ÅRSREDOVISNING
Rocker AB (publ)
2020
Rocker AB (publ) | Årsredovisning 2020

0

Innehållsförteckning
02.

Om Rocker

03.

VD har ordet

04.

Hållbarhet i Rocker

07.

Förvaltningsberättelse

08.

Resultaträkning

09.

Rapport över finansiell ställning

11.

Rapport över förändring i eget kapital

12.

Rapport över kassaflöden

13.

Noter till de finansiella rapporterna

18.

Underskrifter

19.

Revisionsberättelse

Rocker AB (publ) | Årsredovisning 2020

1

Detta är Rocker

Året i korthet

Rocker AB (publ) är ett fintechföretag med bas i Stockholm. Rockers
vision är att etablera den ledande appen för banktjänster. Missionen är att bli en ledande utmanare av storbankerna genom att erbjuda världens bästa app för banktjänster med finansiella tjänster
som är smartare, enklare att använda och mer prisvärda för vanliga
människor.

Första kvartalet

Rocker bedriver verksamhet inom tre områden: Checkoutlösningen
Rocker Pay, Save & Spend med tjänster för vardagsekonomin och
Loans som omfattar blancolån.
Rocker har tillstånd som betalningsinstitut i EU och står under tillsyn
av Finansinspektionen. Schibsted och LMK är största ägare i Rocker
med 32 respektive 18 procent av aktieinnehavet.

Rockers tjänster

•
•
•
•

Andra kvartalet

•
•
•
•
•

Rockers verksamhet drivs i tre områden:

Lansering av Rocker som nytt företagsvarumärke
Lansering av betalkort
Åtgärdsprogram för anpassning till nya marknadsförhållanden till följd av Covid-19
Ny diversifierad funding

Etablering av Blocketbetalning för fordonsköp
Lansering av nya funktioner för att dela kostnader, budgetera och betala långsammare
Start för utveckling av ny tjänsteplattform och produktlinje för Save & Spend
Införande av prisgaranti för blancolån
Beslut om hållbarhetspolicy för Rocker

Tredje kvartalet

Rocker Pay
Rockers peer-to-peer checkoutlösning erbjuds idag till kunder på
Sveriges största marknadsplats för begagnade varor - Blocket.
Rocker levererar betallösningar till Blockets tjänster med möjligheter till delbetalning eller betalning på faktura.

•
•
•

Save & Spend
Rocker erbjuder tjänster för vardagsekonomin inom flera olika områden, som betalningar med ett avgiftsfritt betalkort, teckning av
kontokredit samt hantering och styrning av transaktioner med
funktioner för budgetering och möjlighet att betala långsammare.
Rocker inledde betatester och pre-signups för en helt ny tjänsteplattform och app med en väsentligt utökad produktlinje i det fjärde
kvartalet 2020. Affärsmodellen inkluderar korsförsäljning till lån och
krediter.

Uppskalning av Rocker Pay med utveckling och lansering
av nya betalsätt och varukategorier.
Organisationsförändring inklusive utnämningen av Hanna
Neidenmark till ny VD i Rocker.
Formell ändring av bolagsnamnet till Rocker AB (publ)

Fjärde kvartalet

•
•
•
•

Pilot för betalkort med fingeravtrycks-id.
Start av beta-tester av ny tjänsteplattform och app.
Byte av kortutgivare för att förbättra förutsättningarna
för bland annat mobila betalningar.
Ny all-time-high för Rocker Pay med fördubblade volymer på två kvartal.

Loans
Rocker erbjuder lån utan säkerhet under varumärkena Rocker och
Bynk. I Rocker-appen kan kunden själv hantera lånet på det sätt som
passar och få ökad egen kontroll över det, pausa lånet, ändra månadskostnaden eller betala tillbaka. Alla kunder erbjuds en gratis låneförsäkring de första tre månaderna.

118 000

89 MSEK

2,1 MDR SEK

Aktiva kunder

Nettoomsättning

Hanterad volym
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VD har ordet
2020 var ett år som för många företag präglades av den globala pandemin
och ett osäkert marknadsläge. För Rocker inleddes året däremot med en
lansering av ett nytt varumärke och det avslutades med ett nytt steg mot
visionen att etablera en ledande app för banktjänster.
Rocker bygger nästa generations mobila bankplattform för att ge människor
möjligheten att byta ut sin gamla bank. Vi utvecklar tjänster som är smartare, lättare att använda i vardagen och mer prisvärda, utan krångliga villkor
och dolda kostnader. Som gör det möjligt att kunna lägga undan den extra
tusenlappen varje månad. Men även att enkelt få tillgång till lån och kreditlösningar.

