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INLEDNING
Styrelsen ansvarar enligt den svenska 
aktiebolagslagen och Svensk kod för bo-
lagsstyrning för den interna kontrollen. 
Denna rapport har upprättats i enlighet 
med svensk kod för bolagsstyrning och 
är avgränsad till intern kontroll avse-
ende den finansiella rapporteringen. 

PÅGÅENDE ARBETEN OCH  
PLANERADE INITIATIV
Som en del i det kontinuerliga arbetet 
med att förbättra rapportering och 
uppföljning av Midsonas verksamhet 
uppgraderades koncernrapporterings-
systemet under 2013. Vidare anpassas 
de lokala ekonomisystemen löpande för 
att säkerställa ett optimalt utnyttjande.

BESKRIVNING
Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den 
interna kontrollen avseende den finan-
siella rapporteringen. En viktig del av 
kontrollmiljön är att beslutsvägar, befo-
genheter och ansvar är tydligt definie-
rade och kommunicerade mellan olika 
delar av organisationen samt att styran-
de dokument i form av interna policys, 
handböcker, riktlinjer och instruktioner 
finns. En viktig del i styrelsens arbete 
är därför att utarbeta och godkänna ett 
antal grundläggande policys, riktlinjer 
och ramverk. Dessa inkluderar styrel-
sens arbetsordning, VD-instruktion, 
regelverk beträffande investeringar, 
finanspolicy samt insiderpolicy. Syftet 
med dessa dokument är bland annat 
att skapa grunden för en god intern 
kontroll. Vidare arbetar styrelsen för 
att organisationsstrukturen ger tydliga 
roller, ansvar och processer som gynnar 
en effektiv hantering av verksamhetens 

risker och möjliggör måluppfyllelse. 
Som en del i ansvarsstrukturen ingår 
att styrelsen månatligen utvärderar 
verksamhetens prestationer och resultat 
genom ett ändamålsenligt rapportpaket 
innehållande resultat- och balansräk-
ningar, analyser av viktiga nyckeltal, 
kommentarer avseende affärsläget för 
respektive verksamhet samt kvartalsvis 
även prognoser för kommande perioder. 
Som ett led i att stärka den interna kon-
trollen har Midsona policys, regelverk 
och rutiner som ger en överskådlig bild 
inom ekonomiområdet. Detta är levan-
de dokument som uppdateras löpande 
och anpassas till förändringar inom 
Midsonas verksamhet. Utöver detta 
finns instruktioner som ger vägledning i 
det dagliga arbetet i organisationen. 

Riskbedömning
Midsona gör löpande en kartläggning av 
koncernens risker. Vid denna kartlägg-
ning identifieras ett antal resultaträk-
nings- och balansräkningsposter där 
risken för fel i den finansiella rappor-
teringen är förhöjd. Kring dessa risker 
arbetar företaget kontinuerligt med att 
förstärka kontrollerna. Vidare behandlas 
risker i särskilda forum, till exempel 
frågeställningar kopplade till förvärv.

Kontrollaktiviteter
Koncernens kontrollstruktur utformas 
för att hantera risker som styrelsen 
bedömer vara väsentliga för den interna 
kontrollen av den finansiella rapporte-
ringen. Syftet med kontrollaktiviteterna 
är att upptäcka, förebygga och rätta till 
felaktigheter och avvikelser i rapporte-
ringen. Kontrollaktiviteterna omfattar 
till exempel beslutsprocesser och 
beslutsordningar för väsentliga beslut, 

resultatanalyser och andra analytiska 
uppföljningar, avstämningar, invente-
ringar och kontroller i IT-system.

Information och Kommunikation
Bolagets styrande dokument i form av 
policys, riktlinjer och manualer hålls 
löpande uppdaterade och kommunice-
ras via relevanta kanaler, mail, interna 
möten och intranät.

Uppföljning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den 
information som bolagsledningen, 
revisionsutskottet samt revisorerna 
lämnar. Koncernchef och koncerneko-
nomi har månatliga genomgångar med 
respektive verksamhetschef angående 
den finansiella ställningen. Koncern-
ekonomi har också ett nära samarbete 
med dotterbolagscontrollers avseende 
bokslut och rapportering. Uppföljning 
och återkoppling kring eventuella av-
vikelser som uppkommer i de interna 
kontrollerna är en central del i intern-
kontrollarbetet.

Utvärdering av behovet av en särskild 
granskningsfunktion
Koncernen har idag inte någon särskild 
granskningsfunktion (internrevision). 
Mot bakgrund av den befintliga proces-
sen för självutvärdering samt objektiv 
testning av oberoende part anser sty-
relsen att det för närvarande inte finns 
behov av särskild granskningsfunktion 
för att utöva en väl fungerande uppfölj-
ning av den interna
kontrollen.
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