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Frågor 



10. Revisionsutskott, finansiell rapportering och IK

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll och formaliserade 
rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och 
intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är upprättad i 
överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga 
krav på noterade bolag.

10.1 Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott som ska bestå av minst tre 
styrelseledamöter. Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara 
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en 

åledamot av utskottet ska vara oberoende i förhållande till bolagets större 
ägare. Styrelseledamot som ingår i bolagsledningen ska inte vara 
ledamot av utskottet.

Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra 
revisionsutskottets uppgifter, förutsatt att styrelseledamot som ingår i 
bolagsledningen inte deltar i arbetet.



10. Revisionsutskott, finansiell rapportering och IK

10.2 Revisionsutskottet ska

• svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkrasvara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra 
bolagets finansiella rapportering, 7)

• fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens 
inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan deninriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den
externa och interna revisionen och synen på bolagets risker,  

• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får
upphandla av bolagets revisorupphandla av bolagets revisor, 

• utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning om
resultatet av utvärderingen, samt 

ä f fö• biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och
arvodering av revisionsinsatsen.

7)7) Kvalitetssäkringen av bolagets finansiella rapportering sker normalt genom att utskottet behandlar alla 
kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som bolaget lämnar. Det förutsätts att utskottet 
bl.a. behandlar frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäkerhet i redovisade värden, ej 
korrigerade felaktigheter, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar, 
eventuellt konstaterade oegentligheter och andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas e e tue t o state ade oege t g ete oc a d a ö å a de so på e a de a s e a appo te as
kvalitet. 



10. Revisionsutskott, finansiell rapportering och IK

10.3 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande 
direktören eller annan person från bolagsledningen, träffa bolagets 
revisor.

10.4 Styrelsen ska se till att bolagets halvårs- eller niomånadersrapport 
översiktligt granskas av bolagets revisoröversiktligt granskas av bolagets revisor.

10.5 Styrelsen ska årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i 
bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den 
finansiella rapporteringen. 

10.6 I bolag som inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska 
styrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och istyrelsen årligen utvärdera behovet av en sådan funktion och i 
beskrivningen av den interna kontrollen motivera sitt ställningstagande.



Erfarenheter från 2007 års bolagsstyrningsrapporter

Kollegiets årsrapport 2008 Rapportering om internKollegiets årsrapport 2008, Rapportering om intern 
kontroll 

Beskrivningen är typiskt sett på en sida
Rapportstrukturen följer i de flesta fall vad Svenskt 
Näringsliv och FAR SRS rekommenderat i sin vägledning, 
vilket underlättar för läsarenvilket underlättar för läsaren 
Var 3:e bolag har drivit särskilda projekt
16 bolag (15%) har ej korrekt tillämpat koden avseende 
ställningstagande gällande internrevision
Hur ser rapportambitionen ut ? [se årsrapporten]

Absolut viktigast är att beskrivningen kopplas till den egnaAbsolut viktigast är att beskrivningen kopplas till den egna 
verksamheten och de egna förhållandena. Öppenhet är ett 
nyckelord. Generiska beskrivningar tillför inget värde
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Definition, ramverk

Definition av intern kontroll (COSO)

Intern kontroll är en process som påverkas av  bolagets styrelse, 
ledning och annan personal och som utformats för att ge en rimligledning och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig 
försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande områden:

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet,
Tillförlitlig finansiell rapportering samt
Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

www.coso.org
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Intern kontroll som process. Beståndsdelarp

Kontrollmiljö

Kontroll-

Kontrollmiljö

Risk-
hantering

Fastställa 
mål

Kontroll
aktiviteter

Uppföljning
Information

och 
kommunikation
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VägledningVägledning

A) Studera best practice

B) Vä l d i f å

Fastställa 
mål

B) Vägledning från 
Svenskt Näringsliv och 
FAR SRS

mål

Ladda ner pdf från:

www.farsrs.se
www.svensktnaringsliv.se
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Aktuella lagändringar

R i i t k ttRevisionsutskott

8:e Direktivet ställer bl a krav på Revisionsutskott. p
Lagändringsförslag via SOU 2007:56

