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Siffror i sammandrag 
 

 
 
Januari – September 2017  
 
Januari – september 2017 jämfört med motsvarande period 2016: 
 

• Nettoomsättning: KSEK 9 456 (KSEK 5 523) 
 

• Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 64 (KSEK – 1 007) 
 

• Resultatet per aktie*: SEK -0,007 (SEK -0,1) 
* Beräknat på 9 577 366 aktier 

 

 
 

 

Juli- September 2017 
 

Tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016: 

 

• Nettoomsättning: KSEK 2 835 (KSEK 1 991) 
 

• Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 3,9 (KSEK - 230) 

 

• Resultatet per aktie: SEK -0,0004 (SEK -0,024) 
* Beräknat på 9 577 366 aktier 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.jojka.nu/
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VD har ordet 

 
Kvartalet har varit starkt och vi kan konstatera att vi ligger väl till i förhållande till såväl de 
operativa som de strategiska mål som styrelsen fastställt. Omsättningstillväxten till och 
med september 2017 ligger på 71% jämfört med motsvarande period 2016 och för Q3 
isolerat på 42% jämfört med motsvarande period föregående år. 
 
Tillväxten har till stor del skapats av att våra befintliga kunder vuxit och ökat sitt 
användande av SMS som kommunikationskanal. Vi har levererat volymer som ligger långt 
över föregående år. Att den underliggande tillväxten hos våra kunder är så stark är ett 
mycket gott tecken. Vi kommer nå en väldigt stark tillväxtökning och resultatförbättring 
under 2017 jämfört med 2016. Hur bra det blir är i dagsläget svårt att uppskatta. 

 
För cirka ett år sedan påbörjade vi utvecklingsarbetet med vår nya plattform efter att 
under lång tid samlat på oss värdefull information från marknaden. Ökad 
användarvänlighet och funktionalitet har drivit utvecklingen framåt och lett till att vi idag 
har, vill jag påstå, marknadens bästa plattform, vilket vi är väldigt stolta över att kunna 
förmedla. Den nya plattformen ger våra kunder tydliga mervärden genom ökad 
användarvänlighet och unik funktionalitet. Bland nya funktionaliteter kan nämnas: 
 

• Blocklistehantering och uppladdning av nummerlistor har förenklats och gjorts 
snabbare vilket underlättar för våra växande kunder 

• Systemet stödjer nu automatisering av landskoder för våra allt fler internationella 
kunder 

• Förbättrad mallhantering som stöder språk till flera länder 

• Utökat stöd i plattformen för att automatiskt kunna exkludera målgrupper vid 
utskick, till exempel de som redan köpt varor under pågående kampanj 

Ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg är att vi under september månad tog in 10 nya 
kunder, att jämföras med 1-2 kunder under motsvarande period förra året. Att ha en 
markandsledande produkt innebär också att vi kan fortsätta arbetet med den strategiska 
plan vi lagt fast. Den bygger på produktutveckling, förvärv och starkt säljfokus. 
Produktutvecklingen har vi kommit långt med. Återstår de andra delarna där vi nu kommer 
intensifiera arbetet. Målet är detsamma som tidigare, en kraftig ökning av omsättning och 
resultatförbättring under 2018. 
 
Det finns så många företag som borde använda SMS kommunikation i högre utsträckning 
än vad de gör idag! Jag är ju på väldigt många kundbesök och blir förvånad över företags 
övertro på Email marketing. Många bolag har knappt 10% läsare av sina nyhetsbrev. 
Jojka når 97% av alla kunder inom 3 minuter. Varför inte lägga mer resurser på SMS? 

Q4 är en traditionellt en mycket stark kvartal för Jojka. Det räknar vi med att det blir även i 
år. Vi ser fram emot BlackFriday, Cyber Monday och julhandeln samt fortsätta leverera en 
mycket stark produkt till en marknad som verkligen behöver den. 

