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Genom ökad öppenhet får olika ägar
grupper en god insyn i bolagets verksam
het och detta bidrar till att styrningen 
fungerar effektivt. Bolagsstyrningen i 
Sverige har traditionellt reglerats genom 
lagstiftning. Därtill har näringslivets 
självregleringsorgan fortlöpande presen
terat olika bestämmelser avseende bolags
styrning. 

SvenSk kod för bolagSStyrning

Den 16 december 2004  la en av rege
ringen tillsatt kommitté, Kodgruppen, 
fram en svensk kod för bolagsstyrning 
(Bolagskoden). Bolagskodens övergri
pande syfte är att bidra till förbättrad 
styrning av svenska bolag. Ett annat 
 syfte med Bolagskoden är att höja förtro
endet för svensk bolagsstyrning på den 
internationella kapitalmarknaden och 
därmed främja det svenska näringslivets 
tillgång till utländskt riskkapital. Grund
principen är att tillämpa Bolagskoden 
genom att ”följa eller förklara”. 

MicronicS tilläMpning av 
bolagSkoden

Micronic tillämpar Bolagskoden och 
 följer den med följande undantag:
• Enligt Bolagskoden ska namnen 

på valberedningens ledamöter, till
sammans med namnen på de ägare de 
representerar, offentliggöras senast sex 
månader före årsstämma. Micronic 
offentliggjorde valberedningens sam
mansättning den 19 oktober, 2006, 
det vill säga drygt fem månader före 
årsstämma. Förklaringen till denna 
avvikelse är att Micronic har valt att 
upprätthålla traditionen med att hålla 

årsstämma tidigt på året. Eftersom 
valberedningen inte kan utses förrän 
 under oktober månad (utses efter 
september månads utgång, se nedan 
 under valberedning) är det inte heller 
möjligt att offentliggöra dess samman
sättning tidigare. 

Bolagsstyningsrapporten med styrelsens 
rapport om intern kontroll har inte 
 granskats av bolagets revisorer. 

ÅrSStäMMa

Årsstämman är enligt aktiebolagslagen 
bolagets högsta beslutande organ. Vid 
årsstämman, som hålls årligen, fastställs 
resultat och balansräkningar, väljs sty
relse och i förekommande fall revisorer, 
fastställs arvoden samt behandlas andra 
lagstadgade ärenden.

2007 års årsstämma hålls torsdagen 
den 29 mars 2007, klockan 17.00 på 
 Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby. 
Lokal: Galleriet.
    

valberedning

Valberedningen ansvarar för att förbe
reda och presentera förslag till stämmo
ordförande, styrelse och revisorer vid 
årsstämma. I valberedningens uppgifter 
ingår också att föreslå arvoden till 
 styrelse, styrelseutskott och revisorer. 

Enligt beslut av Micronics ordinarie 
årsstämma 2005 ska valberedningen 
bestå av fem ledamöter representerande 
de fyra största aktieägarna per utgången 
av september månad samt styrelsens 
ordförande. Detta beslut gäller till dess 
att stämman beslutat annorlunda.

I valberedningen inför årsstämman 

2007 ingår Annika Andersson (Fjärde 
APfonden), Britt Reigo (Robur Fonder), 
Anders Ljungqvist (AMF) och Henrik 
Söderberg (Livförsäkrings AB Skandia). 

Samtliga aktieägare har haft möjlig
het att vända sig till valberedningen 
med förslag på ledamöter till styrelsen 
för vidare utvärdering inom ramen för 
dess arbete. Till ordförande i valbered
ningen utsågs Annika Andersson. 

Valberedningen har under 2006,  
inför årsstämman 2007, haft fyra 
möten. Därutöver har valberedningen 
haft löpande underhandskontakter. 
Som underlag för sina förslag bedömer 
valberedningen i vilken grad den nuva
rande styrelsen uppfyller de krav som 
kommer att ställas på styrelsen till följd 
av bolagets läge och framtida inriktning, 
bland annat genom att ta del av resul
tatet av den utvärdering av styrelsen 
och dess arbete som under hösten 2006 
genomförts med extern konsulthjälp. 

Valberedningen fastställer vidare 
kravprofiler för eventuella nya ledamö
ter, som enligt denna bedömning behö
ver rekryteras, samt genomför en syste
matisk procedur för att söka kandidater 
till sådana styrelseposter, varvid förslag 
som inkommit från aktieägare beaktas. 
Därefter arbetar man fram ett förslag till 
ny styrelse, som lämnas i samband med 
kallelsen till den kommande årsstäm
man. På årsstämman kommer valbered
ningen att redogöra för sitt arbete.

