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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Swedbank AB (publ), org.nr 502017-7753
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Swedbank AB (publ) för räkenskapsåret 2016-01-01–
2016-12-31 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna
38–55. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 22–37 och 56–168 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och
lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Våra
uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna
38-55. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den
aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden
om dessa områden.
Bedömningar och uppskattningar avseende värdering
av lånefordringar
Redovisning och värdering av lånefordringar enligt gällande regelverk
i IAS 39 är ett komplext och viktigt område med stor påverkan på
Swedbanks verksamhet och finansiella rapportering. Företagsledningen gör betydande bedömningar och uppskattningar vid fastställandet av både tidpunkt och storlek på nedskrivningar av lånefordringar. Exempel på olika bedömningar och uppskattningar inkluderar
motpartens finansiella situation, förväntade framtida kassaflöden,
observerbara marknadspriser samt förväntade nettoförsäljnings
värden. Olika värderingsmodeller och antaganden kan resultera i
väsentliga skillnader i bedömning av kreditreserveringsbehov. Vidare
är de tillhörande upplysningskraven komplexa och beroende av data
av hög kvalitet.
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Per den 31 december 2016 uppgick utlåning till allmänheten till
1 507 247 miljoner SEK, med en reserv för sannolika förluster på
3 755 miljoner SEK. Givet utlåningens väsentliga andel av de totala
tillgångarna (representerar 70% av de totala tillgångarna) samt den
påverkan som den inneboende osäkerheten och subjektiviteten involverad i bedömningen av kreditreserveringsbehov ger, anser vi att
detta är ett särskilt betydelsefullt område i vår revision.
Se även redovisningsprinciper i not K2 och M1 avseende betydande bedömningar och uppskattningar och relaterade upplysningar
om kreditrisk i not K3 och M2.
Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslutande
utgjorts av:
• Vi har utvärderat att nyckelkontroller inom kreditreserveringsprocessen är ändamålsenligt utformade och effektivt fungerande; innefattande godkännande, registrering och övervakning av lån och
fordringar, utvärdering av metodik, indata samt antaganden som
används vid bedömning och beräkning av kreditreserveringsbehov.
• För nedskrivningar av lånefordringar som beräknas på individuell
basis har vi granskat ett urval av enskilda kreditengagemang i detalj
och utvärderat företagsledningens bedömning av återvinnings
värdet. Vi har granskat de antaganden som legat till grund för kreditreserveringsbehovet, vilket har inkluderat prognoser för framtida
kassaflöden, värdering av underliggande säkerheter samt uppskattningar av återvinning vid fallissemang. Vi har tillämpat professionella bedömningar vid urvalet av kreditengagemang för vår detaljerade granskning, där det lades en stor vikt vid exponering mot
sektorer med ökad osäkerhet för återbetalning i rådande marknadsförhållanden. Exempel på sektorer är oljerelaterade industrier samt
jordbruk och mjölkbönder i Sverige. För att kunna bilda oss en uppfattning om att reserveringsbehov identifierats vid rätt tidpunkt
har vi även granskat ett urval av lån som inte har identifierats för
reserveringsbehov av företagsledningen.
• Vi har, med hjälp av specialister, granskat ändamålsenligheten i de
underliggande modellerna, samt att antaganden och data som
använts för att beräkna kreditreserveringsbehovet för portföljerna
av lån med liknande kreditegenskaper är korrekta. Likaså har vi granskat modellerna, antagandena och data som har använts för kollektiv
nedskrivning för inträffade, men ej identifierade förlusthändelser.
• Slutligen har vi granskat fullständigheten och tillförlitligheten i upplysningarna hänförliga till kreditförlustreserveringar för att bedöma
efterlevnaden av upplysningskrav enligt IFRS.
Värdering av komplexa och illikvida finansiella instrument
Värderingen av finansiella instrument är ett nyckelområde i vår revision med hänsyn tagen till den komplexitet som är involverad vid värdering av vissa av de finansiella instrumenten samt de bedömningar
och uppskattningar som företagsledningen gör.
