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Kommissorium for revisions- og risikoudvalg i Energinet

1. Revisions- og risikoudvalgets formål
Revisions- og risikoudvalget for Energinet og Energinets datterselskaber nedsættes af bestyrelsen i Energinet SOV, og medlemmerne findes blandt Energinet SOVs bestyrelsesmedlemmer
med det hovedformål at arbejde forberedende ift. bestyrelsen med følgende opgaver:
a) at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
b) at overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem i relation til regnskabsaflæggelsen og risikostyringssystemer fungerer effektivt
c) at overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten og det konsoliderede regnskab
d) at kontrollere og overvåge den valgte interne revisions uafhængighed, herunder særligt leverancen af ikke-revisionsmæssige ydelser til virksomheden
e) at overvåge den valgte interne revisions kvalifikationer og præstationer
f) at overvåge virksomhedens overholdelse af gældende lovmæssige krav og interne
regler i relation til regnskabsaflæggelsen, herunder håndtering af henvendelser fra offentlige myndigheder
g) at overvåge virksomhedens overordnede risikopolitik og -profil, herunder forholde sig
til operationelle, finansielle (likviditet, kapital og markedsrisiko) samt kreditmæssige
risici.
h) At forholde sig til risici i de allerstørste projekter
i) at overvåge virksomhedens budget-, investerings- og finansieringsprocesser
j) at overvåge virksomhedens IT-sikkerhed samt risiko for cyber risk
k) at håndtere henvendelser via whistleblower-funktionen
Revisions- og risikoudvalget skal tilsikre en åben kommunikation mellem Rigsrevisionen, den
valgte interne revision, koncernintern revision, bestyrelsen, direktionen og økonomi-, compliance- og risikostyringsfunktionerne.
Revisions- og risikoudvalget har beføjelse til – indenfor en med bestyrelsen fastlagt økonomisk
ramme – at indhente juridisk, regnskabsmæssig og anden rådgivning og bistand fra eksterne
eksperter, som er nødvendig for, at udvalget kan udføre sit hverv og sine ansvarsområder.

2. Sammensætning og kompetencer
Revisions- og risikoudvalget skal bestå af tre bestyrelsesmedlemmer.
Revisions- og risikoudvalgets medlemmer vælges af bestyrelsen for en periode på to år. Det
skal tilstræbes, at flertallet af medlemmerne skal kunne opfylde gældende krav om uafhængighed. Afgørelsen om, hvorvidt uafhængighedskriteriet er opfyldt, træffes af bestyrelsen.
Bestyrelsen vælger formanden for udvalget. Revisions- og risikoudvalgets medlemmer vælges
med udgangspunkt i de kompetencer, som bestyrelsen vurderer, er nødvendige for at være
medlem af udvalget.
Bestyrelsesformanden må ikke være formand for revisions- og risikoudvalget.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeren fastsætter et honorar til revisions- og risikoudvalgets
medlemmer.
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3. Møder
Revisions- og risikoudvalget skal mødes fire til seks gange årligt, hvoraf det ene møde særligt
fokuserer på Energinets risikoprofil og risikostyring.
Formanden for revisions- og risikoudvalget skal godkende agendaen for udvalgsmøderne, og
alle medlemmer kan komme med forslag til punkter på agendaen. Oplysningsmateriale skal
udsendes til medlemmerne i så god tid før møderne som muligt, dog senest 6 dage før møderne.
Revisions- og risikoudvalget mødes med relevante funktioner/personer i organisationen på
baggrund af et fastlagt årshjul eller efter behov.

3.1

Deltagere

3.1.1 Faste deltagere
På møderne deltager foruden udvalgets medlemmer, Rigsrevisionen, den valgte interne revision, koncernintern revision og fra Energinets ledelse; CFO.
3.1.2 Øvrige deltagere
Udvalgets faste deltagere kan til enhver tid invitere relevante deltagere.
Energinets interne kontrolinstanser (2nd line of defence funktioner) kan til enhver tid anmode
om deltagelse på møderne, såfremt behovet herfor opstår.

4. Ansvarsområder og pligter
I de følgende afsnit i kapitel 4 er det beskrevet, hvilke opgaver revisions- og risikoudvalget skal
udføre for at kunne opfylde sine ansvarsområder og pligter.

