Arbetsordning och instruktion
4. Arbetsordning och instruktion för internrevisor
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Fastställd av styrelsen; och
träder i kraft
Föremål för revision av styrelsen; och




träder i kraft
Övrigt
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Omedelbart
2009-09-03, 2010-09-15, 2011-11-29, 2012-11-21,
2013-12-12, 2014-12-10, 2015-12-03, 2016-11-15,
2017-10-02, 2018-10-23, 2019-10-23
Omedelbart
Ersätter tidigare arbetsordningar och riktlinjer

Inledning

1.1
Allmänt
Enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 ska ett värdepappersföretag, om det är
ändamålsenligt och rimligt med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet ha en funktion för
internrevision. Denna instruktion för internrevision inom US syftar till att komplettera för styrelsen gällande
arbetsordning. Syftet är att tillskapa ett system för kontroll och uppföljning av de risker som förekommer i
US verksamhet. Styrelsen utser en oberoende granskare att utföra internrevision inom US.
1.2
Övergripande mål för internrevision
Internrevision syftar till att säkerställa att styrelsen, företagsledningen, de anställda i US och US anknutna
ombud uppträder så att förtroendet för US samt den marknad inom vilken US verkar upprätthålls samt att
säkerställa att relevanta och adekvata instruktioner finns för verksamheten.
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Internrevisionens omfattning samt ansvariga organ

US styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten i bolaget och därmed även för internrevisionen. Till
säkerställande av en god internrevision ska finnas en oberoende funktion. Den oberoende granskaren ska
vara direkt underställd styrelsen och i enlighet med vad som sägs nedan självständigt rapportera till
styrelsen eller VD.
Revisionsplan utarbetas i samråd med styrelsen.
Funktionen för internrevision ska
1. Införa, tillämpa och upprätthålla en revisionsplan för att undersöka och utvärdera om
värdepappersföretagets system, interna kontrollmekanismer och arrangemang är lämpliga och rimliga.
2. Utfärda rekommendationer på grundval av resultatet av det arbete som utförts enligt 1 och kontrollera
regelefterlevnaden av dessa rekommendationer.
3. Lämna rapporter om internrevisionsfrågor.
Skriftlig rapportering sker till VD efter avslutad granskning enligt överenskommen plan. Rapportering till
styrelsen sker normalt genom en skriftlig rapportering årligen.
Händelser av väsentlig betydelse vilka framkommer vid internrevisionen ska omedelbart rapporteras till
styrelsen av den oberoende granskaren, företrädesvis genom kontakt med styrelsens ordförande. Därefter
ska skriftlig rapport befordras till samtliga i styrelsen.
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Arbetsmetod och dokumentationskrav

För internrevisionen ska den oberoende granskaren tillskapa ändamålsenliga informations- och
rapportsystem, inklusive dokumentation.
I händelse av att den oberoende granskaren anser sig sakna erforderlig kompetens inom visst område t ex
drift av IT-system, ska den oberoende granskaren äga rätt att efter samråd med VD på US bekostnad anlita
externa konsulter.
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