
 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 

Ordens
mæssige 
punkter

• Referat fra sidste møde
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra direktionen
• Eventuelle klager/ indberetning

til whistleblower-funktion
• Eventuelle sager

 vedrørende besvigelser.

• Referat fra sidste møde
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra direktionen
• Eventuelle klager/ indberetning

til whistleblower-funktion
• Eventuelle sager  vedrørende

besvigelser.

• Referat fra sidste møde
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra direktionen
• Eventuelle klager/ indberetning

til whistleblower-funktion
• Eventuelle sager  vedrørende

besvigelser.

• Referat fra sidste møde
• Meddelelser fra formanden
• Meddelelser fra direktionen
• Eventuelle klager/ indberetning

til whistleblower-funktion
• Eventuelle sager  vedrørende

besvigelser.

Regnskab/ 
Offentlig
gørelse

Inden godkendelsen af årsrap-
porten og anden finansiel rappor-
tering overvåger og rapporterer 
udvalget til det øverste ledelses-
organ om (3.4.4): 

 – regnskabspraksis på de 
væsentligste områder

 – væsentlige regnskabsmæs-
sige skøn

 – transaktioner med nærtstå-
ende parter

 – usikkerheder og risici, 
herunder også i relation 
til forventningerne for det 
igangværende år

• Årsrapport
• Vurdering af rettede og ikke-

rettede fejl jf. revisionsprotokol
• Udkast til årsrapporten
• Udkast til fondsbørs-

meddelelse.

Inden godkendelsen af års-
rapporten og anden finansiel 
rapportering overvåger og rap-
porterer udvalget til det øverste 
ledelsesorgan om (3.4.4): 

 – regnskabspraksis på de 
væsentligste områder

 – væsentlige regnskabsmæs-
sige skøn

 – transaktioner med nærtstå-
ende parter

 – usikkerheder og risici, 
herunder også i relation 
til forventningerne for det 
igangværende år

• Kvartalsrapport for Q1
• Udkast til fondsbørs-

meddelelse.

Inden godkendelsen af års-
rapporten og anden finansiel 
rapportering overvåger og rap-
porterer udvalget til det øverste 
ledelsesorgan om (3.4.4): 

 – regnskabspraksis på de 
væsentligste områder

 – væsentlige regnskabsmæs-
sige skøn

 – transaktioner med nærtstå-
ende parter

 – usikkerheder og risici, 
herunder også i relation 
til forventningerne for det 
igangværende år

• Kvartalsrapport for Q2
• Udkast til fondsbørs-

meddelelse.

Inden godkendelsen af årsrappor-
ten og anden finansiel rappor-
tering overvåger og rapporterer 
udvalget til det øverste ledelsesor-
gan om (3.4.4): 

 – regnskabspraksis på de 
væsentligste områder

 – væsentlige regnskabsmæs-
sige skøn

 – transaktioner med nærtstå-
ende parter

 – usikkerheder og risici, 
herunder også i relation 
til forventningerne for det 
igangværende år

• Kvartalsrapport for Q3
• Udkast til fondsbørs-

meddelelse
• Overholdelse	af	CG-	

anbefalinger (beskrivelse af
comply or explain i års -
r apport/hjemmeside).

Ad hoc
opgaver

• Finansielt beredskab. • Impairment tests.

Revision •	 Revisionsprotokol 
• Overvågning	og	kontroller	af

revisors uafhængighed, 
(RL § 32)

• Overvågning	af	den	lovpligtige
revision af årsregnskabet mv. 
(RL § 32)

• Indstilling om valg af revisor
(5.3.2).

• Revisionsprotokol
• Revisionsplan
• Revisionshonorar (5.3.2)
• Aftalebrev med revisionen.

• Revisionsprotokol.
• Eventuelt management letter.

• Revisionsprotokol.

Årlige 
punkter, jf. 
corporate 
governan
ceanbefa
lingerne

• Udvalgets sammen sætning og
uafhængighed (3.4.2)

• Formand for bestyrelsen bør
ikke være formand for udvalget
(3.4.3)

• Overvågning	af	effektivitet	i
risikostyring og intern kontrol
(RL § 32)

• Vurdering af behov for Intern
revision (3.4.5)

• Evaluering og samarbejdet i
udvalget (3.5.4).

• Overvågning	af	regnskabs-
aflæggelsesprocessen
(3.4.4/RL § 32)

• Beskrivelse af revisions-
udvalgets arbejde i års rapport/
hjemmeside.

Dialog • Revisionsudvalget med  ekstern
revision
(5.3.1)

• Revisionsudvalget med direk-
tionen

• Revisionsudvalget alene
• Eventuelt.

• Evaluering af udvalgets
arbejde

• Evaluering af ressourcer og
materiale

• Revurdering af udvalgets
 forretningsorden

• Evaluering af afrapportering
fra  udvalget til bestyrelsen

• Revisionsudvalget med eks-
tern revision (5.3.1)

• Revisionsudvalget med
direktionen

• Revisionsudvalget alene
• Eventuelt.

• Revisionsudvalget med
 ekstern revision
(5.3.1)

• Revisionsudvalget med
direktionen

• Revisionsudvalget alene
• Vurder kompetencerne i

udvalget (3.4.3)
• Eventuelt.

• Revisionsudvalget med  ekstern
revision
(5.3.1)

• Revisionsudvalget med direk-
tionen

• Revisionsudvalget alene
• Eventuelt.

Møde Møde Møde Møde


