Goobit Group

Delårsrapport Q3 2021/22
1 NOVEMBER 2021 – 31 JANUARI 2022
Q3, 1 november 2021–31 januari 2022

Q1-Q3, 1 maj 2021–31 januari 2022

– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

– JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

	Nettoomsättningen minskade med 43 procent till

	Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 328,6

76,0 MSEK (132,6), främst till följd av att uppsagda
banktjänster medfört lägre växlingsvolymer.

	Rörelseresultatet uppgick till -6,0 MSEK (1,5).

Resultatet har belastats med cirka 2,1 MSEK i
advokat- och konsultkostnader främst avseende
rättstvist om uppsagda banktjänster, vilka bedöms
som icke återkommande.

	Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,1 MSEK
(3,3).

	Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,04 SEK (0,04). Resultat efter skatt per aktie
efter utspädning uppgick till -0,04 SEK (0,03).

Viktiga händelser under perioden
	Styrelseledamoten Erika Eliasson utsågs till ny VD för
Goobit Group och Bjarne Ahlenius anställdes som
ny CFO under perioden.

	Carl-Viggo Östlund valdes in i styrelsen under perioden. Carl-Viggo Östlund har en gedigen erfarenhet av lednings- och styrelsearbete i bland annat
bank- och finansbranschen.

	Den 16 december upphörde Goobit att erbjuda

Swish-betalningar på plattformen BTCX på grund
av uppsagda banktjänster. Goobit vände sig till
tingsrätten för att få beslutet upphävt men ansökan avslogs efter perioden, den 10 februari.

	Den 24 januari meddelade Goobit Group att

MSEK (320,7).

	Rörelseresultatet uppgick till -13,2 MSEK (2,5).

Resultatet har belastats med icke återkommande
kostnader om totalt 12,0 MSEK för marknadsundersöknings-, noterings- och optionsprogramskostnader under tidigare kvartal samt för advokat- och
konsultkostnader främst avseende rättstvisten om
uppsagda banktjänster under senaste kvartalet.

	Resultat efter finansiella poster uppgick till -13,5
MSEK (4,4).

	Resultat efter skatt per aktie före utspädning upp-

gick till -0,10 SEK (0,06). Resultat efter skatt per aktie
efter utspädning uppgick till -0,10 SEK (0,04).

Viktiga händelser efter perioden
	Den 22 februari meddelades att grundaren och

ordföranden Christian Ander tar över som VD för
Goobit Group efter att Erika Eliasson begärt att få
lämna sina uppdrag som VD och styrelseledamot.
Erika Eliasson kommer fortsatt vara aktiv i bolaget
som rådgivare. Styrelsen valde ledamoten Anders
Aspegren till ny ordförande efter Christian Ander
som kvarstår som ledamot i styrelsen.

	Efter periodens utgång har bolaget upptagit kort-

fristiga lån av Christian Ander för att underlätta
hanteringen av löpande rörelsekapital. Lånebeloppet om 2,5 MSEK understiger bolagets egen kassa
och till en för bolaget förmånlig ränta. Den totala
ersättningen för lånet har bedömts som obetydlig.

verksamheten drabbats av en väsentlig intäktsminskning efter att banktjänster inklusive betalningstjänsten Swish avslutats. Minskningen
bedömdes medföra väsentligt minskade intäkter och lägre resultat i kvartalet, november 2021
– januari 2022, jämfört med motsvarande period
föregående år.
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VD har ordet
Bästa aktieägare,
Det är glädjande att nu få adressera
er som VD för den verksamhet som jag
grundade redan 2012. Goobit Group är en
sann pionjär inom krypto och blockchain,
var först med att erbjuda kommersiellt
gångbara kryptorelaterade tjänster och
har idag en av Sveriges ledande handelsplattformar för krypto. Med det sagt så
lämnar vi onekligen ett turbulent kvartal
bakom oss med både ledningsförändringar och allvarliga driftsproblem genom
det uppsagda banksamarbetet.

