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REBELLION I KORTHET 
 
REBELLION – LÅNGSIKTIG ÄGARE OCH UTVECKLARE AV NISCHADE INDUSTRIFÖRETAG 

Rebellion är en svensk långsiktig ägare och utvecklare av små och medelstora företag inom nischade industriella vertikaler. Rebellion 
är en industrikoncern bestående av marknadsledande företag som uppvisar starka marginaler, robusta kassaflöden och som har en 
hållbar tillväxtpotential. 
 
Per april 2022 består koncernen av 11 bolag, 3 förvärvade under 2021 och 8 förvärvade under de första månaderna 2022. Bolagen har 
en årlig omsättning på MSEK 583 med ett rörelseresultat (EBIT) på MSEK 132 vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23% (på 
aggregerad 12 månadersbasis per februari 2022). Bolagen är verksamma inom Infrastruktur och Industri & Handel och har 224 
anställda. 
 
VÅRA AMBITIONER  

Mission 
Rebellion’s mission är att vara en långsiktig ägare av exceptionella bolag inom infrastruktur, industri och handel. Koncernen ska bestå 
av marknadsledande företag som uppvisar starka marginaler, robusta kassaflöden och som har en hållbar tillväxtpotential. 
 
Mål 
Vårt finansiella mål är att ha ett EBITA-resultat över SEK 1 miljard vid utgången av 2025 med en EBITA-marginal överstigande 15 %, 
kombinerat med en sund kapitalstruktur där skuldsättningsgraden understiger 3,5 gånger. 
 
Vi vill vara den föredragna partnern för alla våra intressenter – entreprenörer, anställda såväl som investerare – och samtidigt vara en 
god medborgare som stödjer utvecklingen av en långsiktigt hållbar verksamhet. 
 
VÅR AFFÄRSMODELL 

Rebellions affärsmodell är att aktivt identifiera, utvärdera, förvärva och utveckla marknadsledande nischföretag som har exceptionella 
finansiella och operativa resultat. Entreprenörskap, flexibilitet och kundfokus är vägledande principer i hela koncernen.   
 
Fokus på icke-cykliska företag i nischade vertikaler 
Identifierings- och utvärderingsprocessen består av en lång rad urvalskriterier. Aktuella sektorer ska vara gynnsamt positionerade för 
att dra nytta av långsiktiga industritrender och de identifierade nisch-vertikalerna ha en historia av att vara motståndskraftiga i 
ekonomisk lågkonjunktur. Bolagen ska vara väletablerade marknadsledare inom sin nisch eller region och ha en solid finansiell 
historia med sunda marginaler och stabila kassaflöden. 
 
Beprövad förvärvsmodell 
Vi har en uppsökande verksamhet där ett egenutvecklat system används för att identifiera attraktiva bolag som uppfyller de strikta 
urvalskriterierna. Den egenuppsökande verksamheten kompletteras med aktiv delaktighet i strukturerade affärer och tillsammans 
erbjuder dessa kanaler ett stort av utbud av relevanta och intressanta förvärvskandidater. Rebellion har en attraktiv förvärvsstruktur 
där entreprenörerna erbjuds möjlighet att ta del av bolagets och gruppens framtida utveckling.  
 
Autonom och decentraliserad organisation 
Att bevara portföljbolagens autonomi, identitet och varumärke är hörnstenar i vår affärsfilosofi, där styrkan i entreprenörskap, 
flexibilitet och närhet till kunderna är avgörande faktorer för att upprätthålla exceptionella ekonomiska resultat. 
 
Aktivt ägande 
Rebellion är en aktiv ägare, vilket innebär att den initiala investeringen bara markerar början på vårt engagemang i portföljbolagen. Vi 
bygger nära relationer med våra portföljföretag för att säkerställa att entreprenörer får det stöd de behöver. Gruppens interna och 
externa nätverk används för att utarbeta gemensamma strategier och framtidsplaner.  
 
Attraktiva incitamentsprogram 
En nyckelkomponent i Rebellion’s förvärvsstruktur är att upprätthålla och motivera nuvarande och framtida ledningsgrupp att 
vidareutveckla sin marknadsposition och lönsamhet. Entreprenörer och ledning har ett attraktivt incitamentsprogram som 
underlättar integration efter förvärv samtidigt som det säkerställer långsiktigt engagemang och utveckling. Incitamenten är alltid 
direkt relaterade till det individuella bolagets prestation. 
 
Hållbart ekonomiskt resultat 
Rebellion består av företag, entreprenörer och ledning som har en meritlista att leverera exceptionella ekonomiskt resultat. 
Portföljbolag har en stark ekonomisk historia med goda utsikter att fortsätta på en sådan väg framöver. Ledning på alla nivåer har 
stort fokus på att bolagen framgent levererar hållbart ekonomiskt resultat.  
 
Team 
Rebellion prioriterar att attrahera och utveckla individer som har viljan att prestera och som förkroppsligar kärnvärdena för sant 
entreprenörskap, inklusive bland annat – mod, vision, ärlighet och respekt för sig själv och andra. 
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VD ORD 
 
 
 
REBELLION – VÅRT FÖRSTA ÅR 
 
Det är med en varm känsla i bröstet som jag stolt summerar det gånga året. 
De dialoger vi startade med bolag i början av 2021 mynnade ut i en rad skarpa förvärvsdiskussioner som gradvis materialiserats 
under året. Vårt strikta krav på lönsamhet och entreprenörer som har ett starkt och långsiktigt engagemang i sina bolag har resulterat 
i en solid grupp av bolag som uppvisat finansiell stabilitet, trots en pandemi som ställt till det för många. 
  
Att mitt under en rådande pandemi påbörja ett bolagsbygge är inte utan utmaningar. Men det förde också med sig ett digitalt 
arbetssätt som snabbt blev accepterat och ledde till att vi kunde genomföra många initiala möten med bolag.  
Det gjorde i sin tur att våra ambitiösa planer kunde överträffas, både vad gäller förvärvstakten och organisationsbyggandet.  
  
Vid utgången av 2021 hade vi adderat tre bolag till Rebellion gruppen och därtill hade vi ett signerat köpeavtal och fyra 
avsiktsförklaringar på plats. Ett produktivt första verksamhetsår som banade väg för hög aktivitet också under inledningen av 2022. 
  
Under inledningen av 2022 har vi tillträtt sex ytterligare bolag och signerat köpeavtal med två. Koncernen har, per februari 2022, en 
aggregerad omsättning om MSEK 583, en EBITA om MSEK 132 och totalt 224 anställda. Där till har vi ytterligare två signerade 
avsiktsförklaringar på plats.  
 
Rebellions mål är att öka intäkterna varje år, både organiskt och genom förvärv av bolag med en långsiktigt hållbar affär. Vi kommer 
därför fortsätta hålla en hög aktivitetsgrad under 2022 och addera ytterligare marknadsledande nischbolag till portföljen.  
 
Detta samlat gör att vi har en positiv syn på framtiden och har därför ambitiösa men fullt realistiska mål för 2025. Vår ambition är att 
Rebellion då ska vara en företagsgrupp med ett EBITA resultat överstigande 1 miljard svenska kronor och en EBITA marginal över 15 
procent.  
 
I en tid av ökad inflation och stigande räntor är det än viktigare att vara stringent när det kommer till våra urvalskriterier och ha en 
fortsatt god kostnadskontroll och kostnadsstruktur i bolagen, en förmåga som portföljbolagen föredömligt uppvisat historiskt.    
 
Den samlade erfarenheten och engagemanget hos våra medarbetare är Rebellions största framgångsfaktor. Jag vill tacka alla mina 
medarbetare i hela Gruppen för fantastiska insatser under ett utmanande pandemi år. Jag ser verkligen fram emot att arbeta 
tillsammans det kommande året för att vidareutveckla vår företagsfamilj! 
 
 
 
 
Amin Omrani 
VD och grundare  
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Rebellion Operations AB, 
”Moderbolaget”, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2021, bestående av resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalys och noter. Rebellion Operations AB är ett publikt 
aktiebolag med säte i Stockholm, organisationsnummer 559301-6677. 
Koncernen kallas hädanefter "Rebellion" eller "Koncernen". 
Dotterbolagen kallas "Portföljbolagen". Moderbolaget bildades 12 
februari 2021 och bokslutsperioden avser 12 februari 2021 till och med 
31 december 2021. 
 
AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSSTRUKTUR 
Rebellion är en långsiktig ägare och utvecklare av nischade företag inom 
infrastruktur, industri och handel. 
 
Rebellions affärsmodell är att aktivt identifiera, utvärdera, förvärva och 
utveckla marknadsledande nischföretag som har en dokumenterad 
historia av exceptionella operativa och finansiella prestationer. 
Identifierings- och utvärderingsprocessen består av en lång rad 
urvalskriterier. Utvalda sektorer är gynnsamt positionerade för att dra 
nytta av långsiktiga industritrender, inklusive växande befolkning, 
urbanisering, teknisk utveckling samt ökat fokus på hållbarhet. Dessutom 
ska de identifierade nischvertikalerna ha en historia av att vara 
motståndskraftiga i ekonomiska lågkonjunkturer. De utvalda företagen 
är väletablerade marknadsledare inom sin nisch eller region, med en 
solid finansiell historia med sunda marginaler och stabila kassaflöden. 
 
En viktig del av förvärvsstrukturen är att upprätthålla och motivera 
nuvarande och framtida ledningsgrupp att behålla och utveckla sin 
marknadsposition och lönsamhet. Att bevara portföljbolagens autonomi, 
identitet och varumärke är hörnstenar i Rebellions affärsfilosofi, där 
styrkan i entreprenörskap, flexibilitet och närhet till kunderna är 
avgörande faktorer för att upprätthålla exceptionella ekonomiska 
resultat. Rebellion är en aktiv ägare, vilket innebär att den initiala 
investeringen bara markerar början på dess engagemang för 
portföljbolagen. Det långsiktiga investeringsperspektivet innebär ett 
stort engagemang för att utveckla Portföljbolagen tillsammans med deras 
ledningsgrupper. 
 
För att stödja affärsmodellen delas Koncernens verksamhet in i två  
affärssegment: Infrastruktur och Industri & Handel vilka stöds av 
koncerngemensamma funktioner (Central). Affärssegmenten är indelade 
i sub-segment som representerar separata nischvertikaler, innehållande 
ett eller flera av Portföljbolagen. 
- Affärssegment Infrastruktur erbjuder olika installationer, tjänster och 

underhåll inom infrastruktursegmenten till främst offentliga och 
företagskunder. Vertikaler inkluderar takläggning, planarbeten, 
tekniska konsulter, installationstjänster och andra relaterade tjänster. 

- Affärssegment Industri & Handel erbjuder produkter, utrustning och 
tillhörande installations-, underhålls- och supporttjänster till främst 
företagskunder. Vertikaler omfattar tillverkning av industriprodukter 
samt handel och leasing av utrustning. Affärssegmentet har inte haft 
någon verksamhet under 2021.  

 
Central innehåller koncern- och moderbolagsledningen samt andra 
tillhörande stödfunktioner. Investeringsteamen inkluderar förvärv- och 
M&A-funktionerna och ansvarar för identifiering, utvärdering och 
förvärvsprocesser. Investeringsteamen ansvarar även för 
affärsutveckling och tillhandahåller expertis och stöd till Portföljbolagen 
på deras framtida tillväxtresa. Finans- och juridiska funktionerna 
ansvarar för styrning, intern kontroll och finansförvaltning för 
Koncernen. 
 
 
HÄNDELSER UNDER ÅRET  
2021 markerade början på Rebellions resa mot att etablera sig som en 
ledande investeringsgrupp som attraherar och utvecklar exceptionellt 
framgångsrika företag. Eftersom det är en Koncern i tidigt skede, har 
betydande ansträngningar lagts ned på att etablera viktiga hörnstenar för 
att stödja Koncernens ambitioner och mål. Detta inkluderar bland annat 
att definiera den strategiska inriktningen, verksamhetsmodellen, 
organisationsstrukturen men också att säkerställa en solid finansiering 
som stödjer planen. 
 

Den strategiska inriktningen är baserad på den omfattande 
marknadsundersökningen av olika branscher och företag som 
genomförts, vilken har resulterat i ett antal definierade urvalskriterier 
som användas vid identifiering och utvärdering av inköp av potentiella 
investeringar. 
 
Koncernens affärsmodell inkluderar processen från identifiering till 
förvärv och vilka uppsökande kanaler som används. En förvärvsstruktur 
som ger incitament för förvärvade bolag samt stödjer långsiktig tillväxt 
för Koncernen etablerades också inom ramen av affärsmodellen. 
Den organisatoriska strukturen definierades tidigt på året, baserat på 
tron på ett mycket decentraliserat verksamhetsansvar med stöd av en 
liten central organisation som besitter expertkunskaper inom förvärvs- 
och affärsutvecklingsområden. Koncernens holdingbolag bildades i 
början av året. Den legala strukturen och dess ramverk för styrning syftar 
till att stödja kraven från olika intressenter. Styrelsen i Moderbolaget 
utsågs av aktieägarna vid bildandet.  
 
Kapital och finansiering 
För att säkerställa och stödja Rebellions ambitiösa tillväxt har 
kapitalstrukturen setts över och stärkts. I mars 2021 erhöll 
Moderbolaget aktieägartillskott på TSEK 40,000 (-). Samma månad 
införskaffade Koncernen en bankkredit på TSEK 100,000 (-). Med dessa 
finansieringsarrangemang på plats hade Rebellion likviditet och soliditet 
som krävds för sin dagliga verksamhet och för att finansiera initiala 
investeringar. 
 
I december 2021 erhöll Moderbolaget ytterligare ett aktieägartillskott på 
TSEK 23,994 (-) och det erhållna beloppet totalt för året var TSEK 63,944 
(-).   
 
Förvärv 
Parallellt med ovanstående inleddes förvärvsfasen med diskussioner och 
förhandlingar med många framgångsrika entreprenörer. I mars 2021 
gjorde Rebellion sin första investering i och med förvärvet av Stenstorps 
Tak AB – en viktig milstolpe för Koncernen. Stenstorps Tak AB grundades 
2002 och har sedan dess skaffat sig stor erfarenhet av installationer, 
reparationer och byten av låglutande taksystem. 
I augusti 2021 förvärvade Rebellion E-Tak i Östergötland AB och Vinslövs 
Plåtslageri AB. Den senare hade nyligen förvärvat Klingströms Plåt i 
Hässleholm AB. E-Tak i Östergötland AB erbjuder tak- och takrelaterade 
tjänster såsom tätskikt, isolering och brandventilation. 
Vinslövs Plåtslageri AB tillhandahåller bygg- och ventilationsrelaterade 
plåttjänster genom sin verkstad i Hässleholm. En betydande del av det 
utförda arbetet avser högkvalitativa takbeläggningslösningar. 
Klingströms Plåt i Hässleholm AB erbjuder erfarna plåtslagare och 
fokuserar på kundanpassad legotillverkning, installation och service av 
plåttjänster. 
Med dessa investeringar på plats har Koncernen en portfölj av 
nischföretag inom takbranschen, som alla har en exceptionellt stark 
kundbas bestående av ledande byggföretag. Dotterbolagen uppfyller 
definierade investeringskriterier och delar en historia av stark finansiell 
utveckling med solida marginaler och lågt investeringsbehov och därmed 
positiva kassaflöden. 
 
Pipeline av investeringsmöjligheter har stadigt ökat och i december 2021 
undertecknades en avsiktsförklaring för förvärvet av Mylift Sweden AB. 
Företaget tillhandahåller hissar och kranar för bygg- och 
underhållsändamål, samt relaterade tillbehör och tjänster. Planerat 
tillträdesdatum är i början av februari 2022. Mylift Sweden AB blir det 
första Portföljbolaget inom affärssegment Industri & Handel. 
 
Team 
Ett fokusområde för året var att etablera ett centralt team som har 
kompetens och ambition att stödja Koncernens  framtida behov. 
Under året rekryterade Koncernen 4 anställda som bildade 2 
investeringsteam, ledda av COO Cedric Vongheer. I september 2021 
började Tobias Lindquist i Rebellion som CFO. Tobias har arbetat i olika 
finansiella roller under sin karriär och kommer närmast från 
börsnoterade Alimak Group där han var CFO. Han har tidigare även varit 
CFO för EF i Asien. 
 
