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Siffror i sammandrag

Januari – mars 2021

Januari – mars 2021 jämfört med motsvarande period 2020:

● Nettoomsättning: KSEK 4 363 (KSEK 4 331)

● Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 18 (KSEK - 138)

● Resultatet per aktie*: SEK - 0,002 (SEK - 0,014)
* Beräknat på 9 577 366 aktier
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VD har ordet

Bäste aktieägare,

Nettoomsättningen för Q1 2021 uppgick till KSEK 4 363, att jämföras med KSEK 4 331 för
samma period föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -18, att
jämföras med KSEK -138 för Q1 2020.

Vi har försäljningsmässigt inlett året starkt. Vi har tecknat flertalet betydande avtal med
såväl befintliga som med nya kunder inom e-handelsbranschen, exempel på bolag är
Stronger, Foodora och Bra sommarmöbler. Det är mycket glädjande att bolag som är
ledande inom den digitala handeln nu ser värdet av funktionaliteten i Jojkas plattform.
Våra processer för att bearbeta e-handelsmarknaden genom extern mötesbokning,
”digitala leads” plattformar och CRM-konsulter fungerar utmärkt idag.

Vi fortsätter att hålla hög aktivitetsnivå med traditionell försäljning och pipelinen med
bokade möten för Q2 ser mycket lovande ut.

Idag är det vanligt förekommande att snabbväxande e-handlare använder sig av externa
CRM-konsulter för att få hjälp med allt från att kartlägga kundresan till val av CRM-system.
Konsulterna arbetar ofta med flera e-handlare samtidigt, som av förklarliga skäl använder
olika system vilket gör att deras specialistkunskaper omfattar flera olika plattformar, så
som Shopify, Mailchimp, Klaviyo och Emarsys. Vi har under första kvartalet inlett
samarbeten med ett par svenska CRM-konsulter. Samarbetet innebär att vi tillsammans
med CRM-konsulten diskuterat fram den bästa lösningen för e-handlaren, vilket sedan, i
de flesta fall, resulterat i en affär för oss, vilket är mycket glädjande. Vi ser stor potential i
att fortsätta bygga ett omfattande nätverk av CRM-konsulter som vi kan arbeta med i flera
olika länder övertid.

Vi har bara skrapat på ytan när det gäller den här typen av föreskrivande försäljningsled.
Vi är, trots detta, övertygade om att denna typ av samarbeten kommer bli en avgörande
faktor för att öka försäljningstakten till de nivåer vi internt förväntar oss.

Den andra vertikalen vi arbetar mot är hotellbranschen. Hotellbranschen är dock fortsatt
pausad för Jojka pga. den pågående pandemin. Vi har, trots detta, börjat förbereda oss för
den dagen marknaden vänder, då vi ska vara redo att bearbeta den med full kraft. Vi
räknar med att situationen för hotellmarknaden börjar ljusna inom kort. Flera av hotellen vi
pratat med har nu insett att moderna plattformar för digital kommunikation kommer att bli
avgörande för deras verksamhet när kommunikationsbehoven snabbt kommer att behöva
ställas om. Vi har även blivit kontaktade av några hotell som behöver hjälp med att
förbättra kommunikationen digitalt, vilket stärker vår tes att en vändning är nära
förestående. Vi har förberett oss på en vändning genom ett omfattande grundarbete.
Arbetet har lett till att vi har en tydlig bild på hur vi ska anpassa plattformen för att vara
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kompatibel med marknadens ledande hotellsystem. Vi ser stor potential inom
hotellbranschen när marknaden återgår till normalt läge.

Vi har under kvartalet anställt Sebastian Delsinger som ny försäljningschef. Sebastian
påbörjade sin anställning under mars månad. Han har under sin första månad fokuserat
på att lära sig allt om plattformen och marknaden samt börjat lägga grunden för hur han
vill bygga upp en stark säljorganisation. Vi kommer inledningsvis bygga upp ett mindre
team med nyckelpersoner med relevant bakgrund som kommer vara ansvariga för att
driva försäljningen framåt. Målsättningen är att vi har de första personerna på plats redan
efter sommaren, redo att börja sälja mot e-handelsmarknaden och förhoppningsvis
hotellmarknaden under Q3-Q4.

