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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

MICRONICS BOLAGSSTYRNING 

Micronic tillämpar Svensk kod för bolags-
styrning (Koden) sedan införandet den  
juli  och har anpassat bolagsstyrningen 
i takt med att Koden reviderats. Bolags-
styrningen inom Micronic är organiserad 
enligt modellen nedan. Förutom externa 
regelverk fi nns interna regelverk som utgör 
grunden för en god styrning av verksam-
heten. Exempel på interna regler som ut-
formats för att eff ektivisera och stärka kon-
trollen är arbetsordningar för styrelse och 
VD, attestpolicy, fi nanspolicy samt kom-
munikations- och investor relations policy.

Denna bolagsstyrningrapport med 
styrelsens rapport om intern kontroll av-

seende den finansiella rapporteringen ut-
gör inte en del av den formella årsredovis-
ningen och har inte granskats av bolagets 
revisorer. Information om bolagsstyrningen 
inom Micronic finns på webbplatsen 
www.micronic.se, där även dokument som 
bolagsordning, kallelser till, och protokoll 
från, bolagsstämmor återfinns.

REGELVERK FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen i Micronic baseras på 
svensk lagstiftning, som till exempel 
Aktiebolags lagen, Koden och NASDAQ 
OMX Stockholms regelverk för emitten-
ter. Därtill kommer svensk och internatio-
nell redovisningslagstiftning som säker-

ställer att den fi nansiella redovisningen 
och rapporteringen uppfyller ställda krav. 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har 
inrättats för att vårda och utveckla den 
svenska koden för bolagsstyrning. På webb-
platsen www.bolagsstyrningskollegiet.se 
finns aktuell information inom området 
bolagsstyrning.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KODEN

Micronic följer Koden utan undantag. 

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är enligt aktiebolagslagen 
bolagets högsta beslutande organ. Vid 
bolagets ordinarie bolagsstämma, års-
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Väl fungerande principer för bolagsstyrning är viktiga för att på ett effektivt och kontrollerat 
sätt leda verksamheten i enlighet med bolagets strategi mot uttalade affärsmål. Bolagsstyrningen 
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kapitalmarknad och andra intressenter.
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stämman, fastställs resultat- och balans-
räkningar. Styrelse och i förekommande 
fall revisorer väljs och arvoden fastställs. 
Andra lagstadgade eller av Koden före-
skrivna ärenden behandlas. Väsentliga 
beslut som fattas på bolagsstämman 
off entliggörs genom pressmeddelande 
direkt efter stämman och protokollet från 
stämman publiceras på Micronics webb-
plats, www.micronic.se.

ÅRSSTÄMMA 2009

Årsstämman  hölls onsdagen den 
 april  i Täby. Vid stämman var  
() procent av rösterna representerade. 

ÅRSSTÄMMA 2010

Årsstämman  hålls måndagen den 
 april , kl . på Näsby Slott, 
Djursholmsvägen , Täby. Lokal: 
Galleriet. Kallelse införs senast fyra veckor 
före stämman i Svenska Dagbladet samt 
pub liceras på Post- och Inrikes Tidningars 
webbplats. Kallelsen fi nns även på 
Micronics webbplats www.micronic.se.

VALBEREDNING 

Årsstämman beslutar hur valberedningen 
ska utses. Vid årsstämman  beslutades 
att valberedningen ska bestå av fyra leda-
möter utsedda av de per utgången av au-
gusti månad fyra största aktieägarna samt 
av styrelsens ordförande, totalt fem leda-
möter. Valberednings uppgift är att ta 
fram underlag för beslut av bolagsstäm-
man och att presentera förslag till stämmo-

ordförande, styrelse, styrelseordförande 
samt revisorer vid årsstämman. 

I valberedningens uppgifter ingår också 
att föreslå arvoden till styrelseordförande, 
vice styrelseordförande samt övriga styrel-
seledamöter, styrelseutskott och revisorer. 
Ingen ersättning utgår för arbetet i valbe-
redningen.

