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De viktigaste inslagen i systemen för 
internkontroll och riskhantering i samband med 
den ekonomiska rapporteringsprocessen i Aktia 
Abp:s koncern

De grundläggande principerna för internkontrollen inom den ekonomiska 
rapporteringsprocessen bygger på tydliga roller, klar ansvarsfördelning och 
tillräcklig förståelse om verksamheten inom berörda delar av organisatio-
nen samt omfattande och regelbundna rapporteringsrutiner inom Aktia-
koncernen.

För att säkerställa riktigheten av den ekonomiska rapporteringen har man 
även byggt in både systembaserad intern kontroll samt dualitet och av-
stämning i alla väsentliga processer där information registreras. Den interna 
kontrollen stöds av iakttagelser från koncernens interna revision som via 
stickprov verifierar informationsflödenas riktighet och kontrollnivåns till-
räcklighet. Den interna revisionen rapporterar direkt till Aktiakoncernens 
styrelse och dess utskott.   

Aktiakoncernens operativa organisation för ekonomisk rapportering består 
av en ekonomifunktion på koncernnivå med ansvar för bland annat kon-
cernkonsolidering, budgetering, upprätthållande av redovisningsprinci-
per samt interna rapporteringsanvisningar och -instruktioner. Den externa 
och interna ekonomiska rapporteringen har separerats i olika enheter som 
båda dock rapporterar till koncernens ekonomidirektör. För varje affärsseg-
ment och/eller enskilda väsentliga bolag inom dessa har utsetts segment-
controllers med ansvar för ekonomisk uppföljning och analys.

Betydande delar av den löpande bokföringen i bolagen inom Aktiakon-
cernen har utlagts till externa bolag som tillhandahåller bokföringstjäns-
ter. Bokföringstjänsterna omfattar även upprätthållande av värdepappers-, 
inköps- och anläggningstillgångsreskontra samt uppgörande av bokslut 
i enlighet med nationella redovisningsprinciper. Tjänsterna produceras i 
enlighet med uppgjorda avtal mellan parterna och följer de anvisningar 
och direktiv som utfärdats av Finansinspektionen och övriga myndigheter. 
I syfte att utveckla och utvärdera samarbetet ordnas regelbundna möten 
med tjänsteleverantörerna. Aktiakoncernen finns representerad i olika 
styrgrupper och organ som på olika organisationsnivåer styr tjänsteleve-
rantörernas system- och processutveckling. Hos den mest betydelsefulla 
tjänsteleverantören har koncernen ett direkt ägarintresse och är represen-
terad i bolagets styrelse.
 

Inom Aktiakoncernen har uppgifter och ansvar fördelats så att personer 
som deltar i den ekonomiska rapporteringsprocessen har endast snävt 
begränsade användarrättigheter till respektive affärsområdens olika pro-
duktionssystem och affärstillämpningar. Aktiakoncernens ekonomidirektör 
som ansvarar för den interna och externa ekonomirapporteringen med-
verkar inte i direkta affärsbeslut och hans incentiv är i huvudsak neutrala 
avseende affärsdrivande faktorer.

Aktiakoncernens interna rapportering och månadsbokslut följer samma 
struktur och uppgörs enligt motsvarande principer som officiella del- och 
årsbokslut. Månadsrapporteringen, kompletterad med avvikelseanalyser 
mot tidigare perioder, budget och planerade projekt samt centrala nyck-
eltal för analytisk uppföljning av respektive affärssegment, distribueras 
löpande till Aktiakoncernens styrelse och ledning, utvalda nyckelpersoner 
samt revisorer.

Koncernens ekonomiska utveckling och resultat behandlas månatligen i 
Aktiakoncernens ledningsgrupp. Motsvarande detaljerade genomgång 
sker på kvartalsnivå i koncerns styrelse och dess revisionsutskott i form 
av delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna och årsredovis-
ningen revideras av koncernens externa revisorer som rapporterar sina iakt-
tagelser till revisionsutskottet. Nya eller förändrade redovisningsprinciper 
skall behandlas och godkännas av koncernens styrelse och dess revisions-
utskott. 

På koncernnivå har upprättats en från affärsverksamheten oberoende risk-
kontrollfunktion till vars uppgifter bland annat hör att ta fram principer, in-
struktioner och limiter för risktagning, mäta och analysera riskpositionerna 
alternativt validera de riskanalyser affärsledet gjort, handha kapitalalloke-
ringen samt övervaka hur riskhanteringen verkställs i linjeorganisationen. 
Den rapportering som riskkontrollfunktionen på dags- eller månadsnivå 
tillhandahåller ledningen samt på kvartalsnivå koncern styrelsen och dess 
riskutskott syftar till att omfatta alla de centrala riskpositioner och balans-
poster som i väsentlig grad kan påverka utfallet i koncernens ekonomiska 
rapportering.


