BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Styrelsens rapport om
intern kontroll
Inledning
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk
kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen.
Denna rapport har upprättats i enlighet med Svensk kod för
bolagsstyrning och är avgränsad till intern kontroll avseende den
finansiella rapporteringen.
Pågående arbete och planerade initiativ 
Bolaget har genomfört en riskutvärdering på koncernnivå av risken för
väsentliga fel i resultat- och balansräkningar och tillhörande noter
med beaktande av såväl kvantitativa som kvalitativa riskparametrar.
Under 2011 har rapportstrukturen vidareutvecklats och ett nytt
koncernredovisningssystem togs i drift från och med 2011.
Beskrivning
Kontrollmiljö
Ett effektivt styrelsearbete är grunden för god intern kontroll. Bolagets
styrelse har etablerat tydliga arbetsprocesser och arbetsordningar för sitt
arbete. En viktig del i styrelsens arbete är att besluta om det ramverk
för intern kontroll som ska tillämpas inom koncernen samt att utarbeta
och godkänna ett antal grundläggande policys och riktlinjer relaterade
till finansiell rapportering. Vidare har styrelsen säkerställt att organisationsstrukturen är logisk och transparent med tydliga roller, ansvar och
processer som underlättar en effektiv hantering av verksamhetens risker.
Revisionsutskottet bereder styrelsens löpande uppföljning av den
interna kontrollen. I revisionsutskottets arbete ingår att utvärdera
och diskutera väsentliga redovisningstekniska och rapporteringsmässiga frågeställningar. Revisionsutskottet har tagit del av och
utvärderat rutinerna för redovisning och ekonomisk rapportering
samt följt upp och utvärderat de externa revisorernas arbete,
kvalifikationer och oberoende.
Bolagets ledning har det operativa ansvaret för den interna kontrollen. Koncernens CFO har det övergripande operativa ansvaret
för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen i
koncernen och rapporterar till ledningen samt till styrelsen. Ekonomiansvariga i respektive dotterföretag har det övergripande ansvaret
för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen inom
sin enhet och rapporterar löpande avseende status på den interna
kontrollen till CFO för koncernen.

Kontrollaktiviteter
Kontrollstrukturer utformas för att hantera de risker som styrelsen
bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen och som framkommit via bolagets riskanalys.
Dessa kontrollstrukturer består dels av en organisation med tydliga
roller som möjliggör en effektiv, och ur ett internkontrollsperspektiv
lämplig, ansvarsfördelning, dels av specifika kontrollaktiviteter som
syftar till att upptäcka eller att i tid förebygga risker för väsentliga
fel i den finansiella rapporteringen. Exempel på kontrollaktiviteter
är bland annat tydliga beslutprocesser och beslutsordningar för väsentliga beslut, resultatanalyser och andra analytiska uppföljningar,
avstämningar, inventeringar och automatiska kontroller i IT-system.
Information och kommunikation
Bolagets styrande dokument i form av policys, riktlinjer och
manualer hålls löpande uppdaterade och kommuniceras via
relevanta kanaler, mail, interna möten och intranät.
Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen och revisionsutskottet lämnar. Av särskild betydelse för
uppföljningen av den interna kontrollen är revisionsutskottets arbete
med att följa upp effektiviteten i bolagsledningens arbete på detta
område. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder
vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit
vid den externa revisionen.
Utvärdering av behovet av en särskild 
granskningsfunktion
Koncernen har idag inte någon särskild granskningsfunktion (internrevision). Mot bakgrund av den initierade processen för genomförande av självutvärderingar samt objektiv testning av oberoende part
anser styrelsen att det för närvarande inte finns behov av en särskild
granskningsfunktion för att utöva en väl fungerande uppföljning av
den interna kontrollen.

Styrelsen

Riskbedömning
Bolaget tillämpar en metod för riskbedömning och riskhantering
för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras via
bolagets kontrollstruktur. Detta omfattar huvudsakligen följande
områden.
π Riskbedömningar som bland annat syftar till att snabbt
identifiera händelser på marknaden eller i verksamheten som
kan påverka den finansiella rapporteringen.
π Processer för att fånga upp förändringar i redovisningsregler
och rekommendationer som säkerställer att dessa förändringar
återspeglas i bolagets finansiella rapportering på ett korrekt sätt.
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