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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 koncern
redovisningen för ASSA ABLOY AB (publ) för år 2019 med
undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 46–55.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 39–93 samt 97 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent
liga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den
31 december 2019 och av dess finansiella resultat och

k assaflöde för året enligt International Financial Reporting
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredo
visningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyr
ningsrapporten på sidorna 46–55. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och rapport över totalresultat och balansräk
ningen för moderbolaget och koncernen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den
kompletterande rapport som har överlämnats till moder
bolagets och koncernens styrelse i enlighet med revisors
förordningens (537/2014) artikel 11.

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 Revi
sorns 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. Detta
innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse,

inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens
(537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade
bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller
dess kontrollerade företag inom EU.
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 väsentlighets
nivå och bedöma risken för väsentliga felaktigheter i de
finansiella rapporterna. Vi beaktade särskilt de områden där
verkställande direktören och styrelsen gjort subjektiva
bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga upp
skattningar som har gjorts med utgångspunkt från antagan
den och prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur
är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi också beaktat ris
ken för att styrelsen och 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 anpassar vår revision för att utföra en ändamålsenlig
granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rap
porterna 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 80-tal
bolag spridda över koncernens fem divisioner som granskats
enligt ett koncerngemensamt granskningsprogram. Gransk
ningsprogrammet täcker utvärdering av design och effektivi
tet i utvalda kontroller i processer väsentliga för den finan
siella rapporteringen samt moment i form av test av detaljer
kompletterat med analytisk granskning av för koncernen
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väsentliga resultat- och balansposter. En majoritet av dotter
bolagen i koncernen är även föremål för lagstadgad revision
enligt lokala krav. Under 2019 har vi valt att besöka revisions
teamen 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. Vi utsåg
verksamheterna i Kina och USA baserat på revisorns professi
onella bedömning av olika faktorer varav extern försäljning
är en.
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. Felak
tigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller fel. De
betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimli
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ
darna fattar med grund i de konsoliderade finansiella rappor
terna.
Baserat på professionellt omdöme fastställde vi kvantita
tiva väsentlighetstal. Med hjälp av dessa och kvalitativa över
väganden fastställde vi revisionens inriktning samt våra
granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning. De
kvantitativa väsentlighetstalen används också för att
bedöma effekten av eventuella felaktigheter, 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
behandlas 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 immateriella tillgångar med obestämbar
nyttjandeperiod beskrivs i årsredovisningen i not 14 samt
i redovisningsprinciperna i not 1.
ASSA ABLOY är en förvärvsintensiv företag som har en
etablerad och strukturerad förvärvsprocess. Under räken
skapsåret 2019 konsoliderades 13 förvärv.
ASSA ABLOYs goodwillbelopp, 57 miljarder kronor, och
immateriella tillgångar med obestämbar nyttjande
period, 6 miljarder kronor, är allokerade till koncernens
fem kassagenererande enheter, vilka motsvaras av kon
cernens fem divisioner.
ASSA ABLOYs årliga test av goodwill och andra imma
teriella tillgångar, tillgångar med obestämd nyttjandepe
riod kan härledas till observerbar marknadsdata samt
företagets egna affärsplaner och prognoser för framtida
utveckling.
Vi har i revisionen fokuserat på värdering av goodwill
och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjande
period då posterna till stor del baseras på ledningens
uppskattning om framtida kassaflöden och diskonte
ringsräntor.

Särskilt betydelsefullt område
Avsättningar – omstruktureringsprogram
Omstruktureringsprogrammen beskrivs i årsredovisningen
i förvaltningsberättelsen och i not 26.
Omstruktureringsprogram har lanserats under tidigare
räkenskapsår med en utgående balans som uppgår till
778 miljoner kronor per den 31 december 2019.
I vår revision har vi fokuserat på redovisning i rätt
period och värderingen av avsättningar till omstrukture
rings-program då den innehåller ledningens uppskatt
ningar och bedömningar.
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Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla
området
Genom test av detaljer har vi bedömt huruvida ASSA ABLOYs
nedskrivningsprövning baseras på divisionernas finansiella
budgetar godkända av ledningen. Vi har även bedömt den
eviga 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 diskonteringsräntorna som används i beräk
ningarna omfattar att ta ställning till att diskonteringsräntan
återspeglar specifika och allmänna risker som gäller för den kas
sagenererande enheten. Vi har stämt av data i beräkningen och
kontrollerat dem mot oberoende externa källor. I denna del av
granskningen har vi använt oss av PwC:s värderingsspecialister.
Vi har utvärderat företagets analys av känsligheten i vär
deringen vid förändringar i väsentliga parametrar, som på
individuell eller kollektiv basis, skulle kunna medföra att ett
nedskrivningsbehov föreligger.

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla
området
Vi har granskat bolagets process för att identifiera omstruktu
reringsprojekt och den estimerade kostnaden för dessa projekt.
Våra granskningsåtgärder inkluderar en utvärdering av att
omstruktureringsprogrammen i all väsentlighet följer koncer
nens principer för redovisning av avsättningar. Vi har fokuserat
på omstrukturerings-programmen för att fastställa om det
föreligger en befintlig förpliktelse och vi har granskat värde
ringen av förpliktelsen som representerar framtida utgifter.
Vi har 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.
Vi har utvärderat ledningens bedömningar av kvarvarande
framtida kassaflöden genom att granska ledningens kvartals
visa uppföljning per projekt.
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns i
avsnitten Verksamhetsbeskrivning, ASSA ABLOYs Divisioner,
ASSA ABLOY i framtiden, Aktieägarinformation samt i avsnit
ten Kommentar till fem år i sammandrag, Fem år i samman
drag och Nyckeltalsdefinitioner. Det är styrelsen och verk
ställande direktören som har ansvaret för annan information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifierats 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 väsent
liga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informatio
nen 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 ansva
ret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upp
rättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis
ningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS,
så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fort
sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel
sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

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 misstag, och att lämna en revi
sionsberättelse 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 misstag 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 Revi
sorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisions
berättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning för ASSA ABLOY AB (publ)
för år 2019 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 dispositio
ner 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 bola
gets 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 förvalt
ningen 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 nöd
vändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi
sionsbevis 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 för
summelse 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 försla
get 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 försum
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bola
get, 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 Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrappor
ten på sidorna 46–55 och för att den är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s 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 revi

sionssed 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 årsre
dovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är
förenliga med årsredovisningens och koncernredovisning
ens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovis
ningslagen.

PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, utsågs till ASSA ABLOY AB (publ)s revisor av bolagsstämman den 25 april
2019 och har varit bolagets revisor sedan 1994.

Stockholm den 6 februari 2020
PricewaterhouseCoopers AB
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Bo Karlsson

Linda Corneliusson

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Auktoriserad revisor
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