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Kohaldamine

250 töötajat Käive min 
40 miljonit eurot

Varad min 
20 miljonit eurot

 (v.a noteeritud mikroettevõtted)

Euroopa Liidus noteeritud ettevõttedEttevõtted, mis vastavad alljärgnevatest nõuetest kahele:

Mida oodata?

 

Tähtajad ja edasised sammud

A

21. aprill 2021

B

Juuni 2022

C

 

D

Juuni 2023 

E

2025. aasta 
algus

 

Eeldatavad tähtajad ja Euroopa Komisjoni väljaanded
2022. aasta kevadel avalikult kättesaadava teabe põhjal

Sammud, mis tuleks astuda äriühingute kestlikkusaruandluse 
direktiivi rakendamiseks valmisoleku tagamiseks
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Eesmärgid

Äriühingute liigid Äriühingute kestlikkusaruandluse 
direktiivi rakendamise tähtajad  
(ootavad Euroopa Komisjoni lõplikku kinnitamist)

Noteeritud äriühingud 1. jaanuar 2024 (esimese aruanne 2025. aastal)

1. jaanuar 2025 (esimene aruanne 2026. aastal)

1. jaanuar 2026 (esimene aruanne 2027. aastal)

Ettevõte
Jätkusuutlikkus
Aruandlus
Direktiiv

Uus Euroopa Liidu regulatsioon, millega 
kehtestatakse suurtele ettevõtetele 
kestlikkusaruandluse esitamise kohustus

Äriühingud muutuvad 
analüüsi ja võrdlusuuringuid 
tehes läbipaistvamaks ning 

saavad rohkem teavet 
jätkusuutlikkuse kohta

Jätkusuutlikkuse valdkonna 
juhtimist laiendatakse nii, et 

see hõlmab ka 
jätkusuutlikkusega seotud 

riske ja võimalusi

Töötatakse välja 
strateegia 

jätkusuutlikkuse 
suurendamiseks

Iga-aastane aruanne 
vähemalt järgmiste 
jätkusuutlikkuse teemade 
kohta: keskkond, 
sotsiaalvaldkonna ja 
töötajatega seotud 
küsimused, mitmekesisus 
ettevõtte juhatuses, 
inimõiguste austamine, 
korruptsiooni ja 
pististevastase tegevusega 
seotud küsimused

Oluliste teemade kohta 
avaldatakse strateegia, 
juhtimine, põhimõtted, 
protsessid, süsteemid, 
olulised tegevusnäitajad, 
tulemused ja eesmärgid

Kaks olulisuse perspektiivi: 
jätkusuutlikkusega seotud 
riskide ja võimaluste 
potentsiaalne finantsmõju 
ettevõttele + ettevõtte mõju 
inimestele ja planeedile

Sidusrühmade jaoks oluliste 
teemade valimise protsess

Tulevikku suunatud 
teave, sh eesmärgid 
ja edusammud nende 
suunas

Teabe avaldamine 
jätkusuutlikkuse riskide ja 
peamiste kahjulike mõjude 
kohta (sh ettevõtte 
väärtusahel) ja nõuete-
kohane hoolsusprotsess 
nende riskide ja mõjude 
vähendamiseks koos 
tarnĳatega

Aruandlus on kooskõlas 
finantsteenuste sektoris 
jätkusuutlikkust käsitleva 
teabe avalikustamise 
määrusega ja Euroopa Liidu 
taksonoomiamäärusega

Teabe esitamine 
tegevusaruandes

Kohustuslik sõltumatu 
kolmanda isiku kinnitus; 

piiratud kinnitustase

Teabe digitaalne märgistamine, et see 
oleks masinloetav. Teave sisestatakse 

Euroopa Komisjoni loodavasse 
veebikeskkonda, kuhu koonduvad 

kõikide aruandluskohustusega 
ettevõtete andmed

Avaldati 
äriühingute 
kestlikkus-
aruandluse 
direktiivi 
ettepanek

Esimene 
standardite 
ja näitajate 
projekt

1. detsember 
2022
Äriühingute 
kestlikkusaru-
andluse direktiivi 
ülevõtmine 
liikmesriikide 
seadus-
andlusesse

Teine 
standardite 
ja näitajate 
projekt 
(2024 
majandus-
aastaks)

Äriühingute 
kestlikkusaru-
andluse 
direktiivis nõutud 
teavet sisaldava 
auditeeritud 
aruande tähtaeg

Vajakajäämiste analüüs
Tutvuge äriühingute kestlikkus-
aruandluse direktiiviga, tehke 
kindlaks aruandluse praegune 
olukord ja koostage direktiivi 
nõuetega seotud vajaka-
jäämiste analüüs

Olulisuse hindamine 
ja tegevuskava
Hinnake ettevõtte tegevuse 
kahepoolset mõju (1. Ettevõtte 
finantsolukorrale; 2. Kesk-
konnale, ühiskonnale ja 
inimestele) ja töötage välja 
tegevuskava nõuete 
täitmiseks 2023. aastaks

Töötage välja aruandluse 
osad ja raamistik
Töötage välja ja rakendage 
asjakohased põhimõtted ja 
süsteemid. 
Töötage välja näitajate 
raamistik, sh peamised 
tulemusnäitajad, võrdlus-
andmed, eesmärk ja andme-
strateegia

Üleminekuaruande projekt 
majandusaastaks 2023
Koguge kokku 2023. aasta 
andmed ja analüüsige neid, et 
koostada 2023. aasta 
üleminekuaruanne. Arutage 
seda oma audiitoriga

Läbivaatamine ja 
täiustamine
Vaadake üleminekuaruanne 
läbi ning täiustage protsessi 
ja aruandlust vastavalt 
vajadusele

Äriühingute kestlikkus-
aruandluse direktiivile 
vastav aruanne
Koostage direktiivi nõuetele 
vastav aruanne 2024. aasta 
kohta

Eelmainitud nõuete kohaselt suureks 
peetavad ettevõtted

Noteeritud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted 
ning väikesed ja mittekeerukad krediidiasutused ja 
emaettevõtte riske kindlustavad tütarühingud

Loodame, et teave oli teile kasulik ja andis teile äriühingute kestlikkusaruandluse direktiivi kohta lähemat teavet. 
Kui soovite ükskõik millist neist teemadest arutada, võtke palun ühendust oma tavapärase kontaktisikuga 
Grant Thorntonis või külastage veebilehte www.grantthornton.global/locations, kust leiate oma kohaliku 
Grant Thorntoni liikmesühingu.


