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Intern kontroll över
finansiell rapportering
Cloettas intern kontroll av den ﬁnansiella
rapporteringen bygger på ramverket utgivet
av Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (COSO-framework). De viktigaste målen för Cloettas
interna kontrollmiljö för ﬁnansiell rapportering är att den är ändamålsenlig och effektiv,
ger tillförlitliga rapporter och efterlever lagar
och förordningar.
Styrelsen har deﬁnierat policyer avseende processer, roller och ansvar som är
avgörande för ﬁnansiell rapportering och för
den interna kontrollmiljön i koncernen.

Roller och ansvar
Styrelsen är ansvarig för att fastställa viktiga
regler och riktlinjer för intern kontroll.
Revisionsutskottet bistår styrelsen med sin
kontroll av koncernens riskhanteringsfunktion och den interna kontrollen i den mån
dessa påverkar kvalitet och oberoende på den
ﬁnansiella rapporteringen. Styrelsen och
revisionsutskottet interagerar direkt med de
externa revisorerna.
Styrelsen är ansvarig för att fastställa
grundläggande regler och riktlinjer, och
koncernchefen ansvarig för effektiv utformning, genomförande och övervakning av
den interna kontrollmiljön inom koncernen.
Ekonomi- och ﬁnansdirektören ansvarar för
effektiv utformning och driftseffektiviteten
i den interna kontrollmiljön på koncernnivå.
På lokal nivå åligger effektiv utformning och
driftseffektiviteten i den interna kontrollmiljön respektive verkställande direktörer och
lokala ekonomichefer.

Kontrollmiljö
Grunden för Cloettas interna kontrollmiljö
är företagskultur och beteende, vilket bland
annat återspeglas i:
• Integritet och etiska värderingar med
Cloettas uppförandekod, policy om bedrägeri och whistleblower, policy mot mutor
och korruption och handelssanktionspolicy
som en plattform för den uppsättning av
riktlinjer och principer byggda på Cloettas

kärnvärden, vilka bland annat reglerar
ﬁnansiell rapportering.
• Ledningens uppträdande och arbetssätt
med utgångspunkt i en tydlig arbetsprocess
som bland annat ﬁnns beskrivet i:
- Arbetsordning för styrelsen
- Instruktioner för VD
- Instruktioner för ﬁnansiell rapportering.
- Finanspolicy
- Arbetsordningen för och instruktioner till
revisionsutskottet
• Regler för representationer, åtaganden
och utbetalningar till tredje part är tydligt
deﬁnierade i koncernens regelverk avseende
befogenhet och ansvar
• Processer för att leda och utveckla medarbetare i organisationen samt den uppmärksamhet Cloettas styrelse riktar mot dessa
frågor

Kompetens inom finansiell rapportering
Koncernledningen respektive lokala ledningsgrupper arbetar aktivt för att säkerställa att bolaget har personal med rätt kompetens på alla (ﬁnansiella) nyckelpositioner
samt för att det ﬁnns rutiner för att säkerställa att personer i (ﬁnansiella) nyckelpositioner
har de kunskaper och erfarenheter som krävs.

Human Resources (HR)
Riktlinjer och processer för styrning av
personalresurser är en viktig del av Cloettas
interna kontroll och bidrar till att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen.
Viktiga processer är ersättning och förmåner,
HR-utveckling, rekrytering och resursallokering, performance management samt rutiner
för återkoppling till de anställda.

Riskbedömning
De riskbedömningar som genomförs med
jämna mellanrum på central och lokal nivå
förbereds och övervakas. Vid dessa riskbedömningar utvärderas sannolikheten för att
en risk ska inträffa och konsekvenserna av
en sådan risk. Vidare utvärderas hur snabbt

en eventuell risk skulle kunna bli verklighet.
I riskbedömningarna beaktas affärsrisker,
risker i den ﬁnansiella rapporteringen samt
andra risker.
Risker inom såväl lokal som central
ﬁnansiell rapportering värderas avseende
räkenskapernas korrekthet som existens,
fullständighet, rättigheter och skyldigheter,
värderingar eller avsättningar, utformning
och ekonomiska konsekvenser. Den interna
kontrollmiljön är utformad för att minska de
risker som har identiﬁerats till en för ledningen godtagbar nivå.
Vissa speciﬁka risker i samband med
till exempel skatter och juridiska frågor och
andra ﬁnansiella risker granskas regelbundet
i förebyggande syfte. Risker och riskhantering
redovisas separat mer detaljerat i årsredovisningen, se sidorna 69–72. Skattemässiga,
juridiska och ﬁnansiella risker bygger på
ledningens bästa bedömning och beslut och
är i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder för koncernredovisning.