De kortsiktiga utmaningarna för Goobit är allvarliga
men inte oöverstigliga. Den finansiella utvecklingen
under kvartalet har påverkats negativt av att vi sedan
mitten av december inte har kunnat erbjuda Swish
som betallösning för kunderna på plattformen BTCX.
Bakgrunden och omständigheterna kring detta
är välkända och vi ser förstås SEBs agerande som
utmanande och djupt problematiskt. Vi får samtidigt
räkna med att vår roll som disruptiv utmanare av den
rådande ordningen i finanssektorn stöter på motstånd från etablerade, starka och över 100 år gamla
finansinstitut. Vi har förlorat den här ronden och
blickar framåt i förvissningen att framtiden tillhör oss.
Jag vill börja med att slå fast att spårbarhet, transparens och regelefterlevnad är väl så viktigt för oss som
för den etablerade finansmarknaden. Saken är den
att våra möjligheter att erbjuda detta med blockchain-teknik är vida överlägsna de metoder som de
etablerade finansaktörerna vilar på.
Arbetet att motverka penningtvätt och finansiering av
terrorism är en stor utmaning för hela samhället och
det finansiella systemet har ett särskilt viktig roll i detta
arbete. United States Department of the Treasury
släppte nyligen sin nationella riskbedömning för just
penningtvätt och terroristfinansiering och rapporten
beskriver även digitala tillgångars roll. De drar bland
annat slutsatsen att digitala tillgångar används
betydligt mindre för penningtvätt jämfört med traditionella valutor.
Vi precis som alla andra aktörer på finansmarknaden
måste ständigt förbättra och förfina våra AML-processer (Anti-Money Laundering). Jag är övertygad om
att blockkedjeteknik kan vara en del av lösningen och
här finns potential för bättre samarbete mellan banker, myndigheter och kryptobranschen. Vi välkomnar
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därför den översyn av branschen som Finansinspektionen initierade under oktober 2021 och som fortfarande pågår.
Digitala tillgångar blir allt mer etablerade med fler
och tydligare användningsområden. Det är spännande att se hur digitala tillgångar i form av NFT:er
(non-fungible token) fortsätter att bryta mark och att
fler internationella storföretag anammar tekniken på
olika sätt.
En av många utmaningar i spåren av det förödande
kriget i Ukraina är sårbarheten i den finansiella
infrastrukturen. Här har kryptotekniken erbjudit ett
robust alternativ som gjort att hjälpen kommer fram.
Inom loppet av ett fåtal dagar har Ukraina mottagit
omkring 50 MUSD i kryptodonationer från hela världen,
utan mellanhänder. På så sätt når hjälpen behövande
direkt i handen.
Hårt arbete för att få ny betallösning på plats
Tyvärr har avsaknaden av direktbanksbetalning medfört en kraftig minskning i handelsvolymer. Omsättningen minskade med 43 procent till 76,0 MSEK under
tredje kvartalet jämfört med motsvarande period
föregående år. Glädjande nog har vi kunnat försvara
vår bruttomarginal under denna turbulenta period
men rörelseresultatet minskade till -6,0 MSEK (1,5).
Minskningen beror främst på ökade rörelsekostnader
och personalkostnader för förstärkning och utbyggnad av compliance-funktionen, ökade kostnader för
utveckling av nya tjänster och funktionalitet, samt icke
återkommande kostnader för advokater och konsulter
avseende främst de uppsagda banktjänsterna.
Under perioden har vi arbetat hårt med att etablera en ny avtalsmässig och teknisk struktur för att
erbjuda våra kunder robusta och användarvänliga
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betalningstjänster. Det finns ett flertal europeiska