Revisorer utses av årsstämman vart 
fjärde år. Revisionsutskottet biträder 
valberedningen vid framtagandet av 
förslag till revisorer och arvodering 
av revisionsinsatsen. 

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning omfattar ett regel- och beslutssystem för att på ett effektivt och kontrollerat sätt leda 
verksamheten i ett bolag. Syftet är att uppfylla ägarnas krav på avkastning på det investerade kapitalet.
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StyrelSe 

Styrelsen består sedan årsstämman 
2006 av sju ledamöter, inklusive koncer
nens verkställande direktör. Styrelsens 
sammansättning samt huruvida varje 
medlem är oberoende i förhållande till 
 bolaget och dess ledning respektive 
 större aktieägare i bolaget framgår av 
nästkommande sidor. 

Styrelsens ansvar fastställs i Aktie
bolagslagen och kan inte överlåtas på 
 någon annan. Styrelsen ska genom 
skriftliga instruktioner ange arbetsfördel
ningen mellan styrelsen, de andra organ 
som styrelsen inrättar samt verkställande 
direktören. Arbetsordningen, vilken 
fastställs årligen vid det konstituerande 
mötet efter ordinarie bolagsstämman, 
fastställer grunder för styrelsearbetet, 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören samt ramarna 
för den ekonomiska rapporteringen. 
 Enligt den gällande arbetsordningen, 
vilken antogs vid styrelsesammanträde 
i april 2006, ska bland annat styrelsen: 

• Fastställa årsredovisning och andra 
publika rapporter

• Utse verkställande direktör samt ut
värdera VDs operativa ledning

• Ansvara för en långsiktig strategi
• Fastställa styrelsens behov av rapporter
• Fastställa policys och attestinstruktion 
• Fastställa regler för intern kontroll 

samt avge en rapport om den interna 
kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen

• Fastställa budget
• Besluta om större investeringar
• Besluta om långtgående överens

kommelser
• Fastställa formerna och inriktningen 

för styrelsens arbete samt utvärdera 
styrelsens arbete

• Utse ett revisionsutskott inom styrelsen
• Utse ett ersättningsutskott inom 

 styrelsen.

StyrelSenS ordförande

Styrelsens ordförande ansvarar för att 
leda styrelsens arbete och för att styrel
sen fullgör sina åtaganden i enlighet med 
aktiebolagslagen och styrelsens arbets
ordning. Genom fortlöpande kontakter 
med verkställande direktören ska styrel
sens ordförande följa företagets utveck
ling och säkerställa att styrelsen får ta 
del av den information som krävs för 
att styrelsen ska kunna fullfölja sitt åta
gande. Styrelsens ordförande ska också 
företräda bolaget i ägarfrågor. Enligt 
den arbetsfördelning mellan ordförande 
och verkställande direktör, som fastställs 
i styrelsens arbetsordning, ska ordfö
rande, förutom vad som kan anses som 
gängse arbetsuppgifter, stödja verkstäl
lande direktören i frågor som avser bola
gets långsiktiga strategiska inriktning.

Lars Nyberg är sedan 2004 års års
stämma styrelsens ordförande.
 

arvodering av StyrelSen

Arvodet till styrelsens ledamöter bestäm
des av 2006 års årsstämma och uppgår 
till totalt 1 575 000 kronor för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Av det totala 
arvodet avser 500 000 kronor arvode till 
styrelsens ordförande, 275 000 kronor 
avser arvode till styrelsens vice ordfö
rande och 200 000 kronor avser arvode 
till var och en av övriga icke anställda 
ledamöter. Inga arvoden betalas ut 
till styrelser i dotterbolagen. Årsstäm
man beslutade därutöver att arvode för 
ledamöter med uppdrag i revisions 
och ersättningsutskotten ska utgå med 
50 000 kronor per ledamot och uppdrag, 
dock högst 300 000 kronor.

På årsstämman 2006 beslutades 
också om ett månatligt arvode om 
60 000 kronor till styrelsens ordförande 
för att stödja bolaget i strategiska frågor. 
Se vidare not 11 på sidan 56 för den 
fullständiga ersättningen till styrelsen 
under år 2006.