Bedrägeririsk
Cloettas koncernledning och lokala ledningsgrupper är tillsammans med den centrala
ekonomiavdelningen ansvarig för att förebygga risken för bedrägerier och att kontinuerligt
bedöma risken för bedrägeri med avseende på
rådande attityder, incitament och möjligheter
att begå bedrägeri. Styrelsen har utfärdat en
policy om bedrägeri och whistleblower med
syfte att förbjuda oärlig och/eller bedräglig
aktivitet och att upprätta rutiner för rapportering om eventuellt bedrägeri till Cloettas
ledning och/eller revisionsutskott.
Förutom policy om bedrägeri och
whistleblower har Cloetta antagit en policy
mot mutor och korruption. Syftet med
policyn är att undvika att anställda eller
tredje part som agerar på uppdrag av Cloetta
är inblandade i mutor eller korruption.
Handelssanktionspolicyn sammanfattar
potentiellt tillämpliga sanktioner och exportkontrollregler samt de efterlevandeprocesser
som ska följas av Cloettas anställda. Syftet

Grunden för riskbedömning

Existens, redovisade
skulder och tillgångar
existerar på balansdagen.

Fullständighet, alla transaktioner under rapportperioden är redovisade och
rapporterade.

Rättigheter och skyldigheter, tillgångar är rättigheter som organisationen
har och skulder är dess
skyldigheter per ett visst
datum.
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Värdering och fördelning,
samtliga poster i den finansiella rapporteringen följer
IFRS värderingsprinciper
och är rätt beräknade samt
sammanfattade och redovisade på ett lämpligt sätt.

Utformning och
upplysning, poster i de
finansiella rapporterna är
korrekt beskrivna, sorterade och klassificerade.
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Processen för finansiell rapportering
Månadsvis
Inrapportering
Lokala enheter rapporterar
månadsvis enligt fastställd tidplan i
enlighet med gällande lagar, regelverk och redovisningspraxis samt
koncernens redovisningsmanual.

Kontroller
Koncernrapporteringssystemet
innehåller inbyggda kontroller.
Dessutom utför centrala ekonomiavdelningen kontroller såväl
analytiskt som i syfte att säkerställa
fullständighet och rimlighet.

Bearbetning och konsolidering
Eventuella korrigeringar genomförs i
dialog med berörda parter. Avstämningar görs.

Rapportering
Operativ och finansiell information
rapporteras till styrelse och koncernledning.

Kvartalsvis
Revisionsutskottet
Revisorn deltar i möten varje kvartal. Eventuella åtgärder genomförs med
anledning av revisionsrapport.

med policyn är att ge riktlinjer och att säkerställa efterlevnad avseende lokala lagar och
regler runt handel, inklusive länder dit leveranser eller ﬁnansiella transaktioner görs.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter är de policyer och rutiner
som bidrar till att säkerställa att ledningens
direktiv efterlevs och att nödvändiga åtgärder
vidtas för att synliggöra de risker som kan
hindra bolaget från att nå sina mål.
Kontrollaktiviteter genomförs i hela
organisationen, på alla nivåer och i alla
funktioner. De omfattar en rad vitt skilda
aktiviteter som godkännanden, tillstånd,
kontroller, avstämningar, granskning av verksamhetens resultat, säkring av tillgångar och
ansvarsfördelning.
Kontrollaktiviteter är inkluderade i
Cloettas affärsprocesser och spelar en nyckelroll i att säkerställa en effektiv intern kontroll
i koncernen. Den lokala ledningen ansvarar
för att nödvändiga kontrollaktiviteter ﬁnns
på plats och upprätthålls inom sina respektive
enheter. Koncernens ekonomi- och ﬁnansdirektör ansvarar för att alla kontrollaktiviteter genomförs och upprätthålls på central
nivå. Kontrollmiljön baseras på en balanserad blandning av förebyggande kontroller och
uppföljningskontroller samt automatiserade
och manuella kontroller. Förutom en standarduppsättning av automatiska kontroller
inbyggda i Cloettas centrala affärssystem,
uppmuntras lokala ledningsgrupper att ha
automatiserade kontroller i så hög utsträckning som möjligt, speciellt för rutintransaktioner. Det ﬁnns dock även manuella kontroller för att veriﬁera att de automatiserade
kontrollerna verkligen fungerar som avsett
och för icke rutinmässiga transaktioner.
Kontinuerliga genomgångar genomförs av
den centrala och de lokala ledningarna för att
säkerställa riktig och korrekt ﬁnansiell
rappor tering. Dessa översyner är en viktig del
av Cloettas affärsprocesser och en viktig del
i Cloettas övervakningskontroller. De lokala
ledningsgrupperna är ansvariga för att säkerställa att gällande lagar och regler följs
inom sina respektive ansvarsområden. Varje

Extern rapportering
Cloetta offentliggör delårs- och bokslutsrapporter genom pressmeddelande och publicering på hemsidan.

identiﬁerad risk omfattas av en eller ﬂera
kontroller.

