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Delårsrapport kvartal 1  
januari - mars 2021

JS Security mål är att 
bygga en framtid där 
varje medborgare äger 
sin egen data. 
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Finansiell översikt i sammandrag

Delårsrapporten är upprättad enligt BFNAR 2012:1 och Årsredovisningslagen
Koncernrapporten och proforman är upprättad enligt omvänt förvärv, där redovisningsmässigt dottern förvärvar modern.

Flerårsöversikt koncernen
Totala intäkter (msek)
Resultat efter finansiella poster (msek)
Balansomslutning (msek)
Soliditet (%)
Resultat per aktie (sek)

2021-01-01 
2021-03-31

2019-11-05 
2020-12-31

0,4
-0,2
1,9

43,7%
-0,04

1,5
-0,7
1,6

66,5%
-0,13

2021-01-01 
2021-03-31

2019-11-05 
2020-12-31

0,0
-0,1
2,1

58,9%

0,0
-0,4
1,7

73,5%

Flerårsöversikt modern
Totala intäkter (msek)
Resultat efter finansiella poster (mek)
Balansomslutning (msek)
Soliditet (%)



JS Security Technology Group AB | Delårsrapport kvartal 1, 2021 3

VD har ordet
JS Security noteras på 
Spotlight Stock Market
JS Securitys notering på Spotlight Stock Market ger oss de 
förutsättningar vi behöver för att ta nästa steg i tillväxtresan. Vi 
får nu möjligheterna att fortsätta vidareutvecklingen av bolaget 
men också möjligheten att fullt ut lägga fokus på vår vision och 
produkter framåt. 

Vi har som mål att lägga grunden för framtiden. Hur ska och 
kan data lagras säkert. Vår vision är att varje företag, organi-
sation eller person ska äga sin information och data. Vi tycker 
det är fel att ett företags eller en individs data ska lagras 
centraliserat utanför Sveriges gränser och, utan någon garanti 
eller backup i vissa fall. Samhället som helhet och företag i 
synnerhet är och kommer bli än mer beroende av den data och 
information som skapas.

Vår syn på hur information och data ska lagras kan illustreras 
av exemplet med patientjournaler. Du som individ äger inte din 
egna data och har ingen möjlighet att kontrollera vem som har 
tillgång till din data eller hur informationen används. Detta vill 
vi ändra på. Vi vill att företag, organisationer och privatperson-
er ska äga sin egna information och ha möjligheten att själva 
bestämma vem som ska ha tillgång till informationen samt att 
se vem som har haft tillgång. 

Våra produkter och tjänster utgår ifrån samma princip. Vi vill 
avveckla den centraliserade lagringen och där företaget inte 
behöver lita på en leverantör, utan kan lita på sin egna organi-
sation. JS Security ska inte ses som en leverantör utan företa-
gen ska äga sin information direkt, utan oss. Vi tillhandahåller 
infrastrukturen som lägger grunden för den decentraliserade 
lagringen och du som organisation för din egen talan för din 
egna data och information.

Vi blickar nu framåt och vårt team av utvecklare brinner för 
framtiden och möjligheterna som finns med detta nya använd-
ningsområde av blockkedjan. Vi står inför en spännande fram-
tid och behovet på marknaden bedömer vi som stort utifrån att 
samhället som helhet blir än mer digitaliserat för varje dag som 
går samt de nästan dagliga nyheterna om företag som råkat ut 
för dataintrång.

Marknaden för molnlagring beräknas år 2023 uppgå till 623,3 
miljarder USD, samtidigt som den globala kostnaden för 
dataläckor och cyberkriminalitet uppskattas till 6 biljoner USD 
år 2021. Vi står inför ett teknikskifte kring hur data, filer och 
information ska lagras, för att kunna lagras säkert över tid.

Vi blickar nu framåt och är i full gång med att stärka upp vår 
organisation. Vi ser väldigt positivt på de kommande kvartalen 
och ser fram emot våra kommande aktiviteter. 