Rebellion har också arbetat i nära samarbete med Portföljbolagen för att 
identifiera rekryteringsbehov och tillsatt sådana tjänster. 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 
Nettoomsättning och rörelseresultat 
Nettoomsättningen för Koncernen uppgick till TSEK 58,339 (-) och 
rörelseresultatet (EBIT) var TSEK 10,107 (-), vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 17,3 procent (-).  Stenstorps Tak AB bidrog mest till 
Koncernens omsättning och resultat.  
 
Finansiella intäkter och kostnader 
Årets finansnetto uppgick till TSEK -3,642 (-) i all väsentlighet hänförligt 
till kostnader för lån för förvärv. 
 
Skatt 
Den totala skattekostnaden för året uppgick till TSEK -1,342 (-), vilket 
motsvarar en effektiv skattesats på 20,8 procent (-). 
 
Årets resultat 
Årets resultat uppgick till TSEK 5,123 (-) och Totalresultatet för året 
uppgick till TSEK 5,123 (-). 
 
Kassaflöde 
Likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till TSEK 35,463 (-). 
Koncernens kassaflöde från rörelsen uppgick till TSEK 6,347 (-). 
Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten var TSEK -94,053 
(-) i all väsentlighet hänförligt till förvärv. Koncernens kassaflöde från 
finansieringsverksamheten uppgick till TSEK 123,168 (-). 
 
Finansiering och finansiell ställning  
Koncernens balansomslutning var TSEK 153,953 (-) vid årets slut. 
Nettoskulden uppgick till TSEK 23,525 (-), bestående av lån från 
kreditinstitut minskat med likvida medel. 
 
Investeringar 
Koncernens investeringar i koncernföretag uppgick till TSEK 93,859 (-) 
och investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till TSEK 
118 (-). Avskrivningarna under perioden uppgick till TSEK 1,099 (-). 
 
Immateriella tillgångar 
Vid årets slut uppgick det redovisade värdet för immateriella tillgångar 
till TSEK 85,912 TSEK (-), varav samtliga var goodwill. Den årliga 
nedskrivningsprövningen indikerade inte något nedskrivningsbehov av 
det redovisade värdet på goodwill. 
 
Eget kapital 
Den 31 december 2021 uppgick Koncernens egna kapital till TSEK 
69,143  (-). Utöver resultatet från årets verksamhet återspeglar 
förändringen i eget kapital erhållet aktieägartillskott om TSEK 63,994 (-). 
 
Förslag till vinstdisposition 
Bolagsstämman har SEK 56,679,569 till sitt förfogande, varav allt föreslås 
överföras till nästa år. 
 
 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE  
Koncernen har erhållit aktieägartillskott från sina aktieägare. Ersättning 
har utgått till VD och koncernledning avseende utfört arbete. Ingen 
ersättning har utgått till styrelse. Inga andra transaktioner med 
närstående har förekommit.  
 
 
PERSONAL 
Medelantalet antalet anställda i Koncernen uppgår till 39, varav 35 
medarbetare är anställda i de förvärvade portföljbolagen och 4 i 
Moderbolaget. 3 % av den totala personalstyrkan och 25 % i 
Moderbolaget är kvinnor. 
 
 
STYRELSE OCH BOLAGSSTYRNING 
Enligt Moderbolagets bolagsordning, antagen vid bildandet den 12 
februari 2021, ska Moderbolagets styrelse bestå av 1–10 
styrelseledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Styrelsen, 
vald av årsstämman, består 2021 av en ordförande, två 
styrelseledamöter och en styrelsesuppleant.  
 
Rebellions bolagsstyrningsstruktur baseras på externa lagar, såsom 
aktiebolagslagen, och andra relevanta lagar och förordningar. Rebellions 
ramverk för bolagsstyrning inkluderar även interna riktlinjer och 
principer för arbetsrutiner och samverkan inom Koncernen. Styrelsen, 
utsedd av bolagsstämman, bestämmer Koncernens strategiska inriktning. 

VD ansvarar för att verkställa den strategiska inriktningen, 
implementerad av koncernledningen, leda och följa upp Koncernens 
verksamhet. Det operativa huvudansvaret för dotterbolagen är delegerat 
till VD för respektive dotterbolag. Koncernfunktioner ansvarar för 
policyer och processer, stödjer verksamheten i dotterbolagen med 
kompetens inom personal, juridik, marknadsföring, ekonomistyrning, 
finansiering och affärsutveckling. 
 
Rebellions operativa kontroller och ramverk för riskhantering stödjer 
mål och krav som ställts av koncernledningen. Ekonomisk utveckling 
rapporteras internt månadsvis. KPMG är utsedd extern revisionsbyrå. 
Revisorsarvoden utgår löpande enligt överenskommelse. 
 
Koncernledning 
Koncernledningen består av Amin Omrani, Verkställande Direktör, 
Tobias Lindquist, Chief Financial Officer, , och Cedric Vongheer, Chief 
Operating Officer. Rebellion har koncernfunktioner för ekonomi och 
finansförvaltning, juridik, investeringar och affärsutveckling.  
 
Aktiekapital och ägande 
Vid årets slut uppgick aktiekapitalet i Rebellion Operations AB till 25,000 
SEK, representerat av 25,000 aktier. Koncernen har endast ett aktieslag 
och alla aktier har en rösträtt. Den 31 december 2021 ägde Rebellion MIP 
AB samtliga aktier i Rebellion Operations AB. Ingen begränsning gäller i 
lag eller bolagsordning vad gäller aktiernas överlåtbarhet. Det finns inga 
begränsningar för hur många röster varje aktieägare kan avge på en 
bolagsstämma. 
 
 
MODERBOLAG 
Moderbolaget Rebellion Operations ABs verksamhet är att investera i 
små och medelstora företag inom Infrastruktur och Industri & Handel. 
Rebellion är en långsiktig och ansvarsfull ägare med fokus på hållbart 
värdeskapande, med det primära målet att bygga en koncern bestående 
av marknadsledande nischföretag med robusta kassaflöden och 
tillväxtpotential. 
 
VD, CFO, COO och övriga medlemmar i det centrala teamet är anställda i 
Moderbolaget. Centrala teamet stödjer Portföljbolagen inom vitt spridda 
områden som t.ex. strategiskt beslutsfattande, affärsutveckling, personal 
och ekonomistyrning och finansiering. 
Koncernens upplåning är centraliserad till Moderbolaget. 
 
Intäkterna för året uppgick till TSEK 0 (-) och en rörelseförlust på TSEK -
5,672 (-) redovisades. Rörelseresultat är belastat med kostnader främst 
relaterat till personal samt externa kostnader för rådgivning vid förvärv.  
Finansnettot uppgick till TSEK -3,540 (-) relaterat till lånefacilitet och 
årets resultat före skatt uppgick till TSEK -9,212 (-). Årets resultat 
uppgick till TSEK -7,315 (-). Vid årets slut uppgick soliditeten till 47,2 
procent (-). Moderbolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet till TSEK 
15,934 (-). 
 
 
ESG OCH HÅLLBARHET 
I linje med FN:s mål för hållbar utveckling arbetar Rebellion för att 
främja långvarig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med goda arbetsvillkor för alla, hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur samt hållbara städer och samhällen för att 
skydda planet. 
 
Rebellion investerar i företag med målet att leverera långsiktig 
lönsamhet. För att uppnå detta mål är Rebellion övertygad om att 
företagen måste efterleva hög standard när det gäller att ta hand om sina 
anställda och utveckla innovativa och hållbara produkter och tjänster. 
 
Rebellions grundare och VD har under det senaste decenniet varit 
engagerad i många olika forum för att främja entreprenörskap, mångfald, 
kulturell jämställdhet, och även hållit flera föredrag om entreprenörskap 
riktat mot yngre människor. 
 
Rebellion har initierat en analys för att ta fram ESG mål, åtgärdsplaner 
samt hur dessa ska mätas och följas upp.  
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HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  
Kapital och finansiering 
I februari 2022 emitterade Moderbolaget 475,000 nya A-aktier med 
nominellt värde om SEK 1.00, totalt uppgående till TSEK 475. 
Moderbolaget har efter emissionen ett aktiekapital om SEK 500,000 
representerat av 500,000 aktier. 
 
I februari 2022 erhöll Moderbolaget flera aktieägartillskott om totalt 
TSEK 146,375 och i mars 2022 erhölls ytterligare TSEK 21,450 och i april 
ytterligare TSEK 85,400. Totalt erhållna aktieägartillskott efter 
räkenskapsåret uppgår därmed till TSEK 253,225. 
 
Den 2 februari ingick Moderbolaget i ytterligare en kreditfacilitet 
uppgående till TSEK 170,000 och kreditfaciliteterna uppgår därmed till 
totalt TSEK 270,000 (-). Faciliteten ingicks med samma motpart och på 
liknande villkor. 
 
Styrelsen har beslutat att emittera en obligation om MSEK 750 för att 
refinansiera befintliga skulder och för att finansiera framtida förvärv. 
Obligationen planeras att emitteras i maj på marknadsmässiga villkor 
och koncernen har anlitat externa rådgivare i denna process.  
 
Förvärv 
Den 4 februari 2022 slutfördes förvärvet av Mylift Sweden AB. Företaget 
tillhandahåller hissar och kranar för bygg- och underhållsändamål, samt 
ytterligare tillbehör och tjänster. Mylift Sweden AB kommer att ingå 
inom affärssegment Industri & Handel. Bolaget omsätter cirka MSEK 97,9 
per 2021 med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 12,7. Vid 
tidpunkten för förvärvet värderades bolaget till MSEK 69,6 på kontant- 
och skuldfri basis. 
 
Samma datum förvärvade Rebellion Börjessons Plåt & Svets AB. 
Företaget erbjuder högkvalitativa svets- och metallarbeten i både små 
och stora volymer, främst riktat till industri- och byggföretag och 
kommer även att ingå i affärssegment Industri & Handel. Bolaget 
omsätter cirka MSEK 47,9 per 2021 med ett rörelseresultat före skatt på 
cirka MSEK 9,2. Vid tidpunkten för förvärvet värderades bolaget till 
MSEK 60,0 på kontant- och skuldfri basis. 
 
I slutet av februari förvärvades ABTOT Mark och Anläggning AB av 
Rebellion. Bolaget erbjuder tjänster inom landskapsplanering och 
underhåll av uteplatser till offentliga och privata kunder och kommer att 
ingå i affärssegment Infrastruktur. Bolaget omsätter cirka MSEK 132,0 
per 2021 med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 21,7. Vid 
tidpunkten för förvärvet värderades bolaget till MSEK 140,0 på kontant- 
och skuldfri basis. 
 
I mars 2022 slutfördes förvärvet av Svenska Schakt och Bergshantering 
AB. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla bergsprängnings-, 
bergbrytnings- och schakttjänster främst till företag, men även till 
offentlig sektor och privatpersoner. Bolaget kommer att ingå i 
affärssegment Infrastruktur. Bolaget omsätter cirka MSEK 56,2 per 201 
med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 18,6. Vid tidpunkten för 
förvärvet värderades bolaget till MSEK 71,5 på kontant- och skuldfri 
basis. 
 
I april förvärvade Koncernen samtliga aktier i Activa Service i Sverige 
Aktiebolag, ett bolag som tillhandahåller tjänster till fastighetsägare. 
Verksamheten kommer att ingå i affärssegment Infrastruktur. 
Bolaget omsätter cirka MSEK 47,9 per 2021 med ett rörelseresultat före 
skatt på cirka MSEK 10,7. Vid tidpunkten för förvärvet värderades 
bolaget till MSEK 61,6 på kontant- och skuldfri basis. 
 
I april 2022 tecknade koncernen ett aktieköpsavtal för förvärv av 
samtliga aktier i Skorstensfejarna LJ AB med planerat tillträdesdag i 

början av maj. Företaget erbjuder skorstensfejning, brandinspektioner 
och ventilationstjänster till fastighetsägare. Verksamheten kommer att 
ingå i affärssegmentet Infrastruktur. Bolaget omsätter cirka MSEK 26,7 
per 2021 med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 5,4. Bolaget 
värderades till MSEK 33,0 på kontant- och skuldfri basis. 
 
I april 2022 tecknade koncernen ett aktieköpsavtal för förvärv av 
samtliga aktier i Ingemars Foder och Maskin AB med planerat 
tillträdesdag i början av maj. Bolaget är verksamt inom försäljning och 
handel med lantbruksmaskiner, främst begagnade traktorer, och 
erbjuder angränsande produkter såsom däck, djurfoder samt andra 
lantbruks- och verkstadsartiklar. Verksamheten kommer att ingå i 
affärssegmentet Industri & Handel. Bolaget omsätter cirka MSEK 38,1 per 
2021 med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 7,8. Bolaget 
värderades till MSEK 30,0 på kontant- och skuldfri basis. 
 
I april 2022 tecknade koncernen ett aktieköpsavtal för förvärv av 
samtliga aktier i Stockholm Betongkonsult AB med planerat tillträdesdag 
i början av maj. Företaget är specialiserat på betong- och skadeutredning 
och tillhandahåller tjänster såsom byggprojektledning, besiktningar och 
teknisk vägledning. Bolaget omsätter cirka MSEK 20,1 per 2021 med ett 
rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 9,0. Bolaget värderades till MSEK  
50,0 på kontant- och skuldfri basis. 
 
Vid tidpunkten för upprättandet av årsredovisning har inte förvärvade 
balansräkningar blivit fastställda avseende förvärv efter 
rapportperiodens utgång. Därmed är ingen förvärvsanalys tillgänglig.  
 
Team 
Philip Wahlgren började på Rebellion som Head of Legal i början av 2022. 
Philip har en bakgrund från Roschier Attorneys Ltd. och Serendipity 
Legal där han har arbetat med M&A-transaktioner. Innan han gick med i 
Rebellion, stöttade Philip Rebellion i flera transaktioner som konsult. 
 
Ytterligare 2 teammedlemmar har anslutit sig till investeringsteamen 
som därmed kommer att ha ytterligare kapacitet inom förvärvs- och 
affärsutveckling. 
 
Styrelse och bolagsstyrning 
Moderbolaget höll en extra bolagsstämma den 31 mars 2022 och valde 
då in Annika Poutiainen, Mats Hederos samt Saeid Esmaeilzadeh som nya 
styrelseledamöter och Cedric Vongheer avgick som ledamot. Styrelsen 
för Rebellion Operations AB består därmed av Annika Poutiainen 
(ordförande), Mats Hederos, Saeid Esmaeilzadeh och Amin Omrani. 
 
Annika Poutiainen är medlem i noteringskommittén för Nasdaq Helsinki, 
rådgivande styrelsen för Unzer Group GmbH och styrelsen för Airtel 
Africa plc. arbetsgruppen i kommittén för bolagsstyrning inom European 
Securities and Markets Authority, ESMA, samt ledamot i Svenska 
Börskommittén. 
 
Mats Hederos var under 2010–2022 vd för AMF Fastigheter. Mats har 
gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och kommersiella 
fastighetsinvesteringar där han genom sin roll på AMF Fastigheter till 
stor del har bidragit till utvecklingen av Stockholms innerstad. Mats har 
även 11 års erfarenhet från Investment Banking på SEB. 
 
I april fastställde styrelsen finansiella mål för Koncernen. Målen är ett 
EBITA-resultat på SEK 1 miljard vid utgången av 2025 och en EBITA-
marginal på över 15%. Detta ska uppnås tillsammans med en sund 
kapitalstruktur med en nettosskuldsättningsgrad understigande 3,5 
gånger. 
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RISKHANTERING 
Riskexponering är ett naturligt inslag i att driva en verksamhet och syftet med riskhantering är inte att undvika risk, utan att ta ett kontrollerat 
förhållningssätt till de risker som verksamheten är utsatt för. Rebellion tillämpar en riskgranskningsprocess som syftar till att identifiera, bedöma och 
hantera nyckelrisker. Riskerna är uppdelade i strategiska, operativa och finansiella risker. Koncernen är även exponerad för risker inom 
hållbarhetsområdet, till exempel risker kring miljöfrågor, hälsa & säkerhet samt respekt för mänskliga rättigheter som ingår bland de operativa 
riskerna. 
 
