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Revisionens syfte och omfattning

Granska, bedöma och uttala oss om Telia
Company’s redovisning och förvaltning

Revisionen leds och koordineras av ett centralt
team

Revisionen utförs av Deloitte i 20 länder av ca
100 bolag.

Ca 26 team från Deloitte med över 100
medarbetare är involverade i revisionen
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Kommunikation och rapportering

Kontinuerlig avrapportering till ledning och revisionsutskott

Avrapportering till styrelsen vid tre tillfällen avseende 2020

Samtal med styrelsen och revisionsutskott utan ledningens
närvaro

Oberoendeförsäkran avlämnad till revisionsutskottet avseende
2020
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Revisionens inriktning

•

Väsentliga riskområden för den finansiella
rapporteringen

•

Särskilt betydelsefulla områden
− Redovisning av intäkter
− Värdering av goodwill/övriga anläggningstillgångar

•

Granskning av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning

•

Granskning av styrelsens förslag till
vinstdisposition
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Revisionsberättelse 2020
Våra uttalanden
Vi tillstyrker årsstämman att:

1
2
3

fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen

disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen

bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret
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Övrig granskning

1
Granskning av
bolagsstyrningsrapport

2
Granskning av
hållbarhetsrapport

3
Granskningar av
ersättningar till ledande
befattningshavare
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