SCA europamästare i miljöredovisning
Nyligen korades Europas bästa hållbarhetsredovisning och miljöredovisning för
2002. Svenska SCA tog hem segern i klassen bästa miljöredovisning. Det är ett
erkännande för vårt långsiktiga arbete med att mäta och redovisa miljö- och
resursanvändningsdata, säger en glad Patrik Isaksson, strategisk analytiker på
SCA.
Av Anne Nilsson, Miljörapporten nr 5/2003
Den europeiska redovisningstävlingen European Sustainability Reporting Awards
2002, ESRA 2002, avgjordes i Amsterdam i mitten av april. 38 bidrag från 13 länder
hade kvalat in till slutomgången i tävlingen. Bland de fyra svenska företags
redovisningar som nominerats i tävlingens fyra olika klasser var det SCA som
kammade hem segern i klassen bästa miljöredovisning.
– Det var troligen vårt interna system för mätning och rapportering av miljö- och
resursanvändningsdata, RMS, Resource Management System, som fällde avgörandet,
tror Patrik Isaksson, som aktivt jobbat med redovisningen.
Han är också nöjd med att redovisningen inte bara handlar om de svenska delarna av
SCA, utan också omfattar de utländska.
I hållbarhetsklassen vann inte oväntat den mångfaldigt belönade brittiska The Cooperative Bank med sin Partnership Report, som förra året också hamnade högst upp
på Sustainabilitys lista över världens hundra bästa hållbarhetsredovisningar. Likaså i
klassen bästa förstagångsredovisning blev det brittisk seger.
Vid urvalet av redovisningarna har bedömningskriterier använts, som till hälften
baseras på innehållet och till hälften på principer för redovisning.
Bakom tävlingen står de nationella revisorsorganisationerna i 16 europeiska länder.
Svenska FAR, Föreningen för revisionsbyråbranschen, hade till tävlingen förutom
SCA, även nominerat Swedish Meats i klassen bästa hållbarhetsredovisning, Atlas
Copco i klassen bästa förstagångsredovisning och Recip i klassen bästa redovisning
från små- och medelstora företag.
Det är för andra året i rad som det är möjligt för svenska företag att delta i ESRA, som
nu avgjordes för sjunde året. Anledningen till att svenska företag inte tidigare har
kunnat vara med är att svenska FAR tidigare inte ingått som aktör i tävlingen.

FAKTA/Bästa hållbarhetsredovisning 2002
The Co-operative Bank plc, Storbritannien
Bästa miljöredovisning 2002
SCA, Sverige

Bästa förstagångsredovisning 2002
Canary Wharf Group plc, Storbritannien
Bästa redovisning från små- och medelstora företag 2002
Neumarkter Lammsbräu, Tyskland

