Redovisningsgranskarna får en standard
AA1000 Assurance Standard är namnet på världens första standard för
granskning av hållbarhetsredovisningar. Den lanserades vid en ceremoni i
London i slutet av mars efter två års omfattande arbete. Med standarden hoppas
skaparna garantera trovärdighet och kvalitet i företags redovisningar.
Av Anne Nilsson, Miljörapporten nr 5/2003
Standarden riktar sig först och främst till externa granskare av
hållbarhetsredovisningar. Men även den redovisande organisationen, dess intressenter
och standardsättare kan ha nytta av den.
Bakom AA1000 Assurance Standard står det Londonbaserade institutet
Accountability, som sedan flera år arbetat för att främja organisationers
ansvarstagande för en hållbar utveckling. Standarden har utvecklats i samspel med
hundratals organisationer världen över, som bland annat representerar revisorer,
konsulter, investerare, frivilligorganisationer och företag.
Granskningsstandarden utgör såväl ett fristående dokument avseende granskning som
en del av Accountabilitys AA1000 Series. Den bygger på principerna; väsentlighet
(materiality), fullständighet (completeness) och lyhördhet (responsiveness) och ger
råd om de centrala delarna i granskningsprocessen.
Standarden utgör i dag ett skelett som successivt kommer att kompletteras med
detaljerade vägledningar (Guidance Notes) efter hand som praktiska erfarenheter av
att använda standarden ger ett underlag.
Standarden har pilottestats av några av de internationellt ledande företagen inom
hållbarhetsredovisning, såsom danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk och brittiska
The Co-operative Bank. I Sverige har standarden ännu inte testats i någon större
utsträckning.
The Co-operative Bank planerar att använda standarden till fullo, meddelar man till
MiljöRapporten.
– Vi anser att den är såväl realistisk som robust. Realistisk därför att den inte kräver
att all påverkan beaktas, utan endast väsentliga delar. Och robust därför att den kräver
att intressenterna, inte bara högsta företagsledningen, får säga sin mening om vad som
är betydelsefullt, säger Paul Monaghan, på The Co-operative Bank och också
ordförande i Accountabilitys tekniska kommitté som övervakar utvecklingen av just
AA1000 Series.
AA1000 Assurance Standard har utformats med tanke på att den ska vara i
överensstämmelse med andra riktlinjer och standarder inom området, till exempel
Global Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning.