Sammantaget har försäljningen och rekryteringen gått enligt plan under Q1, vilket är
mycket glädjande. Nu ser vi fram emot att teamet snabbt växer med fler medarbetare som
tillsammans tar Jojka mot målbilden att bli marknadens ledande aktör. På kort sikt ligger
prioriteten på Norden men i det längre perspektivet ser vi även en stor potential i flera
andra europeiska länder.

Vi har genom den förändringsprocess vi genomfört under senaste året tagit ett stort steg
framåt och lagt grunden för en långsiktig och stabil verksamhet. Trots detta, så kommer vi
även fortsättningsvis att behöva vara offensiva på utvecklingssidan och lägga en stor del
av våra resurser på fortsatt utveckling av plattformen. För att ge en övergripande inblick i
vad som behöver göras är de viktigaste utvecklingspunkterna beskrivna nedan.

● Professionalisera användarupplevelsen genom att förbättra UX-designen
● Förbättringen av UX-design möjliggör att plattformen kan visualisera en större

mängd kunddata
● Utöka mängden kunddata i plattformen och bygg in intelligence för smartare

segmentering
● Utöka antalet integrationer

Vi har under första kvartalet skissat på hur den kommande utvecklingsplanen bör se ut för
att vi ska behålla vår ledande position på marknaden. Planen är att påbörja det nya
utvecklingsarbetet under Q2.

Nu ser vi fram emot att påbörja rekryteringsarbetet som ska resultera i flera duktiga
medarbetare som tillsammans tar Jojka till nästa nivå.

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Dalebrant
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Väsentliga händelser under perioden

● Anställt Sebastian Delsinger som försäljningschef
● Påbörjat kommande utvecklingsplan av plattformen
● Påbörjat rekryteringsarbetet av säljare
● Påbörjat rekryteringsarbetet av en customer success

Väsentliga händelser efter periodens utgång

● -
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Övrig information

Nyckeltal

(KSEK) Jan-mar
2021

Jan-mar
2020

Nettoomsättning 4 363 4 331
Rörelseresultat (EBIT) - 12 - 132
Resultat efter finansiell poster - 18 - 138
Soliditet, % 61 57
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK - 0,002 - 0,014
Eget kapital/aktie, SEK 0,364 0,357

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning Total omsättning
Soliditet Eget kapital / Balansomslutning
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 Spotlightmarket, 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 1,88 SEK och högst 6,2 SEK.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur
Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag.
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter
Årsstämma 2021-05-07 i Stockholm
Delårsrapport Q2 2021-07-16
Delårsrapport Q3 2021-10-22

För ytterligare information
VD Fredrik Dalebrant, tel +46 760 209323

Ekonomisk redogörelse för perioden

Resultaträkning
(KSEK)

jan-mar
2021

jan-mar
2020
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Nettoomsättning 4 363 4 331
Övriga rörelseintäkter 12 6

4 375 4 337

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -3 900 -4 016
Personalkostnader - 321 -287
Avskrivningar -166 -166
Summa rörelsekostnader -4 387 -4 469

Rörelseresultat (EBIT) -12 -132

Finansnetto -6 -6

Resultat -18 -138
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Balansräkning
 (KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

  

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 127 1 941 2 080
 2 127 1 941 2 080

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 12 19 14
 12 19 14

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner 30 30 30

Summa anläggningstillgångar 2 169 1 990 2 124
 
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 405 1 299 2 949
Aktuella skattefordringar 14 13 0
Övriga fordringar 0 0 6
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 1 556 1 520 1 715

 2 975 2 832 4 670

Kassa och bank 583 1 115 1 784
 583 1 115 1 784

Summa omsättningstillgångar 3 558 3 947 6 454
 
Summa tillgångar 5 727 5 937 8 578
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Balansräkning
 (KSEK) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 394 2 394 2 394
Reservfond 551 551 551

Fritt eget kapital
Fria reserver 559 589 589
Periodens resultat -18 -138 -31
Summa eget kapital 3 486 3 396 3 503

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 382 1 473 3 773
Övriga skulder 447 860 1 035
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 412 208 267

2 241 2 541 5 075

Summa eget kapital och skulder 5 727 5 937 8 578

Ställda säkerheter 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
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