Aktieägare har möjlighet att vända sig 
till valberedningen med förslag på leda-
möter till styrelsen för vidare utvärdering 
inom ramen för dess arbete. 

Valberedningen har inför årsstämman 
möten och löpande underhandskontakter. 
Som underlag för sina förslag bedömer val-
beredningen i vilken grad den nuvarande 
styrelsen uppfyller de krav som ställs på 
styrelsen till följd av bolagets situation och 
framtida inriktning. Valberedningen fast-
ställer vidare kravprofiler för eventuellt nya 
styrelseledamöter, som enligt dess bedöm-
ning behöver rekryteras, samt genomför en 
systematisk procedur för att söka kandida-
ter till sådana styrelseposter, varvid förslag 
som inkommit från aktie ägare beaktas. 
Valberedningens förslag offentliggörs i 
kallelsen till årsstämman samt på bolagets 
webbplats. På årsstämman redogör valbe-
redningen för sitt arbete.

Revisorer utses vart fjärde år. Revisions-
utskottet biträder valberedningen vid 
framtagandet av förslag till revisorer och 
arvodering av revisionsinsatsen. De nuva-
rande revisorerna valdes på årsstämman 
. Revisorsval ska ske vid årsstämman 
.

STYRELSE 

Styrelsen består sedan årsstämman  
av sex ledamöter utan suppleanter. Vid en 
extra bolagsstämma den  juli  valdes 
Rune Glavare till ordförande, Lena Tres-
chow Torell till vice ordförande samt Göran 
Malm, Magnus Lindquist, Åke Svensson 
och Patrik Tigerschiöld till ledamöter. 

Styrelsens sammansättning, samt huru-
vida respektive medlem är oberoende i 
förhållande till bolaget och dess ledning, 
respektive större aktieägare i bolaget, fram-
går av tabellen på sidan . 

Styrelsens ansvar fastställs i Aktiebolags-
lagen, men dess arbete styrs även av Koden 
och den av styrelsen årligen fastställda 
arbetsordningen. Arbetsordningen fast-
ställer fördelningen av styrelsens arbete 
mellan styrelsen och de utskott som styrel-
sen inrättar samt mellan styrelsen och 
verkställande direktören. Arbetsordningen 
fastställer även ramarna för den ekonomiska 
rapporteringen. 

Enligt gällande arbetsordning ska 
styrelsen bland annat: 
• besluta om en långsiktig strategi och 

därtill kopplad aff ärsplan och budget 
samt fastställa årsredovisning och andra 
externa rapporter, delårsrapporter, 
vik tigare policies och attestinstruktion

• utse verkställande direktör samt ut-
värdera VDs och operativa ledningens 
arbete

• fastställa regler för intern kontroll, årli-
gen följa upp hur den interna kontrollen 
fungerar och utvärdera nivån på den in-
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VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING1)

Namn Representerande Ägarandel per den 30 september 2009

Patrik Tigerschiöld Skanditek Industriförvaltning AB 38 %

Annika Andersson Fjärde AP-fonden 5 %

Peter Edwall Pharos Invest AS 3 %

Kerstin Stenberg Swedbank Robur 3 %

Rune Glavare Ordförande i Micronic –

1) Valberedning utsågs efter utgången av augusti månad. Därefter minskade Catella sitt ägande i Micronic och 
avstod sin rätt att utse ledamot till Valberedningen. Valberedningen tillsattes då med utgångspunkt från näst 
kommande aktieägare i storleksordning per den 30 september 2009.
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terna kontrollen avseende den fi nansiella 
rapporteringen samt årligen utvärdera 
behovet av internrevision

• besluta om större investeringar
• besluta om långtgående överenskommelser
• fastställa formerna och inriktningen för 

styrelsens arbete, bland annat genom 
att utse ett revisionsutskott och ett 
ersättningsutskott samt genom att ut-
värdera styrelsens arbete

• årligen följa upp att av stämman be-
slutade riktlinjer om ersättningen till 
ledande befattningshavare följts 

• årligen föreslå ersättningsriktlinjer till 
årsstämman.