Koncernens styrelse är ytterst ansvarig för Koncernens riskhantering. Medlemmarna i koncernledningen granskar Koncernens riskprofil årligen och 
säkerställer att identifierade nyckelrisker hanteras. För varje typ av risk bedöms sannolikheten för att risken förverkligas, liksom den potentiella 
påverkan på verksamheten. De viktigaste riskområdena definieras i övergripande koncernövergripande policyer och riktlinjer. Efterlevnaden 
övervakas kontinuerligt inom olika funktioner. Rebellion etablerar en stark företagskultur för att hantera och mildra relevanta risker. 
 

STRATEGISKA RISKER   
Riskområde Beskrivning Rebellion’s risk hantering 
Marknad och ekonomi Koncernens förmåga att generera vinst kan 

påverkas av en nedgång i den allmänna 
ekonomin eller i en specifik region eller 
bransch. 

- Portföljbolagen verkar i flera olika vertikaler och deras 
produkter och tjänster säljs till många kunder. 

- Portföljbolagen har historiskt sett visat motståndskraft i en 
ekonomisk lågkonjunktur. 

- Sammantaget ger detta Koncernen en gynnsam underliggande 
riskspridning. 

Konkurrens Koncernen möter konkurrens inom alla 
affärssegmentn. Eventuella förändringar i 
konkurrensens struktur kan påverka 
marknadsandelar och intäkter. 

- VD:n för varje portföljbolag ansvarar för att bevaka 
konkurrenterna och se till att Koncernen inte blir alltför 
beroende av få större kunder. Detta görs i nära samarbete de 
centrala stödfunktionerna,  

Risker relaterade till 
identifieringen av 
lönsamma investeringar 

Tillväxt genom förvärv är kärnan i Koncernens 
affärsidé och Koncernen förlitar sig på 
framgångsrik identifiering, utvärdering och 
investeringar i de utvalda målbolagen. 

- Väldefinierade investeringskriterier som är anpassade till 
Koncernens affärsmål. 

- En strukturerad förvärvs- och utvärderingsprocess som 
hanteras av ett erfaret investeringsteam med resurser och 
erfarenhet av att identifiera, analysera och utvärdera bolag. 

   
OPERATIVA RISKER   
Riskområde Beskrivning Rebellion’s risk hantering 
Förvärv Risker relaterade till misslyckad integration av 

förvärvade verksamheter som kan leda till en 
negativ inverkan på Rebellions tillväxtmål och 
lönsamhet. 

- Portföljbolagens incitament är anpassade till affärsplanen vid 
tidpunkten för förvärvet. 

-  En diversifierad uppsättning portföljbolag minskar beroendet 
av ett enda företag. 

- Koncernfunktioner för att stödja integrationsprocesserna och 
som kontinuerligt övervakar och utvärderar utvecklingen av 
respektive Portföljbolag.  

Försäljning och 
prishantering 

Plötsliga kostnadsökningar till följd av 
exempelvis höjningar av råvaru- och 
komponentpriser eller förändringar i tull- och 
handelstaxor kan resultera i 
marginalförsämring om Koncernen inte lyckas 
föra över denna merkostnad på kunderna. 

- Portföljbolagens vd:ar ansvarar för prishanteringen i sina 
respektive verksamheter. 

- Mekanismer för prisjustering bör ingå i avtal med kunder. 
- Syftet är att arbeta med flera inköpsmöjligheter för att slippa 

vara beroende av vissa enskilda leverantörer. 

Personal Medarbetare är Koncernens största tillgång 
och det är av yttersta vikt att kunna attrahera 
nya talanger men också att se till att utveckla 
och behålla nuvarande medarbetare. 
Koncernen är beroende av fortsatt anställning 
av utvalda nyckelpersoner inom det centrala 
teamet likväl inom portföljbolagen. 

- Verkställande direktören och styrelsen för Moderbolaget 
inom Koncernen granskar regelbundet personalsituationen. 

- Koncernledning och portföljbolagens vd:ar ser över 
företagsvärderingar som ska tillämpas i hela Koncernen. 

- Koncernens har åtagit sig att behandla alla anställda på ett 
rättvist och lika sätt. 

Lagstadgade krav och 
standarder 

Verksamheten som utförs av Koncernen kan 
från tid till annan vara föremål för ett flertal 
lagar och förordningar inom områden som 
miljö, hälsa och säkerhet, handelsrestriktioner, 
valutakontroll och konkurrenslagstiftning. 

- Juridisk due diligence utförd som en del av förvärvsprocessen, 
identifierar specifika regionala eller branschrelaterade krav. 

- Centrala koncernfunktioner har interna juridiska resurser för 
att utvärdera och stödja portföljbolag. 

 
   
FINANSIELLA RISKER   
Riskområde Beskrivning Rebellion’s risk hantering 
Ränterisk Koncernens ränterisk avser främst utestående 

räntebärande skulder med rörlig ränta. 
Koncernens upplåning sker till rörlig ränta och 
räntebetalningar sker vanligtvis kvartalsvis. 

- Koncernens ränterisk är begränsad med tanke på den relativt 
låga belåningsgraden. 

- En långsiktig nettoskuldsättningsgrad på 2,5 har fastställts av 
styrelsen.  Det är CFO:s ansvar att hantera och övervaka 
ränterisken i enlighet med målet. 

Likviditets- och 
refinansieringsrisker 

Risken att Koncernen inte kan uppfylla 
betalningsåtaganden till leverantörer och 
banker pga otillräcklig likviditet eller oförmåga 
att få tillräcklig finansiering vid en given 
tidpunkt. 

- Regelbundna genomgångar av kassaprognoser utförda av 
koncernledningen. 

- Större investeringsbeslut fattas av styrelsen. 

Motparts- och kreditrisker Risk för negativa effekter på Koncernens ¬ 
ekonomi från otillräcklig kreditvärdering av 
nya och befintliga kunder och otillräckliga 
rutiner vid indrivning av kundbetalningar. 

- Kundfordringar hanteras lokalt av portföljbolag och 
övervakas av CFO och Investment manager. 

- Portföljbolagen utför månatlig finansiell rapportering. 
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Styrelse 
 

  
Annika Poutiainen | Ordförande Saeid Esmaeilzadeh | Ledamot 

Annika Poutiainen är medlem i noteringskommittén Nasdaq 
Helsinki, Unzer Group GmbH advisory board och sitter i 

styrelsen för Airtel Africa plc. 
Annika har tidigare hafr ledande positioner inom Nasdaq 

Nordics och Finansinspektionen.  

Saeid är en serieentreprenör och medgrundare av Serendipity 
Group. Han har bland annat suttit i styrelsen för Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Näringslivsråd. 2015 
valdes han in i den svenska regeringens referensgrupp med 

företagare. 
  

  
Amin Omrani | Ledamot och VD Mats Hederos | Ledamot 

Amin är industriell ingenjör och serieentreprenör med lång 
erfarenhet av att driva företag. Han var tidigare vd för 

företagskoncernen Serendipity och är fd. landslagsman i judo. 

Mats Hederos var under 2010-2022 vd för AMF Fastigheter och 
genom denna roll till stor del har bidragit till utvecklingen av 
Stockholms innerstad. Mats har även 11 års erfarenhet från 

Investment Banking på SEB. 

Ledning 
 
 

   
Amin Omrani | VD Tobias Lindquist | CFO Cedric Vongheer | COO 

Amin är industriell ingenjör och 
serieentreprenör med lång erfarenhet av att 

driva företag. Han var tidigare vd för 
företagskoncernen Serendipity och är fd. 

landslagsman i judo. 

Tobias har arbetat i olika 
finansiella roller under sin 

karriär och kommer närmast 
från börsnoterade Alimak 

Group där han var CFO. Han har 
även tidigare erfarenhet som 

CFO för EF i Asien. 

Cedric har en magisterexamen i finans från 
Handelshögskolan i Stockholm. Han har 

tidigare arbetat på EY med värdering och 
transaktioner i både små och stora företag. 

Cedric är en del av förvärvsteamet på 
Rebellion. 
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Styrelsens försäkran 

 
Styrelsen och verkställande direktören intygar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarderna IFRS såsom de har fastställts av IASB och antagits av EU, och ger en rättvisande bild av Koncernens 
ekonomiska ställning och resultat. Moderbolagets årsredovisning har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger 
en rättvisande bild av Moderbolagets ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för Koncernen och Moderbolaget ger 
en rättvisande beskrivning av utvecklingen för Koncernens och Moderbolagets verksamhet, ekonomiska ställning och resultat, och tar 
upp väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som rör Moderbolaget och bolagen inom Koncernen. 
 
 

 
 
 

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter 
 
 
 

Rebellion Operations (publ) 
Org. no. 559301-6677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Annika Poutiainen Saeid Esmaeilzadeh 
 Ordförande Ledamot 

 
 
 
 
 
 
 

 Amin Omrani  Mats Hederos 
 Ledamot Ledamot 

 
 
 

 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 
 
 
 

KPMG AB  
Duane J. Swanson 

Auktoriserad revisor 
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Koncernens bokslut  

 

Koncernens resultaträkning 

 
 

 

 

 

Koncernens rapport över totalresultat 

 
 
Inga poster finns inom Övrigt totalresultat finns varför Årets totalresultat är samma som Årets resultat. 

 
 
 
 

 

12 februari - 31 december 2021 Not 2021
TSEK

Nettoomsättning B1 58,339
Övriga rörelseintäkter B2 862
Totala intäkter 59,201

Material, legoarbeten och underentreprenader -26,426
Övriga externa kostnader -6,106
Personalkostnader G3 -15,463
Av- och nedskrivningar -1,099
Rörelseresultat 10,107

Finansiella intäkter F2 -
Finansiella kostnader F2 -3,642
Resultat före skatter 6,465

Inkomstskatt H1 -1,342
Årets resultat 5,123

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 5,123
Innehav utan bestämmande inflytande -
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Koncernens balansräkning

 
 

 
 
 
 
  

31 december Not 2021
TSEK

Tillgångar
Immateriella tillgångar C1 85,912
Materiella anläggningstillgångar C2 1,780
Nyttjanderätter C3 5,808
Finansiella tillgångar F3 75
Uppskjutna skattefordringar H1 1,903
Långfristiga tillgångar 95,478

Varulager B3 5,907
Kundfordringar B4, F1 12,912
Aktuella skattefordringar 281
Övriga kortfristiga fordringar B5 3,913
Kassa och likvida medel 35,463
Kortfristiga tillgångar 58,475

Summa tillgångar 153,953

Eget kapital och skulder
Aktiekapital 25
Övrigt tillskjutet kapital 63,994
Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat 5,123

Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare 69,143
Innehav utan bestämmande inflytande -
Totalt eget kapital E1 69,143

Uppskjutna skatteskulder H1 1,844
Långfristiga leasingskulder C3 4,107
Långfristiga skulder 5,951

Kortfristiga räntebärande lån F4 58,988
Kortfristiga leasingskulder C3 1,726
Leverantörsskulder 8,588
Kortfristiga skatteskulder 2,600
Övriga kortfristiga skulder B6 6,957
Kortfristiga skulder 78,859

Summa eget kapital och skulder 153,953
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Kassaflödesanalys för Koncernen  

 
 

 
  

12 februari - 31 december 2021 Not
TSEK

Resultat före skatter 6,465
Poster som inte ingår i kassaflödet H2 1,119
Betald skatt -1,703
Kassaflöde före förändringar av rörelsetillgångar 5,881

Rörelsekapital
Varulager -471
Kundfordringar -3,714
Övriga rörelsetillgångar -1,151
Leverantörsskulder 4,794
Övriga rörelseskulder 1,009
Förändringar i rörelsekapital 466

Kassaflöde från rörelsen 6,347

Investeringsaktiviteter
Investeringar I materiella tillgångar C2 -118
Förvärv av dotterbolag och verksamheter E2 -93,859
Övriga investeringsverksamheter -75
Kassaflöde från investeringsaktiviteter -94,053

Finansieringsaktiviteter
Nyemission E1 25
Aktieägartillskott E1 63,994
Upptagande av räntebärande lån F4 59,745
Återbetalning av leasingskulder C3 -596
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter 123,168

Periodens kassaflöde 35,463

Likvida medel vid periodens början -
Periodens kassaflöde 35,463
Omräkningsdifferenser I likvida medel -
Likvida medel vid periodens slut 35,463
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Rapport över förändring av eget kapital för Koncernen

 
 

 

Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Eget kapital och övrigt totalresultat Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel inkl. 

årets resultat Totalt

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Totalt eget 

kapital
TSEK

12 februari 2021 - - - - - -

Årets resultat - - 5,123 5,123 - 5,123

Totalresultat för perioden - - - - - -

Transaktioner med ägare
Nyemission 25 - - 25 - 25
Aktieägartillskott - 63,994 - 63,994 - 63,994

31 december 2021 25 63,994 5,123 69,143 - 69,143
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A Grund för rapporternas upprättande 

 

A1 Väsentliga redovisningsprinciper 

Introduktion 
Koncernredovisningen omfattar Rebellion Operations AB, 
"Moderbolaget" och dess dotterbolag ("Portföljbolagen") och 
tillsammans "Rebellion eller "Koncernen"). Moderbolaget har sitt säte i 
Stockholm,  Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm, SVERIGE. 
 
Rebellion är en långsiktig ägare och utvecklare av nischade 
industriföretag inom en rad vertikaler inom infrastruktur, industri och 
handelssektorer. 
 
Koncernredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 december 
2021 har upprättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) som utfärdats av IASB, och som godkänts av EU och 
RFR 1 "Kompletterande redovisningsregler för koncerner", relaterat till 
tolkningar utgivna av Rådet för finansiell rapportering (Rådet för 
finansiell rapportering) och årsredovisningslagen.  
 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för 
utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den dag som 
framgår av de elektroniska underskrifterna. Koncernens resultat och 
övrigt totalresultat och balansräkning och Moderbolagets resultat- och 
balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 6 maj 
2022.  
 
Grund för rapporternas upprättande  
De finansiella rapporterna presenteras i tusentals svenska kronor (SEK). 
De är upprättade på basis av fortsatt drift och historiska 
anskaffningsvärden. 
 
Principer för koncernredovisning och Koncernens sammansättning 
Koncernen består av Moderbolaget med i huvudsak helägda dotterbolag. 
 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med förvärvsmetoden. 
Följaktligen ingår dotterbolagens finansiella rapporter i 
koncernredovisningen från den dag då det bestämmande inflytandet 
inträder till det datum då kontrollen upphör. 
 
Dotterbolag är alla företag där Rebellion, direkt eller indirekt, är 
Moderbolag. För att klassificeras som ett Moderbolag måste Rebellion, 
direkt eller indirekt, kontrollera ett annat företag som kräver att 
Moderbolaget har makt över det andra företaget, är exponerat för rörlig 
avkastning från sitt engagemang och kan använda sin makt över det 
andra företaget. 
 
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och 
eventuella orealiserade intäkter och kostnader som uppkommer från 
koncerninterna transaktioner elimineras helt vid upprättandet av 
koncernredovisningen. 
 
Omvärdering och omräkning av utländsk valuta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för varje företag i 
Koncernen värderas i valutan för den primära ekonomiska miljö där 
företaget är verksamt ("den funktionella valutan"). 
Koncernredovisningen presenteras i svenska kronor (SEK), som är 
Moderbolagets funktionella valuta och presentationsvaluta. 
 
Transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
med de växelkurser som råder vid respektive transaktionsdatum. 
Monetära tillgångar och skulder omräknas till den funktionella valutan 
till balansdagens kurs. Valutakursvinster och -förluster till följd av 
reglering av sådana transaktioner och från omräkning till balansdagens 
växelkurs av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas 
i resultaträkningen. 
 
 

Affärsverksamheten 
För ytterligare upplysningar, se noter under sektion B. 
 
Segmentsrapportering 
Ett operativt segment är en del av ett företag vars operativa resultat 
regelbundet granskas av Koncernens högste verkställande beslutsfattare 
(CODM), för att fatta beslut om resurser som ska allokeras till segmentet 
och bedöma dess resultat. VD definieras som CODM-funktionen i 
Koncernen.  
Segmentpresentationen, enligt respektive affärssegment, är baserad på 
Koncernens redovisningsprinciper som framgår av denna not.  
 