Teckningsperioden genomfördes efter periodens utgång. Emis-
sionen blev övertecknad till 1292 procent. Vi är mycket glada 
och tacksamma över det stora intresset marknaden visat. Förs-
ta handelsdag var den 12 maj 2021. Jag har stark tilltro till att 
noteringen av Bolaget är rätt steg för att accelerera och bygga 
ett ökat och långsiktigt värde för våra aktieägare.

Stockholm, 17 maj 2021

Hampus Nyström, VD
JS Security Technologies Group AB (publ)
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Det här är JS Security
JS Security är ett svensk cybersäkerhets- och blockkedjebo-
lag som grundades 2019 med målet att säkra upp data som 
ligger på det svenska nätet; information, dokument, data och 
bilder m.m. 

Vår vision är att alla ska äga sin information till 100%. Man 
ska veta vad som händer med sina filer och vart filen är lagrad 
och vem som har tillgång till den. Redan idag ser vi att det är 
ett stort problem med dataintrång och läckor. Det är något 
som vi inte vill acceptera och därav finns bolaget JS Security 
för att lägga grunden för framtiden med ett protokoll som 
bevisar tryggheten i att lagra information säkert. Man ska inte 
behöva tro det. Man ska kunna se det.

JS Security grundades av Christopher Ramstedt och Pierre 
Grönberg 2019 och sedan dess har målet varit klart för bolag-
et. 

JS Security vill bygga en decentraliserad framtid för Sverige. 
En framtid där varje medborgare äger sin egna data. Och 
detta är bara början!

Vilka är våra kunder?

Våra kunder är de företag och organisationer som söker ett 
enkelt och säkert sätt att lagra sin information och data. Våra 
kunder är de som inte vill förlita sig en på en aktör eller lever-
antör. Våra kunder är personer, företag och myndigheter som 
behöver och vill säkra data. T.ex. säker lagring av dokument 
i dokumenthanteringssystem eller arkivering av data och in-
formation som kunden kan vara säker på inte kommer läckas, 
försvinna eller hamna i fel händer.

Hur ser vårt erbjudande ut?

JS Security är ett ungt bolag som strävar mot visionen att 
alla ska få lagra sin information säkert men också äga den. Vi 
erbjuder ett ekosystem för företag, myndigheter, utvecklare 
och privatpersoner. 

JS Securitys produkter och tjänster ska vara heltäckande. Vi 
lägger en grund för utvecklare att bygga säkra applikationer, 
erbjuder tjänster för existerande plattformar ska kunna säkra 
sin lagring och distribution samt en helhetslösning för de 
företag som önskar detta.

• Blockchain-as-a-service
• Security-as-a-service
• Vår grund “The Network”

Hur ska JS Security tjäna pengar? 

Vår affärsmodell skapar lösningar där människor kan integrera, 
utveckla, anpassa och använda våra tjänster på olika sätt. Där 
du som användare betalar för använd tid på nätverket i form av 
resurser och nivå på säkerhet. En pay-as-you-go-modell.

Vår Security-as-a-Service är en skräddarsydd lösning för dig 
som behöver en unikt anpassad lösning för ditt företag där du 
betalar en rörlig månadsavgift som baserar sig på antal an-
vändare samt hur mycket tid i form av resurser du använder på 
nätverket.
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Vision
Bolagets mål och vision är att Sverige ska vara självförsörjande 
inom säker datalagring. JS Security är just nu igång med att 
bygga framtidens lagringsnätverk i Sverige, där vi jobbar aktivt 
med att bygga infrastrukturen för att lansera något som vi kallar 
“TEST NET”. 

Nätverket består av leverantörer men också fysiska svenska 
medborgare och företag. Hela idén och bakgrunden till det 
svenska nätverket bygger på att vi inte ser varför en leverantör 
ska äga så pass mycket data på personer och företag. Istället 
vill vi lägga tillförlitligheten hos den svenska befolkningen. Istäl-
let för att vara en beställare av datalagring så ska leverantörer 
kunna hyra ut lagring till nätverket som en nod.

