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Koncernsammanfattning av JS Security Technologies Group AB
Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 1 089 Tkr (185*) och avsåg i huvudsak 
mindre kundorder, koncerninterna tjänster och försäljning i StoneBeach. Koncerninterna 
tjänster elimineras vid koncernkonsolidering och visas således inte i koncernens 
resultaträkning. Övriga rörelseintäkter uppgick under andra kvartalet till 798 Tkr (1*). 
Rörelseresultatet uppgick till -3 029 Tkr (-1 433*). 

Likvida medel i koncernen uppgick per den 30 Juni 2022 till 272 Tkr (3 986*).

Nettoomsättningen i moderbolaget under räkenskapsårets andra kvartal uppgick till 0 Tkr 
(123*). 

Rörelseresultatet i moderbolaget för andra kvartalet uppgick till -3 058 Tkr (-1 117*).

Andra kvartalet, April - Juni 2022 i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 1 089 Tkr (185*).
• Bruttoresultat uppgick till 1 888 Tkr (171*) 
• Justerad EBITDA uppgick till -2 655 Tkr (-1 303*).
• Rörelseresultatet uppgick till -3 029 Tkr (-1 433*).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till  -0,46 kr (-0,23*).

Väsentliga händelser under kvartalet 
• Genomförande av en företrädesemission som tillför bolaget 7 613 932 kronor före 

emissionskostnader.
• Tillsättande av nya styrelseledamöter med, för bolaget, strategiska kompetenser.
• Bolagets grundare Pierre Grönberg tillträder som permanent VD för att strategiskt 

utveckla bolaget och öka bolagets försäljning.
• Ingående av partneravtal med Gartner Group för att accelerera marknadsstrategier 

inom försäljning. 
• StoneBeach har under kvartalet utvecklats positivt med intressanta dialoger 

tillsammans med existerande och nya kunder. 

Väsentliga händelser efter kvartalet
• JS Security öppnar ny kommunikationskanal för investerare och intressenter för att 

på ett enklare sätt kommunicera och publicera information för att nå en bredare 
målgrupp av investerare och intressenter.

• JS Security och StoneBeach har intensifierat en aktiv integration mellan bolagen. 
Syftet med detta arbete är att ta fram en gemensam produkt som kan säljas till 
StoneBeach befintliga kunder.

• Tillsammans med Gartner Group skapat en ”GTM” (Go-to-market strategi) där 
fokusområden är segmentering och paketering samt accelererad införsäljning av 
bolagets produkter och tjänster.

• Parallet med ovanstående arbeten med StoneBeach och Gartner Group har även 
ett antal mindre kunddialoger påbörjats. Flera av dessa kommer leda till affärsavslut 
inom kort.

JS Security öppnar ny 
kommunikationskanal för 
investerare och andra intressenter.

JS Security Technologies Group 
AB har lanserat en officiell Discord-
kanal för extern kommunikation. 
Detta kommer bli ett smidigt sätt 
att kommunicera och publicera 
information. Vi kommer få stora 
möjligheter att nå ut till nya 
målgrupper av investerare och 
intressenter.

I den officiella Discord-kanalen 
kommer grundarna och andra 
personer på JS Security finnas 
tillgängliga för att besvara frågor 
och komma med uppdateringar 
i samband med att information 
offentliggörs på bolagets andra 
publika kanaler.

https://discord.com/invite/CUc7bmmaaX

Nettoomsättning Halvår 
Jan-Juni 2022

2 165 Tkr

Nettoomsättning Q2 
April - Juni 2022

1 089 Tkr

Kvartalsrapport  - Q2 - 2022

* siffror inom parantes avser föregående års period
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Flerårsöversikt koncernen

Totala intäkter (msek)

Resultat efter finansiella poster (msek)

Balansomslutning (msek)

Soliditet (%)

Resultat per aktie

Flerårsöversikt modern
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0,0
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0,1
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0,5
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Jan - Juni
2021

Jan - Juni
2022 2021

Halvår

Finansiellt sammandrag

Kort om JS Security
JS Security Technologies Group (“JS Security” eller "Bolaget") 
är en cybersäkerhetskoncern som bildades 2019. Bolaget 
har spetskompetens inom informations- samt datasäkerhet. 
Bolagets tjänster är baserade på decentraliserad lagring av 
information, filer och data vilket gör dessa i det närmaste 
oåtkomliga för obehöriga.