Med vänliga hälsningar, 
 
Rutger Lindquist 
 
VD, Jojka Communications AB (publ) 

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

 

• Samtliga kunder migrerade till ny plattform med lyckat resultat 

• Hårt arbete med utbildning av kunder i ny plattform 

• Positiv feedback från nya och existerande kunder vad gäller plattformen 
 

 
Väsentliga händelser efter perioden utgång 

 

• Statistik funktionalitet släppt i den nya plattformen 

• Påbörjat arbete med paketering av nya tjänster 

• Påbörjat arbete för att succesivt öka marknadsföringen 

• Kraftigt ökade försäljningsinsatser nu när plattformen är lanserad 
 
 

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

 

Nyckeltal 
 

 
  

(KSEK) 
Juli-Sept 

2017 

Juli-Sept 

2016 

Jan-Sept 

2017 
 Jan-Sept 

2016 
     
Nettoomsättning 2835 1991 9 456 5 523 
Rörelseresultat (EBIT) -5 -230 -57 -999 
Resultat efter finansiell poster -4 -230 -56 -999 
Soliditet, %   59 71 
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366 9 577 366 9 577 366 
Resultat/aktie, SEK -0,0004 -0,024 -0,007 -0,1 
Eget kapital/aktie, SEK   0,34 0,38 

 
Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning Total omsättning 
Soliditet  Eget kapital / Balansomslutningen 
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 2,58 SEK och högst 3,2 SEK.  
 
Personal 
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 3 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 
Bokslutskommuniké 2017                        2018-02-16 
  
 
 
För ytterligare information 
VD Rutger Lindquist, tel +46 709 96 66 66 

 
 
 

  

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

Resultaträkning  
(KSEK) 

juli-sept 
2017 

juli-sept 
2016 

jan-sept 
2017 

 jan-sept  
2016  

     
Nettoomsättning 2 836 1 936 9 464 5 406 
Övriga rörelseintäkter -1 55 -8 118 

 2 835 1 991 9 456 5 524 
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader  -2 455 -1 752 -7 978 -4 970 
Personalkostnader   -309 -382 -1 342 -1 294 
Avskrivningar      -75 -87 -191 -259 

Summa rörelsekostnader        - 2 839 - 2 221 -9 511 -6 523 
     
Rörelseresultat (EBIT) -4 -230 -57 -999 
     
Finansnetto 
 
                                   

0 -0 
          

-6 -9 

 

 

     
Resultat -4 -230 -63 -1 008 

 
 
 

  

http://www.jojka.nu/
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Balansräkning    

 (KSEK) 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  2 039 374 355 

   2 039 374 355 

    

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer  5 7 5 

    7 5 

    

Summa anläggningstillgångar  2 044 381 360 

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 602 653 986 

Övriga fordringar 1 19 22 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 903 650 1 356 

  1 506 1 323 2 364 

    

Kassa och bank 2 081 3 389 2 922 

  2 081 3 389 2 922 

    

Summa omsättningstillgångar 3 587 4 712 5 286 

     

Summa tillgångar                                                       5 631 5 093 5 646 

http://www.jojka.nu/


  
Delårsrapport Q3 2017    
Jojka Communications AB (publ) 
Org nr 556666-6466 
www.jojka.nu 

 

 
 20 oktober 2017  9 (9) 

 

 

 

Balansräkning    

 (KSEK)  2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 

    

       

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 420  1 677 1 677 

Periodens resultat -63  -1 008 
  

-1 257 

Summa eget kapital 3 302  3 614 3 365 

     
 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  859 569 1 135 

Övriga skulder 282 315 514 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            1 188 595 632 

           2 329 1 479 2 281 

     

Summa eget kapital och skulder           5 631 5 093 5 646 

      

Ställda säkerheter             500 500 500  

Ansvarsförbindelser          Inga Inga Inga 

http://www.jojka.nu/
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