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Inledning

Styrelsen ansvarar enligt den svenska
aktiebolagslagen och Svensk kod för
bolagsstyrning (Bolagskoden) för den
interna kontrollen. Denna rapport har
upprättats i enlighet med Bolags-
koden, avsnitt 3.7.2 och 3.7.3, och är
därmed avgränsad till intern kontroll
avseende den finansiella rapportering-
en. Denna rapport utgör inte del av de
formella årsredovisningshandlingarna.

Bolagets interna kontroll tar sin
utgångspunkt från det etablerade ram-
verket Internal Control – Integrated
Framework, ”COSO”, som beskriver
den interna kontrollen uppdelad på de
fem så kallade komponenterna Kontroll-
miljö, Riskbedömning, Kontrollakti-
viteter, Information och kommunika-
tion samt Uppföljning.

De mest kritiska affärsprocesserna
samt de absolut största värdena – såväl
tillgångar och försäljning som affärs-
och produktutveckling – finns i det
svenska moderbolaget. De väsentliga
och mest kritiska delarna av verksam-
heten bedrivs huvudsakligen på ett
driftsställe och bedöms vara av en 
hanterbar komplexitet. 

BESKRIVNING

Kontrollmiljö

Basen för den interna kontrollen avse-
ende den finansiella rapporteringen
utgörs av kontrollmiljön med organi-
sation, beslutsvägar, befogenheter och
ansvar som dokumenterats och kom-
municerats i styrande dokument såsom

interna policies och riktlinjer.
Styrelsen har fastlagt en instruktion

för den verkställande direktören, arbets-
ordningar dels mellan å ena sidan sty-
relsen och å den andra sidan den verk-
ställande direktören, dels för styrelsens
revisionsutskott samt instruktioner 
för attesträtt. Redovisnings- och rap-
porteringsinstruktioner fastläggs av
företagsledningen.

Mot bakgrund av att fastställda
policies, riktlinjer och instruktioner
anses tillgodose ett ändamålsenligt och
affärsmässigt beteende hos ansvariga
befattningshavare har styrelsen gjort
den bedömningen att ett särskilt och
övergripande dokument rörande en
uppförandekod (Code of Conduct)
utöver Bolagskoden inte behövs.

Riskbedömning

Bolaget tillämpar fortlöpande proces-
ser för riskbedömning och riskhante-
ring för att säkerställa att de risker
som bolaget är utsatt för hanteras
inom de ramar som fastställts.

Särskilda befattningshavare i före-
tagsledningen har ansvar för att 
fortlöpande analysera verksamhetens
affärsprocesser för utvärdering av effek-
tivitet och risker. Särskild befattnings-
havare i företagsledningen har ansvar
för att fortlöpande se över att endast
vederbörligen godkända affärstrans-
aktioner genomförs i enlighet med av
styrelsen fastställda attestinstruktioner
samt att dessa transaktioner blir 
korrekt hanterade i de finansiella 
rapporterna.

Kontrollaktiviteter

De risker som identifierats avseende
den finansiella rapporteringen åter-
speglas i hur bolaget organiserat sig
för att kunna verkställa och följa poli-
cies och instruktioner. Kraven enligt
IFRS (International Financial Reporting
Standards) har bolaget under det
gångna räkenskapsåret hanterat genom 
fortlöpande utbildningsinsatser för
berörd personal. Tolkningar av IFRS-
standarder följs fortlöpande upp. Före
avgivande av bolagets delårsrapporter,
vilka granskas av de externa revisorer-
na, förs även en direkt dialog mellan
de externa revisorerna och styrelsens
revisionsutskott. En särskild gransk-
ning av bolagets försäljningsprocess
genomförs av revisionsutskottet och
avses bli avslutad under 2006.

Information och kommunikation

Bolaget har infört informations- och
kommunikationsvägar som syftar till
att främja fullständighet och riktighet
i den finansiella rapporteringen. Detta
säkerställs genom att styrande doku-
ment i form av interna policies, rikt-
linjer och instruktioner avseende den
finansiella rapporteringen gjorts till-
gängliga och kända för berörd personal.

Uppföljning

Bolaget ser fortlöpande över styrande
dokument i form av interna policies,
riktlinjer och instruktioner samt effek-
tiviteten i kontrollstrukturerna. Ett 
av verktygen för detta är självutvärde-
ringar, vilket hanteras via en särskild
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programvara som följer COSO. Upp-
följning sker vidare av bolagets infor-
mations- och kommunikationsvägar
med avsikt att säkerställa att dessa är
ändamålsenliga avseende den finansiel-
la rapporteringen. Revisionsutskottet
följer upp fullständighet avseende upp-
lysningsskyldigheten i de finansiella
rapporterna. Den fortlöpande analysen
av verksamhetens affärsprocesser för
utvärdering av effektivitet och risker
ligger till grund för framtagande
och/eller uppdatering av policies,
riktlinjer och instruktioner, vilka 
årligen fastställs av styrelsen. 

Styrelsen erhåller månatligen ekono-
miska rapporter och vid varje styrelse-
sammanträde behandlas bolagets och
koncernens ekonomiska situation. Den
kvartalsvisa finansiella rapporteringen
granskas av bolagets externa revisorer.
Verksamhetens kritiska affärsprocesser
och legala struktur bedöms vara av
hanterbar komplexitet.

Mot bakgrund av ovanstående har
styrelsen bedömt det ej nödvändigt 
att organisera en särskild gransknings-
funktion – internrevision – för att
säkerställa riktigheten av den finansi-
ella rapporteringen.

Uttalande 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning
har, i ett uttalande den 15 december
2005, konstaterat att det finns omstän-
digheter som försvårar för svenska
bolag att följa punkt 3.7.2 i Bolags-
koden för 2005. 

I linje med deras uttalande, har 
styrelsen i Micronic beslutat att inte
lämna något uttalande angående hur
väl den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen fungerat. 

Stockholm den 13 februari 2006.
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