Ny plattform för banktjänster
Rocker inledde 2020 med att både lansera namnet Rocker som nytt företagsvarumärke och ett betalkort, med kraftfull kundtillväxt som följd. När
coronaepidemin slog till valde Rocker att anpassa verksamheten till ett mer
osäkert marknadsläge.
Rocker pausade tillfälligt marknadsinvesteringar i främst lånemarknadsföring, men även i andra tjänster, för att skydda bolagets kassa inför fortsatt
tillväxt. Istället riktades fokus fullt ut på att vidareutveckla produkten. Under
våren inleddes arbetet med en helt ny tjänsteplattform, app, design och en
ny produktlinje.

Rockers strategi innebär bland annat en förflyttning från marknadsföring av
blancolån mot kommersiellt fokus på områdena Save & Spend och Rocker
Pay och generering av intäkter från korsförsäljning till lån och krediter samt
avgifter. Intäkterna väntas minska under inledningen av 2021 till följd av förflyttningen.

Nya hållbarhetsinitiativ
Under 2020 har vi släppt nya tjänster för budgetering, dela kostnader och
möjligheten att betala köp långsammare. I december berättade vi också om
att vi har startat en pilot för betalkort med fingeravtrycks-ID. Rocker blir ett
av de första företagen i världen att erbjuda tekniken och detta sker som en
del av vår strategi att erbjuda smarta och säkra betallösningar oavsett plattform, med plastkort eller med mobilen.
Vid slutet av 2020 inledde vi betatesterna av den nya appen tillsammans
med våra kunder. Rocker etablerar just nu ett av de bredaste och mest innovativa tjänsteutbuden bland bankutmanare på marknaden. I första steget
rullar vi gradvis ut ett brett erbjudande för att spara, låna och betala, med
tjänster som hjälper kunden att få bättre kontroll över sin ekonomi, få pengarna att växa och med att hantera betalningar och kostnader på ett smartare
och mer flexibelt sätt, oavsett vilken bank eller kort som har använts. Allt i
en enda app. I förlängningen ligger även lösningar för fondsparande, bolån
och försäkringar som viktiga delar av vår produktstrategi.

Rocker Pay ökar kraftigt
Under 2020 lanserade vi vår andra produkt för Rocker Pay - Blocketbetalning. Den gör det möjligt att sköta betalningen för alla typer av fordon på
Blocket på ett tryggare sätt och inkluderar möjligheter till delbetalning eller
betalning på faktura. Under året ökade transaktionsvolymerna kraftfullt för
både Blockerbetalning och Blocketpaketet, i en takt där vi just nu fördubblar
dem vartannat kvartal.
Checkouttjänsterna är populära bland användarna. I november 2020 genomförde Blocket en kundundersökning bland användare av Blocketpaketet
som visade på ett mycket högt betyg för tjänsten. Fokus framåt ligger dels
på en djupare integration av Rocker Pay i annonserna på Blocket. Dels pågår
ett arbete med att möjliggöra för fler marknadsplatser att enkelt kunna ansluta sig till betalplattformen.

Fortsatt kundtillväxt
Trots pandemin och pausade marknadsinvesteringar fortsatte antalet kunder glädjande nog att växa rejält, från 43 000 vid ingången av 2020 till 118
000 vid slutet av året.
Under 2020 minskade nettoomsättningen med 12 procent till 89 (101) MSEK
till följd av minskade marknadsinvesteringar och ökat fokus på produktutvecklingen. Rörelsekostnaderna minskade samtidigt med 40 procent mot föregående år. Det återspeglades i ett kraftigt förbättrat rörelseresultat på
-73 (-172) MSEK. Årets resultat uppgick till -72 (-176) MSEK.
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Med våra ambitioner följer ett ansvar att utveckla verksamheten med god
etisk standard som bidrar till en hållbar utveckling i samhället och skapar
värde för Rockers nyckelintressenter. Våra satsningar och framsteg inom flexibla betallösningar för handeln med begagnade varor ger ett nytt bidrag till
den cirkulära ekonomin och möjligheten till återbruk. Vi lägger även stor kraft
på kvaliteten i vår kreditgivning för att så långt möjligt minimera risken för
överskuldsättning.
Under året fattade Rockers styrelse beslut om både en hållbarhetspolicy för
företaget och mål för hållbarhetsarbetet. Rockers hållbarhetsarbete sammanfattas i årsredovisningen.