aktörer som välkomnar ett samarbete och som kommer att kunna erbjuda de tjänster vi behöver för att
driva och utveckla verksamheten vidare. Dessvärre
är det mycket formalia och administration förenat
med dessa processer och det tar mer tid än vi skulle
önska, men målet är i sikte och vi räknar med att
snart ha ett samarbete på plats.
Vårt fokus i närtid är att återigen kunna erbjuda
direktbanksbetalningar. Då får vi förnyade möjligheter att bygga allt bättre tjänster för våra kunder och
skapa ökande handelsvolymer på BTCX. Utvecklingsarbetet av våra nya tjänster och app har fortskridit
enligt planerna och vi räknar med att kunna lansera
appen så fort vi har en ny betallösning på plats.
Utveckling på lång sikt
Tittar vi på lite längre sikt så kvarstår våra ambitioner om geografisk expansion men vi måste göra
det i rätt ordning. Först ska vi säkerställa tillväxt och
kostnadseffektivitet i vår befintliga affär. Vi har under
kvartalet fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten och att utvärdera möjligheter inom nya
affärsområden och produktområden.
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Vi befinner oss fortsatt i en ung och växande
bransch. Många i den etablerade finansbranschen
är fortfarande misstänksamma och hotade av
utvecklingen, men än fler har börjat förstå och värdesätta den. Vi som är verksamma i branschen har
hittills bara skrapat på ytan av de affärsmöjligheter
som öppnar sig. Goobit har en unik position för att
kommersialisera de här affärsmöjligheterna de kommande åren, med den långa erfarenhet och djupa
kunskap om krypto och blockchain som finns i vår
organisation.
Jag vill avsluta med att tacka alla aktieägare för det
förtroende ni visar oss. Det saknas inte utmaningar,
men möjligheterna är större. Jag ser verkligen fram
emot att leda Goobit under denna mycket spännande resa.
Stockholm, 31 mars 2022
Christian Ander
Grundare och VD Goobit Group AB (publ)
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Kommentarer om perioden
Marknad
Kryptovalutor hade överlag en svag kursutveckling
under perioden 1 november 2021 - 31 januari 2022
men efter kvartalets slut har vi sett en stabilare prisutveckling. I kvartalets inledning handlades bitcoin till
61 344 USD och minskade till 38 492 USD vid kvartalets utgång, och vi har sett en liknande utveckling för
övriga större kryptovalutor.
Begreppet NFT (non-fungible token) har blivit ett allt
hetare samtalsämne inom krypto. En NFT är en enhet
av data som är registrerad på en blockchain, där
varje NFT kan representera ett unikt digitalt objekt,
vilket gör att en NFT inte kan bytas ut. NFT kan bland
annat representera ägande av fysiska tillgångar
samt digitala filer inom exempelvis konst, ljud, rörlig
media och gaming. NFT som företeelse har växt
kraftigt i popularitet och enligt DappRadar uppgick
handelsvolymen i NFT:er till 25 miljarder USD under
2021.
Det är även värt att notera att ett ökat antal ETF:er
har ansökt om att få investera både direkt i bitcoin
och i relaterade terminskontrakt och ett flertal ETF:er
har lanserats under perioden. Denna utveckling
borde underlätta för både institutioner och privata
investerare att investera i digitala valutor.
Exemplen ovan visar dels att intresset för kryptotillgångar ökar och dels att marknaden blir reglerad i
ökad utsträckning. Goobits uppfattning är att denna
utveckling är positiv för kryptoindustrin eftersom legitimiteten för kryptotillgångar som både investering
och betalningsmedel ökar. Kryptoindustrin fortsätter
att förena en långsiktig, varaktig transformation med
mycket hög innovationstakt.

