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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och VD för Rocker AB (publ), organisationsnummer 559046-8574, säte i
Stockholm, avger härmed årsredovisningen och koncernredovisningen för
räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i
tusentals svenska kronor (TSEK) om inget annat framgår.

Allmänt om verksamheten
Rocker AB (publ) är ett fintechföretag med bas i Stockholm och med visionen att bygga
marknadens bästa plattform för vardagliga finansiella tjänster och hållbara betalningar.
Rocker erbjuder tjänster inom sparande, betalningar, kontoinformation, lån och
krediter i Rockerappen. Affärsområdet Rocker Pay möjliggör säkra och flexibla
transaktioner för privatpersoners handel med begagnade varor, bland annat på Blocket
som är Sveriges största marknadsplats för begagnathandel.
Rocker har tillstånd som betalningsinstitut i EU och står under tillsyn av
Finansinspektionen.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Rocker är exponerat för flera väsentliga risker som en naturlig konsekvens av den
bedrivna verksamheten varav ett antal huvudsakliga områden anges nedan.
Koncernen omfattas av risker kopplade till den verksamhet som bedrivs vilka bland
annat utgörs av tekniska risker och beroende av koncernens IT-infrastruktur, beroende
av samarbetspartners, beroende av förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner,
risker relaterade till framtagen tillväxtstrategi och risk för kreditförluster på de krediter
koncernen förmedlat och erhåller löpande intjäning från.
Koncernen verkar i en bransch som präglas av förhållandevis hög konkurrens och kan
påverkas av makroekonomiska förhållanden.
Koncernen är vidare beroende av tillstånd för att bedriva sin verksamhet och är föremål
för lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter och är exempelvis utsatt för risker
kopplat till nya potentiella lagar och regulatoriska förändringar, risker kopplade till
penningtvätt och terrorism samt datasäkerhet.

Ägarförhållanden
2021-12-31

Schibsted Tillväxtmedier AB

31,9 %

LMK

17,5 %

Övriga aktieägare

50,6 %

Flerårsöversikt

Utveckling av företagets verksamhet och resultat
Bolagets intäkter uppgick till 106 039 (90 110) TSEK under året vilket motsvarar en
ökning om 18 % jämfört med föregående räkenskapsår. Årets resultat uppgick till
-143 281 (-72 358) TSEK.
Per balansdagen uppgick eget kapital till 145 410 (286 664) TSEK och soliditeten till cirka
84 procent. Under året har teckningsoptioner medfört ett ökat eget kapital om drygt 2
MSEK.

Vinstdisposition

TSEK

2021*

2020

2019

2018

Intäkter

106 039

90 110

101 752

36 661

Rörelseresultat

-143 180

-72 817

-171 550

-103 541

-135 %

-81 %

-169 %

-282 %

Överkursfond

689 807 000

Resultat efter skatt

-143 281

-72 358

-176 199

-110 702

Årets resultat

-141 752 475

Balansomslutning

173 233

310 944

377 658

237 886

Summa

83,9 %

92,2 %

92,8 %

17,1 %

Rörelsemarginal

Soliditet %

Till årsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat

Belopp i SEK

-405 030 257

143 024 268

Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt:
* Rocker AB (publ) bedriver verksamhet i dotterbolaget Rocker Buddy AB sedan den 30
april 2021 och upprättar koncernredovisning från och med räkenskapsåret 2021. För att
möjliggöra jämförbarhet avser redovisat finansiellt utfall i flerårsöversikten ovan, samt
i löpande text, koncernens utfall för innevarande år. För jämförelseperiod föregående
år avser redovisat utfall moderbolagets siffror.

Väsentliga händelser under året
Under året har Rocker lanserat åtskilliga nya tjänster. En ny version av Rockerappen
lanserades, inklusive tjänsterna med Rocker Connect, som bygger på PSD2-direktivet,
och Rocker Spar.

Balanseras i ny räkning

143 024 268

Summa

143 024 268

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultaträkning, rapport över finansiell ställning och förändring av eget kapital, rapport
över kassaflöden samt notupplysningar.