StyrelSenS arbete under Året

Under 2006 har styrelsen hållit tio 
 möten (2005 hölls åtta möten), varav ett 
konstituerande möte i direkt anslutning 
till årsstämman den 30 mars 2006. De 
protokoll som skrivs från dessa möten 
är beslutsprotokoll och förs av bolagets 
finansdirektör. 

Inom styrelsen har ansvarsområden 
delvis fördelats genom det arbete som 
sker i revisionsutskottet respektive ersätt
ningsutskottet. Revisionsutskottet har 
sammanträtt sex gånger och ersättnings
utskottet två gånger. Styrelsens ordinarie 
möten förbereds av styrelsens ordfö
rande tillsammans med verkställande 
direktör. Återkommande ärenden vid 
varje ordinarie styrelsemöte är upp
datering av affärsläget samt finansiell 
uppföljning. Därutöver behandlas vid 
varje möte ett antal frågor vilka redogörs 
för i sammandrag nedan. 

I samband med varje styrelsemöte 
träffas även styrelsens ledamöter utan att 
verkställande direktör deltar. Ordföran
den ansvarar sedan för att återkoppling 
till verkställande direktör sker. Under 
2006 har styrelsen gjort en resa till 
Asien där även styrelsesammanträdet 
i september hölls. Styrelsen besökte 
under en vecka de för Micronic viktiga 
marknaderna Japan och Sydkorea och 
fick tillfälle att träffa såväl kunder som 
dotterbolagens ledningar. Under denna 
tid genomgicks och diskuterades fram
för allt företagets strategiska plan.

I god tid inför varje styrelsemöte 
får styrelsen ett skriftligt material som 
underlag för kommande diskussioner 
och beslut. Under styrelsemötena deltar 
representanter från koncernledningen 
och andra personer för att redogöra för 
frågor inom sina respektive områden. 

Löpande varje månad får styrelsen 
en verksamhetsrapport omfattande såväl 
finansiella rapporter som en beskrivning 
över verksamheten. Dessa rapporter 
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sammanställs av verkställande direktö
ren och finansdirektören. 

SaMMandrag av StyrelSenS 
Möten under 2006  

Styrelsen har haft tio möten. Vid varje 
möte har man behandlat ärenden såsom 
affärsläget och finansiell rapportering. 
Under 2006 ledde dessa till justeringar 
av framtidsutsikterna. 

Revisionsutskottet och ersättnings
utskottet har löpande redogjort för de 
aktiviteter som sker inom respektive ut
skott. Revisionsutskottet har haft möten 
och fört diskussioner med de externa 
revisorerna, framför allt i anslutning till 
kvartalsrapporteringen. 

Under 2006 har ersättningsutskottet 
bland annat redogjort för beredande av 
bonusprogram för samtliga anställda 
samt en översyn av pensionsvillkoren för 
ledande befattningshavare. Beslut fatta
des även om upphandling av försäkrings
mäklartjänster. 

De externa revisorerna har under 
året deltagit vid ett styrelsemöte för att 
träffa hela styrelsen och beskriva samt 
redogöra för slutsatserna av revisionen. 

Övriga större frågor som behandlats 
i styrelsen summeras som följer:

 Styrelsen har fått en genomgång av 
utförd leverantörsutvärdering av företa
gets rutiner, processer och risker samt 
resultatet av den kvalitetsrevision detta 
utmynnade i.

Styrelsen har antagit en ny arbets
ordning, liksom instruktion för verk
ställande direktören. Följande policys 
antogs: attestinstruktion, policy för 
hantering av finansiella risker, kommu
nikationspolicy, Investor Relations 
policy, insiderpolicy, pensionspolicy. 

Beslut fattades om en uppgradering 
av affärssystemet, varvid styrelsens ord
förande som även sitter i styrelsen för 
leverantören IBS, inte deltog i beslutet. 

Styrelsen godkände ett projekt för 

att dokumentera väsentliga processer i 
bolaget, som ett underlag till styrelsens 
rapport om intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen, vilket sedan 
följts av revisionsutskottet. 

Ett styrelsesammanträde hölls under 
hösten i Sydkorea och var inriktat på 
att penetrera affärsläget, för att därefter 
diskutera och analysera Micronics 
strategi. Under strategigenomgången 
presenterades marknadssituationen samt 
konkurrent och teknologianalyser för 
de olika affärsenheterna. En genom
gång av eftermarknaden presenterades. 
Presentationerna följdes av diskussioner 
för att identifiera risker i den strategiska 
planen, varefter en handlingsplan for
mulerades. 