STYRELSENS ORDFÖRANDE 

Styrelsens ordförande ansvarar för att leda 
styrelsens arbete samt för att styrelsen full-
gör sina åtaganden i enlighet med Aktie-
bolagslagen, Koden och styrelsens arbets-
ordning. Genom fortlöpande kontakter 
med verkställande direktören ska styrelsens 
ordförande följa företagets utveckling och 
säkerställa att styrelsen får ta del av den 
information som krävs för att styrelsen ska 
kunna fullfölja sitt åtagande. Styrelsens 
ordförande ska också företräda bolaget i 
ägarfrågor. 

Vid årsstämman den  april  valdes 
Lena Treschow Torell till styrelsens ord-

förande. Vid extra bolagsstämma den  juli 
 valdes Rune Glavare till styrelsens 
ordförande och Lena Treschow Torell till 
styrelsens vice ordförande.

ERSÄTTNING TILL STYRELSENS LEDAMÖTER 

Arvodet till styrelsens ledamöter bestämdes 
av  års årsstämma att uppgå till totalt 
   kronor för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma. Av det totala arvodet 
avser   kronor arvode till styrelsens 
ordförande,   kronor avser arvode 
till styrelsens vice ordförande och   
kronor avser arvode till var och en av övriga 
icke anställda ledamöter. Årsstämman be-
slutade därutöver att arvode för ledamöter 
med uppdrag i de av styrelsen inrättade 
utskotten ska utgå med   kronor per 
ledamot och uppdrag. 

STYRELSENS ARBETE 

Styrelsen har under  haft tjugo möten, 
varav två konstituerande möten i samband 
med årsstämman och den extra bolags-
stämman. Ett antal möten har varit så 
kallade per capsulam-möten, möten utan 
att samtliga ledamöter träff ats. Protokollen 
från styrelsemöten förs av bolagets fi nans-
direktör. 

För att effektivisera och fördjupa styrel-
sens arbete i vissa frågor finns två utskott, 

revisions- och ersättningsutskott. Utskot-
ten består av tre styrelseledamöter vardera. 
Styrelsens ordinarie möten förbereds av 
styrelsens ordförande tillsammans med 
bolagets verkställande direktör. Återkom-
mande ärenden vid varje ordinarie styrelse-
möte är uppdatering av affärsläget samt 
finansiell rapportering och uppföljning. 
I samband med varje styrelsemöte träffas 
även styrelsens ledamöter utan att verk-
ställande direktör deltar. Ordföranden 
ansvarar för att återkoppling till verk-
ställande direktör sker. 

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

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsen utvärderar, i enlighet med vad 
som fastställts i styrelsens arbetsordning, 
årligen sitt arbete.

SAMMANDRAG AV STYRELSENS MÖTEN 

UNDER 2009

Vid varje styrelsemöte behandlades ärenden 
som aff ärsläget och fi nansiell rapportering. 
Revisionsutskottet och ersättningsutskottet 

ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS 

SAMMANSÄTTNING OCH DELTAGANDE 

UNDER 2009

Namn Närvaro1)

Rune Glavare, ordförande 1/1 

Lena Treschow Torell 2/2

Åke Svensson 0/1

Göran Malm 1/1

Sigrun Hjelmquist 1/1

REVISIONSUTSKOTTETS 

SAMMANSÄTTNING OCH DELTAGANDE 

UNDER 2009

Namn Närvaro1)

Magnus Lindquist, ordförande 6/6

Rune Glavare 5/5

Patrik Tigerschiöld 2/5

Sigrun Hjelmquist 1/1

Åke Svensson 0/1
1)  Antal möten från årsstämman 2009 till dess års-

redovisningen fastställts.

