Revisionsberät t else
Till bolagsstämman i Wise Group AB (publ), or g nr 5 56686-3576

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Ut t alanden

Enligt vår uppfat tning har årsredovisningen upprät t at s i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga
avseenden rät t visande bild av moderbolaget s finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella
result at och kassaf löde för året enligt år sredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprät t at s i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga avseenden
rätt visande bild av koncernens finansiella st ällning per 31
december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt Int ernat ional Financial Report ing St andards
(IFRS), så som de ant agits av EU, och årsredovisningslagen.
Våra ut t alanden omf at t ar int e bolagsst yrningsrapporten och
hållbarhet srapporten på sidorna 50-5 9 respekt ive 40-4 6.
Förvalt ningsberät telsen är förenlig med år sredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Våra ut t alanden i denna rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den komplet terande rapport som har överlämnat s t ill moderbolaget s
revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens
(537/ 2014) artikel 11.

Grund för ut t alanden
Vi har ut fört revisionen enligt Int ernat ional St andards on
Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder 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 vår t yrkeset iska ansvar enligt dessa krav. Det ta
innef at t ar at t , baserat på vår bästa kunskap och övert ygelse,
inga förbjudna t jänst er som avses i Revisorsförordningens
(537/ 2014) artikel 5.1 har t illhandahållit s det granskade
bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföret ag eller
dess kont rollerade företag inom EU.
Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut t alanden.

Vi t illst yrker därför at t bolagsstämman fast ställer result at räkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt bet ydelsefulla områden för revisionen är de områden
som enligt vår professionella bedömning var de mest
betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen för den akt uella perioden. Dessa
områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vår t
ställningst agande t ill, år sredovisningen och koncernredovisningen som helhet , men vi gör inga separata ut t alanden om
dessa områden. Beskrivningen nedan av hur revisionen
genomf ör des inom dessa områden ska läsas i det ta
sammanhang.

Vi har fullgjor t de skyldighet er som beskr ivs i avsnit tet
Revisorns ansvar i vår rapport om år sredovisningen också
inom dessa områden. Därmed genomf ördes revisionsåt gärder
som ut format s för at t beakt a vår bedömning av r isk för
väsent liga fel i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Utfallet av vår granskning och de granskningsåt gärder som
genomf ört s för at t behandla de områden som f ramgår nedan
ut gör grunden f ör vår revisionsberätt else.

1|5

Penneo dokumentnyckel: EAZX2-M7B1G-QPC2L-I4863-JF8KU-8BUFJ

Vi har ut fört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Wise Group AB (publ) för
räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12 -31 med undant ag för
bolagsstyrningsrapport en och hållbarhet srapport en på
sidorna 50-5 9 respekt ive 40-4 6. Bolaget s år sredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 3-5 , 12-37 , 40-46 och
50-99 i det ta dokument .

Beskrivning av området

Hur det t a område beakt ades i revisionen

Per 31 december 2021 redovisas goodwill t ill 51,4 Mkr i koncernens
finansiella st ällning och akt ier i dot t er bolag redovisas t ill 56,8 Mkr i
moderbolaget s balansräkning. Bolaget prövar minst år ligen och vid
indikat ion på värdenedgång at t redovisade värden inte över st iger
beräknade åt ervinningsvärden för dessa t illgångar. Nedskr ivning görs
när det redovisade vär det överst iger åt ervinningsvärdet för t illgången.
För akt ier i dot t erbolag sker nedskrivning om värdenedgången är
best ående.
Återvinningsvärdena
fast ställs
genom
en
nuvärdesberäkning
av
framt ida
kassaflöden
per
kassaflödesgenererande enhet och baseras på förvänt at ut fall av et t
ant al fakt orer som grundas på ledningens affärsplaner och prognoser.
Nedskr ivningst est et för 2021 result er ade int e i någon nedskrivning.
Förändrade bedömningar av de ant aganden som ledningen gjort för
bedömning av åt er vinningsvärdet såsom framt ida kassaflöden, t illväxt
och diskont eringsränta skulle ha kunnat leda t ill at t et t
nedskr ivningsbehov uppst åt t varför vi anser at t goodwill och akt ier i
dot t er bolag är et t sär skilt bet ydelsefullt område i revisionen. En
beskrivning av nedskrivningst estet framgår av not 15 och av avsnit t et
” Kr it iska bedömningar och uppskat t ningar ” i not 35.

I vår revision har vi ut värder at och t est at ledningens process för at t
upprät t a nedskrivningst est , bland annat genom at t ut värder a t idigare
t räffsäkerhet i prognoser och ant aganden. Vi har också gjort
jämförelser mot andra föret ag och branscher för at t ut värdera
rimlighet en i bedömda framt ida kassaflöden och t illväxt ant aganden. Vi
har med st öd av våra värderingsspecialist er granskat bolaget s modell
och met od f ör at t genomföra nedskrivningst est och har ut värder at
bolaget s
egna
känslighet sanalyser,
samt
genomfört
känslighet sanalyser
av
nyckelant aganden
och
möjliga
påver kansfakt orer. Med st öd av våra värderingsspecialist er har vi också
granskat rimlighet en i ant aganden om diskont eringsr änt a och långsikt ig
t illväxt . Vi har även gr anskat lämnade upplysningar i årsr edovisningen

Annan informat ion än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Det t a dokument innehåller även annan informat ion än
årsredovisningen och koncernredovisningen och åt erfinns på
sidorna 1-2 , 6-11 , 38-39 , 47-49 & 100-118. Det är styrelsen
och verkst ällande direkt ören som har ansvaret för denna andra
informat ion.
Vårt ut t alande avseende år sredovisningen och koncernredovisningen omf at t ar int e denna informat ion och vi gör inget
ut t alande med best yrkande avseende denna andra
informat ion.
I samband med vår revision av år sredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar at t läsa den informat ion som ident if ieras ovan och över väga om informat ionen
i väsent lig ut st räckning är oförenlig med årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beakt ar vi även
den kunskap vi i övrigt inhämt at under revisionen samt
bedömer om informat ionen i övrigt verkar innehålla väsent liga
felakt ighet er.
Om vi, baserat på det ar bete som har ut för t s avseende denna
informat ion, drar slut sat sen at t den andra informat ionen
innehåller en väsent lig felakt ighet , är vi skyldiga at t rapport era
dett a. Vi har inget at t rapport era i det avseendet .

avser at t likvidera bolaget, upphöra med verksamhet en eller
int e har något realist iskt alt ernat iv t ill at t göra något av det ta.
St yrelsens revisionsut skot t ska, ut an at t det påverkar
styrelsens ansvar och uppgift er i övrigt , bland annat övervaka
bolaget s f inansiella rapportering.

Revisorns ansvar
Våra mål är at t uppnå en r imlig grad av säkerhet om at t
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet int e
innehåller några väsent liga felakt ighet er, vare sig dessa beror
på oegent lighet er eller misst ag, och at t lämna en revisionsberät telse som innehåller våra ut t alanden. Rimlig säkerhet är
en hög grad av säkerhet , men är ingen garant i för at t en
revision som ut för s enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer at t upptäcka en väsent lig felakt ighet om en
sådan finns. Felakt ighet er kan uppst å på grund av oegent lighet er eller misstag och anses vara väsent liga om de enskilt
eller t illsammans rimligen kan förvänt as påverka de
ekonomiska beslut som användare fat t ar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en prof essionellt skept isk inst ällning under
hela revisionen. Dessut om:
►

ident ifierar och bedömer vi riskerna för väsent liga
felakt ighet er i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegent lighet er eller misst ag, ut formar och ut för granskningsåt gärder bland annat
ut ifrån dessa r isker och inhämt ar revisionsbevis som är
t illräckliga och ändamålsenliga för at t ut göra en grund för
våra ut t alanden. Risken för at t int e uppt äcka en väsent lig
felakt ighet t ill följd av oegent lighet er är högre än för en
väsent lig felakt ighet som beror på misst ag, eft er som
oegent lighet er kan innef at ta agerande i maskopi, f örfalskning, avsikt liga ut elämnanden, felakt ig informat ion eller
åsidosät t ande av int ern kont roll.

►

skaff ar vi oss en först åelse av den del av bolagets int erna
kont roll som har betydelse för vår revision f ör at t ut forma
granskningsåt gärder som är lämpliga med hänsyn t ill
omst ändighet erna, men int e för at t ut t ala oss om
eff ekt ivit et en i den int erna kont rollen.

►

ut vär derar vi lämplighet en i de redovisningsprinciper som
används och rimlighet en i styrelsens och verkst ällande
direkt örens uppskat t ningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

St yrelsens och verkställande direktörens
ansvar
Det är st yrelsen och verkst ällande direkt ören som har ansvaret
för at t årsredovisningen och koncernredovisningen upprätt as
och at t den ger en rät t visande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de
ant agit s av EU. St yrelsen och verkställande direkt ören
ansvarar även för den int erna kont roll som de bedömer är
nödvändig för at t upprät ta en årsredovisning och koncernredovisning som int e innehåller några väsent liga felakt ighet er, vare
sig dessa beror på oegent lighet er eller misstag.
Vid upprät tandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar st yrelsen och verkställande direkt ören för
bedömningen av bolaget s förmåga at t for t sät ta verksamhet en.
De upplyser, när så är t illämpligt , om förhållanden som kan
påverka förmågan at t fort sät t a verksamhet en och at t använda
ant agandet om fortsat t drif t . Ant agandet om fort sat t drift
t illämpas dock int e om styrelsen och verkställande direkt ören
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Goodwill och akt ier i dot terbolag

►

inhämt ar vi t illräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informat ionen för enhet erna eller
aff ärsakt ivit et erna inom koncernen för at t göra et t
ut t alande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för
styrning, övervakning och ut förande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra ut t alanden.

drar vi en slut sat s om lämplighet en i at t st yrelsen och
verkst ällande direkt ören använder ant agandet om f ort sat t
drift vid upprät tandet av år sredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slut sat s, med grund i de
inhämt ade revisionsbevisen, om det finns någon väsent lig
osäkerhet sfakt or som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill betydande t vivel om bolaget s
förmåga at t fort sät t a verksamhet en. Om vi drar slut sat sen
at t det finns en väsent lig osäkerhet sfakt or, måste vi i
revisionsberät t elsen fäst a uppmärksamhet en på upplysningarna i år sredovisningen om den väsent liga osäkerhet sfakt orn eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga,
modifiera ut t alandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slut sat ser baseras på de revisionsbevis som inhämt as fram t ill datumet för revisionsberät telsen. Dock kan framt ida händelser eller förhållanden göra at t et t bolag int e längre kan fortsät t a verksamhet en.

►

ut vär derar vi den över gripande present at ionen, st rukt uren
och innehållet i år sredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen åt er ger de underliggande t ransakt ionerna och händelserna på et t sät t som
ger en rät t visande bild.

Av de områden som kommuniceras med st yrelsen fast ställer vi
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för
revisionen av år sredovisningen och koncernredovisningen,
inklusive de vikt igast e bedömda r iskerna för väsent liga
felakt ighet er, och som därför ut gör de för revisionen särskilt
betydelsefulla områdena. Vi beskr iver dessa områden i
revisionsberät t elsen såvida int e lagar eller andra förfat tningar
förhindrar upplysning om frågan.

Vi måst e informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omf at t ning och inrikt ning samt t idpunkt en för den.
Vi måst e också infor mera om bet ydelsefulla iakt tagelser under
revisionen, däribland de event uella bet ydande brist er i den
int erna kont rollen som vi ident ifierat .
Vi måst e också förse st yrelsen med et t ut t alande om at t vi har
följt relevant a yrkeset iska krav avseende oberoende, och t a
upp alla relat ioner och andra förhållanden som rimligen kan
påverka vår t oberoende, samt i t illämpliga fall åt gär der som
har vidtagits för att eliminera hoten eller motåt gärder som har
vidt agit s.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förfat t ningar
Revisorns granskning av förvalt ning och
förslaget till dispositioner av bolaget s vinst
eller förlust
Ut t alanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut fört en
revision av st yrelsens och verkst ällande direkt örens förvaltning av Wise Group AB (publ) för räkenskapsåret 2021-0 1-01
– 2021-12-31 samt av förslaget t ill disposit ioner bet räf fande
bolaget s vinst eller förlust .
Vi t illst yrker at t bolagsstämman disponerar vinst en enligt
förslaget i förvalt ningsberät t elsen och beviljar styrelsens
ledamöt er och verkst ällande direkt ören ansvar sfrihet för
räkenskapsåret .

Grund för ut t alanden
Vi har ut fört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vår t
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 yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut t alanden.

St yrelsens och verkst ällande direkt örens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för för slaget t ill
disposit ioner bet räf fande bolaget s vinst eller för lust . Vid
förslag t ill ut delning innef at t ar det ta bland annat en
bedömning av om ut delningen är för svarlig med hänsyn t ill de
krav som bolaget s och koncernens verksamhet sart , omf at t ning och risker ställer på stor leken av moderbolaget s och
koncernens egna kapit al, konsolider ingsbehov, likvidit et och
ställning i övrigt .
St yrelsen ansvarar för bolaget s or ganisat ion och förvaltningen
av bolaget s angelägenhet er . Det t a innef at t ar bland annat at t
fortlöpande bedöma bolaget s och koncernens ekonomiska

sit uat ion, och at t t illse at t bolaget s or ganisat ion är ut formad
så at t bokföringen, medelsförvaltningen och bolaget s
ekonomiska angelägenhet er i övr igt kont rolleras på et t
bet ryggande sät t . Verkst ällande direkt ören ska sköt a den
löpande för valtningen enligt styrelsens r ikt linjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gär der som är nödvändiga
för at t bolaget s bokföring ska fullgöras i överensst ämmelse
med lag och för at t medelsförvaltningen ska sköt as på et t
bet ryggande sät t.

Revisorns ansvar
Vårt mål bet räff ande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt ut talande om ansvarsf rihet , är at t inhämt a revisionsbevis
för at t med en r imlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direkt ören i något
väsent ligt avseende:
►

företagit någon åt gärd eller gjort sig skyldig t ill någon
försummelse som kan föranleda ersät t ningsskyldighet mot
bolaget, eller

►

på något annat sät t handlat i st rid med akt iebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål bet räf fande revisionen av förslaget t ill disposit ioner
av bolaget s vinst eller förlust , och därmed vår t ut t alande om
dett a, 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 ut för s enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer at t upptäcka åt gärder eller för summelser som
kan föranleda ersät t ningsskyldighet mot bolaget , eller at t et t
förslag t ill disposit ioner av bolaget s vinst eller för lust int e är
förenligt med akt iebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en prof essionellt
skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvalt ningen och förslaget t ill dispositioner av bolaget s vinst
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►

Revisorns granskning av Esef-rapport en
Ut t alande
Utöver
vår
revision
av
årsredovisningen
och
koncernredovisningen har vi även ut fört en granskning av at t
styrelsen och verkst ällande direkt ören har upprät t at
årsredovisningen och koncernredovisningen i et t format som
möjliggör enhet lig elekt ronisk rapport ering (Esef-rapport en)
enligt 16 kap. 4 a § lagen (2007:52 8) om värdepappersmarknaden för Wise Group AB (publ) för räkenskapsåret 202101-01 – 2021-12-31.
Vår granskning och
lagst adgade kravet .

vår t

ut t alande avser

endast

det

Enligt
vår
uppfat tning
har
Esef-rapporten
#9a183cafe2d46daa123e1802e0cbea90ae30d75037c8381
fe2 567ffa6 6587cfe upprät tat s i et t for mat som i allt väsent ligt
möjliggör enhet lig elekt ronisk rapport er ing.

Grund för ut t alande
Vi har ut fört granskningen enligt FARs rekommendat ion RevR
18 Revisorns granskning av Esef-rappor ten. Vår t ansvar enligt
denna rekommendation beskrivs närmare i avsnit t et Revisorns
ansvar . Vi är oberoende i förhållande t ill Wise Group (publ)
enligt god revisorssed i Sverige och har i övr igt fullgjor t vår t
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser at t de bevis vi har inhämt at är t illräckliga och
ändamålsenliga som grund för vår t ut t alande.

St yrelsens och verkst ällande direkt örens ansvar
Det är st yrelsen och verkst ällande direkt ören som har ansvaret
för at t Esef-rappor t en har upprät t at s i enlighet med 16 kap.
4 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och för
at t det finns en sådan int ern kont roll som styrelsen och
verkst ällande direkt ören bedömer nödvändig för at t upprät ta
Esef-rapport en ut an väsent liga felakt ighet er, vare sig dessa
beror på oegent lighet er eller misst ag.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är at t ut t ala oss med r imlig säkerhet om Esefrappor t en i allt väsent ligt är upprät t ad i et t format som uppfyller kraven i 16 kap. 4 a § lagen (2007:528) om värdepapper smarknaden, på grundval av vår granskning.

Revisionsföret aget t illämpar ISQC 1 Kvalitetskontroll för
revisionsföretag som utför revision och översikt lig granskning
av finansiella rapporter samt andra bestyrkandeuppdrag och
näraliggande tjänster och har därmed et t allsidigt system för
kvalitet skont roll vilket innefat t ar dokument erade rikt linjer och
rut iner avseende eft erlevnad av yrkeset iska krav, st andarder
för yrkesut övningen och t illämpliga krav i lagar och andra
förfat tningar.
Granskningen innef at t ar at t genom olika åt gärder inhämt a
bevis om at t Esef-rapport en har upprät t at s i et t format som
möjliggör enhet lig elekt ronisk rapportering av årsredovisningen och koncernredovisning. Revisorn väljer vilka åt gärder
som ska ut föras, bland annat genom at t bedöma riskerna för
väsent liga felakt ighet er i rappor t er ingen vare sig dessa beror
på oegent lighet er eller misst ag. Vid denna riskbedömning
beakt ar revisorn de delar av den int erna kont rollen som är
relevant a för hur styrelsen och verkst ällande direkt ören t ar
fram underlaget i syft e at t ut for ma granskningsåt gär der som
är ändamålsenliga med hänsyn t ill omst ändighet erna, men inte
i syft e at t göra et t ut t alande om eff ekt ivit et en i den int erna
kont rollen. Granskningen omf at t ar också en ut vär dering av
ändamålsenlighet en och rimlighet en i styrelsens och
verkst ällande direkt örens ant aganden.
Granskningsåt gärderna omf at t ar huvudsakligen en t eknisk
valider ing av Esef-rapporten, dvs. om filen som innehåller Esefrappor t en uppfyller den t ekniska specifikat ion som anges i
kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/ 815 och en
avstämning av at t Esef-rapporten överensstämmer med den
granskade år sredovisningen och koncernredovisningen.
Vidare omf at t ar granskningen även en bedömning av huruvida
Esef-rapport en har märkt s med iXBRL som möjliggör en rätt visande och fullst ändig maskinläsbar ver sion av koncernens
result at -, balans- och eget kapit alräkningar samt kassaflödesanalysen.

Revisorns granskning av
bolagsst yrningsrapport en
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrappor t en på sidorna 50-5 9 och för at t den är upprät tad i
enlighet med år sredovisningslagen.
Vår granskning har sket t enligt FARs rekommendat ion
RevR 16 Revisorns granskning av bolagsst yrningsrapporten.
Det t a innebär at t vår granskning av bolagsst yrningsrapporten
har en annan inrikt ning och en väsent ligt mindre omf at t ning
jämfört med den inrikt ning och omf at t ning som en revision
enligt Int ernat ional St andards on Audit ing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser at t denna granskning ger oss
t illräcklig grund för våra ut talanden.
En bolagsst yrningsrapport har upprät tat s. Upplysningar i
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkt erna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är
förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar samt i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

RevR 18 kräver at t vi planerar och genomf ör våra granskningsåt gär der f ör at t uppnå rimlig säkerhet at t Esef-rapporten
är upprät t ad i et t format som uppfyller dessa krav.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men är ingen
garant i för at t en granskning som ut för s enligt RevR 18 och
god revisionssed i Sver ige allt id kommer at t upptäcka en
väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt ighet er kan
uppst å på grund av oegent lighet er eller misst ag och anses vara
väsent liga om de enskilt eller t illsammans rimligen kan
förvänt as påverka de ekonomiska beslut som användare fat t ar
med grund i Esef-rapporten.
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eller förlust grundar sig f rämst på revisionen av räkenskaperna. Vilka t illkommande granskningsåt gärder som ut för s
baseras på vår prof essionella bedömning med ut gångspunkt i
risk och väsent lighet . Det innebär at t vi fokuserar granskningen på sådana åt gärder, områden och förhållanden som är
väsent liga för verksamhet en och där avst eg och övert rädelser
skulle ha särskild bet ydelse för bolaget s situat ion. Vi går
igenom och prövar fat tade beslut , beslut sunderlag, vidtagna
åt gärder och andra förhållanden som är relevant a för vårt
ut t alande om ansvarsf rihet . Som underlag för vårt ut t alande
om styrelsens förslag t ill dispositioner bet räff ande bolaget s
vinst eller för lust har vi granskat styrelsens mot iverade
yt t rande samt et t urval av underlagen för det t a för at t kunna
bedöma om f ör slaget är förenligt med akt iebolagslagen.

Revisorns yt t rande avseende den lagstadgade
hållbarhet srapport en
Det är styrelsen som har ansvaret f ör hållbarhet srapport en på
sidorna 40-4 6 och för at t den är upprät tad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Vår granskning har sket t enligt FARs rekommendat ion
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Det t a innebär at t vår granskning av hållbarhet srapport en har en annan inrikt ning och en väsent ligt
mindre omf at t ning jämfört med den inr ikt ning och omf at t ning
som en revision enligt Int ernat ional St andar ds on Audit ing och
god revisionssed i Sver ige har. Vi anser at t denna granskning
ger oss t illräcklig grund för vår t ut t alande.
En hållbarhet srapport har upprät t at s.
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Ernst & Young AB ut sågs t ill Wise Group AB (publ)s revisor av
bolagsstämman den 12 maj 2021 och har varit bolaget s
revisor sedan 3 januari 2006.
Stockholm den 13 april 2022
Ernst & Young AB

Linn Haslum Lindgren
Aukt or iserad revisor
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