Kundupplevelsen avgör
Vägen mot vår vision innebär att vi utmanar gamla strukturer och inarbetade
sätt för banker att förhålla sig till sina kunder. Klart är att vi befinner oss i
början av en stor och genomgripande förändring av marknaden för banktjänster, vars struktur kommer att se helt annorlunda ut framöver. Lojaliteten
mot de gamla bankerna minskar och för många av dagens unga kommer det
inte att vara självklart att vara kund i en traditionell bank i framtiden.
Det som kommer att göra framtida konsumenter benägna att vilja använda
andra alternativa tjänster än den traditionella bankens är en bättre produkt
med en bättre helhetsupplevelse, som både förenklar vardagen och gör den
tryggare. Som ny vd i Rocker ser jag det som en av våra viktigaste uppgifter
att leverera det.

Redo för expansion
En annan viktig uppgift är den fortsatta skalningen av Rockers affär, både i
Sverige och i andra länder. Sverige ligger teknologiskt före många andra
marknader när det gäller lösningar för bland annat identifiering, betalmetoder och säkerhet, vilket ger oss en konkurrensfördel. Med en pipeline full
med nya tjänster, där flera är i absolut framkant bland bankutmanare, har vi
goda förutsättningar för att kunna positionera Rocker på nya marknader. Vi
inleder expansionen under 2021 - ett år som har goda förutsättningar att bli
Rockers hittills mest spännande!
Hanna Neidenmark
Verkställande direktör
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Hållbarhet i Rocker
Rockers vision är att etablera den ledande appen för banktjänster.
Missionen är att bli en ledande utmanare av storbankerna genom
att erbjuda världens bästa app för banktjänster med finansiella
tjänster som är smartare, enklare att använda och mer prisvärda för
vanliga människor.
Affärsidén är att tillhandahålla mer attraktiva och innovativa finansiella tjänster med bättre kundupplevelse, som genererar olika avgiftsintäkter från exempelvis transaktioner och extratjänster samt
intäkter från lån och krediter.
Med vision och mission följer ett ansvar att utveckla och driva en
verksamhet med god etisk standard som bidrar till en hållbar utveckling av det samhälle som Rocker verkar i och är en del av samt
skapa värde för Rockers nyckelintressenter. Ansvaret omfattar
social, miljömässig och ekonomisk påverkan.

Ramverk och styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetsarbetet bedrivs och styrs inom ramen för Rockers ordinarie organisation och bolagsstyrning.
Företagets styrelse beslutar årligen om företagets hållbarhetspolicy
och följer löpande upp och utvärderar företagets hållbarhetsarbete.
Styrelsen slår fast målsättning och inriktning för hållbarhetsarbetet.
VD, med stöd av företagsledningen, har det övergripande ansvaret
för arbetet med åtgärder samt uppföljning.
Rocker lyder under ett flertal olika lagar och föreskrifter och har tillstånd som betalningsinstitut av Finansinspektionen. För att leva upp
till lagstiftning och föreskrifter har ett internt regelverk utvecklats
med ett antal policies och instruktioner. Policies beslutas av Rockers
styrelse. Per den 31 januari 2020 hade Rocker ingen separat mångfaldspolicy. Hållbarhetspolicyn omfattar dock mångfaldsansvar.
Den 31 december 2020 bestod det interna regelverket av följande
styrdokument:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsordning för styrelsen
Compliancepolicy
Hållbarhetspolicy
Informationssäkerhetspolicy
Instruktion för behandling av personuppgifter
Instruktion för compliancefunktionen
Instruktion för IT och informationssäkerhet
Instruktion för kreditgivning
Instruktion för funktionen för riskkontroll
Instruktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt riskbedömning
IT-policy
Kontinuitetsplan
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policy attest och utanordning
Policy för internrevision
Policy för klagomålshantering
Policy för hantering av intressekonflikter
Policy för rapportering och hantering av allvarliga incidenter
Policy för uppdragsavtal
Policy operativa risker och säkerhetsrisk
Riskbedömning operativ risk och säkerhetsrisk
Riskpolicy
Rutin för skydd av medel
VD-instruktion

Rockers hållbarhetspolicy antogs för första gången i juni 2020 och
definierar företagets ställningstaganden och värderingar för ansvarstagande. Policyn ligger till grund för hur företaget hanterar risker och fattar beslut. Policyn använder även FN:s Global Compact
som grund. Principerna i Global Compact utgår från FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner
om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt
FN:s konvention mot korruption. Enligt policyn ska Rocker inte delta
i något uppdrag eller projekt, på områden som företaget kan påverka, där det finns en tydlig risk för att Rockers eller Rockers kunders aktiviteter kan komma att strida mot en eller flera av de tio
principerna i FN:s Global Compact.
Rockers funktioner för compliance, riskkontroll och internrevision
utgör företagets kontrollfunktioner med avseende på hållbarhet.
Kontrollfunktionerna agerar oberoende från verksamheten. Därtill
säkerställs och granskas efterlevnaden av Rockers hållbarhetsarbete
av bolagets juristavdelning samt av kommunikationsfunktionen.