1) Antal möten under 2009.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH DELTAGANDE UNDER 2009

 Avser perioden Funktion Närvaro Oberoende1) Invald

Rune Glavare 2/7 – 31/12 Ordförande 12/12 nej 2009

Lena Treschow Torell 1/1 – 31/12 Vice ordförande 20/20 ja 2004

Göran Malm 1/1 – 31/12 Ledamot 18/20 ja 2002

Magnus Lindquist 1/1 – 31/12 Ledamot 19/20 ja 2007

Åke Svensson 2/4 – 31/12 Ledamot 14/17 ja 2009

Patrik Tigerschiöld 2/7 – 31/12 Ledamot 10/12 nej 2009

Sigrun Hjelmquist 1/1 – 2/7 Ledamot 8/8 ja 2007

Sven Löfquist 1/1 – 2/7 Ledamot/VD 8/8 nej 1998

Jörgen Centerman 1/1 – 1/4 Ledamot 3/3 ja 2004

 
1) Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning respektive större aktieägare, i enlighet med kriterier 

i Koden.
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redogjorde för de aktiviteter som sker inom 
respektive utskott och förde fram beredda 
frågor för beslut. De externa revisorerna 
deltog under året vid ett styrelsemöte för 
att träff a hela styrelsen och beskriva samt 
redogöra för slutsatserna av revisionen. 

Frågor som behandlades vid styrelse-
mötena under , förutom löpande fi-
nansiella genomgångar, fastställande av 
delårsrapporter och uppdatering av aff ärs-
läget omfattade bland annat: 
• beslut om förvärv av MYDATA automa-

tion AB genom apportemission 
• genomgång av långsiktiga strategier för 

bolagets två aff ärsområden 
• tillsättandet av ny VD och koncernchef
• beslut om principer för ersättning till 

VDar i de utländska dotterbolagen
• fastställande av budget för  
• integrationsarbete mellan Micronic och 

MYDATA.

REVISIONSUTSKOTT

Styrelsen utser årligen ett revisionsutskott 
som består av tre i bolaget inte anställda 
styrelseledamöter. En majoritet av ledamö-
terna ska vara oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen. Minst en av 
ledamöterna ska dessutom vara oberoende 
i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Revisionsutskottet består sedan det 
konstituerande styrelsesammanträdet 
den  juli  av Magnus Lindquist 
(ordförande), Rune Glavare och Patrik 
Tigerschiöld. 

Revisionsutskottet har inte beslutande-
rätt. Dess främsta uppgift är att stödja 
styrelsen i att kvalitetssäkra den finansiella 
rapporteringen. Ansvaret omfattar intern-
kontroll, fortlöpande genomgångar av 
kritiska redovisningsfrågor och värderings-
frågor och att behandla bolagets externa 
finansiella rapporter inför styrelsens god-
kännande av dessa. Vid revisionsutskottets 
möten deltar bolagets finansdirektör och 
dess ekonomichef som föredragande.

Revisionsutskottet fungerar som huvud-
kontakt mot bolagets externa revisorer och 
träffar fortlöpande dessa, framför allt i an-
slutning till den kvartalsvisa delårsrappor-
teringen. Revisionsutskottet avrapporterar 
löpande sina iakttagelser till styrelsen. 
Revisionsutskottet ska också utvärdera 

revisionsinsatsen. Revisionsutskottet biträ-
der valberedningen vid framtagandet av 
förslag till revisorer och arvodering av 
revisionsinsatsen. Revisionsutskottet fast-
ställer riktlinjer för vilka andra tjänster än 
revision som bolaget får upphandla av bo-
lagets revisorer. Vissa möten mellan revi-
sionsutskottet och de externa revisorerna 
sker utan närvaro av anställda i bolaget. 

Revisionsutskottet följer bolagets interna 
arbete inför avgivandet av styrelsens rapport 
om intern kontroll avseende den finansiella 
rapporteringen. 

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Styrelsen utser årligen ett ersättningsut-
skott som består av tre i bolaget inte an-
ställda styrelseledamöter. 