Intäktsredovisning 
Rebellion redovisar intäkter enligt en femstegsmodell som kräver att 
intäkter redovisas när kontrollen över varor och tjänster överförs till 
kunden. Följande stycken beskriver typerna av kontrakt, när 
prestationsförpliktelser är uppfyllda och tidpunkten för 
intäktsredovisning. De beskriver också de normala betalningsvillkoren 
förknippade med sådana kontrakt och den därav följande inverkan på 
balansräkningen under kontraktens löptid. Den stora majoriteten av 
Rebellions verksamhet är för försäljning av standardprodukter och 
tjänster. 
 
Standardprodukter och tjänster 
Produkter och tjänster klassificeras som standardlösningar om de inte 
kräver större anpassning för att tillhandahållas. 
 
Intäkter för standardprodukter redovisas när kontrollen över varorna 
eller utrustningen överförs till kunden vid en specifik tidpunkt. 
Överlåtelse av kontroll anses vanligtvis ske när varan anländer till 
kundens plats eller när den görs tillgänglig för kunden. Denna bedömning 
ska ses ur en kunds perspektiv med hänsyn till indikatorer som 
överföring av titlar och risker, kundacceptans, fysiskt innehav och 
faktureringsrättigheter. 
Transaktionspriser enligt dessa kontrakt är vanligtvis fasta och 
faktureras oftast vid leverans av varorna. Leasingavtal för utrustning 
faktureras på abonnemangsbasis och intäkterna redovisas över tiden. 
 
Standardtjänster slutförs i allmänhet inom en kort tidsperiod och ses 
som separata distinkta prestationsförpliktelser. Intäkter för 
standardtjänster redovisas vid slutförandet av tjänsten eller definierade 
milstolpar. En del av transaktionspriset kan faktureras vid formellt 
godkännande av de relaterade tjänsterna, vilket kommer att resultera i 
en kontraktstillgång för den andel av transaktionspriset som ännu inte 
fakturerats. 
 
Kostnader som uppstår för att leverera standardprodukter och tjänster 
kostnadsförs när relaterade intäkter redovisas i resultaträkningen. 
Uppkomna kostnader hänförliga till prestationsförpliktelser som ännu 
inte är fullt levererade redovisas som varulager. 
 
Intäkter för återkommande tjänster såsom kundsupport och hanterade 
tjänster redovisas i takt med att tjänsterna levereras, i allmänhet pro rata 
över tiden. Transaktionspriser under dessa kontrakt faktureras över tid, 
ofta månads- eller kvartalsvis. Avtalsskulder eller fordringar kan uppstå 
beroende på om månads- eller kvartalsfaktureringen sker i förskott eller 
i efterskott. 
 
Kostnader för att leverera återkommande tjänster kostnadsförs när de 
uppkommer. 
 
Belopp som faktureras för normala produkter och tjänster är normalt 
föremål för betalningsvillkor inom 30 dagar från fakturadatum. 
 
Kundanpassade lösningar 
Vissa produkter och tjänster säljs tillsammans som en del av en 
kundanpassad lösning. Dessa lösningar har ingen alternativ användning 
för Koncernen då den inte kan säljas till eller användas av andra kunder. 
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Dessa produkter och tjänster ses tillsammans som en kombinerad 
prestationsskyldighet. Denna typ av kontrakt säljs vanligtvis till fast pris 
där omfattningen av lösningen och skyldigheterna för båda parter är 
tydligt definierade under kontraktets varaktighet. 
 
Intäkter från kombinerade prestationsförpliktelser ska redovisas över 
tiden om framstegen i färdigställandet på ett tillförlitligt sätt kan mätas 
och en verkställbar rätt till betalning föreligger under kontraktets löptid. 
Framstegen för färdigställandet uppskattas med hänvisning till den 
levererade produktionen, såsom uppnående av kontraktets milstolpar 
och kundacceptans. Denna metod bestämmer intäktsmilstolpar under 
kontraktets löptid, och den anses lämplig eftersom den återspeglar typen 
av den skräddarsydda lösningen och hur integrationstjänsten levereras i 
dessa projekt. 
 
Kostnader för att leverera kundanpassade lösningar kostnadsförs när 
den tillhörande intäktsmilstolpen redovisas i resultaträkningen. 
Uppkomna kostnader relaterade till framtida intäktsmilstolpar redovisas 
som varulager och bedöms regelbundet med avseende på 
återvinningsbarhet. 
 
Transaktionspriset enligt dessa kontrakt är vanligtvis en fast avgift, 
uppdelad i ett antal förskottsbetalningar eller faktureringsmilstolpar 
enligt definitionen i kontraktet. I de flesta fall är redovisade intäkter 
begränsade till förskottsbetalningar eller ovillkorliga 
faktureringsmilstolpar under kontraktets löptid, därför uppstår ingen 
kontraktstillgång eller kontraktsskuld för dessa kontrakt. I vissa kontrakt 
kan intäkter redovisas före faktureringsmilstolpar om verkställbara 
betalningsrättigheter alltid finns under kontraktets löptid. Detta kommer 
att resultera i ett ofakturerat fordringssaldo tills faktureringsmilstolpar 
uppnås. 
 
Debiterade belopp är normalt föremål för betalningsvillkor inom 30 
dagar från fakturadatum. 
 
Balansposter relaterade till kundkontrakt   
Kundfordringar inkluderar belopp som faktureras i enlighet med 
kundavtalsvillkor och belopp som Koncernen har ovillkorlig rätt till, med 
endast tid innan beloppen kan faktureras i enlighet med 
kundavtalsvillkoren. 
 
Kontraktstillgång är ofakturerat försäljningsbelopp som hänför sig till 
fullgörande åtagande som har uppfyllts enligt kundavtal men som är 
villkorat av andra villkor än att endast tiden förflyter innan betalning av 
vederlaget förfaller. 
 
Kontraktsansvar avser belopp som betalas av eller förfaller från kunder 
för vilka fullgörande skyldigheter inte är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 
Även förskott från kunder ingår i kontraktsansvarsbalansen 
 
Varulager 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde eller 
nettoförsäljningsvärde enligt först in, först ut (FIFU)-basis. Risker för 
inkurans har mätts genom att uppskatta marknadsvärde baserat på 
framtida kundefterfrågan.. 
 
Leverantörsskulder 
Se redovisningsprinciper under underrubriken Finansiella instrument 
och riskhantering. 
 
 
Långfristiga tillgångar  
För ytterligare upplysningar, se noter under sektion C. 
 
Goodwill 
Från och med förvärvsdagen allokeras goodwill som förvärvats i ett 
rörelseförvärv till varje kassagenererande enhet (CGU) i Koncernen som 
förväntas dra nytta av synergierna i föreningen. 
 
Ett nedskrivningstest för de kassagenererande enheter till vilka goodwill 
har allokerats görs årligen eller när det finns en indikation på 
nedskrivningsbehov. En nedskrivning redovisas om det redovisade 
värdet för en tillgång eller dess kassagenererande enhet överstiger dess 
återvinningsvärde. En nedskrivning av goodwill återförs inte. 
Nedskrivning av goodwill redovisas under övriga rörelsekostnader. 
 
Återvinningsvärdet är det högsta av nyttjandevärdet och det verkliga 
värdet minus avyttringskostnader. Vid bedömning av nyttjandevärdet 

diskonteras de uppskattade framtida kassaflödena efter skatt till sitt 
nuvärde med användning av en diskonteringsränta som återspeglar 
aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och de risker som 
är specifika för tillgången.  
 
Immateriella tillgångar exklusive goodwill 
Andra immateriella tillgångar än goodwill omfattar immateriella 
tillgångar som förvärvats genom rörelseförvärv, såsom patent, 
kundrelationer, varumärken och mjukvara, och separat förvärvade 
immateriella tillgångar. Vid första redovisningstillfället värderas 
förvärvade immateriella tillgångar till verkligt värde. Efter första 
redovisningstillfället redovisas dessa immateriella tillgångar till initialt 
redovisade belopp minus ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 
 
Avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar, såsom patent, 
kundrelationer, varumärken och mjukvara, görs linjärt över deras 
beräknade nyttjandeperiod, som inte överstiger tio år. 
 
Nedskrivningsprövningar görs närhelst det finns indikation på 
nedsättning. Tester görs på samma sätt som för goodwill, se ovan. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar består av fastigheter, fordon och andra 
maskiner, utrustning och verktyg. De redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 
Avskrivningar belastar resultaträkningen, linjärt, över den beräknade 
nyttjandeperioden för varje komponent i en materiell 
anläggningstillgång, inklusive byggnader. Beräknad nyttjandeperiod är i 
allmänhet 25–50 år för fastigheter och 3–10 år för fordon och andra 
maskiner, utrustning och verktyg. 
 
Nedskrivningsprövning samt redovisning eller återföring av 
nedskrivning av Materiella anläggningstillgångar utförs på samma sätt 
som för andra immateriella tillgångar än goodwill, se beskrivning under 
”Immateriella tillgångar exklusive goodwill” ovan. 
 
Vinster och förluster vid avyttringar fastställs genom jämförelse av 
intäkterna med avdrag för försäljningskostnader med det redovisade 
värdet och redovisas under Övriga rörelseintäkter och -kostnader i 
resultaträkningen. 
 
Leasing 
De huvudsakliga typerna av tillgångar som leasas av Koncernen är 
fastigheter, fordon och andra maskiner, utrustning och verktyg. Fordon 
används huvudsakligen enligt servicekontrakt. 
 
Leasingavtal när Koncernen är leasetagare 
Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar och leasingskulder som 
härrör från alla leasingavtal i balansräkningen, med vissa undantag för 
lågvärdestillgångar. Denna modell återspeglar att leasetagaren i början 
av ett leasingavtal alltid erhåller rätten att kontrollera en tillgång under 
en viss tid och har en skyldighet att betala för den rätten. 
 
Vid bedömningen av ett leasingkontrakt separeras 
leasingkomponenterna från icke-leasade komponenter. Hyresperioden 
definieras utifrån kontraktets leasingperiod och när rimligen säker 
beräknad förlängning eller uppsägningsmöjligheter ingår. Den 
genomsnittliga återstående hyrestiden för fastighetskontrakt är cirka 
fem år. 
 
Vid startdatum värderas leasingskulderna till nuvärdet av 
leasingbetalningar som inte betalats vid startdatumet, diskonterat med 
bolagets inkrementella låneränta. Den inkrementella låneräntan 
beräknas med hänsyn till räntesatser, kreditvärdigheten hos den enhet 
som tecknar leasingavtalet och en justering för den tillgång som ställs 
som säkerhet. Leasingavgifter som ingår i skulden är fasta betalningar, 
rörliga betalningar beroende på index eller ränta samt vite för 
uppsägning av kontrakt. 
 
Efter startdatum  värderas leasingskulderna till upplupet 
anskaffningsvärde som beräknas enligt effektivräntemetoden där 
leasingskulderna ökar med  upplupen ränta och minskar med  gjorda 
leasingbetalningar. Dessutom omvärderas leasingskulden om det sker en 
ändring av leasingperioden eller ändring av framtida leasingbetalningar. 
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Vid startdatumet värderas nyttjanderättstillgångarna till 
anskaffningsvärde, vilket motsvarar beloppet av den initiala värderingen 
av leasingskulden justerad för eventuella leasingbetalningar som gjorts 
vid eller före startdatumet minus eventuella erhållna leasingincitament 
plus eventuella initiala kostnader och kostnader för återställande . 
 
Efter startdatum värderas nyttjanderättstillgångarna till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar och justerat för eventuella omvärderingar av 
leasingskulderna. Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt över 
leasingperioden. Nedskrivning av nyttjanderättstillgångar följer IAS 36 
”Nedskrivningar av tillgångar”. Vid nedskrivning ska tillgångsvärdet 
skrivas ned till återvinningsvärdet. 
 
Koncernen tillämpar redovisningsundantaget för kortfristiga leasingavtal 
och leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde och 
redovisar leasingbetalningarna för dessa leasingavtal som en kostnad 
linjärt över leasingperioden. 
 
Räntekostnaden på leasingskulder i resultaträkningen presenteras som 
en del av finansieringskostnaderna skild från avskrivningarna för 
nyttjanderättstillgångar. I kassaflödesanalysen redovisas kontanta 
betalningar relaterade till amortering av leasingskulderna inom 
finansieringsverksamheten. Räntebetalningar, betalningar för 
kortfristiga leasingavtal, tillgångar med lågt värde och rörliga 
leasingkostnader som inte ingår i värderingen av leasingskulden 
redovisas inom den löpande verksamheten. 
 
Leasingavtal när Koncernen är leasegivare 
Leasingavtal med Koncernen som leasegivare klassificeras som finansiell 
leasing när i stort sett alla risker och förmåner är överförda till 
leasetagaren och i övrigt som operationell leasing. Enligt ett finansiellt 
leasingavtal redovisas en fordran till ett belopp som motsvarar 
nettoinvesteringen i leasingavtalet och intäkter redovisas i enlighet med 
principerna för intäktsredovisning.  
Under operationella leasingavtal redovisas såväl intäkter som 
avskrivningar linjärt över leasingperioden. När Koncernen agerar som 
uthyrare är det främst i relation till andrahandsuthyrning, finansiering 
och drift av maskiner. 
 
 
Åtaganden 
För ytterligare upplysningar, se noter under sektion D. 
 
Avsättningar 
I den löpande verksamheten är Koncernen föremål för förfaranden, 
stämningar, myndighetsföreskrifter och andra frågor. Dessa ärenden 
pågår ofta under lång tid. Koncernen bedömer regelbundet 
sannolikheten för eventuella negativa bedömningar i eller utfall av dessa 
frågor, såväl som potentiella intervall av möjliga förluster. Avsättningar 
redovisas när det är sannolikt att en förpliktelse har uppstått och 
beloppet rimligen kan uppskattas baserat på en detaljerad analys av 
varje enskild emission. 
 
Eventualförpliktelser 
Vissa nuvarande förpliktelser redovisas inte som avsättningar eftersom 
det inte är sannolikt att ett ekonomiskt utflöde kommer att krävas för att 
reglera förpliktelserna eller att förpliktelsens belopp inte kan mätas med 
tillräcklig tillförlitlighet, eller det finns en möjlig förpliktelse som härrör 
från en tidigare händelse, som kommer att bekräftas av att en framtida 
osäker händelse inträffar eller uteblir, som inte ligger inom Koncernens 
kontroll. Sådana förpliktelser redovisas som eventualförpliktelser. 
 
 
Koncernstruktur 
För ytterligare upplysningar, se noter under sektion E.   
 
Rörelseförvärv 
Vid förvärvet av en verksamhet mäts anskaffningsvärdet, som är 
köpeskillingen, som det verkliga värdet av de tillgångar som ges och 
uppkomna eller övertagna skulder vid tidpunkten för utbytet, inklusive 
eventuella kostnader relaterade till villkorad köpeskilling. 
Transaktionskostnader hänförliga till förvärvet kostnadsförs när de 
uppstår. 
 
Anskaffningskostnaden allokeras till förvärvade tillgångar, skulder och 
ansvarsförbindelser baserat på gjorda bedömningar, inklusive tillgångar 
och skulder som inte redovisats i den förvärvade enhetens 

balansräkning, till exempel immateriella tillgångar såsom kundrelationer, 
varumärken, patent och finansiella tillgångar. skulder. Goodwill uppstår 
när köpeskillingen överstiger det verkliga värdet på redovisade 
förvärvade nettotillgångar. 
 
Om det finns en säljoption för ett innehav utan bestämmande inflytande i 
ett dotterbolag redovisas en motsvarande finansiell skuld. 
 
 
Finansiella instrument och riskhantering  
För ytterligare upplysningar, se noter under sektion F.  
 
Finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar redovisas när Koncernen blir part i instrumentets 
avtalsmässiga bestämmelser. Kundfordringar redovisas när de är 
utgivna. Regelbundna köp och försäljningar av finansiella värdepapper 
redovisas på likviddagen. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från tillgångarna har 
löpt ut eller har överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla 
risker och fördelar med ägande. 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 
till upplupet anskaffningsvärde (FVAAC), till verkligt värde via övrigt 
totalresultat (FVOCI) och till verkligt värde via resultaträkningen 
(FVTPL). Klassificeringen beror på tillgångens kassaflödesegenskaper 
och dess relation till affärsmodellen. 
 
Finansiella tillgångar redovisas initialt till verkligt värde plus 
transaktionskostnader för alla finansiella tillgångar som inte värderas till 
verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen redovisas initialt till verkligt värde 
och transaktionskostnader kostnadsförs i resultaträkningen. 
 
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde (FVAAC) 
Finansiella tillgångar klassificeras som upplupet anskaffningsvärde om 
avtalsvillkoren ger upphov till betalningar som enbart är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet och den 
finansiella tillgången hålls i en affärsmodell vars syfte är att inneha 
finansiella tillgångar för att samla in avtalsenliga pengaflöde. Dessa 
tillgångar värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden, minus nedskrivningar. 
Ränteintäkter samt vinster och förluster från finansiella tillgångar till 
upplupet anskaffningsvärde redovisas i finansiella intäkter. 
 
Finansiella tillgångar till verkligt värde via totalresultat (FVOCI) 
Tillgångar klassificeras som FVOCI om avtalsvillkoren ger upphov till 
betalningar som enbart är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det 
utestående kapitalbeloppet och den finansiella tillgången hålls i en 
affärsmodell vars mål uppnås genom att både samla in kontraktuella 
kassaflöden och sälja finansiella tillgångar. Dessa tillgångar värderas 
därefter till verkligt värde med förändringar i verkligt värde redovisade i 
övrigt totalresultat (OCI), förutom effektivränta, vinster och förluster 
hänförlig till konvertibla lån och valutakursvinster och -förluster som 
redovisas i resultaträkningen. Vid borttagande från balansräkningen 
omklassificeras den ackumulerade vinsten eller förlusten i OCI till 
resultaträkningen. 
 
Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 
(FVTPL) 
Alla finansiella tillgångar som inte klassificeras som antingen upplupet 
anskaffningsvärde eller FVOCI klassificeras som FVTPL. 
 
Räntebärande värdepapper klassificerade som FVTPL, men som inte 
förväntas realiseras inom 12 månader, klassificeras i balansräkningen 
baserat på deras förfallodag (dvs de med en löptid längre än ett år 
klassificeras som långfristiga). 
 
Investeringar i aktier och andelar klassificeras som FVTPL och 
klassificeras som finansiella anläggningstillgångar. 
 
Vinster eller förluster som uppstår till följd av förändringar i verkligt 
värde för investeringar i aktier och andelar redovisas i resultaträkningen 
inom övriga rörelseintäkter. 
 
Utdelningar på eget kapitalinstrument redovisas i resultaträkningen 
som en del av finansiella intäkter när Koncernens rätt att erhålla 
betalningar fastställs. 
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Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde för alla 
andra tillgångar i kategorin FVTPL presenteras i resultaträkningen inom 
finansiella intäkter. 
 
Nedskrivning i relation till finansiella tillgångar 
Vid varje balansdag bedöms finansiella tillgångar som klassificeras som 
antingen upplupet anskaffningsvärde eller FVOCI och kontraktstillgångar 
för nedskrivningsbehov baserat på förväntade kreditförluster (ECL). ECL 
är skillnaderna mellan alla kontraktsenliga kassaflöden som förfaller i 
enlighet med avtalet och alla kassaflöden som Koncernen förväntar sig 
att erhålla, diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan.  
 
Förlusterna redovisas i resultaträkningen. När det inte finns någon rimlig 
förväntan om indrivning skrivs tillgången av. 
 
Finansiella skulder 
Finansiella skulder redovisas när Koncernen blir bundet till 
instrumentets avtalsenliga förpliktelser. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när de utsläcks, det vill säga när förpliktelsen som anges 
i avtalet fullgörs, annulleras eller löper ut. 
 
Räntebärande skulder 
Räntebärande skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. 
 
Räntebärande skulder klassificeras som kortfristiga skulder om inte 
Koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp reglering av skulden i 
minst 12 månader efter balansdagen. 
 
Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas initialt till verkligt värde och värderas 
därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 
 
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter och kostnader består i huvudsak av räntor, 
valutakursdifferenser samt värdeförändringar på finansiella tillgångar 
och skulder. Räntor beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida 
in-och utbetalningarna under ett finansiellt instruments förväntade 
löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade 
nettovärde. Transaktionsutgifter kostnadsförs direkt då fordringar eller 
skulder värderas till verkligt värde via resultaträkningen och 
periodiseras över löptiden med hjälp av effektivräntan vid värdering till 
upplupet anskaffningsvärde. 
Låneutgifter redovisas i resultatet med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Utgifter för ej utnyttjade kreditlöften redovisas 
som ränta och periodiseras linjärt över den tid kreditlöften löper. 
 
 
Anställningsrelaterad information  
För ytterligare upplysningar, se noter under sektion G.   
 
Ersättningar efter avslutad anställning 
Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 
som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda planer. 
Enligt en avgiftsbestämd plan är Koncernens enda skyldighet att betala 
ett fast belopp till en separat enhet (en pensionsfond) utan skyldighet att 
betala ytterligare avgifter om fonden inte har tillräckliga tillgångar för att 
betala alla personalförmåner. De relaterade aktuariella riskerna och 
investeringsriskerna faller på den anställde. Utgifterna för 
avgiftsbestämda planer kostnadsförs under den period då den anställde 
utför tjänst. 
 
Enligt en förmånsbestämd plan är det Koncernens skyldighet att 
tillhandahålla avtalade förmåner till nuvarande och tidigare anställda. De 
relaterade aktuariella riskerna och investeringsriskerna faller på 
Koncernen. 
 
Övriga ersättningar i samband med avslutad anställning hanteras i 
enlighet med anställningskontrakt. Uppsägningstid är normalt sett 3-6 
månader för båda parter.  
 
 

Övrigt 
För ytterligare upplysningar, se noter under sektion H.   
 
Inkomstskatter 
Inkomstskatter i koncernredovisningen inkluderar både aktuella och 
uppskjutna skatter. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen om inte 
den underliggande posten redovisas direkt i eget kapital eller OCI. För 
dessa poster redovisas även tillhörande inkomstskatt direkt i eget kapital 
eller OCI. 
 
En aktuell skatteskuld eller skattefordran redovisas för de beräknade 
skatter som ska betalas eller återbetalas för innevarande år eller tidigare 
år. Aktuell inkomstskatt mäts till den skattesats som förväntas tillämpas 
baserat på de skattelagar som i huvudsak har antagits för 
rapportperioden i motsvarande jurisdiktion. 
 
Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader mellan bokförda 
värden på tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt 
för skattemässiga underskottsavdrag. En uppskjuten skattefordran 
redovisas endast i den mån det är sannolikt att framtida skattepliktiga 
vinster kommer att finnas tillgängliga mot vilka de avdragsgilla 
temporära skillnaderna och underskottsavdragen kan utnyttjas. Vid 
redovisning av inkomstskatter kvittar Koncernen aktuella 
skattefordringar mot aktuella skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar mot uppskjutna skatteskulder i balansräkningen, när 
Koncernen har en legal rätt att kvitta dessa poster och har för avsikt att 
göra det. 
 
Uppskjuten skatt värderas till den skattesats som förväntas tillämpas på 
de temporära skillnaderna när de återförs, baserat på de skattelagar som 
har antagits eller i sak antagits på rapportdagen. En justering av 
uppskjutna skattefordringar/skulder till följd av en förändring i 
skattesatsen redovisas i resultaträkningen, såvida den inte avser en 
temporär skillnad som tidigare redovisats direkt i eget kapital eller OCI, i 
vilket fall justeringen även redovisas i eget kapital eller OCI. 
 
Till följd av tillämpningen av IFRS 16 ”Leasing” har Koncernen inte 
redovisat uppskjuten skatt vid första redovisningen. Undantaget i IAS 12 
tillämpas, det vill säga ingen uppskjuten skatt redovisas för första 
redovisningen av en nyttjanderättstillgång och en leasingskuld. Därefter 
kommer analys att göras av temporära skillnader för att avgöra om 
förändringar är relaterade till första redovisningen eller om nya 
temporära skillnader har uppstått och om uppskjuten skatt ska 
redovisas. 
 
Värderingen av uppskjuten skattefordran innebär bedömning av 
avdragsrätten för kostnader som ännu inte är föremål för beskattning 
och uppskattningar avseende tillräcklig framtida beskattningsbar 
inkomst för att möjliggöra utnyttjande av outnyttjade skatteförluster i 
olika skattejurisdiktioner. Alla uppskjutna skattefordringar är föremål för 
årlig granskning av sannolikt utnyttjande. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas i enlighet med den indirekta 
metod. Kassaflöden i utländska dotterbolag omräknas till genomsnittet 
växelkurs under perioden. Betalningar för dotterbolag förvärvade eller 
avyttrade redovisas som kassaflöde från investeringsverksamheten, 
netto efter förvärvade respektive avyttrade likvida medel. 
 
Likvida medel består av kassa, bank och räntebärande 
värdepapper som är mycket likvida monetära finansiella instrument med 
en återstående löptid på tre månader eller mindre vid förvärvsdagen. 
 
Nya redovisningsregler och tolkningar 
Koncernen är nybildad och detta är desförsta årsredovisning.  
Den 1 januari 2021 publicerade IASB följande tillägg vilka inte har haft 
någon materiell påverkan på koncernens finansiella rapporter. 
- Interest Rate Benchmark Reform Phase 2, Amendments to IFRS 9, IAS 

39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16 (the Phase 2 Amendments) 
- Amendments to IFRS 16 Leases: COVID-19-related rent concessions 

beyond 30 Jun 2021 
- Amendments to IFRS 4 Insurance Contracts: Extension of the 

Temporary Exemption from Applying IFRS 9 
 
Ett antal nya standarder, förändringar av standarder och tolkningar är 
ännu inte gällande för räkenskapsåret som slutar 31 december 2021 och 
har inte tillämpats i koncernens utarbetande av dessa finansiella 
rapporter. 

DocuSign Envelope ID: 64F63535-E648-4367-8265-5A37A326E5C9



  Årsredovisning 2021 
 

 Rebellion Operations AB  19 

A2 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 

Upprättande av de finansiella rapporterna och tillämpning av 
redovisningsprinciperna baseras ofta på ledningens bedömning och 
användning av uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga 
vid den tidpunkt då de görs. Andra resultat kan dock härledas med andra 
bedömningar eller genom att använda andra antaganden eller 
uppskattningar, och händelser kan inträffa som kan kräva en väsentlig 
justering av det redovisade värdet på den berörda tillgången eller 
skulden. 
 
Nedan anges de viktigaste redovisningsprinciperna vars tillämpning 
baseras på sådana bedömningar och de viktigaste källorna till osäkerhet i 
uppskattningar som Koncernen anser kan ha den mest betydande 
inverkan på Koncernens redovisade resultat och ekonomiska ställning. 
 
Informationen i denna not är indelad enligt: 
- Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar  
- Bedömningar som ledningen har gjort i processen att tillämpa 

Koncernens redovisningsprinciper 
- Bedömningar gjorda av ledningen i samband med tillämpning av 

Koncernens redovisningsprinciper. 
 
Intäktsredovisning 
Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar 
Koncernen använder uppskattningar och bedömningar för att fastställa 
beloppet och tidpunkten för intäkter enligt IFRS 15, "Intäkter från 
kontrakt med kunder", särskilt när det fastställer allokeringen av 
transaktionspriset till prestationsförpliktelser som identifierats enligt 
kontraktet. 
 
IFRS 15 kräver att intäkter allokeras till varje prestationsförpliktelse med 
hänvisning till deras fristående försäljningspriser. Dessa uppskattningar 
bestod av priser som satts för liknande kund och omständigheter, 
justerade för att återspegla lämpliga vinstmarginaler för marknaden. 
 
Bedömningar gjorda i samband med tillämpning av Koncernens 
redovisningsprinciper 
Ledningen tillämpar omdöme när de bedömer kundens förmåga och 
avsikt att betala i ett kontrakt. Bedömningen baseras på den senaste 
kundens kreditvärdighet och kundens tidigare betalningshistorik. Denna 
bedömning kan komma att ändras under kontraktets genomförande, och 
om det finns bevis på försämring av kundens förmåga eller avsikt att 
betala. 
 
Intäkter för standardprodukter ska redovisas när kontroll över 
utrustning överförs till kunden vid en tidpunkt. Denna bedömning ska 
ses ur en kunds perspektiv med hänsyn till indikatorer som överföring av 
titlar och risker, kundacceptans, fysiskt innehav och 
faktureringsrättigheter. Bedömning kan tillämpas för att avgöra om risk 
och förmåner har överförts till kunden och om kunden har accepterat 
produkterna. Ofta bedöms alla indikatorer på kontrollöverlåtelse 
tillsammans och en samlad bedömning bildas om när kontrollöverlåtelse 
har skett i ett kundkontrakt. 
 
Intäkter för skräddarsydda lösningar ska redovisas över tiden om 
färdigställandet kan mätas på ett tillförlitligt sätt och en verkställbar rätt 
till betalning föreligger under kontraktets löptid. Framstegen för 
färdigställandet uppskattas med hänvisning till den levererade 
produktionen, såsom uppnående av kontraktets milstolpar och 
kundacceptans. Bedömningar tillämpas vid fastställandet av lämpliga 
intäktsmilstolpar som bäst återspeglar färdigställandets framsteg och är i 
linje med viktiga acceptansstadier i kontraktet. 
 
Nedskrivningar av kundfordringar och kontraktstillgångar 
Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar 
Koncernen övervakar sina kunders finansiella stabilitet, de miljöer där de 
verkar och historiska kreditförluster. Detta kombineras med 
förväntningar om framtida ekonomiska förhållanden för att beräkna 
förväntade kreditförluster (ECL). De faktiska kreditförlusterna kan vara 
högre eller lägre än förväntat. 
 
Ledningens granskning av nuvarande och framtida förhållanden baseras 
på senaste observerbara ekonomiska uppdateringar och vår interna 
bedömning av den potentiella påverkan på våra kunder. 
 
 

Värdering av varulager 
Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar 
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde. Uppskattningar krävs i förhållande till 
prognostiserade försäljningsvolymer och lagersaldon. 
 
I situationer där överskott av lagersaldon identifieras görs 
uppskattningar av nettoförsäljningsvärden för överskottsvolymerna. 
 
Förvärvade immateriella tillgångar, inklusive goodwill 
Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar 
Vid initial redovisningen uppskattas framtida kassaflöden för att 
säkerställa att de initiala redovisade värdena inte överstiger de 
förväntade diskonterade kassaflödena för posterna i denna typ av 
tillgångar. Efter initial redovisningen görs nedskrivningsprövning 
närhelst det finns en indikation på nedskrivningsbehov, därutöver görs 
nedskrivningsprövning av goodwill en gång per år. Negativa avvikelser i 
faktiska kassaflöden jämfört med uppskattade kassaflöden samt nya 
uppskattningar som indikerar lägre framtida kassaflöden kan resultera i 
en nedskrivning. 
 
Bedömningar gjorda i samband med tillämpning av Koncernens 
redovisningsprinciper 
Vid initial redovisningen och efterföljande omvärdering gör ledningens 
bedömningar, både för viktiga antaganden och avseende 
nedskrivningsindikatorer. 
 
I den köpeskillingsallokering som görs för varje förvärv hänförs 
köpeskillingen till identifierbara tillgångar, skulder och 
ansvarsförbindelser baserat på verkligt värde för dessa tillgångar. 
Eventuellt kvarvarande övervärden redovisas som goodwill. 
Denna allokering kräver ledningens bedömningar samt definitionen av 
kassagenererande enheter för nedskrivningsprövning. Andra 
bedömningar kan leda till väsentligt annorlunda resultat och finansiell 
ställning i framtiden. 
 