Finansiell ställning och likviditet
Balansomslutning för koncernen per den 31 januari
2022 uppgick till 56,2 MSEK (39,3). Koncernens eget
kapital uppgick vid periodens slut till 37,9 MSEK (19,5)
och soliditeten uppgick till 68 procent. Likvida medel
vid periodens slut uppgick till 32,2 MSEK (11,2).
Personal
Goobit Group hade i genomsnitt 14 (13) anställda
under perioden..
Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat för andra kvartalet
uppgick till -3,2 MSEK (-0,9). Resultat efter finansiella
poster uppgick till -3,2 MSEK (-0,9). Moderbolagets
eget kapital uppgick vid periodens slut till 42,8 MSEK
(17,9) och soliditeten uppgick till 68 procent. I övrigt
gäller rapportens kommentarer om koncernens
utveckling även moderbolagets.
Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified
Adviser. Kontakt: 08-684 211 10, adviser@eminova.se
Aktien
Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth
Market under kortnamnet BTCX och med ISIN-kod
SE0015837752. Första dag för handel var den 5 maj 2021.
Aktieutveckling
SEK

Miljoner omsatta aktier/vecka
40
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8

32

Koncernens nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 76,0 MSEK
(132,6), och har påverkats kraftigt negativt av att
Goobit inte längre kunnat erbjuda Swish eller liknande betallösning sedan mitten av december 2021.
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Koncernens rörelseresultat
Rörelseresultat för perioden uppgick till -6,0 MSEK
(1,5). Minskningen beror främst på ökade rörelsekostnader och personalkostnader för förstärkning
och utbyggnad av compliance-funktionen, ökade
kostnader för utveckling av nya tjänster och funktionalitet, samt icke återkommande kostnader om 2,1
MSEK för advokater och konsulter avseende främst
de uppsagda banktjänsterna.

0
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2021
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Okt

Nov

Dec

Jan Feb

Mar

Omsatta aktier, miljoner/vecka (höger)

0

Teckningsoptioner
Bolaget har per dagen för Q3 2021/2022-rapporten
nedanstående teckningsoptioner.
Program
Aktieökning
Aktiekapitalökning
Tillfört kapital
Sista inlösendag
Utspädning

2019:1
5 043 325
50 433,25 SEK
7 082 681,60 SEK
2021-12-31
5,3%

Program
Aktieökning
Aktiekapitalökning
Lösenperiod
Utspädning

2021/2024:2
845 724
8 457,24 SEK
2024-09-01 – 2024-12-31
0,6%

Program
Aktieökning
Aktiekapitalökning
Lösenperiod
Utspädning

2021/2024:1
8 457 255
84 572,55 SEK
2024-09-01 – 2024-12-31
6,0%

Ägarstruktur
Tabellen nedan visar Bolagets största ägare enligt
aktieboken och förvaltarförteckningen per den 31
december 2021 och därefter kända förändringar.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
En investering i Goobit Group AB (Bolaget) innefattar
risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan komma
att påverka, Bolagets verksamhet direkt eller indirekt.
För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer hänvisas till Goobit Group AB:s
Bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på bolagets
hemsida och som publicerades i samband med
noteringen.

Utsikter
Bolaget har tidigare kommunicerat planer för en
geografisk expansion, först genom etablering i de
nordiska grannländerna och från 2022 och framåt
land för land inom EU-området. Denna plan gäller
fortsatt men har skjutits fram i tiden och därmed väntas ingen etablering ske utanför Norden under 2022.
Bolaget utvärderar löpande även nya affärsområden
och produkter.
Utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att
ingen utdelning lämnas till aktieägarna.
Finansiell kalender
Kvartalsrapport Q4 (feb-apr)
Kvartalsrapport Q1 (maj-juli)
Årsstämma

16 juni 2022
2 september 2022
2 oktober 2022

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid
upprättande av finansiella rapporter.
Kontaktperson:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB (publ),
ir@goobit.se
Granskning
Delårsrapporten har översiktligt granskats av
bolagets revisor.
Styrelsen i Goobit Group AB
31 mars 2022
Stockholm