Styrelsen gav verkställande direktö
ren i uppdrag att genomföra ett åtgärds
program för kostnadsreduktioner, om
fattande personalreduceringar samt en 
minskning av konsulter och inhyrd 
personal i Sverige.

Budgeten för 2007 presenterades och 
fastställdes. 

utvärdering av 
StyrelSenS arbete

Styrelsen utvärderar, i enlighet med vad 
som fastställts i styrelsens arbetsordning, 
fortlöpande sitt arbete genom såväl 
 öppna diskussioner sinsemellan som 
 genom att anlita extern konsulthjälp. 
Resultatet av den externa utvärderingen 
lämnas till valberedningen.

reviSionSutSkott

Styrelsen utser årligen inom sig ett 
revisionsutskott. Revisionsutskottet ska 
enligt beslut bestå av tre i bolaget inte 
anställda styrelseledamöter. En majoritet 
av dessa ledamöter ska vara oberoende 
i förhållande till bolaget och bolags
ledningen. Minst en av ledamöterna ska 
dessutom vara oberoende i förhållande 
till bolagets större aktieägare. 

Revisionsutskottet utgörs sedan det 
 konstituerande styrelsesammanträdet 
den 30 mars 2006 av Lars Öjefors 
(ordförande), Jörgen Centerman och 
 Christer Zetterberg. Samtliga tre leda
möter i revisionsutskottet betraktas som 
oberoende. 

Revisionsutskottet är en handläg
gande/rådgivande del av styrelsen och 
fråntar inte något ansvar från styrelsen 
som helhet. Revisionsutskottets uppgift 
är att säkerställa att kvaliteten i bolagets 
redovisning, rapportering och intern 
kontroll är hög. Utskottet ska fungera 
som huvudkontakt med bolagets revi
sorer och fortlöpande träffa dessa för att 
informera sig om revisionens inriktning 
och diskutera synen på bolagets risker. 

Revisionsutskottet övervakar bola
gets interna och externa rapportering 
genom att bland annat förbereda styrel
sens godkännande av externa finansiella 
rapporter. 

Revisionsutskottet biträder valbered
ningen vid framtagandet av förslag till 
revisorer och arvodering av revisions
insatsen och revisionsutskottet ska också 
utvärdera revisionsinsatsen. 

Revisionsutskottet ska också fast
ställa riktlinjer för vilka andra tjänster 
än revision som bolaget får upphandla 
av bolagets revisorer. Under 2006 har 
revisionsutskottet givit de externa revi
sorerna i uppdrag att utvärdera bolagets 
attestinstruktion. 

Revisionsutskottet har även beslutat 
om en process för att kartlägga den 
 interna kontrollen avseende den finan
siella rapporteringen inom bolaget. 
Denna process biträds delvis av konsul
ter från revisionsfirman.

Revisionsutskottet har haft sex sam
manträden.

erSättningSutSkott

Styrelsen utser årligen vid det konstitue
rande styrelsesammanträdet i anslutning 
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till årsstämman ett ersättningsutskott. 
Ersättningsutskottet ska bestå av styrel
sens ordförande samt ytterligare två 
i förhållande till bolaget och bolagsled
ningen oberoende styrelseledamöter. 

Ersättningsutskottet utgörs sedan 
den 30 mars 2006 av Lars Nyberg 
 (ordförande), Lena Treschow Torell och 
 Göran Malm. Majoriteten av ledamö
terna i ersättningsutskottet betraktas 
som oberoende. 

Ersättningsutskottet är en hand
läggande/rådgivande del av styrelsen 
och fråntar inte något ansvar från sty
relsen som helhet. Ersättningsutskottet 
ska bereda frågor om ersättning och 
andra anställningsvillkor för verkstäl
lande direktören och övriga i bolags
ledningen. Utskottets huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att föreslå samt efter 
styrelsens godkännande förhandla lön, 
andra ersättningar samt övriga anställ
ningsvillkor för verkställande direktör. 
Utskottet ska även arbeta fram förslag 
till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen 
som är marknadsmässiga och stödjer 
bolagets mål. 