Leasing 
Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar 
Vid intital redovisning och efterföljande omvärdering gör ledningens 
uppskattningar för den löptid som tillämpas i ett hyreskontrakt. Utfallet 
av dessa uppskattningar kan visa sig inte stämma överens med det 
faktiska utfallet av leasingavtalet och kan ha en negativ effekt på 
nyttjanderättstillgångarna. 
 
Bedömningar gjorda i samband med tillämpning av Koncernens 
redovisningsprinciper 
Hyreskontrakt kan ge hyrestagaren rätt att förkorta eller förlänga ett 
kontrakt. Enligt sådana kontrakt krävs en förvaltningsbedömning av 
hyresperioden. 
 
Koncernen uppskattar sin inkrementella låneränta för att mäta 
leasingskulder till nuvärdet av leasingbetalningarna, eftersom den 
implicita räntan i leasingavtalet inte är lätt att fastställa.  
Denna uppskattade ränta bestämmer diskontering av leasingskulder och 
nyttjanderättstillgångar som redovisas i rapporten över finansiell 
ställning samt fördelningen mellan räntekostnader och avskrivningar 
redovisade i resultaträkningen över leasingperioden. 
 
 
Avsättningar 
Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar 
Avsättningar avser främst uppskattningar för förlustkontrakt med 
kunder och leverantörer. Förluster i kundkontrakt inkluderar 
uppskattningar av kostnader som ska uppstå baserat på de senaste 
villkoren och framstegen i kontraktet. Antaganden om sannolika utfall av 
intäkter och kostnader, som kan inkludera kostnader för potentiell 
ersättning eller vite vid utträde, revideras regelbundet baserat på den 
senaste tillgängliga informationen, och avsättningen omvärderas i 
enlighet med detta. Andra källor till osäkerhet vid uppskattningar är 
genomförandet av omstruktureringsprogrammet (kostnad och tidpunkt) 
och utfall relaterade till rättstvister. Tvister och tvister kan pågå under 
flera år och därför råder osäkerhet i slutresultatet och förväntad 
uppgörelse. Avsättningar omvärderas regelbundet baserat på den 
senaste tillgängliga informationen och justeras för att återspegla 
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Koncernens bästa uppskattning av det slutliga utfallet. Detta innebär att 
det kan bli förändringar i avsättningsvärdena över tid. 
 
Bedömningar gjorda i samband med tillämpning av Koncernens 
redovisningsprinciper 
Huruvida en nuvarande förpliktelse är sannolik eller inte kräver 
bedömning. Arten och typen av risker för dessa avsättningar skiljer sig åt 
och ledningens bedömning tillämpas beträffande arten och omfattningen 
av förpliktelser för att avgöra om ett utflöde av resurser är troligt eller 
inte. Ytterligare bedömning krävs för att fastställa värdet av förpliktelsen 
eftersom detta baseras på Koncernens bästa uppskattning av de 
förväntade framtida utgifter som krävs för att reglera förpliktelsen. 
 
Eventualsförpliktelser 
Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar 
Eventualsförpliktelser avser främst uppskattningar för rättstvister och 
skattetvister. Eftersom eventualsförpliktelserna endast kommer att 
bekräftas i framtiden baserat på lösningen av rättstvisten eller tvisten, 
måste ledningen uppskatta möjligheten att ett ogynnsamt utfall inträffar 
och potentiellt förlikningsvärde. 
 

Bedömningar gjorda i samband med tillämpning av Koncernens 
redovisningsprinciper 
En nuvarande förpliktelse som sannolikt inte kommer att resultera i ett 
ekonomiskt utflöde eller en möjlig förpliktelse som kommer att bekräftas 
av att en osäker framtida händelse inträffar eller uteblir, klassificeras 
som eventualsförpliktelser, utan inverkan på Koncernens finansiella 
rapporter. 
 
Om dock en förpliktelse under en senare period bedöms vara sannolik, 
ska en avsättning redovisas som påverkar de finansiella rapporterna. 
 
Uppskjuten skatt  
Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar 
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder redovisas för temporära 
skillnader och för skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen av 
temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag baseras på 
ledningens uppskattningar av framtida skattepliktiga vinster i olika 
skattejurisdiktioner mot vilka de temporära skillnaderna och 
underskottsavdragen kan utnyttjas. Dessa uppskattningar baseras i 
första hand på affärsplaner för Koncernens beräknade utfall av 
avdragsrätt i förhållande till större avsättningar. 
 
 
 
 

B Affärsverksamhet 
  

B1 Affärssegments information 
 
Rörelsesegment 
Vid fastställandet av Rebellions rörelsesegment har hänsyn tagits till den 
finansiella rapporteringen som granskats av Chief Operating Decision 
Maker (CODM). Industrisektorer, teknik, marknader och vilken typ av 
kunder produkterna och tjänsterna syftar till att attrahera har övervägts, 
samt vilka distributionskanaler de säljs genom.  
 
För att på bästa sätt återspegla affärsfokus och för att underlätta 
jämförbarhet med jämlikar redovisas två rörelsesegment, affärssegment: 
- Infrastruktur 
- Industri & Handel 

 
Affärssegment Infrastruktur erbjuder ett relativt brett utbud av 
nischade infrastrukturlösningar. Det genomgående temat är fler nischade 
marknadssegment inom infrastruktur, med god underliggande tillväxt, 
låg grad av cyklikalitet och ett successivt införande av skärpta miljö-, 
energi- och säkerhetsregler. 
 
Affärssegment Industri & Handel tillhandahåller varor, utrustning och 
tjänster till främst företag genom handel eller tillverkning. Affärssegment 
Industri & Handel erbjuder ett brett utbud av lösningar, främst riktade 
till företagskunder. Affärssegmentet har inte haft någon verksamhet 
under 2021 och särredovisas därför inte. 
 
Centralt innehåller koncernlednings- och moderbolagsfunktioner. 
 
Marknadsområden 
Koncernen verkar för närvarande endast i Sverige och har därmed 
endast intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i Sverige. 

  

 

2021 Infrastruktur Centralt Totalt
TSEK

Nettoomsättning 58,339 - 58,339
Övriga rörelseintäkter 862 - 862
Totala intäkter 59,201 - 59,201

Rörelsekostnader -43,426 -5,668 -49,094
Rörelseresultat 15,775 -5,668 10,107

Finansnetto -92 -3,550 -3,642
Resultat före skatter 15,683 -9,218 6,465

Inkomstskatt -3,241 1,899 -1,342
Årets resultat 12,442 -7,319 5,123
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B2 Övriga rörelseintäkter 
 

 
 
Övrigt inkluderar erhållen återbetalning av försäkringspremie relaterat 
till tidigare år om TSEK 207 (-).   
 
 

B3 Varulager 

 

 
 
Varulager är redovisat netto efter reserver om TSEK -183 (-).  
 

B4 Kundfordringar 

 

 
 
Avsättningar för förväntade kreditförluster (ECL) har gjorts på basis av 
historiska  förlustdata och betalningar som erhållits efter årsskiftet. För 
mer information se not F1 Finansiell riskhantering.   

B5 Övriga kortfristiga fordringar   

 
 

 
 
 
 
 
 

B6 Övriga kortfristiga skulder  
 

 
 

C Långfristiga tillgångar  
  

C1 Immateriella tillgångar 
 

 
 
For more information on acquired businesses, see note E2 “Business combinations.” 
 
Goodwillfördelning 
Den totala goodwillen för Koncernen är TSEK 85,912 (-) och är fullt 
allokerad till det operativa affärssegment Infrastruktur. 

 
 Nedskrivningstester 
Varje operativt affärssegment är en CGU. Nyttjandevärdemetoden har 
använts för nedskrivningsprövning av goodwill, vilket innebär att 
återvinningsvärdena för kassagenererande enheter fastställs som 
nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden baserat på affärsplaner som 
godkänts av ledningen. 
 
Uppskattning av framtida kassaflöden inkluderar antaganden främst för 
följande viktiga finansiella parametrar: 
- Utveckling av försäljning 
- Utveckling av EBIT 
- Utveckling av rörelsekapital 
- Investeringar 
 
Affärsplanerna för alla CGUer baseras på uppskattningar för den 
prognosperioden 2022–2026. 
 
Alla CGUer använder en nominell årlig tillväxttakt på 2,0 % (-) per år 
efter prognosperioden. 
 
En diskonteringsränta efter skatt på 9,25 % (-) har tillämpats för 
diskontering av förväntade kassaflöden efter skatt. Diskonteringsräntan 
före skatt är 10,27% (-). 
 
Det finns ingen rimligt möjlig förändring av viktiga antaganden från 
känslighetsanalysen som skulle leda till en nedskrivning.

Övriga rörelseintäkter 2021
TSEK

Kapitaliserat eget arbete 444
Fakturerade kostnader 15
Tillfälliga intäkter 5
Erhållna bidrag 1
Övrigt 397
Totalt 862

Varulager 2021
TSEK

Färdiga varor 5,684
Råvaror 223
Totalt 5,907

Kundfordringar 2021
TSEK

Kundfordringar 13,006
Reserveringar för kundfordringar -94
Totalt 12,912

Övriga kortfristiga fordringar 2021
TSEK

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,899
Momsfordringar 971
Övrigt 44
Totalt 3,913

Övriga kortfristiga skulder 2021
TSEK

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5,962
Personal relaterade skulder 868
Momsskulder 9
Övrigt 118
Totalt 6,957

Immateriella tillgångar
Goodwill Totalt

TSEK

Anskaffningsvärde
Ingående balans - -
Investeringar - -
Förvärv 85,912 85,912
Försäljning - -
Utgående balans 85,912 85,912

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans - -
Avskrivningar - -
Förvärv - -
Försäljning - -
Utgående balans - -

Netto bokfört värde 85,912 85,912

DocuSign Envelope ID: 64F63535-E648-4367-8265-5A37A326E5C9



  Årsredovisning 2021 
 

 Rebellion Operations AB  22 

 

C2 Materiella anläggningstillgångar  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C3 Leasing 
 

Leasing med Koncernen som leasingtagare 

  

 
 

Leasingskulder 
Leasingskulderna uppgick till TSEK 5,833 (-), varav TSEK 1,726 (-) 
klassificeras som kortfristiga. 
 
Leasingkostnad 
Den totala leasingkostnaden uppgick till TSEK -723 (-) och är fördelat på 
resultat före skatter enligt nedan: 
 

 
 
Framtida leasingbetalningar 
Framtida leasingbetalningar uppgår till:  
 

Materiella anläggningstillgångar 2021
Fordon Övrigt Totalt

TSEK

Anskaffningsvärde
Ingående balans - - -
Investeringar 50 68 118
Förvärv 1,305 834 2,139
Försäljning -241 -245 -486
Utgående balans 1,114 657 1,772

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans - - -
Avskrivningar -390 -87 -478
Förvärv - - -
Försäljning 241 245 486
Utgående balans -149 157 8

Netto bokfört värde 965 814 1,780

Leasing
Lokaler Fordon Totalt

TSEK

Anskaffningsvärde
Ingående balans - - -
Investeringar 1,396 - 1,396
Förvärv 4,387 645 5,033
Försäljning - - -
Utgående balans 5,783 645 6,429

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans - - -
Avskrivningar -571 -50 -621
Förvärv - - -
Försäljning - - -
Utgående balans -571 -50 -621

Netto bokfört värde 5,212 595 5,808

2021

Leasing kostnader 2021
TSEK

Av- och nedskrivningar -621
Finansiella kostnader -102
Totalt -723

Lease betalningar
Lokaler Fordon Övrigt Totalt

< 1 år 1,597 158 - 1,756
1-3 år 3,194 317 - 3,512
3-5 år 1,147 158 - 1,306
Totalt 5,939 633 - 6,574

2021
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D Åtaganden
 

D1 Avsättningar  
 
Koncernen har inte identifierat något behov för avsättningar.  
 
 

D2 Eventualsförpliktelser 

 
Koncernen har inte identifierat några eventualsförpliktelser.  

 

D3 Ställda säkerheter 
 

 
 
Tillgångar ställda som säkerhet avser främst säkerheter kopplade till 
Koncernens centrala kreditfacilitet.

E Koncernstruktur  
  

E1 Eget kapital  
 
Aktiekapital 
Aktiekapitalet per den 31 december 2021 bestod av följande: 
 

 
 
Moderbolagets aktiekapital är samtliga A-aktier (kvotvärde 1,00 kr). 
Årets förändring av aktiekapital var: 

 

 
 

 
 
 
Utdelningsförslag 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret som 
avslutas 2021-12-31. 
 
Ytterligare inbetalt kapital 
Ytterligare inbetalt kapital avser betalningar som gjorts av ägare och 
inkluderar inbetalda överkurser. 
 
Balanserad vinst 
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat utgörs av Moderbolagets 
intjänade vinstmedel och dess andel av nettoresultatet i dotterbolag 
 
Innehav utan bestämmande inflytande 
Eget kapital i ett dotterföretag som inte direkt eller indirekt kan hänföras 
till ett moderföretag. 
 
 

E2 Företagsförvärv  
 
Under 2021 gjorde Rebellion 3 förvärv med en negativ kassaflödeseffekt uppgående till TSEK 93,860 (-). 
 
Förvärven består av: 

 
 
I mars 2021 gjorde Rebellion sin första investering i och med förvärvet av samtliga aktier i Stenstorps Tak AB. Stenstorps Tak AB grundades 2002 och 
har sedan dess skaffat sig stor erfarenhet av installationer, reparationer och byten av låglutande taksystem. 
Stenstorps omsätter cirka MSEK 43,5 per år med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 14,6. Vid tidpunkten för förvärvet värderades bolaget till 
MSEK 52,4 på kontant- och skuldfri basis som betalades på övertagandedagen och finansierades med egna medel och befintlig kreditfacilitet. Den 
slutliga köpeskillingen justerad för nettokassa var MSEK 53,9. 
Bolagets bidrag till Koncernen under 2021 var MSEK 39,4 i omsättning och MSEK 13,9 gällande rörelseresultatet.  
 
Rebellion förvärvade samtliga aktier i E-Tak i Östergötland AB i augusti 2021. Bolaget erbjuder takläggning och takrelaterade tjänster såsom tätskikt, 
isolering och brandventilation. Bolaget omsätter cirka MSEK 23,3 och har ett rörelseresultat på cirka MSEK 4,4. 
Vid tidpunkten för förvärvet värderades bolaget till MSEK 17,4 på kontant- och skuldfri basis som betalades på tillträdesdagen och finansierades med 
egna medel och befintlig kreditfacilitet. Den slutliga köpeskillingen justerad för nettokassa var MSEK 20,1. 
Bolagets bidrag till Koncernen under 2021 var MSEK 8,6 i omsättning och MSEK 0,8 gällande rörelseresultatet.  
 
Samtliga aktier i Vinslövs Plåtslageri AB förvärvades i augusti 2021. Företaget tillhandahåller bygg- och ventilationsrelaterade plattläggningstjänster 
genom sin verkstad i Hässleholm. En betydande del av det utförda arbetet avser högkvalitativa takbeläggningslösningar. Klingströms Plåt i Hässleholm 
AB erbjuder erfarna plåtslagare och fokuserar på kundanpassad legotillverkning, installation och service av plåttjänster. Den sammanlagda 
nettoomsättningen för bolagen är cirka MSEK 28,5 med ett rörelseresultat på cirka MSEK 4,7. 
Vid tidpunkten för förvärvet värderades bolaget till MSEK 23,0 på kontant- och skuldfri basis som betalades på övertagandedagen och finansierades 
med egna medel och befintlig kreditfacilitet. Den slutliga köpeskillingen justerad för nettokassa var MSEK 25,6. 
Bolagens bidrag till Koncernen under 2021 var MSEK 10,3 i omsättning och MSEK 1,0 gällande rörelseresultatet.  
 
Avyttringar 
Rebellion gjorde inga avyttringar under 2021.   
 

Ställda säkerheter 2021
TSEK

Företagshypotek 99,625
Totalt 99,625

Moderbolag Antal aktier Aktiekapital
TSEK

Aktieslag A 25,000 25
Totalt 25,000 25

Moderbolag Antal aktier Aktiekapital
TSEK

Ingående balans - -
Nyemission 25,000 25
Utgående balans 25,000 25

Bolag Segment Transaktionsdag

Stenstorps Tak AB Infrastruktur 2021-03-03
Vinslövs Plåtslageri AB Infrastruktur 2021-08-25
E-Tak i Östergötland AB Infrastruktur 2021-08-26
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Förvärvsanalys 
En aggregerad förvärvsanalys återfinns i tabellen nedan. 
 

