Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i ASSA ABLOY AB (publ)
Org. nr 556059-3575

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ASSA ABLOY AB (publ) för år 2016 med
undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 46–54.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 39–98 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen 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 årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 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), såsom de antagits av
EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar
inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 46–54. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen 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.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de
finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där
den verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva
bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur
är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och den verkställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat övervägt om
det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov
till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.
Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig
granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens
struktur, redovisningsprocesser och kontroller samt den
bransch i vilken koncernen verkar.
ASSA ABLOY koncernen består av ett stort antal bolag.
Inget av de enskilda bolagen har individuellt bedömts vara
signifikant för koncernrevisionen. För koncernrevisionen
har vi valt ut moderbolaget och treasurybolag samt ett
70-tal bolag spridda över koncernens fem divisioner som
granskats enligt ett koncerngemensamt gransknings
program. Granskningsprogrammet täcker utvärdering av
design och effektivitet i utvalda kontroller i processer
väsentliga för den finansiella rapporteringen samt moment
i form av test av detaljer kompletterat med analytisk
granskning av för koncernen väsentliga resultat- och
balansposter. En majoritet av dotterbolagen i koncernen är
även föremål för lagstadgad revision enligt lokala krav.
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Under 2016 har huvudansvarig revisor och medpåskrivande
revisor besökt revisionsteamen i Kina och USA för att på plats
ta del av revisionen och medverka i möten med representanter från ASSA ABLOYs lokala bolag och ASSA ABLOYs huvudkontor. Verksamheterna i Kina och USA är utvalda mot bakgrund att det är de länder med störst extern försäljning.
Dessutom har Kinaverksamheten en ökad riskexponering i
form av bristande regelefterlevnad och avvikelser mot ASSA
ABLOYs ramverk för intern kontroll för den finansiella rapporteringen. Som framgår av förvaltningsberättelsen har
sådana avvikelser medfört korrigeringar av felaktigheter.
Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår
bedömning av väsentlighet. En revision utformas för att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella
rapporterna innehåller några väsentliga felaktigheter. Fel
aktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller fel.
De betraktas som väsentliga om de, enskilt eller tillsammans,
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användarna fattar med grund i de finansiella rapporterna.
Baserat på professionellt omdöme fastställde vi kvantitativa väsentlighetstal för den finansiella rapporteringen
som helhet. Med hjälp av dessa kvantitativa och kvalitativa
överväganden fastställde vi revisionens inriktning och
omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning. De kvantitativa väsentlighetstalen
används också för att bedöma effekten av eventuella fel
aktigheter, enskilt och sammantaget, på de finansiella
rapporterna som helhet.
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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.

Särskilt betydelsefullt område

Goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod
Goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
beskrivs i årsredovisningen i not 14 samt i redovisningsprinciperna not 1.
ASSA ABLOY är ett förvärvsintensivt företag som har
en etablerad och strukturerad förvärvsprocess. Under
räkenskapsåret 2016 konsoliderades 13 förvärv.
ASSA ABLOYs goodwillbelopp, 47,5 miljarder kronor
och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, 6,3 miljarder kronor, är allokerade till koncernens
fem kassagenererande enheter, vilka motsvaras av koncernens fem divisioner.
Vi har i revisionen fokuserat på värdering av goodwill
och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod då posterna innehåller mått av ledningens uppskattning om framtida kassaflöden.
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Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

ASSA ABLOYs årliga test av goodwillvärde och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod går att härleda till observerbar marknadsdata och till bolagets egna affärsplaner och prognoser om framtiden.
Genom test av detaljer har vi bedömt huruvida ASSA ABLOYs
nedskrivningsprövning baseras på bolagets finansiella budgetar
godkända av ledningen och vi har även bedömt den tillväxttakt
varmed bolaget bedömer kassaflöden bortom en treårsperiod.
I samband härmed har vi jämfört ledningens antaganden avseende uthållig tillväxttakt och rörelsemarginal mot faktisk tillväxt
och faktisk rörelsemarginal de senaste åren.
Vår prövning av diskonteringsräntan som används i ledningens beräkning visar att denna återspeglar specifika risker som
gäller för de kassagenererande enheterna. Vi har stämt av data
i beräkningen och kontrollerat dem mot oberoende externa
källor och finner att sammansättningen av diskonteringsräntan
bygger på etablerad teori. I denna del av granskningen har vi
använt oss av PwCs experter på värdering.
Vi har utvärderat företagets analys av känsligheten i värderingen vid förändringar i väsentliga parametrar, som på individuell eller kollektiv basis, skulle kunna medföra att ett nedskrivningsbehov föreligger.
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Särskilt betydelsefullt område