Hållbarhetsmål
Inga mål för hållbarhet hade definierats för verksamhetsåret 2020.
Styrelsen har antagit följande mål för hållbarhetsarbetet 2021.

•
•
•
•

Säkerställa förankring och efterlevnad av Rockers hållbarhetspolicy med avseende på socialt, miljömässigt och
ekonomiskt ansvar.
Utveckla kommunikationen av Rockers ansvarstagande
med avseende på ansvarsfull kreditgivning och finansiell
hälsa.
Implementering av mätning av Rockers koldioxidavtryck.
Implementering av hållbarhetsrapportering i enlighet
med krav i Årsredovisningslagen (Rocker uppfyller ännu
inte villkoren för skyldighet att upprätta hållbarhetsrapport).
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Fokus för hållbarhetsarbetet - materialitet
Rockers fokusområden utgör materiella faktorer för hållbarhetsarbetet och återspeglar vilken hållbarhetspåverkan som uppstår genom företagets
affärsmodell och sätt att bedriva verksamhet. Fokusområdena utgår från ett “tripple bottom line-perspektiv”, med socialt, miljömässigt och ekonomiskt (inklusive motverkande av korruption) ansvarstagande som grund. Rocker ska ta ett socialt ansvar genom att verka för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och affärsetik, verka för bättre miljö och minskad klimatpåverkan samt ta ekonomiskt ansvar genom att bedriva ett
hållbart företagande och verksamhet.
Fokusområdena per februari 2021 illustreras i nedanstående bild. Områdena är indelade i tre nivåer; ansvarsområden som utgör grundläggande
förutsättningar för den dagliga verksamheten (Rockers “license to operate”), ansvarsområden som innebär ett att ta ett bredare samhällsansvar
samt ansvarsområden där Rocker gör skillnad genom erbjudande och affärsidé.

Rockers fokusområden för hållbarhetsarbetet (februari 2021)

Viktiga händelser under 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Breddning av produktportföljen mot fler tjänster som stärker konsumenten och förbättrar kontrollen över den egna ekonomin.
Fortsatt utveckling och etablering av checkouttjänster i samarbete med Blocket, för att underlätta återbruk genom smidigare betalningar vid handel med begagnade varor.
Utökade krav i kreditgivningen i samband med utbrottet av Covid-19 för att möta ökad osäkerhet på marknaden och minska risken för
att individer med betalningssvårigheter tar lån.
Patent- och marknadsdomstolen förbjöd marknadsföring av de reklamfilmer som dåvarande Bynk redan hade avslutat efter frivillig
rättelse under 2019.
Implementering av ny hållbarhetspolicy för Rocker.
Beslut om mål för hållbarhetsarbetet 2021.
Intern utbildning i rutiner för motverkande av penningtvätt.
Per den 31 december 2020 bestod Rockers styrelse av tre kvinnor, inklusive bolagets ordförande, och fem män.
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Risker och riskhantering
Företagets hållbarhetsrisker är primärt kopplade till de ansvarsområden som utgör grundläggande förutsättningar för den dagliga verksamheten (“license to operate”). Följande hållbarhetsrisker och riskhantering har stått i fokus under 2020:
Primära hållbarhetsrisker

Riskhantering

Risk för överskuldsättning för kunder

Rocker motverkar överskuldsättning genom att löpande tillämpa rutiner och processer för ansvarsfull och robust kreditgivning samt uppföljning av limiter för krediter och lån. Utökade krav för beviljande av lån i samband med utbrottet av Covid-19 med ett mer osäkert marknadsläge.

Risk för kritik mot marknadsföring

Utökade rutiner för intern kontroll av marknadsföringens överensstämmelse med lagstiftning, tillämpliga regelverk och god etik.

Risk för verksamhetsavbrott

Incidenter rapporteras och följs upp i enlighet med gällande regelverk för betalningsinstitut.

Penningtvättsrisker

Motverkande genom företagets kundkännedomsåtgärder, löpande compliancearbete, intern utbildning inklusive gällande rutiner för AML (Anti-Money Laundering).

