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Styrelsens rapport om intern kontroll och riskhantering av den finansiella 
rapporteringen

Intern kontroll
Styrelsen har det övergripande ansvaret för intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. En viktig del av 

styrelsens arbete är att ge riktlinjer och styrande instruktioner till organisationen med syfte att bibehålla en låg riskprofil 

avseende finansiella och juridiska frågor. Dessa riktlinjer består av: arbetsordningen som klargör styrelsens ansvar och 

reglerar den interna fördelningen av arbete mellan styrelsen, dess utskott och ledningen, Finanspolicyn som beskriver 

styrelsens instruktioner gällande riskhantering och finansiell rapportering för att säkerställa en effektiv riskprofil och 

korrekt finansiell rapportering samt attestinstruktioner inkluderande organisationsschemat. Utöver riktlinjerna och 

instruktionerna har styrelsen utsett ett revisionsutskott. Hela styrelsen utgör revisionsutskott. Den främsta uppgiften för 

revisionsutskottet är att säkerställa att fastställda principer för finansiell rapportering och intern kontroll avseende den 

finansiella rapporteringen åtföljs och att lämpliga relationer upprätthålls med bolagets revisor. Ledningen och 

revisionsutskottet utvärderar årligen de viktigaste redovisningsområdena och ger instruktioner till den finansiella 

rapporteringen och definierar hur man tillämpar redovisningsprinciperna i enlighet med IFRS, innefattande 

redovisningsbedömningar och uppskattningar.

Riskbedömning
Verksamheten följs upp enligt en strukturerad process och de med verksamheten förbundna riskerna har diskuterats 

och utvärderats under de flesta styrelsemöten. Väsentliga risker kommer att leda till förändringar i anvisningarna för 

framtagandet av finansiella rapporter. Processer för att spåra förändringar i redovisningsregler och för att säkerställa 

att dessa förändringar hanteras korrekt i den finansiella rapporteringen finns på plats, och där spelar den externa 

revisorn en viktig roll. De viktigaste redovisningsområdena för SinterCast har definierats och inkluderar värdering av 

uppskjuten skattefordran på deklarerade skattemässiga underskott, Intäktsredovisning av systemförsäljning och 

principen om aktivering av kostnader för forskning.

Kontrollaktiviteter
Det huvudsakliga syftet med kontrollaktiviteter är att förhindra, eller upptäcka, fel i den finansiella rapporteringen på ett

tidigt stadium så att dessa kan hanteras och åtgärdas. Kontrollaktiviteter äger rum på både övergripande och på mer 

detaljerade nivåer inom koncernen. Rutiner och åtgärder har utformats för att hitta och åtgärda väsentliga risker 

förknippade med den finansiella rapporteringen. Beträffande kontrollaktiviteter i kritiska områden av den finansiella 

rapporteringen, följer ledningen verksamheten regelbundet och genomför normala kontrollaktiviteter på den dagliga 

verksamheten, månads-, kvartals- och årsbokslut. Kvartalsrapporter och årsredovisningen har skickats till styrelsen 

och revisionsutskottet för granskning och godkännande. Ledningen och styrelsen har varje kvartal särskilt granskat 

kritiska redovisningsområden inkluderande den bedömda framtida beskattningsbara vinsten och uppskjuten 

skattefordran genom att granska prognostiserade säkrade serieproduktionsprogram och sannolikhetsfaktorer (Det 

bedömda bidraget från säkrad produktion, minskat med bedömda verksamhetskostnader utgör grunden för den slutliga 

beräkningen av uppskjuten skattefordran) ; Intäktsredovisning av systemförsäljning och relaterade intäktsströmmar, för 

vilka kontraktsgenomgång, inklusive leveransvillkor och fullgörande av kontrakten, är inkluderade för att fastställa 

individuella intäktsströmmar (utrustning, service, årliga licensavgifter för mjukvara) samt; granskning av forsknings- och 

utvecklingsprojekt under perioden för att utvärdera i vilken utsträckning kostnader ska aktiveras. 

Styrelsens uppföljning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen sker främst genom att 

revisionsutskottet följer upp den finansiella rapporteringen. Inför varje större styrelsemöte har ledningen distribuerat 

fördefinierade och andra rapporter till styrelsen. Rapporterna och de huvudsakliga redovisningsområdena granskas 

och diskuteras under styrelsemötena. Rapporteringen från revisorerna har redovisats till styrelsen.

Information och kommunikation
All extern information skall lämnas i enlighet med noteringsavtalet för noterade bolag i Sverige. Information om 

koncernen samt moderbolaget får endast lämnas av den verkställande direktören. Styrelsen godkänner och utger 

koncernens delårsrapporter och årsredovisning för verksamhetsåret. Alla finansiella rapporter finns publicerade på 

bolagets hemsida efter att först ha skickats till Nasdaq Stockholm. 