Det är också ersättningsutskottets 
uppgift att åt styrelsen bereda förslag 
till incitamentsprogram i form av till 
exempel optionsprogram. Under 2006 
har ersättningsutskottet särskilt tittat på 
en anpassning av pensionsvillkoren för 
ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet har haft två 
sammanträden samt därutöver ett antal 
underhandskontakter. 

erSättning och övriga 
anStällningSvillkor för 
bolagSledningen

Ersättningar till verkställande direk
tören samt andra ledande befattnings
havare, som tillsammans med verkstäl
lande direktör utgör koncernledningen, 
föreslås av ersättningsutskottet och 

 utgörs av grundlön, rörlig lön, pension 
samt andra förmåner. 

Verkställande direktören får en 
månatlig ersättning, vilken disponeras 
fritt i form av till exempel kontant lön 
och till erläggande av pensionspremier. 
Några andra pensionsförpliktelser gent
emot verkställande direktör finns inte. 
Den överenskomna pensionsåldern för 
verkställande direktör är 60 år.

Anställningsavtalet med verkstäl
lande direktör löper med sex månaders 
ömsesidig uppsägningstid. Verkstäl
lande direktören är berättigad till 18 
månaders avgångsvederlag vid entledi
gande från uppdraget som verkställande 
direktör. I de fall avgångsvederlag 
skulle utbetalas utgår inga andra för
måner.

Anställningsavtalen med finans
direktör, teknisk direktör samt försälj
ningsdirektör löper med nio månaders 
uppsägningstid vid uppsägning från 
bolagets sida. Vid uppsägning från 
 bolagets sida utgår efter uppsägnings
tiden tolv månaders avgångsvederlag. 
I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas 
utgår inga andra förmåner. 

Under 2006 har ersättningsutskottet, 
med externt biträde, gjort en översyn av 
pensionsvillkoren för ledande befatt
ningshavare.

 Se sidan 36 för sammansättningen 
av bolagsledningen. I samband med en 
omorganisation den 1 januari 2007 har 
sammansättningen av bolagsledningen 
förändrats något jämfört med presenta
tionen på sidan 36. Nuvarande bolags
ledning består av CarlJohan Blomberg, 
Kjell Bohlin, Tomas Carlsson, Jonas 
Hasselberg, Sven Löfquist, Charlott 
Samuelsson, Ulf Sundström och Johan 
Åman. 

För fullständig information om 
ersättningen till verkställande direktör 
samt andra ledande befattningshavare 
under 2006, se not 11 på sidan 56.

reviSion 

Vid årsstämman 2006 utsågs revisions
företaget KPMG Bohlins AB till revisor. 
KPMG utsåg i samband därmed aukto
riserade revisorn Anders Malmeby som 
huvudansvarig för revisionen inom 
 koncernen. KPMG är valda för tiden 
 intill årsstämman 2010. 

Bolagets revisor genomför på 
uppdrag av styrelsen en översiktlig 
granskning av samtliga kvartalsrappor
ter i enlighet med rekommendationer 
utfärdade av FAR SRS, föreningen för 
revisionsbyråbranschen. 

Övrig lagstadgad revision av års
redovisningen, koncernredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning 
utförs i enlighet med god revisionssed 
i Sverige. Revisorerna träffar årligen 
styrelsen i dess helhet. I samband med 
fastställandet av bolagets kvartalsrap
porter träffar de externa revisorerna 
revisionsutskottet.

finanSiell rapportering 
till StyrelSen

Enligt styrelsens arbetsordning ska sty
relsen fastställa vilka rapporter som ska 
tas fram för att styrelsen fortlöpande ska 
kunna följa bolagets utveckling. Styrel
sen erhåller varje månad en rapport över 
bland annat bolagets resultat och finan
siella ställning. Till rapporten fogas även 
verkställande direktörens kommentarer 
om utvecklingen. Styrelsen tar del av 
 såväl delårsrapporter som årsredovis
ningen innan dessa publiceras. 

Kvaliteten i den finansiella rappor
teringen utvärderas främst genom 
revisionsutskottet. Revisionutskottet 
har regelbundna möten med finans
direktören och bolagets externa revisorer 
då man diskuterar väsentliga frågeställ
ningar inom redovisningsområdet. 

Revisionsutskottet tar del av delårs
rapporter innan dessa går till hela 
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 styrelsen för att med finansdirektören 
och de externa revisorerna gå igenom 
särskilt väsentliga och materiella frågor. 

