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Delårsrapport kvartal 3  
juli - september 2021

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

Rapporten är upprättad enligt BFNAR 2012:1 och Årsredovisningslagen
Koncernrapporten 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)

2020-01-01 
2020-09-30

2019-11-05 
2020-12-31

0,0
-0,5
1,6

77,3%
-0,10

1,5
-0,7
1,6

66,5%
-0,13

2020-01-01 
2020-09-30

2019-11-05 
2020-12-31

0,0
-0,3
1,6

84,5%

0,0
-0,4
1,7

73,5%

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

2021-01-01 
2021-09-30

0,3
-1,7
7,7

97,4%

2020-07-01 
2020-09-30

0,0
-0,2
1,6

84,5%

2021-07-01 
2021-09-30

0,2
-0,5
7,7

97,4%

2021-01-01 
2021-09-30

2,2
-2,9
6,3

94,9%
-0,47

2020-07-01 
2020-09-30

0,0
-0,4
1,6

77,3%
-0,08

2021-07-01 
2021-09-30

1,6
-1,3
6,3

94,9%
-0,21
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VD har ordet
Årets tredje kvartal är nu avslutat. Det har varit ytterligare 
en händelserikt period för JS Security, präglat av sto-
ra framsteg i Bolagets utvecklingsarbete samt fortsatt 
löpande kunddialoger och partnerdiskussioner.

Stort fokus har lagts på utveckling. Detta mot bakgrund 
av den kommunicerade utvecklingsplanen som tar oss 
allt närmare ett robustare och mer avancerad nätverk 
samt en produkt riktad mot konsumenter och företag. 
Detta kommer möjliggöra för privatpersoner att nyttja de 
stora fördelar som JS Securitys produkter kommer att 
erbjuda. Vår uppdaterade B2B-produkt, samt B2C-pro-
dukt beräknas släppas runt årsskiftet och genomgår just 
nu ett avancerat ‘’pentest’’ för att garantera informa-
tionssäkerheten.

Som en del i vår kommande B2C-produkt, kommer vi 
snart öppna upp vår ‘’node-provider’’, för den som vill 
vara en del av nätverket. Node Provider-applikationen 
är den delen av nätverket som möjliggör för den som vill 
ansluta sig samt allokera lagringsutrymme till nätverket. 

I anslutning till ovanstående produkter samt ‘’Node-Pro-
vider’’-applikationen, lanseras i närtid även något vi kallar 
för ‘’Node-Explorer’’. Där ges möjligheter att i realtid 
överblicka nätverket. I Node Explorer kommer antalet 
noder, lagringskapacitet, geografisk spridning m.m. att 
visualiseras.

Den 2 november 2021, ingick JS Security ett LOI med 
Stonebeach AB om att förvärva samtliga aktier i företag-
et. Vi ser StoneBeach som ett naturligt steg i koncernens 
utveckling. StoneBeach är ett väletablerat företag inom 
informationssäkerhet samt ‘’enterprise content services’’. 
Synergierna mellan JS Security och StoneBeach är sto-
ra, och kommer addera ett mervärde till koncernen i form 
av ytterligare spetskompetens, befintliga kunder inom 
bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. Stone-
Beach förväntas bidra med ett positivt kassaflöde redan 
under nästkommande år. Med detta eventuella förvärv 
snabbar vi på JS Securitys expansion och tillväxt. 

Vi har för avsikt att fortsätta skapa värde till våra ak-
tieägare i form av intensifierade kunddialoger, intressanta 
partnerskap, samarbeten samt potentiella förvärv. 

Jag vill med detta sagt tacka våra befintliga ägare för det 
gångna kvartalet och hälsa alla nya aktieägare välkomna 
på vår resa!

Stockholm, 15 november 2021

Pontus Wilgodt, tf VD
JS Security Technologies Group AB (publ)
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Det här är JS Security
JS Security är ett svensk cybersäkerhets- och 
blockkedjebolag som grundades 2019 med målet att 
säkra upp data som ligger på det svenska nätet; infor-
mation, 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 bolaget. JS Security vill bygga en decentralise-
rad 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 leverantör. 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 information som kunden 
kan vara säker på inte kommer läckas, försvinna eller 
hamna i fel händer.

Hur ser vårt erbjudande ut?