Risk för bedrägerier

Motverkas genom företagets löpande compliancearbete. Särskilda åtgärder har vidtagits för att minska risken
för bedrägerier med stulna Bank-ID.

Kundklagomål

Rocker möter synpunkter från kunder genom hög tillgänglighet från kundtjänst, dygnet runt i flera olika kanaler samt eftersträvar att åtgärda uppkomna problem utan dröjsmål.

Risk för bristande informationshantering

Motverkas genom företagets löpande compliancearbete, intern utbildning samt implementering och uppföljning av relevanta policies för informationshantering.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och VD för Rocker AB (publ), organisationsnummer 559046-8574, säte i Stockholm, avger härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad i
tusentals svenska kronor (TSEK) om inget annat framgår.

Allmänt om verksamheten

Risker och osäkerhetsfaktorer

Rocker AB (publ) lanserades 2017 med målet att förenkla för människor att hantera sin
privatekonomi genom att erbjuda finansiella tjänster anpassade för och fullt ut tillgängliga i mobilen.

Bolaget exponeras för flera risker som en naturlig konsekvens av den verksamhet som
bedrivs. Vissa risker har en nära koppling till verksamhetens produkter och tjänster, så
som kreditrisk, likviditetsrisk och affärsrisk. Dessa risker måste accepteras och hanteras
för att kunna uppnå bolagets affärsmål. I Bolagets kreditverksamhet och kreditgivning
är det endast en mindre del som hamnar i egen bok, varav den direkta kreditriskexponeringen är begränsad. Däremot får Bolaget via sin kreditgivning en affärsrisk då merparten av dessa engagemang förmedlas tredje part, där intäkter och kostnader fördelas
mellan parterna. I syfte att uppnå en god riskhantering och medvetet risktagande sätts
ramar, åtaganden och risknivåer tillsammans med samarbetspartners som sedermera
följs upp löpande.

Rockers vision är att etablera den ledande appen för banktjänster. Missionen är att bli
den ledande utmanaren till storbankerna genom att erbjuda världens bästa app för
banktjänster, med finansiella tjänster som är smartare, enklare att använda och mer
prisvärda för vanliga människor.
Bolagets affärsidé är att tillhandahålla mer attraktiva och innovativa finansiella tjänster
med bättre kundupplevelse än vad traditionella banker erbjuder, som genererar intäkter från lån och krediter samt olika avgiftsintäkter. Sedan starten har bolaget framgångsrikt erbjudit privatlån på den svenska marknaden. Utbudet av tjänster har breddats successivt.
Namnet Rocker lanserades som nytt företagsvarumärke under inledningen av 2020.
Rocker är ett registrerat betalningsinstitut och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Ägarförhållanden
2020-12-31

Schibsted Tillväxtmedier AB

31,9 %

LMK

17,5 %

Övriga aktieägare

50,6 %

Flerårsöversikt

Som en del av bolagets interna styrning och kontroll bedrivs en aktiv riskhantering på
flera nivåer med stöd av bolagets interna regelverk och rutiner. Med riskhantering menas en process som definierar, identifierar, kontrollerar, begränsar och rapporterar risken. Bolagets VD har ett löpande ansvar att säkerställa att verksamheten har tillräckliga
resurser för ändamålet. Ytterst är det bolagets styrelse som är ansvarig för verksamhetens risktagande och riskhantering.
Sammanfattningsvis ser bolaget sin riskhantering som en viktig och central del av verksamheten och dess interna styrning och kontroll. Bolaget avser ha en låg riskprofil och
arbetar löpande med att säkerställa att det finns en organisation och ambition för riskhantering som står i paritet till verksamhetens utveckling, art och komplexitet.

Utveckling av företagets verksamhet och resultat

TSEK

2020

2019

2018

2017

90 110

101 752

36 661

6 290

-72 817

-171 550

-103 541

-37 083

-81 %

-169 %

-282 %

-592 %

Resultat efter skatt

-72 358

-176 199

-110 702

-41 722

Balansomslutning

310 944

377 658

237 886

143 761

92,2 %

92,8 %

17,1 %

33,58 %

Intäkter
Rörelseresultat

En annan väsentlig konsekvensrisk är den operativa risken, inklusive informationssäkerhet och IT-risk. Denna risk är oönskad men måste också accepteras och hanteras då den
är oundviklig i alla typer av organisationer, system och processer. Under 2020 har bolaget speciellt arbetat med att utveckla hantering och uppföljning av bolagets informationssäkerhet och IT-risker, för att säkerställa en låg riskprofil och efterlevnad av nya
regler som trädde i kraft under året.