Ersättningsutskottet utgörs sedan det 
konstituerande styrelsesammanträdet den 
 juli  av Rune Glavare (ordförande), 
Lena Treschow Torell och Åke Svensson. 
Fram till den  juli bestod ersättningsut-
skottet av Göran Malm, Lena Treschow 
Torell och Sigrun Hjelmquist.

Ersättningsutskottet har inte beslutande-
rätt. Dess främsta uppgift är att föreslå lön, 
andra ersättningar samt övriga anställnings-
villkor för bolagets verkställande direktör. 
Utskottet ska även arbeta fram förslag till 
principer för ersättning och andra anställ-
ningsvillkor för övriga ledande befattnings-
havare och dotterbolagschefer som är 
marknadsmässiga och stödjer bolagets 
mål. Det är också ersättningsutskottets 
uppgift att för styrelsen bereda förslag till 
incitamentsprogram. 

Ersättningsutskottet avrapporterar löp-
ande de frågor som behandlats till styrelsen. 

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH 

ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR 

MICRONICS KONCERNLEDNING

Årsstämman  fastställde principer för 
ersättningen till koncernledningen. För-
slag till principer för ersättning och andra 
anställningsvillkor för Micronics ledande 
befattningshavare bereds av ersättnings-
utskottet. Huvudprincipen är att erbjuda 
ledande befattningshavare marknadsmäs-
siga ersättningar och anställningsvillkor i 
övrigt. Faktorer som kompetens, erfaren-
het och prestation är väsentliga vid faststäl-

landet av ersättningsnivåer på individnivå. 
Den totala ersättningen ska utgöras av fast 
grundlön, rörlig lön, pensionsförmåner 
samt övriga förmåner. De principer som 
fastställdes för  skiljde sig inte väsent-
ligt från de som avsåg . 

För en mer utförlig redogörelse av de 
principer som gällt under  samt de som 
föreslås gälla för  hänvisas till förvalt-
ningsberättelsen samt noten  på sidorna 
 – . Ersättningsutskottet har en bere-
dande funktion att säkerställa efterlevnaden 
av de riktlinjer för ersättningar till ledande 
befattningshavare årsstämman fastställt.

LÖN OCH ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE 

BEFATTNINGSHAVARE

För fullständig information om den kost-
nadsförda ersättningen till verkställande 
direktör samt övriga ledande befattnings-
havare under , se not  på sidorna 
–. Ledningsgruppen presenteras på 
sidorna  – .

REVISION 

Bolagets revisorer väljs vid årsstämma för 
en period om fyra år. Vid årsstämman 
 utsågs revisionsföretaget KPMG till 
revisor. KPMG utsåg i samband därmed 
auktoriserade revisorn Anders Malmeby 
som huvudansvarig för revisionen inom 
koncernen. KPMG är valda för tiden intill 
årsstämman . 

Bolagets revisor genomför på uppdrag 
av styrelsen en översiktlig granskning av 
samtliga delårsrapporter. Granskningen 
sker i enlighet med Standard för översiktlig 
granskning (SÖG) , Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företagets valda revisor. 

Övrig lagstadgad revision av årsredo-
visningen, koncernredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utförs i enlighet 
med Revisionsstandard i Sverige (RS). 
Revisorerna träffar årligen styrelsen i dess 
helhet. I samband med fastställandet av 
bolagets delårsrapporter träffar de externa 
revisorerna revisionsutskottet. I samband 
med förvärvet av MYDATA automation 
AB har styrelsen beslutat utse KPMG till 
revisorer i MYDATA-koncernen fram till 
årsstämman .
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FINANSIELL RAPPORTERING TILL 

STYRELSEN

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen 
fastställa vilka rapporter som ska tas fram 
för att styrelsen fortlöpande ska kunna 
följa bolagets utveckling. Styrelsen behand-
lar såväl delårsrapporter som årsredovis-
ningen innan dessa publiceras. Kvaliteten 
i den fi nansiella rapporteringen utvärderas 
främst genom revisionsut skottet. Revisions-
utskottet har regelbundna möten med 
fi nansdirektören och bolagets externa 
revisorer för att diskutera väsent liga fråge-
ställningar inom redovisningsområdet. 
Revisionsutskottet tar del av delårsrappor-
ter för att med de externa revisorerna gå 
igenom särskilt väsentliga och materiella 
frågor innan dessa går till hela styrelsen.