Vissa möten mellan revisionsutskot
tet och de externa revisorerna sker också 
utan närvaro av anställda i bolaget. Revi
sionsutskottet avrapporterar löpande 
sina iakttagelser till styrelsen. Styrelsen 
följer också upp att verkställande direk
tören formar en organisation med till
räckliga resurser och kompetenser inom 
ekonomifunktionen.  

extern finanSiell inforMation

I enlighet med den policy för Investor 
Relations verksamheten, som antagits av 
styrelsen, lämnar bolaget löpande infor
mation om den finansiella ställningen. 

Den information som lämnas består 
av kvartalsvisa delårsrapporter, bok
slutsrapport och årsredovisning samt 
pressmeddelande i samband med större 
order eller andra väsentliga händelser. 
I samband med att delårsrapporter och 
bokslutsrapport offentliggörs hålls även 
presentationer och/eller telefonkonfe
renser för analytiker, investerare och 
media. Företagsledningen träffar även 
löpande under årets analytiker och 
investerare på flera platser i världen. 
I samband med mässor och seminarier 
ges tillfälle för media att träffa bolagets 
representanter. 

Styrelsen antar årligen en kommu
nikationspolicy, där det fastställs hur 
kommunikationen ska ske och vilka 
som kan företräda bolaget i olika frågor.

All information som distribueras via 
pressmeddelanden finns även tillgänglig 
på bolagets webbplats, liksom annan 
information som bedöms vara värdefull 
för intressenter.

StyrelSenS rapport oM 
intern kontroll avSeende den 
finanSiella rapporteringen 2006

InlednIng

Styrelsen ansvarar enligt den svenska 
aktiebolagslagen och Svensk kod för 
bolagsstyrning (Bolagskoden) för den 
interna kontrollen. Denna rapport har 
upprättats av styrelsen i enlighet med 
Bolagskoden och den vägledning som 
framtagits av FAR SRS och Svenskt 
Näringsliv, och avser den interna kontrol
len gällande den finansiella rapporte
ringen.

Micronics arbete med intern kontroll 
tar sin utgångspunkt från det etablerade 
ramverket Internal Control – Integrated 
Framework, ”COSO” *, som beskriver 
den interna kontrollen uppdelad på 
de fem komponenterna kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt 
uppföljning. COSO definierar intern 
kontroll enligt följande: 

Intern kontroll är en process som 
påverkas av styrelsen, bolagsledningen 
och annan personal, och som utformats 
för att ge en rimlig försäkran om att 
bolagets mål uppnås inom följande 
kategorier:

•  Ändamålsenlig och effektiv verksam
het

• Tillförlitlig finansiell rapportering
•  Efterlevnad av tillämpliga lagar och 

förordningar.

I beskrivningen nedan behandlas pri
märt de delar av den interna kontrollen 
som har med kategorin finansiell rappor
tering att göra.

BeSKRIVnIng

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen avse
ende den finansiella rapporteringen är 
kontrollmiljön där organisation, besluts

vägar, befogenheter och ansvar liksom 
den kultur som finns i företaget och som 
uttrycks i form av interna policys och 
riktlinjer utgör olika beståndsdelar. 

Micronics verksamhet bedrivs 
huvudsakligen vid ett driftsställe och 
bedöms vara av en begränsad komplexi
tet även om produkterna är högtekno
logiska. Detta leder i sin tur till att 
organisationen är enkel och överblick
bar i sin struktur. Under året har ett 
arbete pågått att se över organisationen 
för att under rådande marknadsläge 
öka effektiviteten. Detta har resulterat 
i en organisationsförändring från den 
1 januari 2007. 

Styrande dokument finns upprät
tade i form av arbetsordningar för 
styrelsen och styrelsens revisionsutskott 
och instruktion för den verkställande 
direktören. Styrelsen har också fastställt 
riktlinjer när det gäller den externa rap
porteringen av finansiell information. 
Instruktioner för attesträtt fastställs av 
styrelsen, redovisnings och rapporte
ringsinstruktioner fastställs av företags
ledningen.

Styrelsen och företagsledningen har 
bedömt att det är betydelsefullt med 
en snabb och korrekt rapportering och 
därigenom en stark ekonomifunktion. 
Bemanning och utbildningsnivå på 
ekonomifunktionen följs löpande av 
företagsledningen. 

