
REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nobia AB (publ)
organisationsnummer 556528-2752

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för	Nobia	AB	(publ)	för	räkenskapsåret	2019.	Bolagets	årsredovisning	och	
koncernredovisning	ingår	på	sidorna	46-97	i	detta	dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga 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 årsredovisningslagen 
och	ger	en	i	alla	väsentliga	avseenden	rättvisande	bild	av	koncernens	finan-
siella	ställning	per	den	31	december	2019	och	av	dess	finansiella	resultat	
och	kassaflöde	för	året	enligt	International	Financial	Reporting	Standards	
(IFRS),	så	som	de	antagits	av	EU,	och	årsredovisningslagen.	Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisning-
ens	övriga	delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen	för	moderbolaget	och	koncernen.	

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredo-
visningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som 
har överlämnats till moderbolagets styrelse i enlighet med Revisorsförord-
ningens	(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	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.	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 ändamål-
senliga	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 ställ-
ningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, 
men	vi	gör	inga	separata	uttalanden	om	dessa	områden.

Intäktsredovisning
Koncernens försäljning per 31 december 2019 uppgår till 13 930 miljoner 
kronor och består till största delen av försäljning av kök och köksutrust-
ning,	samt	för	viss	försäljning	även	installation.	I	koncernen	redovisas	intäk-
ten för kök och tillhörande produkter vid en viss tid när varorna har leve-
rerats till kunden, vilket vanligtvis är den tidpunkt när kunden får kontroll 
över	varorna	och	koncernen	fullgjort	sitt	prestationsåtagande.	Intäkter	för	
installationer	redovisas	över	tid	i	takt	med	att	installationen	utförs.	Vi	har	
identifierat	detta	som	ett	område	av	särskild	betydelse	då	bolagets	intäk-

ter är en väsentlig post som dels består av en stor mängd transaktioner 
och	dels	är	hänförliga	till	kundspecifika	avtal,	leveransvillkor	och	installa-
tion vilket kan ha påverkan på fullständighet av intäkterna, samt när i tiden 
redovisningen	av	intäkter	sker.	För	koncernens	principer	för	intäktsredo-
visning se not 1 Redovisningsprinciper samt not 3 Rörelsesegment och 
Nettoomsättning.

Våra granskningsåtgärder
Våra	granskningsåtgärder	inkluderade	men	var	inte	begränsade	till:
• utvärdering av bolagets redovisningsprinciper för intäkter
• kartläggning av bolagets rutiner och utvärdering av interna kontroller 

kopplat till intäktsredovisning vilket även inkluderar de IT-system som 
används

• granskning av ett urval av transaktioner för att säkerställa att dessa har 
redovisats korrekt enligt avtal och i korrekt period

• granskning av marginalanalyser samt analys av intäkterna mot tidigare år 
samt budget

• granskning av att ändamålsenliga redovisningsprinciper tillämpas och att 
erforderliga upplysningar lämnas i årsredovisningen och koncernredo-
visningen.

Nedskrivningsprövning av goodwill
Koncernen redovisade goodwill om 3 042 miljoner kronor per den 31 
december	2019.	Nobia	prövar	årligen,	och	vid	indikation	på	värdenedgång,	
att redovisade värden inte överstiger beräknade återvinningsvärden för 
dessa	tillgångar.	Återvinningsvärden	fastställs	genom	en	nuvärdeberäkning	
av	framtida	kassaflöden	per	kassaflödesgenererande	enhet	och	baseras	på	
förväntat utfall av ett antal faktorer som grundas på ledningens affärspla-
ner	och	prognoser.
Vi	har	identifierat	detta	som	ett	område	av	särskild	betydelse	då	bola-

gets goodwill är en väsentlig post i balansräkningen och nedskrivningspröv-
ningen har inslag av betydande bedömningar från ledningen vilket bland 
annat	innefattar	att	uppskatta	framtida	kassaflöden	och	beräkna	vägd	
genomsnittlig	kapitalkostnad	(”avkastningskrav”).	För	koncernens	prin-
ciper för upprättande av nedskrivningsprövningar för immateriella och 
materiella anläggningstillgångar se not 1 Redovisningsprincper samt not 14 
Immateriella tillgångar för väsentliga antaganden som tillämpats i årets ned-
skrivningsprövning.

Våra granskningsåtgärder
Våra	granskningsåtgärder	inkluderade,	men	var	inte	begränsade	till:
• utvärdering av koncernens principer för upprättande av nedskrivnings-

prövningar för förenlighet med IFRS 
• utvärdering av väsentliga antaganden samt känsligheten för förändringar i 

något av dessa antaganden
• involvering av intern värderingsspecialist i revisionen, främst vad gäller 

antaganden kring avkastningskrav med koppling till externa marknader 
samt påverkan av IFRS 16 på modellen

• granskning	av	modellen	för	diskontering	av	framtida	kassaflöden	för	arit-
metisk korrekthet

• kontrollerat fullständigheten i upplysningarna för nedskrivningsprövning-
arna	i	årsredovisningen	och	koncernredovisningen.
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 
och	koncernredovisningen	och	återfinns	på	sidorna	1-45	och	110-118.	
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 bestyrk-
ande	avseende	denna	andra	information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen	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	beak-
tar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedö-
mer	om	informationen	i	övrigt	verkar	innehålla	väsentliga	felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna informa-
tion, 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 års-
redovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovis-
ningen,	enligt	IFRS	så	som	de	antagits	av	EU.	Styrelsen	och	verkställande	
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter	eller	på	fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansva-
rar 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 direk-
tören 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 årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna	en	revisionsberättelse	som	innehåller	våra	uttalanden.	Rimlig	säker-
het 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 upp-
täcka	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.

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

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 direktörens förvalt-
ning för Nobia AB (publ) för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dis-
positioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen 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	för-
hållande 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 ändamål-
senliga	som	grund	för	våra	uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande	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 ris-
ker 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	bola-
gets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utfor-
mad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter	i	övrigt	kontrolleras	på	ett	betryggande	sätt.	Den	verkstäl-
lande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens rikt-
linjer 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 utta-
lande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande	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, årsredovis-
ningslagen	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 upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller för-
lust	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.

Deloitte AB, utsågs till Nobia ABs revisor av bolagsstämman 2019-05-02 
och	har	varit	bolagets	revisor	sedan	2017-04-06.

Stockholm den 3 april 2020
Deloitte AB

Daniel de Paula
Auktoriserad revisor
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