EXTERN FINANSIELL INFORMATION

I enlighet med den policy för Investor 
Relations, som årligen antas av styrelsen, 
lämnar bolaget löpande information om 
den fi nansiella ställningen. Den information 
som lämnas består av kvartalsvisa delårs-
rapporter, bokslutsrapport och årsredo-
visning samt pressmeddelande i samband 
med större order eller andra väsentliga 
händelser. 

I samband med att delårsrapporter och 
bokslutsrapport offentliggörs hålls presen-
tationer för analytiker, investerare och 
media. Företagsledningen träffar löpande 
under året 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 kommunika-
tionspolicy, där det fastställs hur kommu-
nikationen ska ske och vilka som kan före-
träda bolaget i olika frågor.

All information som distribueras via 
pressmeddelanden finns även tillgänglig 
på bolagets webbplats, liksom annan infor-
mation som bedöms vara värdefull för 
bolagets intressenter, såsom en beskrivning 
av hur Micronic tillämpar Koden.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN 

KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA 

RAPPORTERINGEN 2009

INLEDNING

Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen 
och Koden för den interna kontrollen. 
Denna rapport har upprättats av styrelsen 
i enlighet med Koden och den vägledning 
som framtagits av FAR SRS och Svenskt 
Näringsliv och avser den interna kontrollen 
avseende den fi nansiella rapporteringen. 
Rapporten har inte granskats av bolagets 
revisorer.

Micronics arbete med intern kontroll 
utgår från ramverket COSO, som beskriver 
den interna kontrollen utifrån de fem kom-
ponenterna kontrollmiljö, riskbedömning, 
kontrollaktiviteter, information och kom-
munikation samt uppföljning. COSO 
definierar intern kontroll enligt följande: 

Intern kontroll är en process som på-
verkas av styrelsen, företagets ledning och 
annan personal, och som utformats för att 
ge en rimlig försäkran om att bolagets 
mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och 
effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell 
rapportering och efterlevnad av tillämpliga 
lagar och förordningar.

I beskrivningen som följer behandlas 
främst de delar av den interna kontrollen 
som avser den finansiella rapporteringen.

BESKRIVNING OCH KONTROLLMILJÖ

Basen för den interna kontrollen avseende 
den fi nansiella rapporteringen är kontroll-
miljön där organisation, beslutsvägar, 
befogenheter och ansvar samt den kultur 
som fi nns i företaget och som uttrycks i 
form av interna policies och riktlinjer utgör 
viktiga beståndsdelar. Gemensamma vär-
deringar skapar samsyn och stärker orga-
nisationen och på så sätt ökar eff ektiviteten 
och därmed även den interna kontrollen.

Under  har förvärv skett av 
MYDATA automation AB med verksamhet 
som skiljer sig åt från Micronics hittills-
varande verksamhet. Principer avseende 
intern kontroll och kontrollmiljö för den 
sedan  juli  nya koncernen har inte 
färdigställts. Det är ett arbete som framför 
allt kommer att påbörjas när verksamhe-
terna finns i gemensamma lokaler, har 
en gemensam ledningsorganisation samt 

gemensamt affärssystem. Den beskrivning 
som följer avser framför allt verksamheten 
inom Micronic som arbetat med dessa 
frågor på samma sätt sedan Koden infördes.
Verksamheten inom aff ärsområdet möns-
territare bedrivs till mycket stor del vid ett 
driftsställe och bedöms därmed vara av en 
begränsad komplexitet. Detta leder i sin 
tur till att organisationen är enkel och över-
blickbar i sin struktur. Styrande dokument 
fi nns upprättade i form av arbetsordningar 
för styrelsen och styrelsens revisionsutskott 
samt instruktion för den verkställande 
direktören. Styrelsen har också fastställt 
riktlinjer när det gäller den externa rappor-
teringen av fi nansiell information samt 
ett antal policys och instruktioner, såsom 
attestinstruktion. 

