
Royal Arctic Lines (RAL) kommissorium vedrørende 
revisionsarbejdsgruppen 
 
1. Indledning 

 
1.1. Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt i bestyrelsen. Forslag til 

ændringer kan stilles af ethvert bestyrelsesmedlem, herunder af revisionsarbejdsgruppens 
medlemmer. 
 

2. Konstituering og formål 
 
2.1. På bestyrelsesmøde den 2. september 2014 blev det diskuteret hvorvidt der skulle  

nedsættes et revisionsudvalg. Det blev konkluderet at dette sagsområde behandles af   
den samlede bestyrelse. Det blev imidlertid besluttet at nedsætte en 
revisionsarbejdsgruppe.  

2.2 Hovedformålet med denne løsning er at sikre god sags forberedelse, samtidig med at 
hele bestyrelsen deltager fuldt ud i behandlingen af de relevante sager.  Man vil også øge 
kompetencen i hele bestyrelsen inden for dette arbejdsfelt. 

2.2  Bestyrelsen besluttede endvidere at revisionsarbejdsgruppens funktioner udøves af   
bestyrelsens næstformand, selskabets CFO, og et bestyrelsesmedlem udpeget af 
bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, for en periode der 
udløber ved den efterfølgende generalforsamling. Næstformanden eller det udpegede 
bestyrelsesmedlem vælges som gruppens formand. Habilitetsregler som beskrevet i 
bestyrelsens forretningsorden gælder også for arbejdet i revisionsarbejdsgruppen. 

2.3. Revisionsarbejdsgruppen fokuserer på forhold relateret til finansiel rapportering, samt 
        risikostyring og intern kontrol relateret til dette, og sager som bestyrelsen, udvalget selv  
        eller ekstern revisor måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang.  
        Revisionsarbejdsgruppen vil årligt udarbejde et forslag til en konkret plan for de specielle  
        temaer bestyrelsen skal behandle inden for sagsområdet. Planen skal godkendes af  
        bestyrelsen. 

 
3. Revisionsarbejdsgruppens arbejdsform og rapportering 

 
3.1. Der afholdes som udgangspunkt kun 1 fysisk møde årligt. Dette møde skal afholdes forud 

for det bestyrelsesmøde hvor årsregnskabet godkendes. Formanden indkalder til møde 
samt udsender dagsorden. 

3.2. Deltagere på dette møde er revisionsarbejdsgruppens medlemmer og ekstern revisor, hvis 
muligt.  

3.3. Ud over dette fysiske møde vil revisionsarbejdsgruppen arbejde via konferencetelefon og 
e-mail korrespondance. 

3.4. Der føres ikke formelt referat af gruppens møder, dog vil gruppen orientere bestyrelsen 
om sit arbejde i det efterfølgende bestyrelsesmøde. 



 
 
 

4. Konkrete arbejdsopgaver 
4.1. Den vigtigste opgave på årsbasis er at udarbejde en plan for de temaer som skal 

behandles i det kommende års bestyrelsesmøder (årshjul). Denne plan godkendes af 
bestyrelsen. 

4.2. Revisionsarbejdsgruppen vil have en dialog forud for hvert bestyrelsesmøde for at bistå 
CFO med at forberede hvordan de enkelte temaer bør præsenteres for bestyrelsen. 
Revisionsarbejdsgruppen vil dog normalt ikke give konkrete anbefalinger til bestyrelsen, 
men vil begrænse sin virksomhed til at bidrage med sags forberedelsen. 

4.3. Typiske temaer som vil kunne indgå i de årlige planer, og som sags forberedes af gruppen, 
vil være: 
• Samarbejde med ekstern revisor, vurdering af revisors uafhængighed mv. 
• Plan for revisors arbejde med årsregnskabet; risikovurderinger, 

væsentlighedsniveaur osv 
• Bestyrelsens møde med revisor uden administrationens tilstedeværelse  
• Gennemgang af regnskabsprincipper, værdiansættelsesprincipper mv.  
• Gennemgang af risikostyring med fokus på udvalgte risikoområder                          

(olie/valutasikring, debitorer, kreditaftaler, likviditet, renterisiko) 
• Gennemgang af RAL’s systemer og organisering (kapacitet og kompetence) 

omkring finansiel rapportering 
• Gennemgang af fuldmagtshierarki mv 
• Gennemgang af politikker for finansområdet, kreditpolitik, indkøb mv.  
• Gennemgang af forsikringsordninger  

 
5. Andre opgaver 

5.1. Udvalget gennemfører ikke egen evaluering af sit arbejde. Dog vil en evaluering af 
revisionsarbejdsgruppens virke være inkluderet i bestyrelsens årlige evaluering. 
 
 

6.  Honorar til udvalgets medlemmer 
6.1. Honorar følger aktionærens honorarpolitik. 

 
 
 
Vedtaget af bestyrelsen den 3. marts 2017. 
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