Per den 31 december 2016 bestod finansiella instrument värderade till verkligt värde av tillgångar uppgående till 556 189 miljoner
SEK samt skulder uppgående till 292 259 miljoner SEK. För finansiella
instrument som aktivt handlas på en marknad och där marknadspriser
finns tillgängliga, finns det en hög grad av objektivitet i att bestämma
marknadspris (nivå 1 instrument). När observerbara marknadspriser
inte finns tillgängliga är det verkliga värdet på finansiella instrument
föremål för väsentlig osäkerhet i estimaten (nivå 2 och 3 instrument).
Värderingen av sådana instrument fastställs genom olika värderingstekniker, vilka ofta inkluderar väsentliga bedömningar och uppskattningar av företagsledningen. I vår revision har vi riktat fokus mot
finansiella instrument värderade i nivå 2 och 3, där osäkerheten i
bedömningarna är betydande, vilket är anledningen till att dessa
instrument utgör ett särskilt betydelsefullt område i vår revision.
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Se avsnitt om betydande bedömningar och uppskattningar i not
K2 och M1 i årsredovisningen samt relaterade upplysningar om finansiella instrument värderade till verkligt värde i not K44 och M40.
Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslutande
utgjorts av:
• Granskning av identifierade nyckelkontroller i värderingsprocessen,
vilket inkluderade kontroller för datainput till värderingsmodeller,
validering av värderingsmodeller samt förändringar i tillämpade
modeller.
• För nivå 1 instrument har vi granskat verkligt värde genom att jämföra redovisat verkligt värde mot tillgänglig publik marknadsdata.
För nivå 2 och 3 instrument har vi bedömt ändamålsenligheten i
använda modeller samt inputdata. Detta arbete har inkluderat värdering av ett urval av finansiella instrument genom att använda
självständiga modeller och data för att sedan jämföra resultatet mot
koncernens värdering.
• För instrument med väsentlig och icke-observerbar data, främst
olika derivat, har vi använt interna värderingsexperter för att
bedöma och utmana de olika antaganden som använts.
• Vi har även utvärderat den metodik och indata som använts av företagsledningen för att bestämma värderingsjusteringar på derivatportföljen.
• Slutligen har vi granskat fullständigheten och tillförlitligheten i upplysningarna relaterade till finansiella instrument värderade till verkligt värde för att bedöma huruvida upplysningarna efterlever kraven
enligt IFRS.
Nedskrivning av goodwill
Per den 31 december 2016 uppgick goodwill till 12 408 miljoner SEK,
vilket främst avser Baltisk bankverksamhet. Enligt IAS 36 Nedskrivningar skall en nedskrivningsprövning genomföras årligen för att
fastställa om det föreligger något nedskrivningsbehov avseende
goodwill.
Nedskrivningsprövningen baseras på framtida kassaflöden diskonterade med en lämplig diskonteringsränta. Uppskattningen av
framtida kassaflöden och nivån som de diskonteras till har en inneboende osäkerhet och kräver väsentliga bedömningar. Med hänsyn till
omfattningen av bedömningar och storleken på redovisat värde av
goodwill anser vi att detta är ett särskilt betydelsefullt område i vår
revision.
Se avsnitt om betydande bedömningar och uppskattningar i not
K2 och M1 i årsredovisningen samt relaterade upplysningar om goodwill i not K29 och M26.
Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslutande
utgjorts av:
• Vi har granskat att metodiken och modellen som använts vid nedskrivningsprövningen är förenlig med IAS 36.
• Vi har, tillsammans med våra värderingsexperter, utvärderat olika
bedömningar och antaganden i kassaflödesmodellen, till exempel
diskonteringsränta, långsiktig tillväxt, kreditreserveringar samt
kostnadsnivåer.
• Väsentlig data i modellen har stämts av mot underliggande dokument såsom verksamhetsplaner och finansiella planer. Vi har även
genomfört en tillbakablickande granskning för att bedöma historisk
träffsäkerhet.
• Vi har genomfört en oberoende känslighetsanalys genom att justera
värdet på olika parametrar och antaganden i modellen, till exempel
diskonteringsränta, långsiktig tillväxt och kostnadsnivåer, för att
identifiera om det förelåg någon ytterligare risk för nedskrivning.
• Vi har utvärderat hanteringen av processen för nedskrivningsbedömning genom att utvärdera involvering av lämplig kompetens i
bedömningarna samt att beslut fattats på rätt nivå i företaget.
• Slutligen har vi granskat fullständigheten och tillförlitligheten i upplysningarna hänförliga till goodwill för att bedöma huruvida upplysningarna uppfyller de krav som följer av IFRS.