Innehav,
antal aktier

Kapital, %

Röster, %

51 786 608
26 251 681
9 632 034
7 814 000
4 089 936
3 791 841
3 279 000
2 141 920
880 200
697 170

37,72%
19,27%
7,02%
5,74%
2,98%
2,76%
2,39%
1,56%
0,64%
0,51%

37,72%
19,27%
7,02%
5,74%
2,98%
2,76%
2,39%
1,56%
0,64%
0,51%

110 364 390

80,59%

80,59%

Övriga

26 925 337

19,41%

19,41%

Totalt

137 289 727

100,00%

100,00%

Aktieägare
Christian Ander, privat och genom Blockchain AB
GBI Holding AB
Nordnet Pensionsförsäkring
Christoffer De Geer
Erika Eliasson
Avanza Pension
Johan Karlsson
Investerum AB
Mickaela Aychouh
Leif Bohlenius
Totalt topp-10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Goobit Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 31 mars 2022, klockan 08.00 (CET) genom verkställande direktörens försorg.
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Räkenskaper
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Resultaträkning, koncernen
Helår
Q1-Q3
2020/2021 2020/2021

Q3
2021/2022

Q3
2020/2021

Q1-Q3
2021/2022

76 016
–67 682

132 613
–123 311

328 593
–298 903

320 699
–295 882

532 578
–484 269

8 334

9 302

29 690

24 817

48 309

Rörelsekostnader
Personalkostnader

–8 140
–4 086

–3 808
–1 755

–23 995
–13 364

–8 703
–7 054

–12 887
–15 048

EBITDA

–3 892

3 739

–7 669

9 060

20 374

–2 135

–2 200

–5 519

–6 542

–8 923

–6 027

1 539

–13 188

2 518

11 451

0

1 929

2 557

0

–83

–213

–319

–670

–804

–6 110

3 255

–13 507

4 405

10 647

0

132

395

528

–6 110

3 387

4 800

11 175

kSEK
Rörelsens intäkter
Omsättning
Kostnad växling
Bruttovinst

Avskrivningar
EBIT
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat
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Balansräkning, koncernen
31/1 2022

31/1 2021

30/4 2021

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

20 436
351

20 612
419

19 587
555

Summa anläggningstillgångar

20 787

21 031

20 142

Långfristiga fordringar
Andra långfristiga fordringar

400

287

400

Summa långfristiga fordringar

400

287

400

1 978
233
637
32 186

4 624
1 889
272
11 210

5 992
120
297
36 601

35 034

17 995

43 010

56 221

39 313

63 552

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt eget kapital

1 375
36 609

1 270
18 149

1 325
42 689

Summa eget kapital hänförligt till
moderbolagets majoritetsägare

37 984

19 419

44 014

kSEK

Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Innehav utan bestämmande inflytande

0

78

0

37 984

19 497

44 014

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga skulder

0
0

133
3 484

0
2 613

Summa långfristiga skulder

0

3 617

2 613

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 835
12 453
163
3 786

561
13 429
164
2 045

1 163
11 615
221
3 926

Summa kortfristiga skulder

18 237

16 199

16 925

Summa skulder

18 237

19 816

19 538

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

56 221

39 313

63 552

Summa eget kapital, koncern
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Koncernens kassaflödesanalys
i sammandrag
kSEK
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens slut

Helår
Q1-Q3
2020/2021 2020/2021

Q3
2021/2022

Q3
2020/2021

Q1-Q3
2021/2022

–2 394

9 725

–3 115

3 143

12 868

9 756

–1 605

–6 164

–4 077

–5 682

794

17 271

4 864

3 483

20 754

8 156

25 391

–4 415

2 549

27 940

32 186

11 210

32 186

11 210

36 601

Koncernens förändringar i eget kapital
Annat eget
Övrigt
kapital inkl
Aktie- tillskjutet
kapital årets resultat
kapital

kSEK
Ingående balans per 1 november 2020
Nyemission
Transaktioner med minoriteten

