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Kommissorium for Revisionsudvalget i AP Pension-koncernen 

 
1. Baggrund og formål 

I henhold til Revisorlovens § 31 har bestyrelsen i AP Pension livsforsikringsaktieselskab 

etableret et udvalg benævnt Revisionsudvalget. I dette dokument kaldes 

revisionsudvalget herefter for ”Udvalget”. 

 
1.1 Bestyrelsen for Foreningen AP Pension f.m.b.a. fremsætter forslag til medlemmer 

af Udvalget til bestyrelsen for AP Pension livsforsikringsaktieselskab. Bestyrelsen 

for AP Pension livsforsikringsaktieselskab foretager det endelige valg af 

medlemmer til Udvalget. 

 

 
1.2 Udvalget gennemgår regnskabs- og revisionsforhold samt forhold vedrørende 

intern kontrol og risikostyring. Der henvises til afsnittet ”Ansvar og opgaver”, jf. 

nedenfor. 

 
 

2. Ansvar og opgaver 

2.1 Udvalget overvåger selskabets aktiviteter og kan alene indstille beslutninger til 

godkendelse i bestyrelsen. 

 

2.2 Opgaverne for Udvalget jævnfør Revisorlovens § 31 omfatter mindst følgende: 

 
2.2.1 Orientere bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision og herunder 

regnskabsaflæggelsesprocessen. 

 

2.2.2 Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen og fremsætte henstillinger eller 

forslag til at sikre integriteten af regnskabsaflæggelsesprocessen, 

understøttet af den tilrettelagte organisering og ansvarsfordeling i 

regnskabsfunktionerne. 

 

2.2.3 Overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, interne revision og 

risikostyringssystemer fungerer effektivt med hensyn til 

regnskabsaflæggelsen i virksomheden uden at krænke dens uafhængighed. 

 

2.2.4 Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet mv. og tage hensyn til 

resultatet af seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden. 

 

2.2.5 Kontrollere og overvåge revisors uafhængighed i forhold til krav om 

revisors uafhængighed, idet der er tale om en virksomhed af interesse 

for   offentligheden. Godkende revisors levering af andre ydelser end 

revision,          herunder eventuel forhøjelse af cap indenfor lovgivningens 

rammer for området. Udvalget fastsætter rammer for revisors levering 

af ikke-revisionsydelser, som forelægges for bestyrelsen mindst én gang 

årligt.  

 

2.2.6 Være ansvarlig for procedure for udvælgelse og indstilling af revisor til valg  
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i overensstemmelse med artikel 16 i revisorforordningen. 

Udvælgelsesproceduren følger revisorforordningens krav. 

 

2.3 Udvalget forbehandler politikker og retningslinjer af relevans for 

Revisionsudvalgets opgave- og ansvarsområde inden forelæggelse for 

bestyrelsen. 

 

2.4 For så vidt angår de virksomheder i AP Pension-koncernen, som har pligt til at 

etablere revisionsudvalg, består opgaverne desuden i at: 

 
2.4.1 Overvåge, at der tages hensyn til forhold, der er væsentlige for den enkelte 

virksomhed, uanset om det er væsentligt for koncernen. 

 
2.4.2 Forelægge forhold af betydning for den enkelte virksomhed for denne  

virksomheds bestyrelse. 

 
2.4.3 Behandle hver virksomhed, som er omfattet af det fælles revisionsudvalg, 

særskilt. 

 
2.4.4 Andre opgaver inkluderer relevante fremtidige emner til revisionsudvalgets 

orientering påføres Emnebanken. Emner som har tilbagevendende karakter 

listes efter roterende princip. 

 

3. Sammensætning af Udvalget 

3.1 Udvalgets medlemmer udpeges af bestyrelsen for AP Pension 

livsforsikringsaktieselskab efter anbefaling fra bestyrelsen i Foreningen AP Pension 

f.m.b.a. 

 

3.2 Medlemmerne vælges for ét år ad gangen og valget gennemføres umiddelbart 

efter konstituering af bestyrelsen i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Udvalget 

vælger umiddelbart herefter selv sin formand blandt de udpegede medlemmer. 

 

3.3 Udvalget består af: 

 
• Formand 

• To øvrige medlemmer 

 
3.4 Udvalget er funktionsdygtigt, når formanden og mindst ét øvrigt medlem af 

udvalget deltager i mødet. 

 
3.5 Mindst ét medlem af udvalget skal have kvalifikationer indenfor 

regnskabsvæsen eller revision. 

 
3.6 Udvalgets medlemmer skal samlet have kompetencer af relevans for 

virksomhedens sektor. 
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4. Formel beslutningskompetence 

4.1 Udvalget har bemyndigelse til at undersøge alle forhold, der er relevante for, at 

Udvalget kan varetage sin rolle og at indhente de nødvendige oplysninger og 

assistance fra direktion, medarbejdere i AP Pension-koncernen samt Intern og 

Ekstern revision. 

 

4.2 Udvalget har bemyndigelse til at indkalde relevante personer (både interne og 

eksterne), til at deltage i udvalgsmøderne. 

 

4.3 Udvalget har bemyndigelse til at godkende ikke-revisionsydelser, samt eventuel 

forhøjelse af cap indenfor lovgivningens rammer for området. 

 
 

5. Formalia vedrørende Udvalgets arbejde 

5.1 Møder afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt og mindst fire 

gange årligt. Et medlem af bestyrelsen, et medlem af direktionen, den 

generalforsamlingsvalgte revisor, den interne revisionschef eller den 

ansvarshavende aktuar kan kræve afholdt revisionsudvalgsmøde. 

 
5.2 Følgende kan, efter aftale med formanden, indkaldes til at deltage i møderne: 

 
• Direktionen 

• Ansvarshavende aktuar 

• Forsikringsmatematisk direktør 

• Ekstern revision 

• Intern revisionschef 

• Øvrige relevante deltagere 

 
5.3 AP Pensions koncernjura og den interne revisionschef varetager i fællesskab 

sekretariatsfunktionen for Udvalget. 

 

6. Rapportering 

6.1 Referater fra udvalgets møder nummereres i kronologisk orden og godkendes af 

Udvalgets medlemmer. 

 
6.2 Materiale og referater fra Udvalget vil være tilgængeligt på 

bestyrelsesportalen. 

 

6.3 Udvalget rapporterer til bestyrelsen via et orienteringspunkt på 

dagsorden for det næstfølgende ordinære bestyrelsesmøde. 

 
6.4 Udvalget skal underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, 

herunder regnskabsaflæggelsesprocessen. 

 
6.5 Udvalget bør inden godkendelse af årsrapporten og anden finansiel rapportering 

foretage rapportering til bestyrelsen om den gennemførte overvågning af: 

 

6.5.1 Regnskabspraksis på de væsentligste områder. 
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6.5.2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn. 

 
6.5.3 Transaktioner mellem nærtstående parter. 

 
6.5.4 Usikkerheder og risici, herunder også i relation til forventningerne for det 

igangværende år. 

 
6.5.5 Resultat af den lovpligtige revision. 

 

6.6 Oplysninger om Udvalgets opgaver og aktiviteter i løbet af året, omtales 

i årsrapporten for de relevante selskaber i AP Pension-koncernen. 

 
6.7 Oplysninger om hvem der er medlem med kvalifikationer inden for 

regnskabsvæsen og revision, skal fremgå af årsrapporten og hjemmesiden for AP 

Pension. 

 

6.8 Udvalget fører en opfølgningslog. 

 

7. Ajourføring 

7.1 Udvalget gennemgår og vurderer årligt kommissoriet. 