JS Security 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 heltäcka-
nde. Vi lägger en grund för utvecklare att bygga säkra 
applikationer, erbjuder tjänster för existerande plattfor-
mar 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 in-
tegrera, 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 före-
tag där du betalar en rörlig månadsavgift som baserar sig 
på antal användare samt hur mycket tid i form av resurser 
du använder på nätverket.
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Väsentliga händelser under perioden juli till september 2021

• Tillsatt Pontus Wilgodt som tf VD.
• Utveckling mot vår B2C-produkt och underliggande infrastruktur fortlöper enligt plan.
• Medverkat i podden Framtidsbolagen.
• Kontraktering av nyckelpersoner med erfarenhet och spetskompetenser inom informationssäkerhet samt 

Blockkedje-teknologi.
• Sondering av potentiella förvärv som skulle vara intressanta att integrera till JS-koncernen.
• Uppnått en användarbas om 716 enskilda individer i vår IOS-applikation. Av dessa utgörs 473 personer enbart 

i USA.
• Fortsatt kraftig global ökning av cyberattacker och dataintrång skapar stora möjligheter för bolaget.

Väsentliga händelser efter perioden juli till september 2021 

• Ingått LOI med Stonebeach AB om att förvärva samtliga aktier i företaget.
• Påbörjat arbetet med lansering av JS Securitys uppdaterade nätverk och B2C-produkt.
• Lansering av ‘’Block_’’-serien med målsättning om att hålla en kontinuerlig och transparent dialog med ak-

tieägare och andra intressenter. ‘’Block_’’-serien är ett format som Bolaget har tagit fram där mer djupgående 
information kring bolaget och framsteg inom bolaget kan presenteras.

• Nått slutfasen i R1, däribland AES 256-bit kryptering samt Node-provider kompabilitet med Windows, Mac, 
Linux.

• Intern lansering av vår ‘’Node Explorer’’ där alla noder kan ses i realtid. Planeringen av offentlig lansering 
pågår.

Händelser
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Belopp inom parentes avser perioden 2020-07-01 - 
2020-09-30.

Försäljning och resultat EBITDA
Nettoomsättningen för koncernen under kvartal tre 
2021 uppgick till 1,6 MSEK (0 MSEK). Moderbolagets 
nettoomsättning under kvartal tre 2021 uppgick till 0,2 
MSEK (0 SEK). Rörelseresultatet EBITDA för koncernen 
under kvartal tre 2021 uppgick till -1,1 MSEK (-0,4 
MSEK). 

Avskrivningar
Under kvartal tre 2021 har avskrivningar av inventarier 
och goodwill enligt plan uppgått till 170 781 SEK för 
koncernen, vilket belastar resultaträkningen.

Anställda
Per den 30 september 2021 har koncernen 4 medar-
betare utöver ett antal konsulter som arbetar med 
uppdrag i nära anslutning till bolaget.

Aktien
Per utgången av kvartalet hade Bolaget 6 333 334 ak-
tier. Bolaget godkändes för handel på Spotlight Stock 
Market med första handelsdag den 12 maj 2021.

Teckningsoptioner
I samband med emissionen inför noteringen på Spot-
light 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 fast-
ställd till 8,50 SEK. 

Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsmetod K3 principen: 
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotter-
bolags tillgångar och skulder upptagits till det mark-
nadsvärde, som legat till grund för fastställande av 
köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskill-
ingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovi-
sas som goodwill. 

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggning-
stillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivning-
ar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (an-
skaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över 
tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, 
verktyg, installationer och goodwill 5 år.

Granskning av revisor
Kvartalsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Styrelse per 30 september 2021
Christian Kronegård, styrelseordförande
Hans Orre, styrelseledamot
Per Holmstedt, styrelseledamot
Pontus Wilgodt, styrelseledamot

Finansiell kalender
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 verk-
samhet 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 inves-
teringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget 
innan en investering görs i bolaget.

Avlämnande av delårsrapport tre 
Stockholm, den 15 november 2021
JS Security Technologies Group AB (publ)
Styrelsen

Utveckling i siffror under perioden



JS Security Technology Group AB | Delårsrapport kvartal 3, 2021 7

Koncernens resultaträkning
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Koncernens balansräkning
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Moderföretagets resultaträkning
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Moderföretagets balansräkning
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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
Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB
Thomas Jönsson
Drottninggatan 99
113 60 Stockholm

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46 (0) 8 402 90 00 Q3