I början av året tillträdde Hanna Neindemark som VD. Under året utvärderades en
börsintroduktion som drogs tillbaka då styrelsen beslutade att en privat och säkrad
finansieringsrunda var det bästa för bolaget i nuläget för att ge förutsättningar för fullt
fokus på fortsatt tillväxt. Efter balansdagen har bolaget genomfört en nyemission
samtidigt som Jonas Hultin tillträtt som VD.
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Koncernens resultaträkning
TSEK

Not

Nettoomsättning

81 445

Övriga rörelseintäkter

700

Summa rörelseintäkter

82 145

Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

apr-dec 2021

-43 811
2, 3

-119 811

4

-36 198

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-763

Övriga rörelsekostnader

-98

Summa rörelsekostnader

-200 681

Rörelseresultat

-118 536

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

32

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-165

Summa finansiella poster

-134

Resultat efter finansiella poster

Årets skattekostnad
Årets resultat
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Koncernens balansräkning
TSEK

Not

2021-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror

6

1 958

7

777

9

5 072

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

7 807

Omsättningstillgångar
Varulager

1 966

Övriga fordringar

10

52 804

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

11 605

Kassa och bank

92 760

Redovisningsmedel

6 291

Summa omsättningstillgångar

165 426

Summa tillgångar

173 233

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

3 914

Summa bundet eget kapital

3 914

Fritt eget kapital
Överkursfond

689 807

Balanserade vinstmedel

-429 641

Årets resultat

-118 670

Summa fritt eget kapital

141 496

Summa eget kapital

145 410

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

5 493

Aktuell skatteskuld

732

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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11 216
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital
TSEK
Ingående eget kapital 30 april 2021

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Totalt kapital

3 914

689 715

-429 641

263 988

-118 670

-118 670

Årets resultat
Transaktioner med aktieägare
Utställda teckningsoptioner
Utgående eget kapital 31 december 2021

92
3 914

689 807

92
-548 311

145 410

Aktiekapitalet uppgår till 3 914 550 kr fördelat på 78 291 000 aktier per den 31 december 2021.
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Koncernens rapport över kassaflöden
TSEK

apr-dec 2021

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt

-118 670

Justering för ej kassaflödespåverkande poster
- Av- och nedskrivningar
- Realisationsresultat
- Förändring i avsättningar
Betald skatt

763
-2
-

Förändring av den löpande verksamhetens rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar och varulager

-4 729

Förändring av kortfristiga skulder

-1 540

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-124 178

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-208

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-553

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-761

Finansieringsverksamheten
Optionspremier

92

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

92

Årets kassaflöde

-124 847

Likvida medel vid koncernens bildande

253 645

Likvida medel vid årets utgång ¹

128 798

Tilläggsupplysningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

389
-165

¹ Likvida medel vid årets slut ovan utgörs av poster i balansräkningen definierade som:
Kassa och bank

92 760

Övriga fordringar

36 038

Totalt

128 798

För information om posten övriga fordringar, se not 10
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Moderbolagets resultaträkning
TSEK

Not

2021

2020

59 197

89 074

1 669

1 036

60 866

90 110

2, 3

-144 735

-107 743

4

-56 765

-54 091

-1 114

-1 054

-108

-39

Summa rörelsekostnader

-202 722

-162 927

Rörelseresultat

-141 856

-72 817

269

466

-165

-7

104

-459

-141 752

-72 358

-

-

-141 752

-72 358

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Årets skattekostnad
Årets resultat
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Moderbolagets balansräkning
TSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

6

1 958

2 013

7

777

1 053

Andelar i dotterföretag

8

3 050

-

Övriga långfristiga fordringar

9

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

5 072

24 799

10 857

27 865

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fodringar hos dotterföretag

335

938

2 739

-

Övriga fordringar

10

49 867

29 912

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

11 465

16 258

92 760

232 497

6 291

3 474

Summa omsättningstillgångar

163 457

283 079

Summa tillgångar

174 313

310 944

Kassa och bank
Redovisningsmedel
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Moderbolagets balansräkning (forts.)
TSEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