586
684

31 108
5 314

Periodens resultat

–21 661

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Summa
eget
kapital

78

10 111
5 998
–78

–78
3 387

3 387

Utgående balans per 31 januari 2021

1 270

36 422

–18 274

0

19 419

Ingående balans per 1 februari 2021
Nyemission
Inlösta teckningsoptioner
Sålda teckningsoptioner
Transaktioner med minoriteten

1 270
55
38

36 422
19 405
5 346

–18 274

0

428
–1 239

19 419
19 460
5 384
428
–1 239

–1 022

–1 022

Periodens resultat
Utgående balans per 31 oktober 2021

1 363

61 173

–20 107

0

42 429

Ingående balans per 1 november 2021
Nyemission
Inlösta teckningsoptioner
Sålda teckningsoptioner

1 363

61 173

–20 107

0

42 429

12

1 653

Periodens resultat

1 665
0
–6 110

Utgående balans per 31 januari 2022

1 375

Goobit Group AB (publ)
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–26 217
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–6 110
0

37 984

Resultaträkning, moderbolaget
Helår
Q1-Q3
2020/2021 2020/2021

Q3
2021/2022

Q3
2020/2021

Q1-Q3
2021/2022

Omsättning

635

0

635

0

0

Intäkter

635

0

635

0

0

-2 511
-1 372

-584
-335

-12 832
-5 079

-1 451
-693

–4 387
–2 753

-3 248

-919

-17 276

-2 144

–7 140

0

0

0

0

0

-3 248

-919

-17 276

-2 144

–7 140

0

0

0

20 274

kSEK

Rörelsekostnader
Personalkostnader
EBITDA
Avskrivningar
EBIT
Resultat från andelar i dotterföretag
Övriga räntekostnader och liknande
resultatposter
Resultat efter finansiella poster

0

0

-4

-24

–24

-3 248

-919

-17 280

-2 168

13 110

Inkomstskatt *
Periodens resultat

0

0

0

0

0

-3 248

-919

-17 280

-2 168

13 110

*Alla bolag i koncernen ingår i en skatterättslig kommission där resultatet samlas i Goobit Group AB.

Goobit Group AB (publ)
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Balansräkning, moderbolaget
31/1 2022

31/1 2021

30/4 2021

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag

18 504

17 188

18 504

Summa finansiella anläggningstillgångar

18 504

17 188

18 504

Omsättningstillgångar
Fordringar inom koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

39 140
201
327
4 303

10 033
81
0
6 161

38 902
80
0
16 280

kSEK

Summa omsättningstillgångar

43 971

16 275

55 262

SUMMA TILLGÅNGAR

62 475

33 463

73 766

Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

1 375
48 568
10 126
-17 280

1 270
22 165
-3 412
-2 168

1 325
41 569
–3 412
13 110

Summa eget kapital

42 789

17 855

52 592

591
16 412
60
1 193
1 430

11
15 386
0
111
100

589
18 755
16
721
1 093

Summa kortfristiga skulder

19 686

15 608

21 174

Summa skulder

19 686

15 608

21 174

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

62 475

33 463

73 766

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Goobit Group AB (publ)

11 Delårsrapport Q3 2021/22

Revisors rapport över översiktlig granskning av
delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554)
Till styrelsen i Goobit Group AB (publ), org.nr. 556952-8671

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade
delårsrapport för Goobit Group AB (publ) per 31
januari 2022 och perioden 2021-05-01 – 2022-01-31 .
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.
Den översiktliga granskningens
inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet
med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell
delårsinformation utförd av företagets valda revisor.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra
analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en
revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss
en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen
grundad på en översiktlig granskning har därför inte
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en
revision har.

Goobit Group AB (publ)

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att den bifogade delårsrapporten
inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm 2022-03-29
WeAudit Sweden AB,
genom
Mikael Köver, Auktoriserad revisor
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