4.1

Dokumenter/rapporter/regnskabsinformation

1. Gennemgå kommissoriet for revisions- og risikoudvalget mindst én gang om året og komme
med forslag til bestyrelsen om eventuelle behov for ændringer.
2. Mødes med ledelsen, Rigsrevisionen og den valgte interne revision for at gennemgå og drøfte virksomhedens årsrapport, herunder redegørelse om samfundsansvar (bæredygtighedsrapport) samt redegørelse for virksomhedens politik for dataetik jf. årsregnskabsloven §99, tillige
med rapporter om den interne kontrol (eller uddrag heraf).
3. Gennemgå andre relevante rapporter eller finansiel information, som selskabet har sendt til
offentlige myndigheder og relevante rapporter, som er udarbejdet af Rigsrevisionen og den
valgte interne revision (eller uddrag heraf).
4. Komme med anbefalinger til bestyrelsen om, hvorvidt årsrapporten og halvårsrapporten kan
godkendes.
5. Gennemgang af regelmæssige interne rapporteringer til bestyrelsen (eller uddrag heraf),
udarbejdet af den koncerninterne revision.
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4.2

Finansielle rapporteringsprocesser, regnskabsprincipper og den interne kontrolstruktur

4.2.1 Intern kontrolstruktur
6. I samråd med Rigsrevisionen, den valgte interne revision og den koncerninterne revision at
gennemgå integriteten og pålideligheden af virksomhedens finansielle rapporteringsprocesser
og den interne kontrolstruktur, herunder specielt den interne kontrol med den finansielle rapportering.
7. Modtage og gennemgå oplysninger fra virksomhedens CEO og/eller CFO om:
-

væsentlige mangler ved den interne kontrol med den finansielle rapportering, som
med rimelig sikkerhed kan tænkes at påvirke virksomhedens evne til at opgøre, bearbejde, opsummere og rapportere finansielle data modtages som udgangspunkt én
gang årligt.

-

enhver besvigelse af både væsentlig og ikke-væsentlig art, som involverer ledelsen eller andre medarbejdere, som spiller en væsentlig rolle i virksomhedens interne kontroller, modtages så hurtigt som muligt, efter forholdet er konstateret.

8. Gennemgå særlige forhold i forbindelse med tilstrækkeligheden af virksomhedens interne
kontroller og enhver særlig revisionshandling, der udføres på grund af væsentlige kontrolmangler.
4.2.2 Regnskabsprincipper
9. Gennemgå væsentlige forhold vedrørende regnskabsprincipper, regnskabsmæssige skøn og
regnskabsaflæggelse, herunder enhver væsentlig ændring i virksomhedens valg og anvendelse
af regnskabsprincipper.
10. Gennemgå effekten af lovgivningsmæssige og regnskabsmæssige initiativer, herunder også
ikke-indregnede poster på virksomhedens årsrapport.
4.2.3 Budget, investerings- og finansieringsplaner
11. Gennemgå budget, investerings- og finansieringsplaner, herunder væsentlige forudsætninger og usikkerheder.

4.3

Revision af Energinet

Energinet revideres af Rigsrevisionen i henhold til lov om Energinet § 11. Klima,- Energi- og
Forsyningsministeriet har sammen med Rigsrevisionen aftalt, at Energinet – udover Rigsrevisionen – skal revideres i et samarbejde med en godkendt revisionsvirksomhed, herefter benævnt ”valgt intern revision”. Revisions- og risikoudvalget skal – bortset fra valg af og overvågning af uafhængighed – varetage samme opgaver i forhold til Rigsrevisionen som i relation til
valgt ekstern revision.

4.4

Revisors arbejde

12. Overvåge det arbejde, der udføres af Rigsrevisionen og den valgte interne revision for at
kunne afgive en revisionspåtegning eller hertil relateret arbejde. Den valgte interne revision
skal rapportere direkte til revisions- og risikoudvalget og Rigsrevisionen.
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13. Gennemgå og drøfte Rigsrevisionens og den valgte interne revisions foreslåede revisionsplan, herunder i særdeleshed revisionsstrategi og risikoområder.
14. I henhold til årshjulet at drøfte følgende med Rigsrevisionen og den valgte interne revision:
-

Alle væsentlige regnskabsprincipper og regnskabspraksis.
Alle væsentlige regnskabsmæssige skøn.
Alle alternative regnskabsmæssige behandlinger, der vedrører væsentlige forhold/transaktioner, og som har været drøftet med ledelsen, konsekvenserne af anvendelsen af sådanne alternative regnskabsmæssige behandlinger tillige med den
regnskabsmæssige behandling, som foretrækkes af Rigsrevisionen og den valgte interne revision.

15. Gennemgå revisionens resultater, herunder eventuelle problemer, vanskeligheder og ledelsens reaktion herpå sammen med Rigsrevisionen og den valgte interne revision.
-

Anden væsentlig skriftlig kommunikation mellem Rigsrevisionen, den valgte interne
revision og ledelsen – herunder, men ikke begrænset til revisionsprotokol, Management Letter og oversigt over ikke-korrigerede revisionsdifferencer.