Visionen här är att bygga ett tillräckligt stort Peer-2-Peer-
nätverk och låta Sverige och Sveriges befolkning vara vara den 
drivande kraften. Respektive person lagrar då sin egna data 
och istället för att förlita sig på en leverantör. förlitar man sig på 
den stora massan, den svenska befolkningen.

Nätverket är grunden för vår produkt. Alla våra tjänster bygger 
på vårt nätverk men vi har också öppnat upp vårt nätverk så att 
vem som helst kan vara delaktig.

I snar framtid kommer vi också att öppna upp vårt nätverk till 

marknaden för utvecklare och företag som vill bygga applika-
tioner på toppen av vår infrastruktur. Vidare efter nätverket 
kommer vi att utveckla en rad olika produkter som vi kallar 
“Blockchain-as-a-service”. 

Vi kommer att paketera blockkedjan som en tjänst där företag 
kan integrera detta i existerande tjänster och produkter. 

Utöver ovan, har vi en helhetslösning där du som kund får 
tillgång och möjlighet att skräddarsy en helt egen plattform. En 
plattform som passar till din verksamhet och uppfyller de krav 
och innehåller de funktioner organisationen kräver. 

Vi har också framtidsplaner på att utveckla och lansera en mer 
B2C-anpassad produkt och tjänst där vi också erbjuder säker 
lagring till alla.

Utöver detta så har vi även “mikroprodukter” som är fokuse-
rade mot kryptomarknaden. JS Security kommer baka in en 
Token som är den underliggande valutan som kopplar ihop hela 
systemet. Det är en Token som man använder för att få tillgång 
till nätverket och som hanterar transaktioner i blockkedjan, och 
detta kräver då en Digital Wallet som kommer att utvecklas 
för att tillhandahålla tokens men också möjlighet att lagra och 
skicka andra kryptovalutor.

JS Security mål är att 
bygga en framtid där 
varje medborgare äger sin 
egen data. 
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Väsentliga händelser under perioden januari till mars 2021

• Inledande möte med riksdagsledamöterna Mikael Larsson och Niels Paarup-Petersen avseende långsiktigt samarbete 
med målet att säkra Sverige datahantering.

• Utveckling av IR-app
• Ny hemsida och grafisk identitet som bättre överensstämmer med vår vision

Väsentliga händelser efter perioden januari till mars 2021

• Bolagets emission av units avslutades den 30 april 2021 inför noteringen på Spotlight Stock Market. Den totala teckningen 
uppgick till cirka 103 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 1292 procent. Se även pressmeddelande från 3 
maj 2021. Första handelsdag var den 12 maj 2021.

• Lansering av IR-app
• Lansering av investor.jssecurity.tech

Händelser
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Belopp inom parentes avser perioden 2019-11-05 - 2020-12-
31.

Försäljning och resultat EBITDA
Nettoomsättningen för koncernen under kvartal ett 2021 
uppgick till -500 SEK (7 252 SEK). Moderbolagets net-
toomsättning under kvartal ett 2021 uppgick till 0 SEK (0 
SEK). Rörelseresultatet EBITDA för koncernen under kvartal 
ett 2021 uppgick till -0,2 MSEK (-0,7 MSEK). 

Avskrivningar
Under kvartal ett 2021 har avskrivningar av inventarier och 
goodwill enligt plan uppgått till 60 838 SEK för koncernen, 
vilket belastar resultaträkningen.

Anställda
Per den 31 mars 2021 har koncernen 4 medarbetare utöver 
ett antal konsulter som arbetar med uppdrag i nära anslutning 
till bolaget.

Aktien
Per utgången av kvartalet hade Bolaget 5 000 000 aktier. Bo-
laget godkändes för handel på Spotlight Stock Market med 
första handelsdag den 12 maj 2021.

Teckningsoptioner
I samband med emissionen inför noteringen på Spotlight 
Stock Market har 1 333 334 teckningsoptioner av serie TO1 
utgivits. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget från och med den 12 maj 
2022. Teckningskursen är fastställd till 8,50 SEK. 

Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsmetod K3 principen: 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder 
upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för 
fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan 
köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redo-
visas som goodwill. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstill-

gångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär 
avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde 
med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjan-
deperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och 
goodwill 5 år.

Granskning av revisor
Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Styrelse per 31 mars 2021
Christian Kronegård, styrelseordförande
Hans Orre, styrelseledamot
Per Holmstedt, styrelseledamot
Pontus Wilgodt, styrelseledamot

Finansiell kalender
Delårsrapport Q2  2021-08-23
Delårsrapport Q3  2021-11-15
Bokslutskommuniké 2021 2022-02-25

Avrudningar
Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna 
delårsrapport i vissa fall inte exakt summerade till totalen och 
procenttal kan avvika från de exakta procenttalen.

Risker
Det finns flertalet risker som kan påverka bolagets verksamhet 
och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget 
genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre 
faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara 
aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhets-
bild av bolaget innan en investering görs i bolaget.

Avlämnande av bokslutskommuniké
Stockholm, den 17 maj 2021
JS Security Technologies Group AB (publ)
Styrelsen

Utveckling i siffror under perioden
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Koncernens resultaträkning

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens intäkter

2021-01-01 
-2021-03-31

2019-11-05 
-2020-12-31

-500
364 000
363 500

7 252
1 461 158
1 468 410

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Avskrivningar inventarier & goodwill
Rörelsens kostnader
Rörelsereslutat

-1 011
-487 725
-60 838

-549 574
-186 074

0
-2 131 178

0
-2 131 178

-662 768

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

-14 312
-14 312

-200 386

-3 468
-3 468

-666 236

Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
-200 386

0
-666 236

Resultat per aktie -0,04 -0,13
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Koncernens balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Plattform

Summa anläggningstillgångar

2021-03-31 2020-12-31

1 764 320
1 764 320

1 764 320

1 461 158
1 461 158

1 146 158

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Övriga externa kostnader

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

132 020
132 020

15 658
147 678

1 991 998

87 031
87 656

7 483
95 139

1 556 297

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusice årets resultat
Summa eget kapital

2021-03-31 2020-12-31

500 000
1 764 320
2 629 880

-4 059 566
834 634

500 000
1 461 158
2 629 880

-3 556 018
1 035 020

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplepna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

474 513
599 928

2 923
1 077 364

1 911 998

292 661
208 616

20 000
521 277

1 556 297
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Moderföretagets resultaträkning

Nettoomsättning
Rörelsens intäkter

2021-01-01 
-2021-03-31

2019-11-05 
-2020-12-31

0
0

0
0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelsens kostnader

Rörelsereslutat

-48 508
-48 508

-48 508

-372 026
-372 026

-372 026

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

-14 312
-14 312
-62 820

-3 468
-3 468

-375 494

Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
-62 820

0
-375 494

Resultat per aktie -0,01 -0,08
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Moderföretagets balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

2021-03-31 2020-12-31

1 500 000
1 500 000

1 500 000

1 500 000
1 500 000

1 500 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Övriga externa kostnader
Övriga fodringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

516 000
23 129

539 129

11 379
550 508

2 050 508

200 000
24 835

224 835

4 137
228 972

1 728 972

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

2021-03-31 2020-12-31

500 000
500 000

1 076 000
-305 494
-62 820
707 686

1 207 686

500 000
500 000

1076 000
70 000

-375 494
770 506

1 270 506

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplepna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

241 371
598 528

2 923
842 822

2 050 508

231 250
207 216

20 000
458 466

1 728 972
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Kontakt
JS Security Technologies Group AB
Box 5141
102 43 Stockholm
+46 (0) 8 520 278 76
ir@jssecurity.tech

Marknadsplats
Spotlight Stock Market
Klarabergsviadukten 63, 9tr
101 23 Stockholm
+46 (0) 8 511 68 000

Revisor
Parsells Revisionsbyrå AB
Jan Hamberg
Box 26122
100 41 Stockholm

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46 (0) 8 402 90 00 Q1

Tack