Detaljerad reglering av utskottets uppgifter
Minst en ledamot av utskottet skall vara oberoende av bolaget ochMinst en ledamot av utskottet skall vara oberoende av bolaget och 
ha redovisnings- eller revisionskompetens
Utskottets uppgifter kan fullgöras av hela styrelsen

fö t t f ll i t t å följ d t k it iom företaget uppfyller minst två av följande tre kriterier: 
i) medelantalet anställda < 250, ii) balansomslutning < EUR 43m, 
iii) nettoomsättning < EUR 50m

Kollegiets syn
Lagrådsremiss väntas under senare delen av november 2008
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Aktuella lagändringar, forts

U l i i t k t ll B l t i tUpplysningar om intern kontroll. Bolagsstyrningsrapport

Lagändringsförslag via Ds 2008:5Lagändringsförslag via Ds 2008:5 
Lagrådsremiss 2008-10-16. För noterade bolag gäller:

Årsredovisningens förvaltningsberättelsen skall innehålla en 
b l t i t i t b l t lt tt ätt f åbolagsstyrningsrapport, om inte bolaget valt att upprätta en från 
årsredovisningen skild bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapporten skall bland annat innehålla upplysningar om 
principer för bolagsstyrning (utöver lag) beskrivning av intern kontroll ochprinciper för bolagsstyrning (utöver lag), beskrivning av intern kontroll och 
riskhantering relaterad till den finansiella rapporteringen, information om 
vilka delar i tillämpad kod som bolaget avviker från och skälen för detta
Särskilda regler om offentliggörande inkl publicering på webbplatsSärskilda regler om offentliggörande inkl publicering på webbplats
Viss revisorsgranskning
Lagändringarna föreslås träda i kraft 2009-03-01

P iti
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Råd till Revisionsutskott

Fem frågor till revisorerna

Per Lundberg 2008‐10‐24Per Lundberg, 2008‐10‐24



• Finns det något mer som vi borde känna till?

• Vilket område känner ni störst bekymmer för?• Vilket område känner ni störst bekymmer för?

• Inom vilket område, störst skillnad i 
uppfattning mellan er och företagsledningen?

• Kvaliteten på info till styrelsen? Tillfyllest?• Kvaliteten på info till styrelsen? Tillfyllest?

• Hur bedömer ni styrelsens reaktion på 
informationen från företagsledningen? Agerar 
vi konstruktivt?

Källa: Arjay Miller, President Ford, 1980



Micronic 
Headquarters

Micronic in short
• Capital equipment supplier Headquarters• Capital equipment supplier   

of laser pattern generators 
and measurement systems 
to the electronics industry
- Market leader for advanced

display applications
- Strong market position for

packaging and multi-purposepackaging and multi purpose
applications 

- Established as key supplier
for semiconductor applications

• Micronic Laser Systems AB is• Micronic Laser Systems AB is
listed on the Stockholm Stock 
Exchange’s Nordic list, Small
Cap, Information technology 
under the symbol “MICR”

• Employees Q3, 2008: 387



The link between design 
and mass productionand mass production



Applications for Micronic’s products
Integrated CircuitsLCD Displays

Omega6080/6800Sigma7500

Electronic PackagingPrexision LRS15000

FPS5100

16

MMS15000



Installed base Q4, 2007

Japan
43%

Europe

Micronic´s headquarters

43%

Asia
44%

1%

Micronic K.K.

Micronic Far East Co

USA
12%

Micronic Inc.
Micronic Korea Co., Ltd.

Micronic Far East Co.



Micronic och Koden

• Beslut att följa koden från början

• Första rapport om internkontroll år 2005 (beskrivning)

• Från 2006 formell genomgång av viktiga processer



Årlig aktivitsplan

augusti Riskanalys samt val av inriktning för årets processutvärderingar

oktober-
b Kartläggning av de identifierade processerna; flöden, risker och kontrollernovember Kartläggning av de identifierade processerna; flöden, risker och kontroller

november-
december Analys och bedömning av ovanstående processer

December Revisionsutskott; avrapportering av årets genomgångar av intern kontroll