3 914

3 901

-

13

3 914

3 914

Överkursfond

689 807

687 780

Balanserade vinstmedel

-405 030

-332 672

Årets resultat

-141 752

-72 358

Summa fritt eget kapital

143 025

282 749

Summa eget kapital

146 939

286 664

-

50

-

50

Leverantörsskulder

5 352

6 016

Aktuell skatteskuld

732

803

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar

12

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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10 382

5 978

10 908

11 433

27 374

24 230

174 313

310 944
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Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital
TSEK
Ingående eget kapital 1 januari 2020

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

3 888

Överkursfond

Balanserat
resultat

Totalt kapital

679 425

-332 672

350 641

-72 358

-72 358

Årets resultat
Transaktioner med aktieägare
Utställda teckningsoptioner
Nyemission genom aktieteckning p.g.a. teckningsoptioner

202

202

4 080

4 093

13

4 073

4 086

3 901

13

687 780

-405 030

286 664

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Totalt kapital

3 901

13

687 780

-405 030

286 664

-141 752

-141 752

13

Pågående nyemission genom aktieteckning p.g.a. teckningsoptioner
Utgående eget kapital 31 december 2020

TSEK
Ingående eget kapital 1 januari 2021
Årets resultat
Transaktioner med aktieägare
Utställda teckningsoptioner
Nyemission genom aktieteckning p.g.a. teckningsoptioner
Utgående eget kapital 31 december 2021

2 027
13

-13

3 914

0

2 027
0

689 780

-546 782

146 939

Aktiekapitalet uppgår till 3 914 550 kr fördelat på 78 291 000 aktier per den 31 december 2021.
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Moderbolagets rapport över kassaflöden
TSEK

2021

2020

-141 752

-72 358

1 114

1 054

-

10

-50

3 388

-

-

13 906

-13 660

3 144

890

-123 638

-87 452

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-230

-347

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-553

-257

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-783

-604

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för ej kassaflödespåverkande poster
- Av- och nedskrivningar
- Realisationsresultat
- Förändring i avsättningar
Betald skatt

Förändring av den löpande verksamhetens rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar och varulager
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån

-

-50

Nyemission genom aktieteckning p.g.a. teckningsoptioner

-

8 179

Optionspremier

2 027

202

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 027

8 331

Årets kassaflöde

-122 394

-79 725

Likvida medel vid årets ingång

251 192

330 917

Likvida medel vid årets utgång ¹

128 798

251 192

1 441

2 516

-165

-7

Kassa och bank

92 760

232 497

Övriga fordringar

36 039

18 695

128 798

251 192

Tilläggsupplysningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

¹ Likvida medel vid årets slut ovan utgörs av poster i balansräkningen definierade som:

Totalt
För information om posten övriga fordringar, se not 10
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Noter till de finansiella rapporterna
NOT 1

Väsentliga redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper

Aktier i dotterbolag

Ersättningar till anställda

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad
i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående
år.

Andelar i dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden.
Prövning av värdet på andelarna görs när indikationer
finns att värdet minskat.

Ersättningar till anställda avser alla former av
ersättningar som lämnas till de anställda. Ersättningar
innefattar bland annat löner, betald semester, betald
frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning.

Konsolideringsprinciper

Värderingsprinciper

Dotterbolag är alla bolag över vilka koncernen har
bestämmande inflytande. Dotterbolag inkluderas i
koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den
dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Inom
bolaget
finns
enbart
avgiftsbestämda
pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer
redovisas som en kostnad under den period de anställda
utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Tillgångar och skulder har värderats utifrån
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Tillgångar och skulder i annan valuta än svenska kronor
(SEK) har räknats om till balansdagens kurs.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
redovisas
till
anskaffningsvärde
minskat
med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod eftersom den återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska
fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas:
Nedlagda utgifter på annans fastighet:
Återstående hyresperiod
Inventarier:
3-5 år
Immateriella anläggningstillgångar:
3-5 år

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder har redovisats och
värderats i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i K3. Finansiella
instrument upptas i balansräkningen när bolaget blir part
i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från instrumentet
upphört, alternativt att de risker och förmåner som är
förknippade med tillgången i allt väsentligt överförts till
annan part och/eller företaget inte längre har kontroll
över tillgången. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när underliggande förpliktelse fullgjorts
eller upphört.