JS Security noterades på Spotlight Stock Market i maj 2021. 
Efter en intensiv utvecklingsfas har JS Security nyligen 
lanserat två kommersiella tjänster; Security-as-a-Service 
(”Apex Storage”) och Infrastructure-as-a-Service (”Anolyx”). 
Apex Storage är en plattform som möjliggör för användaren att 
snabbt, säkert och integritetsskyddat lagra filer samt data i en 
decentraliserad lagringsmiljö. Anolyx är en tjänst som hjälper 
att identifiera baserat på historik från Apex när något skiljer 

sig eller nä något nytt händer/håller på att hända som vi på 
Engelska kallar för "Anomaly Detection" Att kunna lagra säkert 
och verifiera samt bevaka den information skapar ett otrligt 
värde i kombination. 

I november 2021 förvärvades datalagringsföretaget 
StoneBeach med tilträde 1 februari 2022. StoneBeach har lång 
och gedigen erfarenhet inom informationssäkerhet och har 
en väl inarbetad kundbas. JS Securitys produkter kommer här 
kunna skapa konkreta värden inom en relativt snar framtid.

JS Security håller nu, tillsammans med StoneBeach, på att 
bygga upp en säljstruktur för att nå ut med Apex Storage 
och Anolyx till så många kunder som möjligt. Vi ser stora 
möjligheter att via detta arbete se en accelererad försäljning.
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Efter att ha jobbat med bolaget sedan 2019 är det nu med stor 
entusiasm och glädje som jag tar mig an rollen som VD för JS 
Security.

Jag har en bakgrund inom system- och produktutveckling. 
Med en stor passion för ny teknik, specifikt Web3 teknologi 
som bygger på SaaS-modellen där man löser ett problem och 
skapar värde för slutkunden.

Cybersäkerhetsmarknaden är en otroligt hypad marknad men 
också en flexibel och rörlig värld som kan se ut på ett sätt idag 
och ett annat i morgon. Detta inspirerar och motiverar mig.

JS Security är ett utvecklingsbolag som har identifierat och 
utvecklar en kärnprodukt som löser ett problem för företag 
där de är som mest sårbara för en cyberattack. Lösningen är 
paketerad och konceptualiserad på ett sätt som möjliggör för 
oss att bygga vidare och ta fram ytterligare SaaS-orienterade 
cybersäkerhetsprodukter som på ett unikt sätt kan lösa 
problem för företag, myndigheter och privatpersoner.  

Det är viktigt att man förstår skillnaden mellan olika cyber-
attacker men också vad målet med en attack är. I många fall 
skyddar man hela bolagets infrastruktur men “glömmer” att 
skydda de delar som gör ett företag sårbart. Det är där JS 
Securitys produkter ska placeras. Vi vill skydda bolaget där det 
gör som mest ont att bli utsatt för en attack eller ett intrång, 
där data-“objekten” lagras och behöver skyddas. 

JS Security har stora visioner som vi av utvecklings skäl, 
valt att dela upp i mindre produkter. Dessa produkter 
bygger på kärnan i vår verksamhet, det decentraliserade 
informationsskyddet. Detta möjliggör en aktiv integration 
mellan JS Security och vårt helägda dotterbolag StoneBeach. 

StoneBeach besitter en fantastisk kunskap inom informations-
säkerhet och har en väl inarbetad kundbas där JS produkter 
kan skapa konkreta värden inom en relativt snar framtid. 
Med detta sagt ser jag stora möjligheter till en accelererad 
försäljning genom vårt helägda dotterbolag, StoneBeach.

Som VD kommer jag ha en öppen policy gentemot våra 
investerare. Jag tycker det är viktigt att vi bygger en 
community runt JS Security där vi som bolag tillsammans med 
våra investerare ser och strävar mot den ultimata visionen - 
nämligen att Sverige skall ha världens säkraste cyberförsvar. 
Detta samtidigt som vi skapar stora värden för våra aktieägare.

Efter vårens företrädesemission har bolaget ekonomisk 
stabilitet. Vi har även gjort en intern omstrukturering och 

konverterat bolaget till ett renodlat SaaS-bolag. Detta gör att 
vi behöver färre utvecklare/konsulter och anställd personal än 
tidigare. 

Vi kommer fortsätta med både våra Block och BlockCast. 
Dessutom har bolaget lanserat en officiell Discord-kanal som 
riktar sig till investerare och andra intressenter. Vi kommer 
att bli mer interaktiva i vår kommunikation för att förmedla 
vår vision som inte bara är hållbar utan också lättförståelig 
för marknaden. Jag tror att vi på detta sätt kommer kunna 
attrahera och välkomna många nya investerare. 

