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Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsens rapport om intern kontroll för 2007
Denna rapport är upprättad i enlighet med Svensk kod för 
bolagsstyrning och den vägledning som framtagits av FAR 
och Svenskt Näringsliv samt med tillämpning av de över-
gångsregler som Kollegiet för svensk bolagsstyrning med-
delade den 15 december 2005. Detta innebär att rapporten 
begränsas till en beskrivning av hur den interna kontrollen 
avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

Kontrollmiljö
I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande 
direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning 
till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens  risker. 
Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande rikt-
linjer av betydelse för arbetet med den interna  kontrollen, 
bland annat markerar styrelsen vikten av att det finns 
tydliga och dokumenterade instruktioner och policies som 
omfattar även dotterföretagen i strukturen. Bolagsledningen 
rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda 
rutiner. Bolagsledningen ansvarar för det system av interna 
 kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den 
löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer 
för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse 
 betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet 
av god intern kontroll.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter
Bolaget har utarbetat en modell för bedömning av risken 
för fel i den finansiella rapporteringen i vilken man har identi-
fierat ett antal områden där risken för väsentliga fel är för-
höjd. Särskild vikt har lagts vid att utforma kontroller för att 
förebygga och upptäcka brister på dessa områden. Områden 
där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande.

Information och kommunikation
Väsentliga riktlinjer, manualer med mera av betydelse för den 
finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras till 
berörda medarbetare löpande. Det finns såväl formella som 
informella informationskanaler till bolagsledningen och 
 styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För 
extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att 
bolaget lever upp till högst ställda krav på korrekt informa-
tion till marknaden.

Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 
 bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat 
att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och 
 förslag till åtgärder som framkommit vid den interna och 
 externa revisionen.

Internrevision
Bolaget har hittills inte funnit anledning att inrätta en intern-
revisionsfunktion.

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen 
och har inte granskats av bolagets revisorer.
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