
Revisionsberät telse

Till bolagsstämman i Pierce Group AB (publ), org.nr 556967-4392

Rapport  om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har ut fört  en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

för Pierce Group AB för år 2020. Bolagets årsredovisning och

koncernredovisning ingår på sidorna 6-47 i detta dokument.

Enligt  vår uppfat tning har årsredovisningen upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga avseenden rät tvisande

bild av moderbolagets f inansiella ställning per den 31 december 2020

och av dess finansiella resultat  och kassaflöde för året  enligt  årsredo-

visningslagen. Koncernredovisningen har upprät tats i enlighet med års-

redovisningslagen och ger en i alla väsent liga avseenden rät tvisande

bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och

av dess finansiella resultat  och kassaf löde för året  enligt  Internat ional

Financial Report ing Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och års-

redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-

ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi t illstyrker därför at t  bolagsstämman fastställer resultaträkningen och

balansräkningen för moderbolaget och rapport  över resultat  och

finansiell ställning för koncernen.

Grund för ut talanden

Vi har ut fört  revisionen enligt  Internat ional Standards on Audit ing (ISA)

och god revisionssed i Sverige. Vårt  ansvar enligt  dessa standarder be-

skrivs närmare i avsnit tet Revisorns ansvar . Vi är oberoende i förhåll-

ande t ill moderbolaget och koncernen enligt  god revisorssed i Sverige

och har i övrigt  fullgjort  vårt  yrkeset iska ansvar enligt  dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra ut talanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den

andra informat ionen. Den andra informat ionen består av sidorna 1-5

och 50-57 (men innefat tar inte årsredovisningen, koncernredo-

visningen och vår revisionsberättelse avseende dessa).

Vårt  ut talande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen

omfattar inte denna informat ion och vi gör inget ut talande med bestyr-

kande avseende denna andra informat ion.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen är det vårt  ansvar at t  läsa den informat ion som ident if ieras ovan

och överväga om informat ionen i väsent lig utst räckning är oförenlig

med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genom-

gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt  inhämtat under revisionen

samt bedömer om informat ionen i övrigt  verkar  innehålla väsent liga

felakt igheter.

Om vi, baserat på det arbete som har ut förts avseende denna informa-

t ion, drar slutsatsen at t  den andra informat ionen innehåller en väsent lig

felakt ighet, är vi skyldiga at t  rapportera detta. Vi har inget at t

rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för at t

årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och at t  de ger en

rättvisande bild enligt  årsredovisningslagen och, vad gäller koncern-

redovisningen, enligt  IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verk-

ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de

bedömer är nödvändig för at t  upprätt a en årsredovisning och koncern-

redovisning som inte innehåller några väsent liga felakt igheter, vare sig

dessa beror på oegent ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen an-

svarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av

bolagets förmåga att  fortsät ta verksamheten. De upplyser, när så är

t illämpligt , om förhållanden som kan påverka förmågan att  fortsät ta

verksamheten och at t  använda antagandet om fortsatt  drift . Anta-

gandet  om fortsat t  drif t  t illämpas dock inte om styrelsen och verk-

ställande direktören avser at t  likvidera bolaget, upphöra med verksam-

heten eller inte har något  realist iskt  alternat iv t ill at t  göra något  av

detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är at t  uppnå en rimlig grad av säkerhet om att  årsredovis-

ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några

väsent liga felakt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller

misstag, och at t  lämna en revisionsberättelse som innehåller våra

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen

garant i för at t  en revision som utförs enligt  ISA och god revisionssed i

Sverige allt id kommer at t  upptäcka en väsent lig felakt ighet om en sådan

finns. Felakt igheter kan uppstå på grund av oegent ligheter eller misstag

och anses vara väsent liga om de enskilt  eller t illsammans rimligen kan

förväntas påverka de ekonomiska beslut  som användare fat tar med

grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt  ISA använder vi professionellt  omdöme

och har en professionellt  skept isk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

 ident if ierar och bedömer vi riskerna för väsent liga felakt igheter i

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror

på oegent ligheter eller misstag, ut formar och ut för gransknings-

åtgärder bland annat  ut ifrån dessa risker och inhämtar revisions-

bevis som är t illräckliga och ändamålsenliga för at t  utgöra en grund

för våra ut talanden. Risken för at t  inte upptäcka en väsent lig fel-

akt ighet t ill följd av oegent ligheter är högre än för en väsent lig fel-

akt ighet som beror på misstag, eftersom oegent ligheter kan inne-

fat ta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt liga utelämnanden,

felakt ig informat ion eller åsidosät tande av intern kontroll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll

som har betydelse för vår revision för at t  ut forma gransknings-

åtgärder som är lämpliga med hänsyn t ill omständigheterna, men

inte för at t  ut tala oss om effekt iviteten i den interna kont rollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används