 

F Finansiella instrument 
 

F1 Finansiell riskhantering 
 
Koncernens finansiella riskhantering styrs av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att övervaka Koncernens kapitalstruktur och finansiella förvaltning, 
godkänna vissa frågor (såsom investeringar och upplåning) och sätta gränser för exponeringen för finansiella risker. 
 
Koncernen bedömning är att en robust finansiell ställning med låg belåning och god likviditet är av yttersta vikt. Detta ger finansiell flexibilitet och 
oberoende för att driva och hantera variationer i rörelsekapitalbehov samt att dra nytta av affärsmöjligheter. Koncernens övergripande kapitalstruktur 
bör stödja de finansiella målen. Kapitalstrukturen hanteras genom att balansera eget kapital, skuldfinansiering och likviditet på ett sådant sätt att 
Koncernen kan säkerställa finansiering av verksamheten till en rimlig kapitalkostnad. Koncernen strävar efter att leverera ett starkt fritt kassaflöde. 
 
Koncernen har en finansfunktion med ansvar för att säkerställa att lämplig finansiering finns på plats genom lån och garanterade kreditfaciliteter, 
aktivt hantera Koncernens likviditet samt finansiella tillgångar och skulder samt hantera och kontrollera finansiella riskexponeringar på ett sätt som är 
förenligt med den underliggande verksamheten.  
 
 Koncernens huvudsakliga finansiella risker är: 
- Ränterisk 
- Refinansieringsrisk 
- Likviditetsrisk 
- Kreditrisk 
- Valutarisk 
 
Ränterisk 
Koncernen är exponerat för ränterisk genom marknadsvärdesfluktuationer i vissa balansposter och genom förändringar i ränteintäkter och 
räntekostnader. 
 
Koncernen har en lånefacilitet uppgående till TSEK 100,000 varav TSEK 58,988 utnyttjats per balansdagen. Lånet löper med en ränta om STIBOR 
+7.00% och förfaller 31 mars 2021. En förändring av STIBOR med +/- 1.00% har en årlig effekt före skatt om TSEK 1,000 vid fullt utnyttjande av 
kreditfacilitet och TSEK  589 avseende utnyttjande per balansdag. Koncernen har en intjäningsförmåga och likviditet för att hantera en eventuell 
förändring.  
 
Refinansieringsrisk 
Refinansieringsrisk är risken att Koncernen inte kan refinansiera utestående skulder under rimliga villkor, eller överhuvudtaget, vid en given tidpunkt. 
Skuldfinansiering sker huvudsakligen genom upplåning på den svenska och internationella lånekapitalmarknaden. Bankfinansiering används för viss 
dotterbolagsfinansiering och för att erhålla bindande kreditfaciliteter. 
 
Koncernen har en lånefacilitet uppgående till TSEK 100,000 varav TSEK 58,988 utnyttjats per balansdagen. Lånet löper med en ränta om STIBOR 
+7.00% och förfaller 31 mars 2021. I början av 2022 förlängdes lånefaciliteten och Koncernen har för avsikt att ersätta denna med annan finansiering 
och bedömer att det finns goda förutsättningar för detta.  
 
Likviditetsrisk 
Koncernen minimerar likviditetsrisken genom att upprätthålla en tillräcklig likvida medel, centraliserad kontanthantering och genom att ha tillräckliga 
kreditlöften på plats för att möta potentiella finansieringsbehov. Den aktuella kassan bedöms uppfylla alla kortsiktiga likviditetskrav.  
 

Företagsförvärv Stenstorps Vinslövs E-Tak TOTAL
TSEK

Förvärvade nettotillgångar
Materiella anläggningstillgångar 894 1,051 194 2,139
Nyttjanderätter 1,529 3,051 453 5,033
Varulager 3,219 2,168 49 5,436
Kundfordringar 3,955 2,557 2,685 9,197
Övriga kortfristiga fordringar 187 2,468 2,350 5,005
Kassa och likvida medel 388 2,624 2,753 5,765
Uppskjutna skatteskulder 0 -783 0 -783
Långfristiga leasingskulder -1,529 -3,051 -453 -5,033
Leverantörsskulder -1,069 -1,400 -1,326 -3,795
Övriga kortfristiga skulder -1,093 -4,538 -3,622 -9,253
Totala förvärvade nettotillgångar 6,481 4,147 3,083 13,711

Goodwill 47,424 21,489 17,000 85,913
Köpeskilling 53,906 25,636 20,083 99,625

Förvärvad kassa 388 2,624 2,753 5,765
Kassaflöde förvärv -53,518 -23,012 -17,330 -93,860
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Koncernens kassa och likvida medel per bokslutsdagen uppgår till TSEK 35,463 och Koncernen har en god intjäningsförmåga och bedömer därför att 
likviditetsrisken är väldigt begränsad.  
 
 
 
Kreditrisk 
Kreditrisk är främst tillämplig på kundfordringar och kontraktstillgångar. Kreditrisken för alla kunder bedöms regelbundet av ledningen i alla juridiska 
personer i Koncernen som vidtar åtgärder vid behov. Kreditriskerna ses regelbundet över av finansfunktionen. 
 
Koncernens kundfordringar per bokslutsdagen uppgår till TSEK 12,912. Dessa är relaterade till många olika kunder varav ingen enskild kund har 
materiella belopp som inte återbetalts efter bokslutsdagen. Koncernen bedömer därmed att kreditrisken är begränsad.  
 
Valutarisk 
Koncernen har sitt säte i Sverige och de finansiella rapporterna redovisas i SEK. Försäljningen sker huvudsakligen i Sverige och sker till stor del i SEK. 
Uppkomna kostnader är också oftast denominerade i SEK. Råvaror och varor produceras ofta utanför Sverige, varför valutakursförändringar kan 
påverka framtida kostnader.  
 
Kostnaden för råvaror och varor som produceras utanför Sverige bedöms regelbundet av ledningen i alla juridiska personer i Koncernen som ser till att 
nuvarande lagernivåer är tillräckliga för att uppfylla nuvarande åtaganden. Koncernen bedömer därmed att valutarisken är begränsad.  
 
 

F2 Finansiella intäkter och kostnader 

 

 
 
Samtliga räntekostnader är relaterade till finansiella skulder som 
kommer från poster som värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
 

F3 Finansiella tillgångar 

 

 

 

F4 Räntebärande skulder   
 
Per den 31 december 2021 var Koncernens utestående räntebärande 
skulder TSEK 58,988 (-) vilket relaterar till en lånefacilitet som uppgår 
till TSEK 100,000. Den totala vägda genomsnittliga räntekostnaden för de 
räntebärande skulderna uppgick under året till 7,00% (-%).  
 

 
 

 
 
 

 
 

F5 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder  
 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier:  
till upplupet anskaffningsvärde (FVAAC), till verkligt värde via övrigt 
totalresultat (FVOCI) och till verkligt värde via resultaträkningen 
(FVTPL). Klassificeringen beror på tillgångens kassaflödesegenskaper 
och relation till rådande affärsmodell. 
 

 
 
 

Finansiella intäkter 2021
TSEK

Övrigt -
Totalt -

Finansiella kostnader 2021
TSEK

Räntekostnader på lån -3,537
Räntekostnader på leasing -102
Övriga finansiella kostnader -3
Totalt -3,642

Finansiella tillgångar 2021
TSEK

Övriga långfristiga fordringar 75
Totalt 75

Räntebärande lån 2021
TSEK

Kortfristiga räntebärande lån 58,988
Långfristiga räntebärande lån -
Totalt 58,988

Räntebärande lån 2021
TSEK

Ingående balans -
Utgivna lån 58,988
Återbetalning av lån -
Omvärdering -
Utgående balans 58,988

Räntebärande lån 2021
TSEK

Förfallodatum
< 1 år 58,988
1-3 år -
3-5 år -
> 5 år -
Totalt 58,988

Klassificering FVAAC FVPTL
TSEK

Tillgångar
Aktier i koncernföretag - -
Finansiella tillgångar 75 -
Kundfordringar 12,912 -
Kassa och likvida medel 35,463 -
Totalt 48,450 -

Skulder
Kortfristiga räntebärande lån 58,988 -
Leverantörsskulder 8,588 -
Totalt 67,576 -

2021
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G Personal relaterat
 

G1 Ersättning efter avslutad anställning  

 
Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda planer 
baserade på kollektivavtal mellan parterna på den svenska 
arbetsmarknaden. 
- En förmånsbestämd plan, känd som ITP 2 kompletterad med en 

avgiftsbestämd plan, känd som ITPK. Detta är en slutlönebaserad plan. 
- En avgiftsbestämd plan, så kallad ITP 1, för anställda födda 197 9 eller 

senare. 
 
Koncernen har överlägset merparten av sina svenska pensionsskulder 
enligt avgiftsbestämda planer. Det finns inga finansieringskrav för de 
svenska planerna och därmed uppkommer ingen framtida skuld.  
 

G2 Information angående styrelse och ledande 
befattningshavare  

 
Styrelsen och koncernledningen består av nedanstående personer per 
den 31 december 2021: 
 

 
 
Det utgick ingen ersättning till styrelsen i deras roll som 
styrelseledamöter. 
 
Personalkostnad VD och ledning 

 
 
VD och ledning erhöll inga andra förmåner utöver lön.  
 

 

G3 Information om anställda  
 
 
Antal anställda, löner 
 
Genomsnittligt antal anställda efter kön: 
 

 
 
 
Styrelseledamöter och koncernledning efter kön:  
 

 
 
Personalkostnader för Koncernen 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

2021
Styrelseledamöter
Amin Omrani Ordförande
Cedric Vongheer Ledamot

Ledning
Amin Omrani VD
Tobias Lindquist CFO
Cedric Vongheer COO

Löner 2021
TSEK

VD -350
Övrig ledning -574
Totalt -924

2021 Män Kvinnor Totalt
Sverige 38 1 39
Totalt 38 1 39

2021 Män Kvinnor
Styrelseledamöter 100% 0%
VD 100% 0%
Ledning 100% 0%

Personalkostnader 2021
TSEK

Löner -11,073
Pensioner -334
Sociala kostnader -3,930
Övrigt -127
Totalt -15,463
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H Övrigt 
 

H1 Skatter 
 
Koncernens inkomstskatt för 2021 var TSEK -1,342 (-) eller 20,8% (-%) 
av resultatet efter finansiella poster. 
 

 
 
En avstämning mellan årets redovisade skattekostnad och den 
skattekostnad som skulle uppstå om svensk skattesats (20,6%) beräknat 
på resultat före skatt visas nedan. 
 

 
 
Uppskjuten skatt  
Uppskjuten skatt på balansräkning fördelar sig enligt nedan tabell.  
 

 
 
 

H2 Kassaflödesanalys 

 

 
 
 

H3 Transaktioner med närstående  
 
IAS 24, ”Upplysningar om närstående” kräver upplysningar om 
närståenderelationer, transaktioner och utestående saldon.  
I samband med förvärv av Vinslövs Plåtslageri AB uppkom en fordran 
emellan bolaget och Moderbolaget på TSEK 2,800 varav TSEK 1,400 
kvarstod per 31 december 2021.  
Stenstorps Tak AB, Vinslövs Plåtslageri AB samt Klingströms Plåt i 
Hässleholm AB hyr lokaler ifrån anställda. Hyresavtalen har genomförts 
enligt avtal baserade på villkor som är sedvanliga i branschen och 
förhandlade på armlängds basis. Inga övriga inköp eller försäljningar har 
gjorts emellan koncernbolag eller närstående.  

H4 Ersättning till revisorer 

 
Vid årsstämman 2021 utsågs KPMG till revisor för tiden fram till 
årsstämman 2022. 
 

 
 
 

H5 Händelser efter räkenskapets utgång 
 
Kapital och finansiering 
I februari 2022 emitterade Moderbolaget 475,000 nya A-aktier med 
nominellt värde om SEK 1.00, totalt uppgående till TSEK 475. 
Moderbolaget har efter emissionen ett aktiekapital om SEK 500,000 
representerat av 500,000 aktier. 
 
I februari 2022 erhöll Moderbolaget flera aktieägartillskott om totalt 
TSEK 146,375 och i mars 2022 erhölls ytterligare TSEK 91,450 och i april 
ytterligare TSEK 15,400. Totalt erhållna aktieägartillskott efter 
räkenskapsåret uppgår därmed till TSEK 253,225. 
 
Den 2 februari ingick Moderbolaget i ytterligare en kreditfacilitet 
uppgående till TSEK 170,000 och kreditfaciliteterna uppgår därmed till 
totalt TSEK 270,000 (-). Faciliteten ingicks med samma motpart och på 
liknande villkor. 
 
Styrelsen har beslutat att emittera en obligation om MSEK 750 för att 
refinansiera befintliga skulder och för att finansiera framtida förvärv. 
Obligationen planeras att emitteras i maj på marknadsmässiga villkor 
och koncernen har anlitat externa rådgivare i denna process.  
 
Förvärv 
Den 4 februari 2022 slutfördes förvärvet av Mylift Sweden AB. Företaget 
tillhandahåller hissar och kranar för bygg- och underhållsändamål, samt 
ytterligare tillbehör och tjänster. Mylift Sweden AB kommer att ingå 
inom affärssegment Industri & Handel. Bolaget omsätter cirka MSEK 97,9 
per år med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 12,7. Vid 
tidpunkten för förvärvet värderades bolaget till MSEK 69,6 på kontant- 
och skuldfri basis. 
 
Samma datum förvärvade Rebellion Börjessons Plåt & Svets AB. 
Företaget erbjuder högkvalitativa svets- och metallarbeten i både små 
och stora volymer, främst riktat till industri- och byggföretag och 
kommer även att ingå i affärssegment Industri & Handel. Bolaget 
omsätter cirka MSEK 47,9 per år med ett rörelseresultat före skatt på 
cirka MSEK 9,2. Vid tidpunkten för förvärvet värderades bolaget till 
MSEK 60,0 på kontant- och skuldfri basis. 
 
I slutet av februari förvärvades ABTOT Mark och Anläggning AB av 
Rebellion. Bolaget erbjuder tjänster inom landskapsplanering och 
underhåll av uteplatser till offentliga och privata kunder och kommer att 
ingå i affärssegment Infrastruktur. Bolaget omsätter cirka MSEK 132,0 
per år med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 21,7. Vid 
tidpunkten för förvärvet värderades bolaget till MSEK 140,0 på kontant- 
och skuldfri basis. 
 
I mars 2022 slutfördes förvärvet av Svenska Schakt och Bergshantering 
AB. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla bergsprängnings-, 
bergbrytnings- och schakttjänster främst till företag, men även till 
offentlig sektor och privatpersoner. Bolaget kommer att ingå i 
affärssegment Infrastruktur. Bolaget omsätter cirka MSEK 56,2 per år 
med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 18,6. Vid tidpunkten för 
förvärvet värderades bolaget till MSEK 71,5 på kontant- och skuldfri 
basis. 
 

Inkomstskatt i resultaträkning 2021
TSEK

Årets skatt -2,184
Uppskjuten skatt 837
Totalt -1,342

Avstämning effektiv skatt 2021
TSEK

Resultat före skatter 6,465
Beräknad skatt 20.6% -1,332
Skatt hänförlig till tidigare år -10
Icke avdragsgill kostnad -
Icke skattepliktig intäkt -
Totalt -1,342

Uppskjutna Uppskjutna
2021 Tillgångar Skulder Netto
TSEK

Förlustavdrag 1,898 - 1,898
Leasing 5 0 5
Obeskattade reserver - 1,844 1,844
Totalt 1,903 1,844 59

Poster som inte ingår i kassaflödet 2021
TSEK

Avskrivningar -1,099
Övrigt 20
Totalt 1,119

2021 KPMG Övrigt Totalt
TSEK

Revisionsarvoden 455 5 460
Revision övrigt - - -
Skatterådgivning - - -
Övrigt - - -
Totalt 455 5 460
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I april förvärvade Koncernen samtliga aktier i Activa Service i Sverige 
Aktiebolag, ett bolag som tillhandahåller tjänster till fastighetsägare. 
Verksamheten kommer att ingå i affärssegment Infrastruktur. 
Bolaget omsätter cirka MSEK 47,9 per år med ett rörelseresultat före 
skatt på cirka MSEK 10,7. Vid tidpunkten för förvärvet värderades 
bolaget till MSEK 61,6 på kontant- och skuldfri basis. 
 