Styrelsen har under 2006 initierat ett 
särskilt projekt för att stödja och vidare
utveckla arbetet inom området intern 
kontroll. Arbetet fortsätter som en del i 
förvaltningen under 2007.

RISKBedömnIng

Bolaget har processer för riskbedömning 
och riskhantering på plats för att säker
ställa att de risker som bolaget identifie
rat hanteras inom de ramar som ytterst 
fastställs av styrelsen. 

Företagsledningen analyserar fort

*)   Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commisssion
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löpande verksamhetens affärsprocesser 
för utvärdering av effektivitet och risker. 
I detta arbete ingår att identifiera risker 
för felaktigheter i den finansiella rappor
teringen. Även företagets stödprocesser, 
inklusive bokslutsprocessen analyseras. 
De mest kritiska affärsprocesserna 
samt de absolut största värdena, såväl 
tillgångar som affärs och produkt
utveckling, finns i det svenska moder
bolaget. Dessutom sker merparten av 
försäljningen i moderbolaget. Processer 
av särskild vikt för Micronic (”kritiska 
processer”) avser försäljning, utveckling, 
tillverkning, bokslut och IT.

Riskerna för fel i den finansiella rap
porteringen sammanställs och diskute
ras i revisionsutskottet. En behandling 
av riskområden görs även i styrelsen och 
då närmast kopplat till diskussion och 
fastställande av strategi och mål.

KontRollaKtIVIteteR

De risker som identifierats avseende den 
finansiella rapporteringen hanteras 
 genom ett antal identifierade kontroll
åtgärder i verksamhetens processer. 
Många av processerna är dokumenterade 
och uppdateras och förbättras löpande 
eller är planerade att dokumenteras 
 under 2007. Verksamhetens art gör att 
varje extern affär följs noggrant och 
ekonomiavdelningen har djup insikt 
i processen. I kontrollstrukturen ingår 
också bland annat fastställda befogen
heter, arbetsfördelning samt ledningens 
månatliga genomgång av finansiell infor
mation.

InfoRmatIon och KommunIKatIon

Micronic har informations och kom
munikationsvägar som syftar till att 
främja fullständighet och riktighet i den 
finansiella rapporteringen. Detta säker
ställs genom att styrande dokument 
i form av interna policys, riktlinjer och 
instruktioner avseende den finansiella 

rapporteringen gjorts tillgängliga och 
kända för berörd personal via företagets 
intranät samt möten med personalen. 

Personal från huvudkontoret besö
ker regelbundet dotterbolagen. Det 
omvända gäller också, personal från 
dotterbolagen besöker huvudkontoret 
för att ytterligare öka kännedomen om 
koncernens processer och målsättningar 
samtidigt som ett informations och 
erfarenhetsutbyte sker.

uppföljnIng

Information om hur den interna kontrol
len fungerar följs i ledningens arbete. 
Ett av verktygen för uppföljning är själv
utvärderingar av de kritiska processerna. 
Genomgångar sker över ett antal år 
 enligt en fastlagd plan som startats 
 under 2006. Planen kommer att ses över 
årligen för att identifiera om nya priori
teringar ska göras. Berörd personal går 
igenom hur processen har fungerat ut
ifrån identifierade risker och kontroll
aktiviteter. 

En annan del i uppföljningen 
är ekonomiavdelningens besök hos 
dotterbolagen där genomgång sker av 
processer, dokumentation av kontroll
aktiviteter och efterlevnad av koncern
gemensamma policys och riktlinjer. 

Styrelsen fastställer och följer den 
utvärderingsprocess som sker bland 
annat i form av självutvärderingar och 
interna besök. 

Revisionsutskottet har löpande 
kontakt med de externa revisorerna 
och tar del av de externa revisorernas 
genomgångar och synpunkter, vilket 
även detta bidrar till styrelsens samlade 
bild av den interna kontrollen.

Styrelsen får månatligen ekonomiska 
rapporter och vid varje styrelsesamman
träde behandlas bolagets och koncer
nens ekonomiska situation. Revisions
utskottet har inför de styrelsemöten då 
delårsrapporter fastställs analyserat och 

bedömt den ekonomiska informationen 
innan de fastställs av styrelsen. 

uttalande

Intern granskningsfunktion

Mot bakgrund av processer och struktur 
i enlighet med ovan, har styrelsen inte 
bedömt det som ändamålsenligt att 
 etablera en särskild granskningsfunktion 
– internrevision.




