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Siffror i sammandrag 
 

 
 
Januari – juni 2018  
 
Januari – juni 2018 jämfört med motsvarande period 2017: 
 

• Nettoomsättning: KSEK 10 404 (KSEK 6 627) 
 

• Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 61 (KSEK - 60) 

(Resultatet 2018 innehåller engångsposter om cirka -200 Ksek hänförliga till rekrytering och specifika 
kundrelaterade projekt) 
 

• Resultatet per aktie*: SEK -0,006 (SEK -0,006) 
* Beräknat på 9 577 366 aktier 

 

 
 

 

April- juni 2018 
 

Andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017: 

 

• Nettoomsättning: KSEK 4 882 (KSEK 3 509) 
 

• Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 112 (KSEK 38)* 

(Resultatet för andra kvartalet innehåller engångsposter om cirka -200 Ksek hänförliga till rekrytering och 
specifika kundrelaterade projekt) 
 

• Resultatet per aktie: SEK - 0,01 (SEK 0,004) 
* Beräknat på 9 577 366 aktier 

 
 

 
 
 

 

http://www.jojka.nu/
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VD har ordet 
 
Jojka fortsätter att utvecklas i linje med bolagets högt ställda mål. Omsättningen för de två 
första kvartalen uppgick till 10,4 Msek att jämföras med 6,6 Msek för motsvarande period 
2017, dvs. en ökning med 57%. För Q2 isolerat ligger vi på 4,9 Msek mot 3,5 Msek för 
motsvarande period förra året, dvs. en ökning med 40%. Omsättningsökningen är en 
kombination av såväl ökade fast intäkter som fortsatt positiv volymtillväxt. Volymtillväxten 
under året är 47%. 
 
Rörelseresultatet före avskrivningar för de två första kvartalen ligger på 247 Ksek och 
resultatet efter avskrivningar på -47 Ksek, att jämföras med 64 Ksek samt -52 Ksek 
motsvarande period föregående år. Noteras bör att årets resultat påverkas negativt med 
cirka 200 Ksek av engångskostnader för rekrytering och specifika kundrelaterade projekt. 
 
Försäljningsmässigt har första halvåret varit i linje med förväntan. Vi har under våren tagit 
in nya bolag inom flera segment där vi sedan tidigare är starka, såsom online gambling 
och e-handel. Vi har även tagit kunder inom vårdsektorn och restaurangverksamhet vilket 
breddar vår kundbas ytterligare och skapar nya affärsmöjligheter. Sammanlagt ordervärde 
för dessa nya uppdrag uppskattas till 5,1 Msek vid fullt utnyttjande.  
 
Den positiva utvecklingen har gjort att vi under våren påbörjade en omfattande 
rekryteringsprocess vilken ledde till att vi anställde två nya säljare. Våra nya säljare 
kommer förstärka säljavdelningen och ha fokus på små och medelstora företag. Detta är 
strategiskt viktigt för bolaget eftersom detta ger oss möjligheten att bredda kundbasen 
ytterligare och på så sätt skapa bättre förutsättningar för ökad lönsamhet. 
 
Under våren har vi också arbetat intensivt med att ta fram planen för den fortsatta 
utvecklingen av vår plattform. Vi har tidigare kommunicerat samarbetet med Granditude 
som kommer utveckla våra nya funktionaliteter. Första fasen är att utveckla en ny statistik 
modul som analyserar exakta värdet av skickade sms. Den andra fasen är utveckling av 
en ny import och segmenteringsmodul som snabbt och enkelt överför urvalet av kunddata 
från kundens system till Jojkas plattform. Målet är att ha dessa nya funktioner klara och 
lanserade under oktober månad. Jojka räknar med att investera upp till 500 Ksek för detta 
utvecklingsarbete. 
 
Vad gäller den nya import och segmenteringsmodulen så kommer ökat fokus att läggas 
på denna under hösten för att integrera den mot andra e-handelsplattformar och CRM 
system. Dessa integrationer kommer medföra att betydligt fler företag på ett smidigt sätt 
får tillgång till Jojkas plattform samt att våra kunder kommer kunna använda Jojkas 
tjänster mer integrerat i sina marknadsföringsprocesser. 
 
Jag ser framemot en intensiv höst med mer kraft i säljavdelningen, spännande 
utvecklingsprojekt med efterföljande produktlanseringar samt som vanligt en intensiv 
period vad gäller handel med Blackfriday som höjdpunkt för e-handelbranschen. Jojka 
kommer vara väl rustade för att kapitalisera på dessa möjligheter. 
 
