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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Getinge AB (publ), org.nr 556408-5032

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Getinge AB (publ) för år 2017 med undantag för bolags-
styrningsrapporten på sidorna 54-63. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 50-110 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 2017 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 2017 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningsla-
gen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 54-63. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kom-
pletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets och 
koncernens revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens 
(537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (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 
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 verkställande 
direktören och styrelsen gjort subjektiva bedömningar, till exempel 
viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som har gjorts med 
utgångspunkt från antaganden och prognoser om framtida hän-
delser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom vid alla revisioner har vi 
också beaktat risken 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 anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig 
granskning i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rappor-
terna som helhet, med hänsyn tagen till koncernens struktur, 
redovisningsprocesser och kontroller samt den bransch i vilken 
koncernen verkar.

Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedöm-
ning av väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna innehåller 
några väsentliga felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av 
oegentligheter eller fel. De betraktas som väsentliga om 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 vissa kvanti-
tativa väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering 
som helhet. Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden 
fastställde vi revisionens inriktning och omfattning och våra 
granskningsåtgärders karaktär, tidpunkt och omfattning, samt att 
bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på 
de finansiella rapporterna som helhet.

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.
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Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar
Hänvisning till not 1 och 12 i årsredovisningen.
Goodwill och övriga immateriella tillgångar utgör en väsentlig 
del av Getinges balansräkning. Bolaget gör årligen en prövning 
av tillgångarnas värde vilken baseras på beräkning av diskon-
terat framtida kassaflöde för de kassagenererande enheter 
där goodwill och övriga immateriella tillgångar redovisas. 

Nedskrivningstestet baseras på en hög grad av bedömning-
ar och antaganden om framtida kassaflöden. Av not 1 och 12 
framgår hur bolaget gjort sin bedömning, samt en redogörelse 
av viktiga antaganden samt känslighetsanalyser. De antagan-
den som har störst påverkan på testet är tillväxt, resultatmar-
ginaler och diskonteringsfaktorn (kapitalkostnad). 

Det framgår även att inget nedskrivningsbehov har identi-
fierats baserat på de antaganden som gjorts.

I vår revision har vi bedömt den beräkningsmodell som 
bolaget använt. 

Vi har stämt av och kritiskt granskat viktiga antaganden 
mot bolagets budget och strategiska plan. Vi har analyserat 
hur väl tidigare års antaganden har uppnåtts samt analyse-
rat eventuella justeringar som har skett av antaganden från 
tidigare år, som en följd av utvecklingen av verksamheten 
samt externa faktorer. 

Vi har testat känsligheten av de viktigaste antagandena 
för att bedöma risken för att ett nedskrivningsbehov skulle 
uppstå. 

Vi har även bedömt riktigheten i de upplysningar som 
framgår i årsredovisningen.

Värdering av kundfordringar 
Hänvisning till not 1 och 14 i årsredovisningen.
Kundfordringar är en väsentlig post i årsredovisningen då de 
motsvarar cirka 14% av totala tillgångar. Baserat på kon-
cernens affärsverksamhet så genereras en väsentlig del av 
omsättningen under det sista kvartalet vilket normalt medför 
en väsentlig ökning av kundfordringar vid årsbokslutet. 
Koncernen bedriver affärsverksamhet med både privata och 
offentliga aktörer i flertalet olika länder där, för vissa regioner, 
betalning av kundfakturor sker lång tid efter att leverans 
skett till kunder. För koncernens verksamheter avser detta 
främst USA, Förenade Arabemiraten, Italien och Spanien. Per 
31 december 2017 uppgick kundfordringar som var förfallna 
mer än 90 dagar till 745 MSEK, vilket motsvarar cirka 12% av 
totala kundfordringar per balansdagen. Värderingen av dessa, 
samt andra förfallna eller ännu inte förfallna kundfordringar, 
baseras på bolagets bedömningar av kundernas framtida 
betalningsförmåga.

I vår revision har vi utvärderat riktigheten i värderingen av 
kundfordringar genom att bedöma lämpligheten i de nedskriv-
ningsprövningar som bolaget utfört vilka baseras på individu-
ella bedömningar med beaktande av de lokala marknadernas 
unika riskprofiler.   

Vår revision inkluderar en utvärdering av kontrollmiljön för 
försäljningsprocessen samt en kombinerad revisionsansats 
för testning av kontroller samt granskning av redovisade 
intäktstransaktioner mot underliggande dokumentation så-
som kundavtal, försäljningsorders, leveransdokumentation, 
kundfakturor, avstämning mot prislistor, betalningsverifiering 
samt att inhämta kundfakturabekräftelser från kunder. 