I april 2022 tecknade koncernen ett aktieköpsavtal för förvärv av 
samtliga aktier i Skorstensfejarna LJ AB med planerat tillträdesdag i 
början av maj. Företaget erbjuder skorstensfejning, brandinspektioner 
och ventilationstjänster till fastighetsägare. Verksamheten kommer att 
ingå i affärssegmentet Infrastruktur. Bolaget omsätter cirka MSEK 26,7 
per år med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 5,4. Bolaget 
värderades till MSEK 33,0 på kontant- och skuldfri basis. 
 
I april 2022 tecknade koncernen ett aktieköpsavtal för förvärv av 
samtliga aktier i Ingemars Foder och Maskin AB med planerat 
tillträdesdag i början av maj. Bolaget är verksamt inom försäljning och 
handel med lantbruksmaskiner, främst begagnade traktorer, och 
erbjuder angränsande produkter såsom däck, djurfoder samt andra 
lantbruks- och verkstadsartiklar. Verksamheten kommer att ingå i 
affärssegmentet Industri & Handel. Bolaget omsätter cirka MSEK 38,1 per 
år med ett rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 7,8. Bolaget 
värderades till MSEK 30,0 på kontant- och skuldfri basis. 
 
I april 2022 tecknade koncernen ett aktieköpsavtal för förvärv av 
samtliga aktier i Stockholm Betongkonsult AB med planerat tillträdesdag 
i början av maj. Företaget är specialiserat på betong- och skadeutredning 
och tillhandahåller tjänster såsom byggprojektledning, besiktningar och 
teknisk vägledning. Bolaget omsätter cirka MSEK 20,1 per år med ett 
rörelseresultat före skatt på cirka MSEK 9,0. Bolaget värderades till MSEK  
50,0 på kontant- och skuldfri basis. 
 
Vid tidpunkten för upprättandet av årsredovisning har inte förvärvade 
balansräkningar blivit fastställda avseende förvärv efter 
rapportperiodens utgång. Därmed är ingen förvärvsanalys tillgänglig.  
 
 
Team 
Philip Wahlgren började på Rebellion som Head of Legal i början av 2022. 
Philip har en bakgrund från Roschier Attorneys Ltd. och Serendipity 
Legal där han har arbetat med M&A-transaktioner. Innan han gick med i 
Rebellion, stöttade Philip Rebellion i flera transaktioner som konsult. 
 
Ytterligare 2 teammedlemmar har anslutit sig till investeringsteamen 
som därmed kommer att ha ytterligare kapacitet inom förvärvs- och 
affärsutveckling. 
 

Styrelse och bolagsstyrning 
Moderbolaget höll en extra bolagsstämma den 31 mars 2022 och valde 
då in Annika Poutiainen, Mats Hederos samt Saeid Esmaeilzadeh som nya 
styrelseledamöter och Cedric Vongheer avgick som ledamot. Styrelsen 
för Rebellion Operations AB består därmed av Annika Poutiainen 
(ordförande), Mats Hederos, Saeid Esmaeilzadeh och Amin Hassanpour 
Omrani. 
 
Annika Poutiainen är medlem i noteringskommittén för Nasdaq Helsinki, 
rådgivande styrelsen för Unzer Group GmbH och styrelsen för Airtel 
Africa plc. arbetsgruppen i kommittén för bolagsstyrning inom European 
Securities and Markets Authority, ESMA, samt ledamot i Svenska 
Börskommittén. 
 
Mats Hederos var under 2010–2022 vd för AMF Fastigheter. Mats har 
gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och kommersiella 
fastighetsinvesteringar där han genom sin roll på AMF Fastigheter till 
stor del har bidragit till utvecklingen av Stockholms innerstad. Mats har 
även 11 års erfarenhet från Investment Banking på SEB. 
 
I april fastställde styrelsen finansiella mål för Koncernen. Målen är ett 
EBITA-resultat på SEK 1 miljard vid utgången av 2025 och en EBITA-
marginal på över 15%. Detta ska uppnås genom att ha en sund 
kapitalstruktur med en nettosskuldsättningsgrad understigande 3,5 
gånger. 
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Moderbolagets bokslut 

 

Moderbolagets resultaträkning

 
 

 

 

Rapport över Moderbolagets totalresultat

 

Inga poster finns inom Övrigt totalresultat finns varför Årets totalresultat är samma som Årets resultat. 

 

 

 

 

 

  

12 februari - 31 december 2021 Not 2021
TSEK

Övriga externa kostnader -2,848
Personalkostnader -2,824
Rörelseresultat -5,672

Finansiella intäkter P2

Finansiella kostnader P2 -3,540
Resultat före skatter -9,212

Inkomstskatt P3 1,898
Årets resultat -7,315
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Moderbolagets balansräkning 

 
 

   

31 december Not 2021
TSEK

Tillgångar
Finansiella tillgångar

Aktier i koncernföretag P4, P5 99,625
Övriga långfristiga fordringar P5 75

Uppskjutna skattefordringar P3 1,898
Långfristiga tillgångar 101,598

Fordringar koncernföretag P6 1,400
Skattekonto 61
Momsfordringar 384
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 806
Kassa och likvida medel 15,934
Kortfristiga tillgångar 18,586

Summa tillgångar 120,183

Eget kapital och skulder
Aktiekapital 25

Bundet eget kapital 25
Balanserade vinstmedel 63,994
Årets resultat -7,315

Fritt eget kapital 56,680
Totalt eget kapital P7 56,705

Kortfristiga räntebärande lån P8 58,988
Leverantörsskulder 2,977
Kortfristiga skatteskulder -
Övriga kortfristiga skulder 1,513
Kortfristiga skulder 63,479

Summa eget kapital och skulder 120,183
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Moderbolagets kassaflödesanalys

 
 

 
 
 
 
 
  

12 februari - 31 december 2021 Not
TSEK

Resultat före skatter -9,212
Poster som inte ingår i kassaflödet -
Betald skatt -446
Kassaflöde före förändringar av rörelsetillgångar -9,658

Rörelsekapital
Övriga rörelsetillgångar -806
Leverantörsskulder 2,977
Övriga rörelseskulder 1,513
Förändringar i rörelsekapital 3,685

Kassaflöde från rörelsen -5,973

Investeringsaktiviteter
Förvärv av dotterbolag och verksamheter P4 -99,625
Övriga investeringsverksamheter -75
Kassaflöde från investeringsaktiviteter -99,700

Finansieringsaktiviteter
Nyemission P7 25
Aktieägartillskott P7 63,994
Upptagande av räntebärande lån P8 58,988
Övriga finansieringsverksamheter -1,400
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter 121,607

Periodens kassaflöde 15,934

Likvida medel vid periodens början -
Periodens kassaflöde 15,934
Omräkningsdifferenser I likvida medel -
Likvida medel vid periodens slut 15,934
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Rapport över förändringar i Moderbolagets eget kapital 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Bundet eget kapital

Eget kapital och övrigt totalresultat Aktiekapital
Balanserade 

vinstmedel Årets resultat
Totalt eget 

kapital
TSEK

12 februari 2021 - - - -

Årets resultat - - -7,315 -7,315

Totalresultat för perioden - - - -

Transaktioner med ägare
Nyemission 25 - - 25
Aktieägartillskott - 63,994 - 63,994

31 december 2021 25 63,994 -7,315 56,705

Fritt eget kapital
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P Grund för rapporternas upprättande

P1 Väsentliga redovisningsprinciper  
 
De finansiella rapporterna för Moderbolaget, Rebellion Operations AB, 
har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 
”Redovisning i separata finansiella rapporter”. RFR 2 kräver att 
Moderbolaget använder samma redovisningsprinciper som för 
Koncernen, det vill säga IFRS, i den utsträckning som RFR 2 tillåter. 
 
De huvudsakliga avvikelserna mellan antagna redovisningsprinciper för 
Koncernen och redovisningsprinciper för Moderbolaget är: 
 
Dotterbolag. 
Investeringar redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Investeringar 
redovisas till anskaffningsvärde och endast utdelningar redovisas i 
resultaträkningen. En nedskrivningsprövning av investeringarna i 
respektive dotterbolag görs årligen eller när det finns indikation på 
nedskrivningsbehov. En nedskrivning redovisas om det redovisade 
värdet av en investering överstiger summan av dotterbolagets egna 
kapital eller dess uppskattade framtida diskonterade kassaflöden. 
 
Koncernbidrag från/till svenska dotterbolag redovisas netto i 
resultaträkningen. Aktieägartillskott ökar Moderbolagets investeringar. 
 
Klassificering och värdering av finansiella instrument 
Moderbolaget tillämpar inte reglerna om finansiella instrument i enlighet 
med IFRS 9. I Moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till 
anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella 
omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. 
Finansiella garantier ingår i ansvarsåtaganden. 
 
Leasing 
Leasing redovisas enligt undantaget i RFR 2. För leasingavtal där 
Moderbolaget är leasetagare innebär detta att nyttjanderättstillgångarna 
och -skulderna inte redovisas i balansräkningen. Kostnader enligt 
leasingavtalet redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 
Erhållna leasingincitament redovisas som en integrerad del av den totala 
leasingkostnaden över leasingperioden. 
 
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 
Värdering av aktier i koncernbolag  
Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar 
Aktier i koncernbolag värderas enligt anskaffningsvärdemetoden. En 
nedskrivning görs årligen eller när det finns indikation på 
nedskrivningsbehov. Uppskattningar krävs vid bedömning av eventuellt 
nedskrivningsbehov.  
 
I övrigt, se noter till koncernredovisningen –not A2 “Viktiga 
uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål.”  Viktiga 
redovisningsmässiga uppskattningar och bedömningar som är 
tillämpliga på Moderbolaget "Förvärvade immateriella tillgångar, 
inklusive goodwill." 
 

P2 Finansiella intäkter och kostnader  

 

 
 
 

P3 Skatter 

 

 
 
En avstämning mellan årets redovisade skattekostnad och den 
skattekostnad som skulle uppstå om svensk skattesats, 20,6 %, beräknats 
på resultat före skatt visas nedan. 
 

 
 
 
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är hänförligt till poster enligt nedan tabell..  
 

 
 
 

P4 Finansiella tillgångar 

 

 
 
 
 

  

Finansiella intäkter 2021
TSEK

Övrigt -
Totalt -

Finansiella kostnader 2021
TSEK

Räntekostnader på lån -3,537
Övriga finansiella kostnader -3
Totalt -3,540

Inkomstskatt i resultaträkning 2021
TSEK

Årets skatt -
Uppskjuten skatt 1,898
Totalt 1,898

Rekonsiliering effektiv skatt 2021
TSEK

Resultat före skatter -9,212
Beräknad skatt 20.6% 1,898
Totalt 1,898

Uppskjutna Uppskjutna
2021 Tillgångar Skulder Netto
TSEK

Förlustavdrag 1,898 - 1,898
Totalt 1,898 - 1,898

2021
Finansiella tillgångar Aktier Övrigt Totalt
TSEK

Anskaffningsvärde
Ingående balans - - -
Investeringar - 75 75
Förvärv 99,625 - 99,625
Försäljning - - 0
Utgående balans 99,625 75 99,700
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P5 Aktier och andelar 
 
Nedan sammanställning visar aktieinnehav som direkt och indirekt ägs av Moderbolaget per den 31 december 2021. 

 
 
 

P6 Fordringar och skulder koncernföretag  
 

 
 
Fordran är hänförligt till Vinslövs Plåtslageri AB och förfaller till 
betalning i januari 2022.  
 

P7 Eget kapital  
 
Aktiekapitalet per den 31 december 2021 bestod av följande: 
 

 
 
Årets förändring av aktiekapital:  

 

 
 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret som 
avslutas 2021-12-31. 

 

P8 Räntebärande skulder  
 
Per den 31 december 2021 uppgick Moderbolagets utestående 
räntebärande skulder till TSEK 58,988 (-). 
 

 
 
Löptiden på räntebärande skulder framgår av tabell nedan: 
 

 
 
 

P9 Ställda säkerheter 

 

 
 
Tillgångar ställda som säkerhet avser huvudsakligen säkerheter 
kopplade till Moderbolagets centrala kreditfacilitet. 
 

Aktier ägda av moderbolaget
Bolag Org. # Land Ägande Aktiekapital Bokfört värde
TSEK

Stenstorps Tak AB 556620-6685 Sverige 100% 100 53,906
Vinslövs Plåtslageri AB 556541-1054 Sverige 100% 100 25,636
E-Tak i Östergötland AB 556694-3345 Sverige 100% 100 20,083
Totalt 99,625

Aktier ägda av dotterbolag
Bolag Org. # Land Ägande Aktiekapital Bokfört värde
Klingströms Plåt i Hässleholm AB 556289-4054 Sverige 100% 100

Fordringar koncernföretag 2021
TSEK

Förfallodatum
< 1 år 1,400
1-3 år -
3-5 år -
> 5 år -
Totalt 1,400

Moderbolag Antal aktier Aktiekapital
TSEK

Aktieslag A 25,000 25
Totalt 25,000 25

Moderbolag Antal aktier Aktiekapital
TSEK

Ingående balans - -
Nyemmission 25,000 25
Utgående balans 25,000 25

Räntebärande lån 2021
TSEK

Kortfristiga räntebärande lån 58,988
Långfristiga räntebärande lån -
Totalt 58,988

Räntebärande lån 2021
TSEK

Förfallodatum
< 1 år 58,988
1-3 år -
3-5 år -
> 5 år -
Totalt 58,988

Ställda säkerheter 2021
TSEK

Företagshypotek 99,625
Totalt 99,625
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P10  Information om anställda 
 
Genomsnittligt antal anställda 
 

 
 
Personalkostnader 

 

 
 
 
Personalkostnad VD och ledning 

 
 
VD och ledning erhöll inga andra förmåner utöver lön.  
 

P11 Transaktioner med närstående  
 
IAS 24, ”Upplysningar om närstående” kräver upplysningar om 
närståenderelationer, transaktioner och utestående saldon.  
I samband med förvärv av Vinslövs Plåtslageri AB upkom en fordran 
emellan bolaget och Moderbolaget på TSEK 2,800 varav TSEK 1,400 
kvarstod per 31 december 2021, se not P6 Fordringar och skulder 
koncernföretag.  
Inga inköp eller försäljningar har gjorts till koncernbolag eller andra 
närstående.  

P12 Ersättning till revisorer 

 

 
 
 
Vid grundandet utsågs KPMG till revisor för perioden fram till 
årsstämman 2022. De revisionsrelaterade tjänsterna inkluderar årliga 
granskningar. Skattetjänsterna omfattar bolagsskattearbete. Andra 
tjänster inkluderar arbete relaterat till överenskomna rutiner.  
 
 

P13 Händelser efter räkenskapets utgång 
 

För ytterligare upplysningar, se not H5. 
 

 

 

  

2021 Män Kvinnor Totalt
Sverige 3 1 4
Totalt 3 1 4

Personalkostnader 2021
TSEK

Löner -2,136
Sociala kostnader -671
Övrigt -17
Totalt -2,824

Löner 2021
TSEK

VD -350
Övrig ledning -574
Totalt -924

2021 KPMG Övrigt Totalt
TSEK

Revisionsarvoden 175 - 175
Revision övrigt - - -
Skatterådgivning - - -
Övrigt - - -
Totalt 175 - 175
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Till bolagsstämman i Rebellion Operation AB, org. nr 559301-6677 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Rebellion Operation AB för räkenskapsåret 2021-02-12—2021-12-
31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 5-35 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för räkenskapsåret enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
räkenskapsåret enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 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 och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 
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 huruvida 
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. 

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 huruvida 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 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

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 för Rebellion Operation AB för räkenskapsåret 2021-02-12—2021-12-31samt 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. 

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. 
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. 

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.
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