Rörelsemarginal

Soliditet %

Bolagets intäkter uppgick till 90 110 (101 752) TSEK under året vilket motsvarar en
minskning om 11 % jämfört med föregående räkenskapsår. Årets resultat uppgick till
-72 358 (-176 199) TSEK. Det förbättrade resultatet är primärt en följd av pausade marknadsinvesteringar för att möta ökad marknadsosäkerhet till följd av Covid-19.
Per balansdagen uppgick eget kapital till 286 664 (350 641) TSEK och soliditeten till cirka
92 procent. Under året har aktieteckning skett på grund av teckningsoptioner vilket
medförde en ökning av det egna kapitalet om 8 179 TSEK.
Årets kassaflöde uppgick till -79 725 (116 375) TSEK.

Vinstdisposition

Väsentliga händelser under året

Till årsstämmans förfogande står:

Året har präglats av ökad osäkerhet på marknaden till följd av utbrottet av Covid-19.
Rocker genomförde under året ett åtgärdsprogram för anpassning till förändrade marknadsförhållanden. Programmet innebar tillfälligt pausade tillväxtambitioner och investeringar i marknadsföring, samt i övrigt minskade kostnader, liksom ökat fokus på utvecklingen av nästa generations tjänsteplattform och produktlinje. Till följd av detta
minskade nettoomsättningen något jämfört med föregående år. Tester av den nya
tjänsteplattformen inleddes under slutet av året.

Balanserat resultat

Under året har Rocker lanserat åtskilliga nya tjänster. Bland annat betalkort till allmänheten, nya funktioner för att dela kostnader, budgetera och betala långsammare samt
utvecklat nya checkoutfunktioner som möjliggör tryggare och mer flexibla lösningar för
att genomföra transaktioner mellan privatpersoner. Antalet kunder har vuxit kraftfullt
drivet av framförallt nya kunder till Rockers betalkort samt användare av Rockers checkouttjänster på Blocket.
Under året genomfördes även en organisationsförändring inklusive utnämningen av
Hanna Neidenmark till ny VD i Rocker. Under året har personalstyrkan utökats med flera
anställda.
Bolaget namnändrades till Rocker AB (publ) i det tredje kvartalet 2020. Under året fattade bolagsstämman beslut om ett nytt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram.
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Belopp i SEK

-332 672 038

Överkursfond

687 779 506

Årets resultat

-72 358 219

Summa

282 749 249

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

282 749 249

Summa

282 749 249

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.
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Resultaträkning
TSEK

Not

2020

2019

89 074

100 826

1 036

926

90 110

101 752

2, 3

-107 743

-224 697

4

-54 091

-45 484

-1 054

-855

-39

-2 266

-162 927

-273 302

-72 817

-171 550

466

1 127

-7

-5 776

459

-4 649

-72 358

-176 199

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

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

Rörelseresultat

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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-72 358

-176 199

8

Rapport över finansiell ställning
TSEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

6

2 013

2 283

7

1 053

1 433

8

24 799

14 648

27 865

18 364

938

194

29 912

17 874

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Övriga fordringar

9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

16 258

18 951

232 497

322 079

3 474

196

Summa omsättningstillgångar

283 079

359 294

Summa tillgångar

310 944

377 658

Kassa och bank
Redovisningsmedel
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Rapport över finansiell ställning (forts.)
TSEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

3 901

3 888

13

-

3 914

3 888

Överkursfond

687 780

679 425

Balanserade vinstmedel

-332 672

-156 473

Årets resultat

-72 358

-176 199

Summa fritt eget kapital

282 749

346 753

Summa eget kapital

286 664

350 641

50

3 438

50

3 438

Övriga långfristiga skulder

-

170

Summa långfristiga skulder

-

170

6 016

8 230

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

Fritt eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar

11

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

12

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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803

485

5 978

4 352

11 433

10 342

24 230

23 409

310 944

377 658

10

Rapport över förändring i eget kapital
TSEK
Ingående eget kapital 1 januari 2019

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Totalt kapital

117

196 977

-156 473

40 621

-176 199

-176 199

Årets resultat
Transaktioner med aktieägare
Utställda teckningsoptioner
Nyemission

39

Emissionskostnader

120

120

499 958

499 997

-13 898

-13 898
0

Fondemission

3 732

-3 732

Utgående eget kapital 31 december 2019

3 888

679 425

Ej registrerat
aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Totalt kapital