Uppföljning och förbättring
Cloetta stärker kontinuerligt sin interna kontrollmiljö genom att utvärdera utformningen
och drifteffektiviteten. Under året utförs aktiviteter för att veriﬁera utformning och drifteffektivitet inom vissa områden. Dessa aktiviteter utförs på en central och lokal nivå och
är avsedda att åtgärda eventuella brister eller
ineffektivitet i den interna kontrollmiljön.
Brister i den interna kontrollen som upptäcks
genom den kontinuerliga övervakningsverksamheten eller genom separata utvärderingar
rapporteras uppåt och korrigerande åtgärder
vidtas för att säkerställa kontinuerlig förbättring av den interna kontrollmiljön. På kvartalsbasis redovisas uppföljning av eventuella
brister som interna förfaranden eller externa
revisioner rapporterat och diskuteras med
berörda personer och medlemmar av Cloettas
koncernledning.

Rapporteringsrutiner
Ett effektivt system för intern kontroll kräver
tillräcklig, aktuell och tillförlitlig information
både av ﬁnansiell och icke-ﬁnansiell karaktär.
Så långt som möjligt är ledningsrapporteringen direkt kopplad till den ﬁnansiella rapporteringen och till konsolideringsverktyget.
Lokala ledningsgrupper rapporterar
regelbundet ekonomiskt utfall i enlighet med
koncernens redovisningspolicyer. Rapporteringen utgör underlag för Cloettas interna
och externa rapportering och ligger till grund
för legal och affärsmässig uppföljning. Den
affärsmässiga uppföljningen sker enligt en
struktur där försäljning, resultat, kassaﬂöde
och andra för koncernen viktiga nyckeltal
och trender sammanställs och utgör underlag
för analys och åtgärder från ledning och
controllers på olika nivåer. Andra viktiga och
koncerngemensamma delar i den interna
kontrollen och rapportrutinerna är den årliga
affärsplaneprocessen samt månads- och
kvartalsvisa prognoser.
För att säkerställa effektiviteten i den
interna kontrollen avseende den ﬁnansiella

rapporteringen sker uppföljning i styrelsen,
revisionsutskottet, av VD och koncernchef,
koncernledningen, koncernstaben för
ekonomi och ﬁnans samt i koncernens olika
dotterbolag. Månatligen följs ﬁnansiella
rapporter upp mot budget och mål och
resultat från självutvärderingar i koncernens
bolag rapporteras. Uppföljningen inbegriper
uppföljning av iakttagelser som rapporterats
av Cloettas revisor.
Vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets ekonomiska situation. Styrelsens
revisionsutskott har viktiga övervakningsoch kontrolluppgifter beträffande lån,
investeringar, ﬁnansförvaltning, ﬁnansiell
rapportering och intern kontroll. Revisionsutskottet och styrelsen granskar och godkänner formellt alla delårsrapporter och
årsredovisningen före publicering. Därtill
får revisionsutskottet även regelbundna
rapporter från den externa revisorn.

Kommunikation
Intern kommunikation
En effektiv kommunikation säkerställer
informationsﬂöden inom organisationen.
Separata kommunikationskanaler används
för att kommunicera internt utifrån vad som
är mest effektivt.

Extern kommunikation
Effektiv kommunikation om relevanta
policyer med externa parter såsom kunder,
leverantörer, lagstiftare och aktieägare är
också viktigt.
Extern kommunikation sker i enlighet
med lagstadgade krav och med koncernens
kommunikations- och IR-policy.

Utvärdering av behovet av en
separat internrevisionsfunktion
Någon internrevisionsfunktion ﬁnns idag
inte upprättad inom Cloetta. Styrelsen
har prövat frågan och bedömt att beﬁntliga
strukturer för uppföljning och utvärdering
ger ett tillfredsställande underlag. För vissa
specialgranskningar kan också externa
insatser göras.
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