Avsättningar – omstruktureringsprogram
Omstruktureringsprogrammen beskrivs i årsredovisningen
i förvaltningsberättelsen och i not 25.
Ett strukturprogram har lanserats under innevarande
räkenskapsår och den totala omstruktureringskostnaden
beräknas uppgå till 1 597 miljoner kronor.
Vi har i revisionen fokuserat på omstruktureringsprogrammet och hur denna strukturreserv kvalificerar att
redovisas som en avsättning då denna innehåller led
ningens uppskattning om framtida kostnader.

Särskilt betydelsefullt område

Finansiell rapportering– kinesiska verksamheten
Korrigerade felaktigheter i Kina finns beskrivet i förvaltningsberättelsen.
Som framgår av årsredovisningen så har det under året
upptäckts brister i regelefterlevnad och internkontroll
samt felaktigheter i den finansiella rapporteringen för
delar av den kinesiska verksamheten inom divisionen Asia
Pacific.
ASSA ABLOY har, med hjälp av extern expertis, låtit
genomföra särskilda utredningar med anledning av upptäckta fel i den finansiella rapporteringen. Vår granskning
har haft ett särskilt fokus på de korrigerade felaktigheterna. Då delar av felaktigheterna är relaterade till intäkter har vi därmed haft ett särskilt fokus på intäktsredo
visningen i Kina.
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Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Vi har granskat bolagets process för att identifiera projekt och
den estimerade kostnaden för dessa projekt.
Våra granskningsåtgärder inkluderar en utvärdering av att
omstruktureringsprogrammen i all väsentlighet följer koncernens principer för redovisning av avsättningar.
Vidare har vi utmanat företagsledningens antaganden som
ligger till grund för avsättningarna i syfte att bedöma rimligheten i avsättningen. Vi har, baserat på risk och väsentlighet, stämt
av parametrarna i beräkningen mot underlag. Detta inkluderar
bland annat granskning av; protokoll, avtal, beräkningar och
kommunikation till anställda.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

För att säkerställa riktigheten i de korrigerade felaktigheterna
har vi tagit del av bolagets utredning. Vi har även träffat, av
bolaget anlitade, utredningsexperter. Vidare har vi utfört tester,
på ett urval av intäkter, där vi stämt av intäkten mot priset som
avtalats i kontrakt eller i kundorder. Vi har, där det varit möjligt,
kontrollerat leveransdokument som signerats av tredje part.
I de fall tredje part inte signerat dokument har vi kontrollerat
utleveransdokument från lagret. Vi har även kontrollerat att
kvantiteten på utleveransdokumentet stämmer med kvantitet
som är intäktsredovisad.
För att granska korrekt periodisering av intäkter har vi, för ett
urval av poster, stämt av bokförd försäljning mot utleveransdokument, fakturadatum och redovisningsdatum. För perioden
som infaller efter bokslutsdatum har vi inhämtat listor över
utleveranser och spårat dessa mot datum på utleveransdokument och därtill relaterad faktura.
Vi har skriftligen kontaktat ett urval av kunder för att få deras
bekräftelse på att utestående saldon av kundfordringar existerar och är rättvisande. I de fall vi inte erhållit svar från kund har
vi utfört kontroller av att betalning skett alternativt granskat
utleveransdokument.
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen, koncernredovisningen och återfinns i avsnitten verksamhetsbeskrivning och divisioner. Det är styrelsen
och den 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 infor-

mation 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 den verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och den verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt
IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och den 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 koncern
redovisningen ansvarar styrelsen och den 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 den verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ än 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 års
redovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/
showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

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 den
verkställande direktörens förvaltning för ASSA ABLOY AB
(publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget 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.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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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 och koncernens

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 den verkställande
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen 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 för
slaget 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 aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.
revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/
rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 46–54 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 års
redovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma
lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med
årsredovisningslagen.

Stockholm den 1 februari 2017
PricewaterhouseCoopers AB
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Bo Karlsson

Linda Corneliusson

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor
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