
Flynth. Het beste advies dat we je kunnen geven.

Wat is de CSRD?

Voor organisaties die voldoen aan de criteria 
“groot” conform Titel 9 BW 2 wordt deze set van 
regels vanaf boekjaar 2025 verplicht. Deze regel
geving verplicht organisaties om te rapporteren over 
duurzaamheid, de milieu  en sociale impact van de 
bedrijfsactiviteiten en verplicht de organisaties om de 
rapportage te laten voorzien van limited assurance. 
De CSRD is in november 2022 aangenomen door de 
Europese commissie en zal worden opgenomen in de 
Nederlandse wetgeving.

Voldoet uw organisatie aan twee van de drie 
onderstaande eisen, dan zal de CSRD vanaf boekjaar 
2025 voor u van toepassing zijn:

• Meer dan 250 medewerkers
• Meer dan 40 miljoen omzet
• Meer dan 20 miljoen op de balans

De weg naar CSRD/ESG rapportage

Dit lijkt ver weg, maar.....??

Het is van belang om nu al actie te ondernemen ter voor
bereiding op de CSRD en de verplichte assurance op de 
rapportage.

Het vormen van het beleid en het implementeren van 
beheersmaatregelen rondom dit beleid vergt namelijk tijd.
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Wat kunt u nu al doen?

Nu is de tijd om aan de slag te gaan met de 0 meting. 
Om goed voorbereid aan de slag te gaat met de CSRD 
zult u in kaart moeten brengen op welke vlakken de 
organisatie nog geen beleid heeft ontwikkeld. Om 
vervolgens aan de slag te gaan met het ontwikkelen van 
het beleid op de verschillende E/S/G onderwerpen.

In 2023 is het ook tijd om de materialiteitsanalyse en 
het waardecreatiemodel op te zetten. Vanuit de analyse 
en de waarde van de organisatie wordt vervolgens 
besloten over welke onderwerpen de organisatie zal 
moeten gaan rapporteren.

Een ander aspect is het opdoen van kennis rondom 
CSRD. U heeft nu nog de tijd om cursussen of webinars 
te volgen rondom de CSRD en zo kennis te nemen van 
de regelgeving en de te nemen stappen in de praktijk.

Waarom nu beginnen?

Het voelt wellicht vroeg om in najaar 2022/ het voorjaar 
van 2023 al te beginnen aan een rapportage die over 
boekjaar 2024 of boekjaar 2025 verplicht wordt gesteld.

Toch is het verstandig nu al te gaan beginnen. De 
CSRD bestaat uit ruim 1000 Kritische prestatie 
indicatoren (KPI’s) die mogelijk onderdeel uitmaken van 
de rapportage. U zult dus vanuit deze ruim 1000 KPI’s 

moeten gaan kijken welke van toepassing zijn op uw 
organisatie om vervolgens beleid te vormen en de KPI’s 
te gaan inbedden in uw informatievoorziening.
Al deze stappen kosten tijd, en ondertussen draait 
de organisatie gewoon door. Door tijdig te beginnen 
voorkomt u dat uw organisatie in 2025 niet klaar is voor 
de CSRD rapportage.

Onbezorgd de CSRD rapportage 
tegemoet

Flynth kan u op verschillende manieren bijstaan in 
het opzetten van een CSRD rapportage. Middels 
verschillende vormen van dienstverlening kunnen 
wij u ondersteuning bieden bij het opstellen van de 
rapportage. Meer over de verschillende vormen van 
dienstverlening leest u verderop.

Naast het bieden van ondersteuning bieden wij ook 
een online tool aan voor het vastleggen van de vereiste 
informatie voor een CSRD rapportage welke wordt 
voorzien van limited assurance.

Ook starten wij in 2023 met een opleidingstraject om 
uw kennis over de CSRD te verbreden en te verdiepen. 
Mocht u hier meer over willen weten kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon of de adviseur die 
staat genoemd onderaan deze folder.
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Flynth adviseurs en accountants

Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem

088 236 7777 

flynth.nl/advies/subsidies

Flynth is een landelijk opererende advies- en accountants-

organisatie. * Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft besteed 

aan de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen enkele 

aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch 

voor de gevolgen daarvan.

Wat kan Flynth voor u betekenen?

Flynth kan op verschillende manieren van dienst zijn 
in het proces van de CSRD rapportage. Zo kunnen 
wij optreden als sparringpartner in het proces 
waarbij wij fungeren als vraagbaak. Ook kunnen wij 
verschillende handvatten bieden bij het vormen van een 
duurzaamheidsbeleid en ondersteunen bij het inrichten 
van de bedrijfsprocessen. Dit alles doen wij tegen 
aantrekkelijke tarieven (die lager liggen dan de Big four 
kantoren) en met persoonlijke aandacht waarbij de 
kwaliteit van onze dienstverlening voorop staat.

Door tijdig in gesprek te gaat met uw accountant 
of adviseur kunt u een plan maken om in 2025 een 
rapportage conform de vereisten van de CSRD op te 
leveren.

Samen met u maken wij graag een op maat gemaakt 
plan om in het jaarverslag van 2025 een state of the 
art duurzaamheidsverslag op basis van de CSRD toe te 
voegen.

Wilt u meer weten 
over de CSRD, 
neem dan contact 
op met:

Jirina van Daal
Jirina.vandaal@flynth.nl
06 432 90 792

Full service

Review

Informatie verschaffing