och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens upp-

skattningar i redovisningen och t illhörande upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i at t  styrelsen och verkställande

direktören använder antagandet om fortsat t  drif t  vid upprättandet

av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det f inns

någon väsent lig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller

förhållanden som kan leda t ill betydande tvivel om bolagets för-

måga att  fortsät ta verksamheten. Om vi drar slutsatsen at t  det

finns en väsent lig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om

den väsent liga osäkerhetsfaktorn eller , om sådana upplysningar är

ot illräckliga, modifiera ut talandet om årsredovisningen och kon-

cernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis

som inhämtas fram t ill datumet för revisionsberättelsen. Dock kan

framtida händelser eller förhållanden göra at t  et t  bolag inte längre

kan fortsät ta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentat ionen, strukturen och

innehållet  i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland

upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovis-

ningen återger de underliggande transakt ionerna och händelserna

på et t  sät t  som ger en rät tvisande bild.

 inhämtar vi t illräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende

den finansiella informat ionen för enheterna eller affärsakt ivi-

teterna inom koncernen för at t  göra et t  ut talande avseende

koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och

utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt  ansvariga för  våra

uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat  revisionens planerade

omfattning och inr iktning samt  t idpunkten för den. Vi måste också infor-

mera om betydelsefulla iakt tagelser under revisionen, däribland de

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi ident if ierat .
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Rapport  om andra krav enligt  lagar och andra förfat tningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har

vi även ut fört  en revision av styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning av Pierce Group AB för år 2020 samt av förslaget t ill

disposit ioner beträffande bolagets vinst  eller för lust .

Vi t illstyrker at t  bolagsstämman disponerar vinsten enligt  förslaget i

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för ut talanden

Vi har ut fört  revisionen enligt  god revisionssed i Sverige. Vårt  ansvar

enligt  denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns ansvar . Vi är

oberoende i förhållande t ill moderbolaget och koncernen enligt  god

revisorssed i Sverige och har i övrigt  fullgjort  vårt  yrkeset iska ansvar

enligt  dessa krav.

Vi anser at t  de revisionsbevis vi har inhämtat är t illräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra ut talanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret  för förslaget t ill disposit ioner

beträffande bolagets vinst  eller för lust . Vid förslag t ill utdelning

innefat tar detta bland annat  en bedömning av om utdelningen är

försvarlig med hänsyn t ill de krav som bolagets och koncernens verk-

samhetsart , omfattning och risker ställer på stor leken av moder-

bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet

och ställning i övrigt .

Styrelsen ansvarar för bolagets organisat ion och förvaltningen av bola-

gets angelägenheter. Detta innefat t ar bland annat  at t  fort löpande

bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situat ion och at t  t illse at t

bolagets organisat ion är ut formad så at t  bokföringen, medelsförvalt -

ningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt  kontrolleras på

ett  betryggande sätt . Verkställande direktören ska sköta den löpande

förvaltningen enligt  styrelsens rikt linjer och anvisningar och bland

annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för at t  bolagets bokföring

ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för at t  medelsförvaltn-

ingen ska skötas på et t  betryggande sätt .

Revisorns ansvar

Vårt  mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt

ut talande om ansvarsfr ihet, är at t  inhämta revisionsbevis för at t  med

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot

eller verkställande direktören i något väsent ligt  avseende:

 företagit  någon åtgärd eller gjort  sig skyldig t ill någon försummelse

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot  bolaget, eller

 på något  annat  sät t  handlat  i st r id med akt iebolagslagen, årsredo-

visningslagen eller bolagsordningen.

Vårt  mål beträffande revisionen av förslaget t ill disposit ioner av

bolagets vinst  eller för lust , och därmed vårt  ut talande om detta, är at t

med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt  med

akt iebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garant i för at t

en revision som utförs enligt  god revisionssed i Sverige allt id kommer

att  upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-

ningsskyldighet mot bolaget, eller at t  et t  förslag t ill disposit ioner av

bolagets vinst  eller förlust  inte är förenligt  med akt iebolagslagen.

Som en del av en revision enligt  god revisionssed i Sverige använder vi

professionellt  omdöme och har en professionellt  skept isk inställning

under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget  t ill

disposit ioner av bolagets vinst  eller för lust  grundar sig främst på

revisionen av räkenskaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder

som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt

i risk och väsent lighet. Det innebär at t  vi fokuserar granskningen på

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsent liga för verk-

samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse

för bolagets situat ion. Vi går igenom och prövar fat tade beslut , besluts-

underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta

för vårt  ut talande om ansvarsfr ihet. Som underlag för vårt  ut talande om

styrelsens förslag t ill disposit ioner beträffande bolagets vinst  eller

för lust  har vi granskat om förslaget är förenligt  med akt iebolagslagen.

Stockholm den

Ernst & Young AB

Jonatan Hansson

Auktoriserad revisor
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