Med detta sagt så välkomnar jag såväl våra gamla som nya 
investerare på JS Securitys 2.0 resa där transparens och 
positiv energi tillsammans med hårt arbete med tiden kommer 
göra bolaget till en stor aktör inom cybersäkerhet. 

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till de avgående 
styrelseledamöterna Christian Kronegård och Hans Orre samt 
vår tidigare tf VD Pontus Wilgodt för det arbete som har gjorts 
i bolaget under detta första år. JS Security är fortfarande 
bara i början av en mycket spännande resa. Jag tackar även 
både våra gamla och nya aktieägare för förtroendet att få ta 
JS Security till nästa nivå - att bygga ett starkt kommersiellt 
bolag.

Pierre Grönberg 
VD - JS Security Technologies 
Group AB 

VD har ordet
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Undertecknad har verkat som tillförordnad VD för JS Security 
i 12 månader. När jag klev in i rollen identifierade jag två 
områden som jag skulle fokusera på:
• Finansiering av bolaget
• Ge bolaget en struktur som möjliggör att kunna tillvarata 

den enorma potential som finns i de system som JS 
Security utvecklar.

Finansiering
Trots de mycket tuffa förutsättningar som rått på de finansiella 
marknaderna det senaste året har vi via en Almi-finansiering, 
brygglån och den just avslutade företrädesemissionen 
kunnat förse bolaget med tillräckligt med kapital för att 
utvecklingsarbetet skall kunnat ske på ett bra sätt. Under 
arbetet med finansieringen har jag haft stor hjälp av några av 
grundarna, framförallt Pierre Grönberg. 

Bolagets struktur
Jag har som tf VD upplevt det som ett problem att 
jag geografiskt suttit avskild från bolagets kontor och 

utvecklingsavdelning i Helsingborg. Jag blev därför oerhört 
glad och lättad när bolagets grundare Pierre Grönberg 
deklarerade att han kände att han var redo att kliva in som 
VD för JS Security. Pierres och mitt samarbete har under det 
gångna året fungerat utmärkt. Pierre är en person med unika 
kvalifikationer. Med det sagt lämnar jag med varm hand över 
VD-rollen till Pierre. 

Jag kommer från min roll som styrelseledamot och ägare 
fortsätta stötta Pierre och bolaget allt vad jag förmår. JS 
Security ligger mig oerhört varmt om hjärtat. 

Pontus Wilgodt 
Head of Funding & Investment - JS 
Security Technologies Group AB

Tf VD lämnar över
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JS Securitys företrädesmission i Juni 2022

Trots mycket tuffa förutsättningar på de finansiella 
marknaderna lyckades JS Security i Juni genomföra en 
företrädesemission. Det var en period av mycket intensivt 
arbete och bolaget vill tacka alla investerare - partners och 
medarbetare som var inblandade i arbetet och gjort det möjligt 
att ro emissionen i hamn.

Sammanfattning av villkoren & ufall
För varje befintlig innehavd aktie vid avstämningsdagen den 
9 juni 2022 erhölls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) 
teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny aktie till en 
teckningskurs om 1,3 kronor per aktie.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 
28 juni 2022 och sammanställningen visade att 1 581 260 
aktier, motsvarande cirka 23 procent, tecknades med stöd av 
teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget anmälningar om teckning 
av ytterligare 1 726 598 aktier utan stöd av teckningsrätter, 
motsvarande cirka 25 procent för en total teckning om 
cirka 48 procent med och utan stöd av teckningsrätter. 
Därmed tilldelades emissionsgarantierna cirka 37 procent 
av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen var således 
sammanlagt tecknad till 85 procent och JS Security tillfördes 

cirka 7 613 931 kronor före emissionskostnader.
Övergripande om bolagets ekonomi
Företrädesemissionen har ekonomiskt stärkt bolaget i 
grunden. Vi fick möjligheter att kvitta skulder, betala tillbaka 
lån, betala leverantörsskulder samt effektivisera bolagets 
ekonomihantering. 

Tillsammans med vår nya redovisningsbyrå INEA har bolagets 
styrelse gjort en strategisk planering för hur användningen av 
bolagets likvider ska effektiviseras. 
Då bolaget har flera högintressanta utvecklingsprojekt i vår 
pipeline utvärderar vi löpande olika finansieringsförslag för att 
ha möjlighet att genomföra dessa projekt.

För att ytterligare stärka bolaget har vi ingått ett strategiskt 
partnerskap med Gartner Group. Partnerskapet sträcker sig 
över en period på 2 år och syftar till att driva och utveckla 
bolagets försäljning och tillväxt.