679 425

-332 672

350 641

-72 358

-72 358

TSEK
Ingående eget kapital 1 januari 2020

Aktiekapital

3 888

Årets resultat

-332 672

350 641

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

202

4 080

4 093

13

4 073

4 086

13

687 780

13

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

202

3 901

-405 030

286 664

Aktiekapitalet uppgår till 3 901 375 kr fördelat på 78 027 500 aktier per den 31 december 2020.
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Rapport över kassaflöden
TSEK

2020

2019

-72 358

-176 199

1 054

855

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

10

2 249

-3 388

3 438

-

-

-13 660

-20 946

890

1 385

-87 452

-189 218

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-347

-542

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-257

-5 013

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-604

-5 555

-50

-175 071

8 179

486 099

202

120

8 331

311 148

Årets kassaflöde

-79 725

116 375

Likvida medel vid årets ingång

330 917

214 542

Likvida medel vid årets utgång ¹

251 192

330 917

- 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
Nyemission genom aktieteckning p.g.a. teckningsoptioner
Optionspremier
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Tilläggsupplysningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta

2 516

1 640

-7

-5 791

232 497

322 079

18 695

8 838

251 192

330 917

¹ Likvida medel vid årets slut ovan utgörs av poster i balansräkningen definierade som:
Kassa och bank
Övriga fordringar
Totalt
För information om posten övriga fordringar, se not 9
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Noter till de finansiella rapporterna
NOT 1

Väsentliga redovisningsprinciper

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

har kontroll över tillgången. Finansiella skulder tas bort
från balansräkningen när underliggande förpliktelse fullgjorts eller upphört.

Intäkter

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.

Tillgångar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

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.

Tillgångar och skulder i annan valuta än svenska kronor
(SEK) har räknats om till balansdagens kurs.

Inkomstskatt

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

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.

Leasing

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.

Redovisningsmedel

Värderingsprinciper

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

Rocker AB (publ) | Årsredovisning 2020

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.
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.

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.

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

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.

Ersättningar till anställda
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.
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.
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NOT 2

Operationell leasing

Framtida minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal

2020

2019

Inom 1 år

3 004

2 847

Inom 2-5 år

4 288

6 632

Mer än 5 år

-

-

3 708

3 886

Ernst & Young AB

2020

2019

Revisionsuppdraget

244

188

31

403

275

591

2020-12-31

2019-12-31

Revisionsuppdraget

-

-

Skatterådgivning

-

-

Övriga tjänster

-

25

Summa

-

25

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

Övriga tjänster
Summa

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

Medelantalet anställda

2020

2019

Kvinnor

13

10

Män

33

24

Summa

46

34

2020-12-31

2019-12-31

Andel kvinnor i styrelsen

37,5 %

43 %

Andel män i styrelsen

62,5 %

57 %

Andel kvinnor i ledande befattningshavare

25 %

30 %

Andel män i ledande befattningshavare

75 %

70 %

2020

2019

1 679

1 554

Könsfördelning ledande befattningshavare

Könsfördelningen motsvarar de förhållanden som råder per balansdagen.

Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör Emil Hansson ¹
Tillförordnad verkställande direktör Frida Bexelius

2

605

-

Styrelseordförande Ann Krumlinde

450

425

Styrelseledamot Christian Krüeger

200

100

Styrelseledamot Ann-Sophie Hesser

200

200

-

-

Styrelseledamot Dennis Ahlsén 3
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Styrelseledamot Vivianne Holm

200

150

Styrelseledamot Richard Sandenskog

-

-

Styrelseledamot Jonas Hultin 4

-

-

Styrelseledamot Raul Grünthal

-

-

Övriga ledande befattningshavare 5

11 158

9 755

Övriga anställda

23 393

18 124

Summa

37 885

30 308

¹ VD under perioden 2020-01-01 – 2020-09-07. Erhöll i samband med avslutad anställning ett avgångsvederlag om 476 tkr.
2
Tillförordnad VD under perioden 2020-09-07 – 2020-12-31. Ingick innan det i ledningsgruppen och erhållen ersättning mellan 2020-01-01 – 2020-09-06 redovisas under Övriga ledande befattningshavare.
3 Avser ersättning för styrelseuppdraget. Arbetar operativt som Head of Strategy & Funding och den ersättning som utgått för denna roll ingår i beloppet för Övriga ledande befattningshavare.
4 Avser ersättning för styrelseuppdraget. Arbetar operativt som Chief Product Officer och den ersättning som utgått för denna roll ingår i beloppet Övriga för ledande befattningshavare.
5
Avser ersättning till bolagets ledningsgrupp exklusive VD. Antal ledande befattningshavare exklusive VD uppgick till 8 (9) personer per balansdagen.