Vi har kritiskt granskat bolagets bedömningar för värde-
ring av kundfordringar med beaktande av kundfordringars 
förfallostruktur och jämförelse mot historiska faktiska kund-
förluster. Tillämplig revisionsinsats per respektive väsentlig 
enhet i koncernens sätts utifrån verksamhetens art och 
försäljningstransaktionernas komplexitet. Vi har även bedömt 
riktigheten i de upplysningar avseende kundfordringar som 
framgår i årsredovisningen.

Redovisning av avsättningar
Hänvisning till not 1, 20 och 21 i årsredovisningen.
Avsättningar är ett väsentligt område för koncernens finan-
siella rapporter. Delposter som redovisas under dessa områ-
den avser främst åtaganden för pensioner, omstrukturerings-
program, legala ärenden samt åtgärdsprogram i enlighet med 
avtal med amerikanska FDA (Food and Drug Administration). 
Gemensamt för dessa områden är att de till stor del baseras 
på väsentliga bedömningar om framtida händelser utförda av 
bolaget. Bedömning av dessa områden är förenade med stor 
grad av osäkerhet och subjektivitet. 

I vår revision har samtliga avsättningar varit föremål för 
granskning men vi har särskilt fokuserat vår granskningsin-
sats på bedömningen av avsättningen för åtgärdsprogrammet 
för FDA och för legala ärenden.  

Vi har tagit del av extern dokumentation från FDA samt 
även Getinges interna dokumentation gällande bedömningar 
av framtida kostnader för åtgärdsprogrammet för att uppfylla 
FDAs kvalitetskrav. Vi har bedömt rimligheten i de reserve-
ringar som skett utifrån den information som har presenterats 
för oss samt baserat på historiska utfall för tidigare åtgärds-
program. Vi har bedömt fullständigheten och riktigheten i de 
upplysningar som inkluderats i årsredovisningen avseende åt-
gärdsprogrammet kopplat till FDA rörande bolagets bedöm-
ningar om dessa risker.

Avseende legala ärenden så har vi utrett bolagets process 
för att rapportera och bedöma exponeringar för dessa. Vi har 
även i förekommande fall inhämtat uttalanden från bolagets 
externa rådgivare.

För övriga avsättningar har vi bedömt rimligheten i bolagets 
antagande och kostnadsberäkningar. Bedömningen har skett 
utifrån tillgänglig information och historiska utfall.
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Redovisning av avyttrad verksamhet Arjo
Hänvisning till not 1 och 26 i årsredovisningen.
I december 2017 genomfördes utdelningen av Arjo till bola-
gets aktieägare. Transaktionen medför att samtliga relatera-
de tillgångar, skulder, och andra finansiella poster hänförliga 
till Arjo-verksamheten redovisas som utdelning i Eget Kapital. 

I enlighet med IFRS redovisas Arjo’s verksamhet under året 
på egen rad i resultaträkningen för avvecklad verksamhet. 

Förberedelserna inför utdelningen har föranletts av omfat-
tande transaktioner kopplade till exempelvis legala föränd-
ringar, fusioner och tillgångsöverföringar för att forma Arjo 
till en individuell koncern. Effekterna av dessa transaktioner 
har en väsentlig påverkan på Getinges finansiella rapporter 
med risk för att redovisningen inte korrekt återspeglar de 
transaktioner som utförts.

Vår revision inkluderar en utvärdering av koncernens interna 
kontrollmiljö för separationen av Arjo samt granskning av 
underliggande dokumentation för de transaktioner som skett 
i samband med skapandet av Arjo koncernen. 

Vi har även utvärderat företagsledningens ställnings-
taganden och bedömningar som gjordes för att separera 
finansiella poster hänförliga till Arjo från Getinges finansiella 
rapporter. 

Vi har även bedömt riktigheten i de upplysningar som fram-
går i årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-49 
samt 115-128. Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-
visningen. 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 in-
formation, 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 årsredovisningslagen och, vad gäl-
ler koncernredovisningen, enligt International Financial Reporting 
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningsla-
gen. 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 antagan-
det 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 styrel-
sens 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 årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsin-
spektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisorns-
ansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

 
Särskilt betydelsefullt område Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området
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Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Getinge AB (publ) för år 2017 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 an-
svar 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 mo-
derbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en 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 medelsförvalt-
ningen 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 styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-

dovisningslagen 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 
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 bolagsstyrningsrapporten på 
sidorna 54-63 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revi-
sorns 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 enlig-
het med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningsla-
gen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt 
är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs till Getinge AB:s 
(publ) revisor av bolagsstämman den 29 mars 2017 och har varit 
bolagets revisor sedan 17 april 2008.

Göteborg den 8 mars 2018 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rippe  Eric Salander
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor


