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Revisorsyttrande enligt l3 kap 7 $ aktieboragsragen (2005:55r) tiver styrersens redogtirerse rbr
kvittn ing

Till styrelser i
Goldblue AB

org.n r 559078-0465

Vi har granskat styrelsens redogOrelse med avseende p6 kvittn tng daterad ZO2O-O\-27.

Styrels ens ansvar f<)r redogorels e n
Det ar styrelsen som har ansvaret ftir an ta flam redogorelsen enligt aktiebolagslagen och ftir aft det
finns en sidan intem kontroll som styrelsen beddmer ntidviindig fttr aft kunna ta fram redogorelsen
utan vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi misstag.

Revisorns ansyar
Vtr uppgift iir att uttala oss om kvittningen pA grundval av vlr granskning. Vi har utfiirt
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns avriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsJi)rordningen. Denna rekommendation kriver att vi ftrljer
yrkesetiska krav saml planerar och utltir granskningen ftir att uppnA rimlig siikerhet att styrelsens
redogtirelse inte innehaller viisentliga felaktigheter. Revisionsfiiretaget tilliimpar ISQC 1

(lnternational Standard on Quality Control) och har dArmed ett allsidigt system ftir kvalitetskontroll
vilket innefanar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav,
standarder ldr yrkesuttivningen och tilliimpliga kav i lagar och andra forfattningar.

Vi iir oberoende i fdrhillande till Goldblue AB enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt
fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar aft genom olika etgarder inhiimta bevis om finansiell och annan
information i styrelsens redogorelse. Revisom valjer vilka atgarder som ska utftiras, bland annat

genom att beddma riskema ftir viisentliga felaktigheter i redogdrelsen, vare sig dessa bero pA

oegentligheter eller pi misstag. Vid denna riskbeddmning beaktar revisom de delar av den interna

kontrollen som ar relevanta fbr hur styrelsen upprafiar redogdrelsen i syfte att utforma
gmnskningsetgarder som ar andamalsenliga med hlinsyn till omstiindighetema, men inte i syfte att

gora ett uftalande om effektiviteten i den intema kontrollen. Cranskningen omfattar ocksa en

utvArdering av andamllsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi

har in-tramtat ar tillrackliga och iindamilsenliga som grund ftir vart uttalande.

Utt0lande
Vi anser att styrelsens redogorelse har upprafiats i enlighet med l3 kap. 7 $ aktiebolagslagen och

kvittn ingsraft en avser Biltiga motfordringar.

Ovriga upplysningar
Detti yttranie haiendast till syfte att fullgdra det krav som uppstalls i l3 kap. 7 g aktiebolagslagen

och flr inte anviindas ftir negot annat andamal.

Stockholm den 27 augusti 2020
Mazars AB
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