
 

Kontrol og risikostyring i relation til regnskabsaflæggelsesprocessen er en del af ledelsesberetningen for 

North Media A/S for regnskabsåret 2021 

 

Formålet med de interne kontrol- og risikostyringssystemer er at sikre, at North Medias årsregnskaber 

aflægges i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning og danske oplysningskrav til 

børsnoterede selskabers årsrapporter og at sikre retvisende og informativ rapportering uden væsentlig 

fejlinformation eller udeladelser. 

De interne kontrol- og risikostyringssystemer er designet til at sikre, at væsentlige fejl eller 

uoverensstemmelser i regnskabsaflæggelsen identificeres og korrigeres, men de giver ikke absolut 

sikkerhed for, at alle fejl opdages og korrigeres. Systemerne falder ind under følgende overskrifter: 

- Kontrolmiljø 

- Risikovurdering 

- Kontrolprocedurer 

- Information og kommunikation 

- Overvågning 

 

Kontrolmiljø: Bestyrelsen fører tilsyn med regnskabsaflæggelsen og effektiviteten af de interne kontrol- og 

risikostyringssystemer og drøfter endvidere væsentlige skøn og usikkerheder i relation til 

regnskabsaflæggelsen (se note 1 til årsregnskabet). Direktionen er ansvarlig for effektiviteten af 

risikostyringssystemet og kontrollerne og har implementeret kontroller for at mindske risici i forhold til den 

finansielle rapportering. 

Bestyrelsen godkender politikker vedrørende blandt andet økonomi, finans og risikostyring. Direktionen 

godkender alle andre politikker og orienterer regelmæssigt bestyrelsen om sådanne politikker. 

Sammensætningen af bestyrelsen og direktionen sikrer de relevante kompetencer med hensyn til interne 

kontroller og risikostyring i relation til regnskabsaflæggelsesprocessen. 

 

Risikovurdering: Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende risici, som North Media er udsat for, 

herunder risici relateret til finansiel rapportering. Vurderingen omfatter risikoen for bedrageri og skadelig 

adfærd. North Medias risikoprofil og styring er beskrevet på hjemmesiden under "Risikostyring". 

Procedurer og kontrolaktiviteter for at minimere risikoen for væsentlige fejl og mangler i relation til 

regnskabsaflæggelsen er beskrevet og dokumenteret for alle væsentlige regnskabsaflæggelsesområder. 

 

Kontrolprocedurer: Kontrolprocedurerne er integreret i regnskabs- og rapporteringssystemerne og 

omfatter procedurer vedrørende godkendelse og certificering, systemkontroller, afstemninger og 

analytiske kontroller. Processer og systemer af særlig betydning for regnskabsaflæggelsen er beskrevet i 

særskilte arbejdsbeskrivelser. 



 

Direktionen følger op for at sikre, at eventuelle interne kontrolsvagheder er rettet, og at eventuelle fejl 

eller udeladelser identificeret og rapporteret af revisorerne bliver rettet, herunder at kontroller eller 

procedurer implementeres for at forhindre fejl eller udeladelser. 

 

Information og kommunikation: Arbejdsbeskrivelser, rapporteringsinstrukser og politikker i forhold til 

godkendelser og modpartsrisici opdateres løbende og er tilgængelige for medarbejderne. 

Et koncernøkonomiforum med repræsentanter for alle økonomifunktioner mødes løbende for at sikre, at 

alle økonomifunktioner er opdateret på den seneste udvikling i politikker og procedurer for at sikre 

ensartet høj kvalitet i den løbende rapportering, der danner grundlag for regnskabsaflæggelsen. 

De oplysninger og transaktioner, der ligger til grund for regnskabsaflæggelsen, er samlet og registreret i et 

samlet, integreret økonomi- og informationssystem efter ensartede principper og definitioner. 

 

Overvågning: North Media anvender et fuldt integreret økonomi- og konsolideringssystem til at overvåge 

regnskabsinformationen. Systemet er sammen med processen for udarbejdelse af regnskaber i stand til at 

identificere væsentlige regnskabsaflæggelsesfejl og udeladelser, herunder væsentlig intern kontrol og 

systemsvagheder. 

Bestyrelsen og direktionen modtager månedlig intern økonomirapportering, som de gennemgår op imod 

deres egen viden og forventninger. Den månedlige rapportering udvikles løbende. 

 

Søborg, den 9. februar 2021 