06

JS Security inleder samarbete med Gartner Group
JS Security har inlett ett samarbete med Gartner Group 
(“Gartner”). Målsättningen med samarbetet är att Gartner skall 
bistå JS Security vid paketeringen och positioneringen av 
bolagets produkter - både internt och externt. Vi tror att detta 
är ett bra sätt att effektivisera försäljningsprocessen och ta 
bolagets produkter ut till marknaden.

Samarbetet kommer erbjuda direktkontakt med stora aktörer 
och en indirekt försäljningskanal till företag som har behov av 
JS Securitys produkter. 

Gartner hjälper oss också i arbetet med att samla in den 
kunskap vi behöver om vår marknad för att säkerställa att vi 
tänker rätt i vårt framtida utvecklingsarbete.

Samarbetet med Gartner kommer även möjliggöra 
direktkontakt med Analytiker som har jobbat inom 
produktutveckling, marknadsföring och försäljning på företag 
som AWS, Google Dell, IBM, NetApp och många fler.
JS Security kommer ha full tillgång till analytiker hos Gartner 
som kommer vara dedikerade åt oss. 

Analytiker som en tjänst: Hur Gartner hjälper Teknikleverantörer

Produktstrategi & Lansering

Kundförvärv

Företagsledning

Fö
re

ta
gs

ut
ve

ck
lin

g

Gartner Prioritetsnavigerare™
för JS Security

Market Research
Determine market 
attractiveness, needs 
and whitespace

Competitive Intelli-
gence
Build capabilities to 
Develop competitive 
intelligence capabil-
ities, identify gaps in 
competitor solutions

Product Strategy
Develop a compelling 
product/solution strat-
egy and roadmap

Pricing & Packaging
Create and refine 
licensing pricing and 
packaging options

Product Launch
Develop and refine re-
peatable and scalable 
launch practices

Segmentation & 
Positioning
Prioritize segments 
and define ideal 
customer profiles and 
personas

Messaging & Story-
telling
Create messaging and 
stories that resonate 
with buyers

Awareness & Demand 
Generation
Develop content strat-
egy and calls to action 
to drive new customer 
acquisition

Sales Effectiveness
Develop and evolve 
sales strategies, 
processes and en-
ablement

Partner & Channel 
Strategies
Build programs to 
recruit, manage and 
enable partners

Influencer engage-
ment
Develop and refine 
strategies to evange-
lize influencers

Customer Retention & 
Growth
Leverage customer 
success best practices 
to retain and grow 
accounts

Customer References 
& Advocacy
Build and cultivate 
customer references 
and advocates

Managing Culture
Design employee core 
values and policies, 
and improve employee 
experience

Key Performance 
Indicators
Build capabilities to 
recruit, train, manage 
performance, develop 
competencies, set 
goals and compensate

Attract & Retain 
Talent
Build capabilities to 
recruit, train, manage 
performance, develop 
competencies, set 
goals and compensate

Cost Management
Identify ways to 
manage cost to drive 
forward corporate 
financial goals

Exit Strategies
Evaluate and prepare 
for funding, M&A, IPO 
and other exit option

Business Models & 
Ecosystems
Develop corporate 
strategy, build and 
participate in ecosys-
tems to drive growth

Market Expansion
Identify and execute 
expansion to adjacent, 
vertical and geograph-
ic markets

Markerat i grönt är de fokusområden som JS Security och 
Gartner har identifierat kommande 6 månader som ingår i en 
större "GTM" (Go to market strategi) där fokusområden är på 
segmentering och paketering samt accelererad införsäljning 

av bolagets tjänster och produkter
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Gartners arbetsmodell går ut på att analytikerna har 
direktkontakt med potentiella kunder och hjälper till att 
utvärdera leverantörer av "Enterprise Backup and Recovery 
Software". Man hjälper sedan sin uppdragsgivare att välja den 
mest lämpade lösningen, paketeringen och positioneringen. 

Gartner kommer även hjälpa JS Security med att bli synliga och 
ge ökad trovärdighet samt skapa efterfrågan på JS Securitys 
produkter hos Gartners slutanvändarkunder.

Den ultimata målsättningen är att bli en del av materialet som 

Gartner presenterar och rekommenderar till sina kunder - detta 
tror vi inom en snar framtid kan vara en realitet. 

JS Security kommer uppdatera löpande kring arbetet med 
Gartner. 

