisningsprinciper och
standardindikatorer
• Standardiserade mätetal för de
flesta hållbarhetsaspekter

• Två tillämpningsnivåer
• ”Core” & ”Comprehensive” (Core
är en förenklad variant)
PwC
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Tack!
Fredrik Ljungdahl
fredrik.ljungdahl@se.pwc.com
010-213 32 34
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