Styrelsen och företagsledningen har 
bedömt det betydelsefullt med snabb och 
korrekt rapportering och därmed ställt 
krav på en stark ekonomifunktion. Beman-
ning och kompetensnivå utvärderas av 
ledningen. En stark controllerverksamhet 
inom ekonomifunktionen säkerställer 
också att samtliga verksamheter utvärderas 
och effektiviseras. 

Arbetet med att utveckla området in-
tern kontroll genomförs enligt en flerårig 
plan som årligen uppdateras och godkänns 
av revisionsutskottet och styrelsen. 

Ansvaret för att skapa processer med 
hög grad av intern kontroll ligger på res-
pektive avdelningschef. Personal från 
respektive verksamhet deltar vid process-
genomgångar, som leds av ekonomifunk-
tionen, som ett led i att dokumentera och 
utvärdera väsentliga processer. 

RISKBEDÖMNING

Bolaget har processer för riskbedömning 
och riskhantering för att säkerställa att de 
risker som bolaget är utsatt för hanteras 
inom de ramar som ytterst fastställs av 
styrelsen.

Verksamhetens affärsprocesser utvärde-
ras med avseende på effektivitet och risker. 
I detta arbete ingår att identifiera risker 
för felaktigheter i den finansiella rapporte-
ringen. Även företagets stödprocesser, 
inklusive bokslutsprocessen analyseras. 
De mest kritiska affärsprocesserna samt 
de absolut största värdena, såväl tillgångar 
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som affärs- och produktutveckling, finns 
i det svenska moderbolaget. Det årliga 
arbetet med att utvärdera den interna 
kontrollen inleds med en övergripande 
risk bedömning, baserad på större balans- 
och resultatposter. Riskerna graderas och 
kopplas till processer. Processer som efter 
en sådan genomgång bedömts vara av sär-
skild vikt för Micronic omfattar utveckling, 
inköp, tillverkning, försäljning, installa-
tion, bokslut och IT. Även processerna för 
betalningar samt löner och pensioner har 
bedömts som väsentliga och därför om-
fattats av en utvärdering. Riskerna för fel 
i den finansiella rapporteringen samman-
ställs och diskuteras i revisionsutskottet. 
En genomgång av riskområden görs även 
i styrelsen och då framför allt kopplat till 
diskussioner och fastställande av strategi 
och mål. 

KONTROLLAKTIVITETER

De risker som identifi eras avseende den 
fi nansiella rapporteringen hanteras genom 
ett antal identifi erade kontrollåtgärder i 
verksamhetens processer. Många av pro-
cesserna är dokumenterade och uppdateras 
samt förbättras löpande. Verksamhetens 
art gör att varje större extern aff är följs 
noggrant och ekonomiavdelningen har 
djup insikt i processen. I kontrollstrukturen 
ingår också bland annat fastställda befo-
genheter, arbetsfördelning samt ledning-
ens månatliga genomgång av fi nansiell 
information. 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Micronic har informations- och kommu-
nikationsvägar som syftar till att främja 
fullständighet och riktighet i den fi nansiella 
rapporteringen. Detta säkerställs genom 
att styrande dokument i form av interna 
policies, riktlinjer och instruktioner avse-
ende den fi nansiella rapporteringen gjorts 
tillgängliga och kända för berörd personal 
via företagets intranät samt genom konti-
nuerliga informationsmöten med all 
personal. 

Personal från huvudkontoret besöker 
regelbundet dotterbolagen men också det 
omvända gäller. Personal från dotterbolagen 
besöker huvudkontoret för att ytterligare 
öka kunskapen om processer och målsätt-

ningar samtidigt som ett utbyte av infor-
mation och erfarenheter sker. 