December Avrapportering till styrelsen av uppföljning av årets genomgångar samt 
kommentarer kring intern kontroll

januari Bolagsstyrningsrapport inkl Rapport över intern kontroll



Genomförd riskanalys
H=>10% H=Hög risk H=Hög risk H=Hög risk
10%>M>1% M=Medel risk M=Medel risk M=Medel risk
L<1% L=Låg risk L=Låg risk L=Låg risk

Väsentlig- Oegentlig-
Saldo hetsandel Väsentlighet Sannolikhet Konsekvens hetsrisk Total Risk

Namn
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 266 289 14%
Maskiner och inventarier 111 210 6%
Finansiella anläggningstillgångar 219 993 12%Finansiella anläggningstillgångar 219 993 12%
Lager och pågående arbeten 8 624 0%
Kundfordringar 357 691 19%
Övriga kortfristiga fordringar 242 928 13%
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 158 1%
Kortfristiga placeringar 76 052 4%
K h b k 0 0%Kassa och bank 0 0%
Totalt tillgångar 561 900 30%

1 870 845
Eget kapital
Avsättningar 1 025 252 55%
Långfristiga räntebärande skulder 4 536 0%
Övriga långfristiga skulder 271 798 15%
Kortfristiga räntebärande skulder 6 237 0%
Förskott från kunder 88 046 5%
Leverantörsskulder 138 035 7%
Övriga kortfristiga skulder 92 458 5%
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 776 1%Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 776 1%
Upptagning och garanti 178 778 10%
Totalt skulder och eget kapital 54 929 3%
Tillgångar - Skulder 1 870 845



Koppling risker processerKoppling risker - processer
Koppling av Riskanalys 1 mot affärsprocesserna

Balansräkning

m g
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Balansräkning
Tillgångar
10 Immateriella anläggningstillgångar
11 Byggnader och mark
12 Maskiner och inventarier12 Maskiner och inventarier
13 Finansiella anläggningstillgångar
14 Lager och pågående arbeten M-H X X X X
152 Kundfordringar
16 Övriga kortfristiga fordringar
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
18 K tf i ti l i18 Kortfristiga placeringar
19 Kassa och bank

Totalt tillgångar
Skulder
20 Eget kapital
22 Avsättningar
23 Långfristiga räntebärande skulder
24 Övriga långfristiga skulder
25 Kortfristiga räntebärande skulder
26 Förskott från kunder
27 Leverantörsskulder
28 Övriga kortfristiga skulder28 Övriga kortfristiga skulder
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
29 Upptagning och garanti

Totalt skulder och eget kapital



Kartläggning och utvärdering av 
processerprocesser 
• Genomgångna under 2006

– Produktionsprocessen 
B k l t– Bokslutsprocessen 

– Projekt, R&D 
– IT
– Övergripande beskrivning av intern kontrollÖvergripande beskrivning av intern kontroll

• Genomgångna under 2007
– Inköpsprocessen 

B l i– Betalningsprocesser 
– Försäljningsprocessen 

• Plan för 2008 
– Installationsprocessen
– Löner, pensioner samt övriga personalkostnader (ej identifierad i riskinventeringen, men 

stora belopp)
– Uppdatering R&D processen (projekt)– Uppdatering R&D processen (projekt)



Processgenomgångar

Tillvägagångssätt:

-Kartläggning av processen, inventering av risker 
och kontrollaktiviteter samt självutvärdering av 
kontrollaktiviteterkontrollaktiviteter

- Under 2008 extern utvärdering av två processer



Slutsatser

• Tar avsevärda resurser i anspråk

• Ger stöd för förbättring av kontrollaktiviteter

• Ökar förståelsen för intern kontroll i ”hela” företaget

• Ger stora möjligheter att effektivisera processer

• Effektiva och säkra processer stöder affärerna



Vad har de företag och organisationer gjort som arbetat 
d i t k t ll tif å K d ?med intern kontroll utifrån Koden?

Utbildat styrelser, ledning och medarbetare
Definierat mål och ambitioner
Kartlagt den interna kontrollen 

Vid b hVid behov:
Genomfört förbättringar utifrån prioritering av risker
Skapat rutiner för löpande uppföljningSkapat rutiner för löpande uppföljning
Skapat rutiner för rapportering
Internrevision och andra utvärderingsfunktioner i fokusg
Successivt vidgat till fler processer
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