Koncerninterna
fordringar
och
skulder,
samt
transaktioner mellan företag i koncernen elimineras i sin
helhet.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer tillgodogöras företaget och att intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Inkomstskatt

Uppskattningar och osäkerhetsfaktorer
Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska
erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under
rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av
dessa används för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt
från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från
dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antaganden ses över regelbundet.
Eventuella ändringar redovisas i den period ändringen
görs, om den endast påverkat denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om
ändringen påverkar både aktuell och framtida perioder.

Leasing

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget
kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt
beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga
avdrag eller underskott.

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing
där utgiften kostnadsförs linjärt över avtalsperioden.

Redovisningsmedel
Redovisningsmedel utgörs av likvida medel från
inbetalningar i bolagets betaltjänstverksamhet samt
inbetalda försäkringspremier. Dessa likvida medel hålls
på avskilda bankkonton och sammanblandas ej med
bolagets egna likvida medel. Hanteringen följer lagen om
redovisningsmedel.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel
klassificerar företaget kassamedel och disponibla
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skattefordran redovisas som
finansiella anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld
som avsättning.

NOT 2

Operationell leasing

Koncernen
Framtida minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal

apr- dec 2021

Inom 1 år

2 303

Inom 2-5 år

1 136

Mer än 5 år

-

Årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
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Moderbolaget
Framtida minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal

2021

2020

Inom 1 år

2 223

3 004

Inom 2-5 år

1 136

4 288

Mer än 5 år

-

-

2 210

3 708

Årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal

Såväl kostnadsförda leasingavgifter som framtida minimileaseavgifter hänförs primärt till hyresavtal för kontorslokal samt leasingbilar.

NOT 3

Arvode till revisorer

Koncernen
Ernst & Young AB

apr-dec 2021

Revisionsuppdraget

246

Övriga tjänster

894

Summa

1 140

Grant Thornton Sweden AB

apr-dec 2021

Övriga tjänster

420

Summa

420

Moderbolaget
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget

2021

2020

363

290

Övriga tjänster

1 081

31

Summa

1 444

321

2021

2020

Övriga tjänster

542

-

Summa

542

-

Grant Thornton Sweden AB

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, samt revision och annan granskning utförd i enlighet med
överenskommelse eller avtal.

NOT 4

Anställda och personalkostnader

Redovisade belopp avser personalkostnader i moderbolaget. Det finns inga anställda i något annat koncernbolag.

Medelantalet anställda

2021

2020

Kvinnor

17

13

Män

34

33

Summa

51

46

2021-12-31

2020-12-31

Andel kvinnor i styrelsen

50 %

37,5 %

Andel män i styrelsen

50 %

62,5 %

Könsfördelning i koncernen för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare
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Andel kvinnor i ledande befattningshavare

33 %

25 %

Andel män i ledande befattningshavare

67 %

75 %

2021

2020

1 816

-

Verkställande direktör Emil Hansson ¹

-

1 679

Tillförordnad verkställande direktör Frida Bexelius 2

-

605

225

450

Könsfördelningen motsvarar de förhållanden som råder per balansdagen.

Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör Hanna Neidenmark

Styrelseordförande Ann Krumlinde
Styrelseordförande Dennis Ahlsén ¹

-

-

Styrelseledamot Christian Krüeger

225

200

Styrelseledamot Ann-Sophie Hesser

225

200

Styrelseledamot Vivianne Holm

225

200

Styrelseledamot Richard Sandenskog

-

-

Styrelseledamot Jonas Hultin 2

-

-

Styrelseledamot Raoul Grünthal

-

-

125

-

.