Pensionskostnader

2020

2019

Verkställande direktör

168

-

-

-

820

672

1 521

792

Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
Övriga anställda
Summa pensionskostnader

2 510

1 464

Övriga sociala kostnader

12 138

10 153

Summa pensionskostnader och övriga sociala kostnader

14 648

11 617

2020

2019

Aktuell skatt på årets resultat

-

-

Uppskjuten skatt

-

-

Skatt på årets resultat

-

-

-72 358

-176 199

15 485

37 707

-24

-57

NOT 5

Inkomstskatt

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

-

2 974

-15 460

-40 624

-

-

Den effektiva skattesatsen uppgår till 0 (0) %. Totala ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag, inklusive årets beräknade skattemässiga resultat, uppgår till 419 170 (346 925)
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

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

2020-12-31

2019-12-31

2 682

-

257

5 013

-

-2 331

2 939

2 682

Ingående ackumulerade avskrivningar

-399

-

Årets avskrivningar

-527

-481

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

-

82

-926

-399

2 013

2 283

Bolagets immateriella anläggningstillgångar utgörs av upparbetade utgifter avseende IT-plattform. Av utgående redovisat värde avser 238 (1 092) tkr pågående projekt som ännu inte
aktiverats och börjat skrivas av per balansdagen. Det vid årsskiftet ingående värdet har till sin helhet aktiverats under 2020.
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NOT 7

Materiella anläggningstillgångar

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

2020-12-31

2019-12-31

1 990

1 448

347

542

-387

-

1 990

1 990

Ingående ackumulerade avskrivningar

-557

-184

Årets avskrivningar

-527

-374

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

NOT 8

187

-

-897

-557

1 053

1 433

2020-12-31

2019-12-31

Andra långfristiga fordringar

Hyresdeposition

1 142

1 142

Lånefordringar

23 657

13 506

Utgående redovisat värde

24 799

14 648

NOT 9

Övriga fordringar

Av bolagets övriga fordringar utgörs 18 695 (8 838) TSEK av likvida medel som överförts till andra banker 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.

NOT 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

2019-12-31

Förutbetalda marknadsföringskostnader

149

619

Förutbetalda lokalkostnader

650

648

Förutbetalda IT-kostnader
Upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

NOT 11

1 982

1 680

11 210

13 371

2 267

2 634

16 258

18 951

Avsättningar

Redovisade avsättningar uppgår till 50 (3 438) TSEK och hänförs till avsatta medel för intjänade poäng inom ramen för bolagets lojalitetsprogram. Programmet har i allt väsentligt upphört per balansdagen.

NOT 12

Långfristiga skulder
2020-12-31

2019-12-31

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

-

-

Övriga långfristiga skulder

-

170

Utgående redovisat värde

-

170

Bolaget har inga skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen.
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NOT 13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31

2019-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader

6 506

4 519

Upplupna marknadsföringskostnader

2 227

893

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 700

4 929

11 433

10 342

2020-12-31

2019-12-31

-

241

16 426

8 802

Summa

NOT 14

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
Tillgångar med äganderättsförbehåll
Övriga åtaganden
Beviljade ej nyttjade kreditlimiter

NOT 15

Transaktioner med närstående

Samtliga transaktioner med närstående parter har skett på marknadsmässiga villkor.

NOT 16

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat

Belopp i SEK

-332 672 038

Överkursfond

687 779 506

Årets resultat

-72 358 219

Summa

282 749 249

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

282 749 249

Summa

282 749 249

NOT 17

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har skett efter balansdagen.
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Underskrifter
Stockholm den 24 februari 2021

Ann Krumlinde Hyléen
Styrelseordförande

Hanna Neidenmark
Verkställande direktör

Dennis Ahlsén
Styrelseledamot

Jonas Hultin
Styrelseledamot

Richard Sandenskog
Styrelseledamot

Christian Krüeger
Styrelseledamot

Vivianne Holm
Styrelseledamot

Ann-Sophie Hesser
Styrelseledamot

Raul Grünthal
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 1 mars 2021
Ernst & Young AB

Jens Bertling
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Rocker AB (publ), org.nr 559046-8574

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Rocker AB (publ) för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 7–18 i detta dokument.

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, 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. 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 förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Rocker AB
(publ)s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-berättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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 Rocker AB (publ) 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 upprättas och att den ger en rätt-visande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verk-ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 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 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.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning av Rocker AB (publ) för år 2020 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
Rocker AB (publ) 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 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 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.

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.
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 1 mars 2021
Ernst & Young AB

Jens Bertling
Auktoriserad revisor

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.
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