UPPFÖLJNING

Styrelsen har fastställt att uppföljning av 
hur väl den interna kontrollen fungerar ska 
ske genom så kallade självutvärderingar av 
de kritiska processerna. Under  fast-
ställdes i revisionsutskottet en plan för 
hur genomgångar av de mest kritiska pro-
cesserna, med störst möjlig påverkan på 
bolagets fi nansiella ställning, ska ske över 
ett antal år. Planen ses årligen över för att 
identifi era eventuella förändringar, vilket 
kan leda till att nya prioriteringar görs. 
Efter en initial riskbedömning utifrån 
koncernens balans- och resultaträkning, 
fastställs vilka processer som ska dokumen-
teras och bedömas under året. Personal 
från ekonomifunktionen går tillsammans 
med berörda enheter igenom processen. 
Flödet dokumenteras och processens eff ek-
tivitet bedöms utifrån identifi erade risker 
och kontrollaktiviteter med hjälp av själv-
utvärdering. Självutvärdering innebär att 
personal inom respektive enhet utvärderar 
den dokumenterade processen och tar 
ställning till identifi erade risker och kon-
troller. Detta arbetssätt involverar personal 
ute i respektive verksamhetsområde och 
skapar på så sätt en bred förståelse för bety-
delsen av intern kontroll. Ansvaret för att 
utveckla processerna ligger kvar inom res-
pektive enhet. Under  slutfördes den 
initiala dokumentationen och självutvär-
deringen av samtliga de processer som 
bedömts som väsentliga. Därefter har, på 
uppdrag av styrelsen, extern utvärdering 
gjorts av några av de processer som utvär-
derats internt. Under  inleddes en 
förvaltningsfas, vilken omfattar såväl upp-
dateringar av dokumenterade processge-
nomgångar som utvärdering av de iakt-
tagelser som gjorts under såväl den interna 
som den externa utvärderingen.

Varje år ger styrelsen i uppdrag åt externa 
bedömare att utvärdera några av de proces-
ser som bolaget själv utvärderat. Under 
 har på så sätt processerna för utveck-
ling och IT utvärderats. Den externa ut-
värderingen har inte lett till några allvarliga 
anmärkningar, men till ett antal iakttagel-
ser och förslag till förbättringsmöjligheter. 

På grund av det pågående integrations-
arbetet med MYDATA har beslut fattats att 
under året inte uppdatera befintlig process-
dokumentation. Detta arbete kommer att 
påbörjas när integrationsarbetet genom-
förts och verksamheterna slagits samman i 
ett gemensamt affärssystem. Under  
har däremot åtgärder vidtagits för att in-
ternt utvärdera de förbättringsförslag som 
lämnats efter den externa processutvärde-
ringen och där så bedömts erforderligt har 
ytterligare kontrollaktiviteter införts och 
genomförts.

Styrelsen fastställer och följer genom 
revisionsutskottet den utvärderingsprocess 
som sker.

Revisionsutskottet har löpande kontakt 
med de externa revisorerna och tar del av 
de externa revisorernas genomgångar och 
synpunkter, vilket också bidrar till styrel-
sens samlade bild av den interna kontrollen. 

Revisionsutskottet har inför de styrelse-
möten då delårsrapporter fastställs analy-
serat och bedömt den finansiella informa-
tionen innan de fastställs av styrelsen. 

PLANERADE AKTIVITETER 2010

Förvärvet av MYDATA automation AB 
har under , för de fl esta enheter inom 
bolagen, inneburit ett intensivt arbete 
för att samordna respektive verksamhet. 
Under  kommer ett gemensamt aff ärs-
system att tas i drift, vilket kommer att 
underlätta utvecklingen mot mer likartade 
processer och uppföljning. En plan för hur 
internkontrollarbetet ska utföras framgent 
ska också fastställas. 

UTTALANDE 

Mot bakgrund av koncernens struktur 
samt hanteringen av risker i processer i 
enlighet med ovan, har styrelsen inte be-
dömt det som ändamålsenligt att etablera 
en särskild granskningsfunktion – intern 
revision.
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