.

Styrelseledamot Joanna Hummel
Styrelseledamot Susanna Grill
Övriga ledande befattningshavare

3

9 901

11 158

Övriga anställda

26 547

23 393

Summa

39 289

37 885

2021

2020

297

168

¹ Avser ersättning för styrelseuppdraget. Arbetar operativt i ledningsgruppen och den ersättning som utgått för denna roll ingår i beloppet för Övriga ledande befattningshavare.
2
Avser ersättning för styrelseuppdraget. Arbetar operativt i ledningsgruppen och den ersättning som utgått för denna roll ingår i beloppet Övriga för ledande befattningshavare.
3 Avser ersättning till bolagets ledningsgrupp exklusive VD.

Pensionskostnader
Verkställande direktör
Styrelsen

-

-

662

820

Övriga anställda

1 679

1 521

Summa pensionskostnader

2 638

2 510

Övriga sociala kostnader

13 175

12 138

Summa pensionskostnader och övriga sociala kostnader

15 813

14 648

Övriga ledande befattningshavare

NOT 5

Koncernen

Inkomstskatt

apr-dec 2021

Aktuell skatt på årets resultat

-

Uppskjuten skatt

-

Skatt på årets resultat

-

Avstämning av skatt på årets resultat
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av kostnader som ej ingår i det redovisade resultatet
Effekt av ej aktiverade underskottsavdrag
Skatt på årets resultat
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-118 670
24 446
-36
-24 410
-

14

Moderbolaget

2021

2020

Aktuell skatt på årets resultat

-

-

Uppskjuten skatt

-

-

Skatt på årets resultat

-

-

-141 752

-72 358

29 201

15 485

-62

-24

-

-

-29 139

-15 460

-

-

Avstämning av skatt på årets resultat
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av kostnader som ej ingår i det redovisade resultatet
Effekt av ej aktiverade underskottsavdrag
Skatt på årets resultat

Den effektiva skattesatsen uppgår till 0 (0) %. Totala ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag, inklusive årets beräknade skattemässiga resultat, uppgår till 560 621 (419 170)
TSEK. På grund av osäkerhet om och när de skattemässiga underskotten kan komma att nyttjas redovisas ingen uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottet.

NOT 6

Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen

2021-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

2 574

Årets inköp

553

Årets utrangeringar och avyttringar

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 127

Ingående ackumulerade avskrivningar

-740

Årets avskrivningar

-429

Återförda avskrivningar på årets utrangeringar och avyttringar

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 169

Utgående redovisat värde

1 958

Moderbolaget
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Årets utrangeringar och avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31

2020-12-31

2 574

2 317

553

257

-

-

3 127

2 574

Ingående ackumulerade avskrivningar

-561

-34

Årets avskrivningar

-608

-527

Återförda avskrivningar på årets utrangeringar och avyttringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-

-

-1 169

-561

1 958

2 013

Bolagets immateriella anläggningstillgångar utgörs av upparbetade utgifter avseende IT-plattform. Av utgående redovisat värde avser 176 (238) tkr pågående projekt som ännu inte
aktiverats och börjat skrivas av per balansdagen.

NOT 7

Koncernen
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Årets utrangeringar och avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
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Materiella anläggningstillgångar

2021-12-31

1 973
207
2 180
-1 069
15

Årets avskrivningar

-334

Återförda avskrivningar på årets utrangeringar och avyttringar

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 403

Utgående redovisat värde

777

Moderbolaget
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Årets inköp
Årets utrangeringar och avyttringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-12-31

