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Revisionspåtegninger

Intern revision

Til aktionærerne i Sydbank A/S

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 

Sydbank A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010. 

Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørel-

se, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og 

noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrøms-

opgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter 

International Financial Reporting Standards som godkendt af 

EU, og årsregnskabet (for moderselskabet) udarbejdes efter lov 

om finansiel virksomhed. Koncernregn skabet og årsregnskabet 

aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere dan-

ske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetning-

en, der udarbejdes efter danske oplysningskrav for børsnotere-

de finansielle selskaber, og afgivet udtalelse herom.

Den udførte revision

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgø-

relse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder 

mv. samt finansielle koncerner og efter danske revisionsstand-

arder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører 

revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 

koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig 

fejlinformation.

Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt 

med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede 

forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen 

tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsproces-

ser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlig-

hed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb 

og øvrige oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet, 

herunder undersøgelse af information, der understøtter de 

anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfat-

tet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabs-

praksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabs-

mæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede 

præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. 

Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte 

områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisions-

bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og 

interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikosty-

ring, der er rettet mod koncernens og selskabets rapporte-

ringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, funge-

rer tilfredsstillende. 

Det er tillige vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-

skabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets 

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 

samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og 

koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar –   

31. december 2010 i overensstemmelse med International 

Financial Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt 

angår koncernregnskabet, i overensstemmelse med lov om 

finansiel virksomhed for så vidt angår årsregnskabet samt i 

øvrigt i overensstemmelse med yderligere danske oplysnings-

krav for børsnoterede finansielle selskaber.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, 

der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse 

med danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle sel-

skaber.
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Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i 

henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesbe-

retningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til 

den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnska-

bet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysnin-

gerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med kon-

cernregnskabet og årsregnskabet.
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Til aktionærerne i Sydbank A/S

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 

Sydbank A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010. 

Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørel-

se, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og 

noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrøms-

opgørelse for koncernen. Koncernregnskabet udarbejdes efter 

International Financial Reporting Standards som godkendt af 

EU, og årsregnskabet (for moderselskabet) udarbejdes efter lov 

om finansiel virksomhed. Koncernregn skabet og årsregnskabet 

udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere dan-

ske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber.

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetnin-

gen, der udarbejdes efter danske oplysningskrav for børsnote-

rede finansielle selskaber, og afgivet udtalelse herom.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncern-

regnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-

ensstemmelse med International Financial Reporting Standards 

som godkendt af EU (koncernregnskabet), lov om finansiel virk-

somhed (årsregnskabet for moderselskabet) samt yderligere 

danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle selskaber. 

Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opret-

holdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde 

og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, som giver et 

retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om 

fejl informationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og 

anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvel-

se af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstæn-

dighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde 

en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse 

i overensstemmelse med danske oplysningskrav for børsnote-

rede finansielle selskaber.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregn-

skabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har 

udført vores revision i overensstemmelse med danske revisi-

onsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske 

krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at 

opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og års-

regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de 

beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og års-

regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurde-

ring, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformati-

on i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinfor-

mationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksom-

hedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og 

årsregnskab, som giver et retvisende billede, med henblik på at 

udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-

hederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision 

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte 

regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede 

regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den 

samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-

strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisor
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Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskab-

et giver et retvisende billede af koncernens og selskabets akti-

ver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt 

af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncer-

nens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-

ber 2010 i overensstemmelse med International Financial 

Reporting Standards som godkendt af EU for så vidt angår 

koncernregnskabet, i overensstemmelse med lov om finansiel 

virksomhed for så vidt angår årsregnskabet samt i øvrigt i over-

ensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børs-

noterede finansielle selskaber.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst 

ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 

tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og 

årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at 

oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Den uafhængige revisor