Till sist vill jag önska kunder och aktieägare en trevlig och stärkande sommar! 
 
Fredrik Dalebrant, VD 
 
Jojka Communications AB 

http://www.jojka.nu/
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Väsentliga händelser under perioden 

 

• Fredrik Dalebrant är ny VD på Jojka 

• Rutger Lindqvist har iklätt sig en mer strategisk säljande roll för att kapitalisera på 
de affärsmöjligheter som bolaget identifierat 

• Carl Ekerling är ny Styrelseordförande i Jojka 

• Jojka har anställt två nya säljare  

• Bolagstämma har hållits 
 

Väsentliga händelser efter perioden utgång 

 

• Samarbetsavtal tecknat med Granditude för utveckling av statistik och 
importfunktionalitet 

• Synoptik har tecknat avtal med Jojka 
 

 
 
 

http://www.jojka.nu/
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Övrig information 
 

 

Nyckeltal 
 

 
  

(KSEK) 
   Jan-jun 

2018 
 Jan-jun 

2017 
     
Nettoomsättning   10 404 6 627 
Rörelseresultat (EBIT)   -47 -52 
Resultat efter finansiell poster   -61 -59 
Soliditet, %   56 62 
Antal aktier, st   9 577 366 9 577 366 
Resultat/aktie, SEK   -0,006 -0,006 
Eget kapital/aktie, SEK   0,35 0,35 

 
Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning Total omsättning 
Soliditet  Eget kapital  
Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier 
Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden 

    
 
Aktien och aktieägare 
Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett 
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till  
9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Aktien handlades 
till lägst 3,2 SEK och högst 4,28 SEK.  
 
Personal 
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 5 heltidstjänster. 
 
Bolagsstruktur 
Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.  
 

http://www.jojka.nu/
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

 
Granskning av revisor 
Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor. 
 
 
Kommande finansiella rapporter 
Delårsrapport Q3  2018-10-26 
Bokslutskommuniké 2018                        2019-02-20 
  
 
 
För ytterligare information 
VD Fredrik Dalebrant, mail fredrik.dalebrant@jojka.com 

 
 
 

  

http://www.jojka.nu/
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Ekonomisk redogörelse för perioden 

Resultaträkning  
(KSEK) 

april-jun 
2018 

april-jun 
2017 

jan-jun 
2018 

 jan-jun  
2017  

     
Nettoomsättning 4 882 3 509 10 404 6 627 
Övriga rörelseintäkter -12 -1 -23 -6 

 4 870 3 508 10 380 6 621 
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader  - 4 084 - 2 866 -8 793 -5 522 
Personalkostnader - 742 -543 -1 340 -1 034 
Avskrivningar - 151 -62 -294 -117 

Summa rörelsekostnader - 4 977 - 3 471 -10 427 -6 673 
     
Rörelseresultat (EBIT) - 107 37 -47 -52 
     
Finansnetto 
 
                                   

-5 0 
          

-14 -7 

 

 

     
Resultat - 112 37 -61 -60 

 
 
 

  

http://www.jojka.nu/
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Balansräkning    

 (KSEK) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  2 077 989 2 127 

   2 077 989 2 127 

    

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer  35 5 0 

     0 

    

Summa anläggningstillgångar  2 112 994 2 127 

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 1 278 808 1 005 

Övriga fordringar 16 2 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 1 389 

1 218 1 914 

  2 683 2 028 2 919 

    

Kassa och bank 1 120 2 403 2 090 

  1 120 2 403 2 090 

    

Summa omsättningstillgångar 3 803 4 431 5 009 

     

Summa tillgångar                                                       5 915 5 425 7 136 

http://www.jojka.nu/
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Balansräkning    

 (KSEK)  2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

    

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  2 394 2 394 2 394 

Reservfond  551 551 551 

Tecknat ej registrerat aktiekapital  0 0 0  
 
Fritt eget kapital     

Fria reserver 424  420 419 

Periodens resultat -61  -60 
  

5 

Summa eget kapital 3 308  3 348 3 369 

     
 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  1 365 1 026 2 486 

Övriga skulder  560 690 512 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter               682 404 769 

           2 607 2 077 3 767 

     

Summa eget kapital och skulder           5 915 5 425 7 136 

      

Ställda säkerheter             1000 500 500  

Ansvarsförbindelser          Inga Inga Inga 

http://www.jojka.nu/
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