IT-system som stödjer fullständig och tillförlitlig finansiell
rapportering
Swedbank är beroende av sina IT-system för att (1) erbjuda tjänster till
sina kunder, (2) stödja sina affärsprocesser, (3) säkerställa fullständig
och korrekt bearbetning av finansiella transaktioner samt (4) upprätthålla en ändamålsenlig intern kontroll. Flertalet av Swedbanks interna
kontroller för finansiell rapportering är beroende av automatiserade
applikationskontroller samt integritet och fullständighet i de underlag
som genereras av IT-systemen. Med hänsyn till den höga graden av ITberoende, anser vi att detta är ett särskilt betydelsefullt område i vår
revision.
Swedbank kategoriserar sina mest väsentliga IT-risker och
kontrollområden relaterade till finansiell rapportering enligt nedan:
• Förändringar av IT-miljön
• Drift och övervakning av IT-miljön
• Informationssäkerhet
Förändringar av IT-miljön
Otillbörlig förändring av IT-miljön kan resultera i system som inte
fungerar som förväntat och leda till felaktig informationsbearbetning
med inverkan på den finansiella rapporteringen. Mot bakgrund av
detta har företagsledningen implementerat processer och kontroller
som understödjer att förändringar av IT-miljön är korrekt utförda och
att IT-miljön överensstämmer med företagsledningens intentioner.
Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslutande
utgjorts av:
• Vi har bedömt företagsledningens principer och processer för förändring av IT-miljön.
• Vi har granskat företagsledningens tester och kontroller vid förändringar i IT-miljön.
• Vi har utvärderat att fördelning av arbetsuppgifter för personal som
arbetar med utvecklingsmiljöer och produktionsmiljöer är lämpligt
utformad.
Drift och övervakning av IT-miljön
Bristande drifts- och övervakningsrutiner av IT-miljön kan resultera
i oförmåga att förhindra eller upptäcka felaktig informationsbear
betning. Med hänsyn till detta har företagsledningen implementerat
processer och kontroller som understödjer att IT-miljön övervakas
löpande och att felaktig informationsbearbetning identifieras och
korrigeras.
Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslutande
utgjorts av:
• Vi har utvärderat processer för schemalagd informationsbear
betning och larmkonfigurationer i IT-miljön för ändamålsenlighet.
• Vi har granskat processer för övervakning av driftsstatus, status
över schemalagda jobb och larmuppföljning.
Informationssäkerhet
Om fysiska och logiska säkerhetsmekanismer inte implementeras och
konfigureras på ett korrekt sätt kan det leda till att nyckelkontroller
blir ineffektiva, att önskvärd ansvarsfördelning av arbetsuppgifter
inte upprätthålls, och att information förändras, görs otillgänglig eller
sprids på ett olämpligt sätt. Detta är särskilt kritiskt givet rådande
cyberhot. Mot bakgrund av detta har företagsledningen implementerat
processer och kontroller för att understödja att information skyddas
genom ändamålsenliga åtkomstkontroller och att kända system
sårbarheter hanteras inom rimlig tid.
Våra revisionsåtgärder har omfattat men inte uteslutande
utgjorts av:
• Vi har granskat processen för identitets- och åtkomsthantering,
inklusive tilldelning, förändring samt borttagande av behörigheter.
• Vi har utvärderat att processer och verktyg för att försäkra tillgänglighet till information baserat på användarbehov och verksamhetskrav, inklusive back-up av information och återläsningsrutiner är
lämpligt utformade.
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• Vi har utvärderat att styrning och kontroll av systemkonfigurationer
för att skydda system och information från obehörig åtkomst, inklusive loggning av säkerhetsincidenter och rutiner för att identifiera
kända sårbarheter är lämpligt utformade.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1–21,
169–180 och 187–197. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS
så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
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• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna
på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har
följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför
utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver
dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra
det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av denna
kommunikation.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA
FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk
törens förvaltning för Swedbank AB (publ) för räkenskapsåret
2016-01-01–2016-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning
i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, lagen om
bank- och finansieringsrörelse, lagen om årsredovisning i kredit
institut och värdepappersbolag eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolags
lagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på
sidorna 38–55 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår
granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredo
visningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
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