2020-12-31

1 950

1 990

230

347

-

387

2 180

1 950

Ingående ackumulerade avskrivningar

-897

-557

Årets avskrivningar

-506

-527

Återförda avskrivningar på årets utrangeringar och avyttringar

-

187

-1 403

-897

777

1 053

2021-12-31

2020-12-31

0

-

Förvärv och lämnade aktieägartillskott

3 050

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 050

-

Utgående redovisat värde

3 050

-

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Andelar i dotterbolag

NOT 8

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Dotterbolag

Org. nr

Säte

Antal aktier

Kapitalandel

Bokfört värde

Rocker Buddy AB

556937-9703

Stockholm

500

100 %

3 050

Summa

NOT 9

3 050

Andra långfristiga fordringar

Koncernen

2021-12-31

Hyresdeposition

1 142

Lånefordringar

3 930

Utgående redovisat värde

5 072

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

Hyresdeposition

1 142

1 142

Lånefordringar

3 930

23 657

Utgående redovisat värde

5 072

24 799

NOT 10

Övriga fordringar

Av koncernens och moderbolagets övriga fordringar utgörs 36 039 (18 695) TSEK av likvida medel som överförts till andra banke r och betalningsinstitut i syfte att effektivisera olika led i
bolagets löpande verksamhet. Dessa tillgodohavanden kan utan villkor återkallas och betalas tillbaka till bolaget omgående om så önskas.
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NOT 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

2021-12-31

Förutbetalda marknadsföringskostnader

545

Förutbetalda lokalkostnader

675

Förutbetalda IT-kostnader

2 908

Upplupna intäkter

6 693

Övriga förutbetalda kostnader

784

Summa

11 605

Moderbolaget

2021-12-31

2020-12-31

Förutbetalda marknadsföringskostnader

545

149

Förutbetalda lokalkostnader

675

650

Förutbetalda IT-kostnader

2 908

1 982

Upplupna intäkter

6 651

11 210

686

2 267

11 465

16 258

Övriga förutbetalda kostnader
Summa

NOT 12

Avsättningar

Redovisade avsättningar uppgår till 0 (50) TSEK och hänfördes föregående år till avsatta medel för intjänade poäng inom ramen för bolagets lojalitetsprogram. Programmet har i allt
väsentligt upphört.

NOT 13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

2021-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader

5 602

Upplupna marknadsföringskostnader

322

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 292

Summa

11 216

Moderbolaget
Upplupna personalrelaterade kostnader
Upplupna marknadsföringskostnader
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

NOT 14

2021-12-31

2020-12-31

5 602

6 506

322

2 227

4 984

2 700

10 908

11 433

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen

2021-12-31

Övriga åtaganden
Beviljade ej nyttjade kreditlimiter

Moderbolaget

393

2021-12-31

2020-12-31

393

16 426

Övriga åtaganden
Beviljade ej nyttjade kreditlimiter
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NOT 15

Transaktioner med närstående

Samtliga transaktioner med närstående parter har skett på marknadsmässiga villkor.

NOT 16

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

Belopp i SEK

Balanserat resultat

-405 030 257

Överkursfond

689 807 000

Årets resultat

-141 752 475

Summa

143 024 268

Styrelsen föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt:
Balanseras i ny räkning

143 024 268

Summa

143 024 268

NOT 17

Händelser efter balansdagen

Efter balansdagen har bolaget genomfört en nyemission. Vidare har Jonas Hultin tillträtt som VD istället för avgående VD Hanna Neidenmark.
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Underskrifter
Stockholm, det datum som framgår av elektronisk signering

Dennis Ahlsén
Styrelseordförande

Jonas Hultin
Verkställande direktör

Ann-Sophie Hesser
Styrelseledamot

Joanna Hummel
Styrelseledamot

Richard Sandenskog
Styrelseledamot

Christian Krüeger
Styrelseledamot

Susanna Grill Erntell
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats det datum som framgår av vår elektroniska signering
Ernst & Young AB

Jens Bertling
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-redovisningen för Rocker
AB (publ) för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss
om
effektiviteten
i
den
interna
kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen för enheterna eller affärs¬aktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avse¬ende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, över¬vakning och
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Rocker
AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Örebro den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Jens Bertling
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och
koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
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