16. Gennemgå Rigsrevisionens og den valgte interne revisions påtegninger og rapport om ledelsens vurdering af de interne kontroller med den finansielle rapportering.
17. Gennemgå rapporter fra Energinets interne kontrolinstanser (2nd line of defence funktioner) samt øvrigt materiale, som kan være relevante for udførelsen af udvalgets arbejde.
4.4.1 Revisors uafhængighed
17. Vurdere, hvorvidt den valgte interne revisions leverance af ikke-revisionsmæssige ydelser
er forenelig med revisionens uafhængighed og drøfte med den valgte interne revision, hvorledes uafhængigheden opretholdes.
18. Mindst én gang årligt drøfte med Rigsrevisionen, den valgte interne revision og koncernintern revision, hvorvidt der er oplysninger om relationer eller ydelser, der kunne have indvirkning på revisions uafhængighed og objektivitet.

4.5

Koncernintern revision

19. Gennemgå og rådgive bestyrelsen om udnævnelse og afskedigelse af chefen for den koncerninterne revision.
20. Gennemgå den koncerninterne revisions foreslåede revisionsplan, herunder i særdeleshed
revisionsstrategi og risikoområder.
21. Gennemgå den koncerninterne revisionsfunktions aktiviteter og struktur.
22. Årligt at gennemgå og anbefale eventuelle ændringer til funktionsbeskrivelse for den koncerninterne revision til bestyrelsen.
23. Sammen med den koncerninterne revisionschef gennemgå alle væsentlige vanskeligheder,
uenigheder med ledelsen eller begrænsninger i revisionsomfanget.
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24. Godkende den koncerninterne revisionsfunktions ansvar, budget og bemanding.
25. Overvåge, at der sker passende opfølgning på væsentlige forhold og anbefalinger noteret af
den koncerninterne revision.

4.6

Compliance og risikostyring

4.6.1 Compliance, herunder
26. Gennemgå og drøfte årlig plan for compliance.
27. Overvåge, gennemgå og eventuelt foreslå bestyrelsen opdatering af virksomhedens etiske
regelsæt og politikker samt virksomhedens system til overvågning af, at disse overholdes og
håndhæves.
28. Gennemgå overholdelse af relevant lovgivning samt juridiske forhold, som kunne have en
væsentlig indflydelse på virksomhedens årsrapport og Energinets risikostyring.
29. Overvåge og vurdere tilstrækkeligheden af virksomhedens retningslinjer og procedurer til
sikring af at relevant lovgivning overholdes. Herunder overvåge organiseringen af virksomhedens defencelines, styrken og uafhængigheden af disse.
30. Gennemgå resultaterne af henvendelser fra offentlige myndigheder af særlig betydning
eller usædvanlig karakter.
4.6.2 Risikostyring, herunder
31. Drøfte principper for risikovurdering og risikostyring – herunder hvilke retningslinjer og
praksis, der bør følges i denne proces.
32. Årligt gennemgå risikopolitik, herunder risikoappetit med henblik på at rådgive bestyrelsen
om den overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi. Udvalget kan anmode
om en gennemgang af politikker, som ikke fremgår specifikt af kommissoriet, herunder andre
politikker, som er nært knyttet til regnskabsaflæggelsen, kontrolmiljøet og risikostyringen.
33. Bistå bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens risikostrategi implementeres korrekt i organisationen.
34. Drøfte virksomhedens væsentligste risici, herunder gennemgå virksomhedens rapportering
herfor.
35. Drøfte besvigelser, herunder virksomhedens væsentligste risici og de tiltag, som ledelsen
har iværksat for at kontrollere disse.
4.6.3 IT-Sikkerhed og cyber risk
36. Overvåge virksomhedens IT-sikkerhed herunder system til overvågning heraf, samt drøfte
væsentlige forhold, hændelser og tiltag vedrørende cyber risk.
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4.6.4 Corporate governance og statens ejerskabspolitik
37. Overvåge virksomhedens overholdelse af statens ejerskabspolitik og relevante corporate
governance-anbefalinger, herunder bestyrelsens valg og fravalg i forhold til anbefalingerne om
god selskabsledelse.
4.6.5 Whistleblower
38. Håndtere henvendelser til whistleblower-ordningen, herunder sikre passende reaktion på
henvendelser.

4.6.6 Andet
39. Foretage en årlig selvevaluering af revisions- og risikoudvalgets opfyldelse af de formål,
pligter og ansvarsområder, som er beskrevet i nærværende kommissorium, herunder sikre, at
revisions- og risikoudvalgets kompetencer og indsigt i selskabet til enhver tid er opdaterede og
står i forhold til virksomhedens forhold.
40. Udføre enhver anden aktivitet i overensstemmelse med nærværende kommissorium, virksomhedens vedtægter og gældende lovgivning, som bestyrelsen eller revisions- og risikoudvalget finder nødvendig eller hensigtsmæssig.

Dok. 18/04095-1 Offentlig/Public

7/7