Gartner statistik

Synlighet & Trovärdighet

Marknadsinsikt

Go-to-Market

20%
Leverantörer som säljer teknik/tjänster

Skapa medvetenhet, efterfrågan, utbilda dina 
köpare och påverka marknaden

Avslöja kritiska marknadsmöjligheter, slå 
konkurrenterna och utveckla övertygande 
produkter

Generera fler leads, förkorta försäljningscykler, 
öka vinstfrekvensen och erhåll marknadsandelar 
i snabb takt

Val av teknik

Val av leverantör

80%
Företag som upphandlar teknik

Välj teknik att investera i och förväntad ROI

Utvärdera leverantörer, granska offertförslag och 
välj den leverantör som bäst passar behoven

91 000+ 2 500+ 96%+

$4.7B

Företag som 
upphandlar 
teknik

Analytiker Retention
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Helägda Dotterbolag
JS Security Technologies Group AB äger Stonebeach 
AB och JS Security Technologies AB enligt nedan 
organisationsschema

Medarbetare
Medelantalet FTE (Full Time Employee), inklusive konsulter, 
under första kvartalet uppgick till 6. FTE vid utgången av andra 
kvartalet uppgick till 3 (3).

Medelantalet FTE i Stonebeach AB, inklusive konsulter, under 
första kvartalet uppgick till 4. Antalet FTE vid utgången av 
andra kvartalet uppgick till 4. 

Väsentliga händelser under kvartalet
• Genomförande av en företrädesemission som tillför 

bolaget 7 613 931 kronor före emissionskostnader.
• Tillsättande av nya styrelseledamöter med, för bolaget, 

strategiska kompetenser.
• Bolagets grundare Pierre Grönberg tillträder som 

permanent VD för att strategiskt utveckla bolaget och öka 
bolagets försäljning.

• Ingående av partneravtal med Gartner Group för att 
accelerera marknadsstrategier inom försäljning. 

• StoneBeach har under kvartalet utvecklats mycket bra 
med intressanta dialoger tillsammans med existerande 
och nya kunder. StoneBeach och JS Security har också 
under kvartalet påbörjat en mer aktiv integration mellan 
bolagen där kunskapsdelningen har varit otroligt viktigt 
för att stärka båda bolag men också för att bli mer 
sammansvetsade och driva bolagets vision framåt.

Väsentliga händelser efter kvartalet
• JS Security öppnar ny kommunikationskanal för 

investerare och intressenter för att på ett smidigt sätt 
kommunicera och publicera information för att nå en ny 
målgrupp av investerare och intressenter.

• JS Security och StoneBeach har påbörjat en aktiv 
integration mellan bolagen. Syftet med detta arbete 
är att ta fram en gemensam produkt som kan säljas till 
StoneBeach befintliga kunder.

• Tillsammans med Gartner Group skapat en ”GTM” (Go-
to-market strategi) där fokusområden är segmentering 
och paketering samt accelererad införsäljning av bolagets 
produkter och tjänster.

• Parallet med ovanstående arbeten med StoneBeach och 
Gartner Group har även ett antal mindre kunddialoger 
påbörjats. Flera av dessa kommer leda till affärsavslut 
inom kort.

Risker och osäkerheter
JS Security Technologies Group AB står inför en del risker och 
osäkerheter som kan komma att direkt eller indirekt påverka 
bolagets verksamhet. Dessa osäkerheter inkluderar bland 
annat regulatoriska risker kopplade till förändringar i regler och
lagar i olika länder gällande informationssäkerhet, GDPR och 
CLOUD Act samt möjligheter att marknadsnotera bolagets 
kryptovaluta JSTX. 

Kriget i Ukraina har även ökat riskbilden i den globala 
ekonomin samt skapat stor volatilitet på världens 
finansmarknader. Detta kan komma att påverka JS Security 
Technologies Group AB trots att koncernen inte bedriver 
verksamhet i eller har exponering mot Ukraina, Ryssland eller 
Belarus. JS Security Technologies Group AB följer utvecklingen 
noggrant. 

JS Security har också uppmärksammat att ett utav bolagets 
projekt med namn Apex Storage använder samma namn som 
Dell Technologies lagrings produkt Apex Storage. Detta har 
uppmärksammats genom vårt arbete tillsammans med Gartner. 
Införsäljning på marknaden kan försämras vid användande 
av ett snarlikt namn. Vi har bedömt att vi inte begår några 
varumärkesintrång och jobbar just nu på att identifiera ett 
strategiskt namnbyte för att fortsätta med vår strategi.

Stonebeach AB står inför en del risker och osäkerheter 
som kan komma att direkt eller indirekt påverka bolagets 
verksamhet. Stonebeach AB jobbar aktivt med existerande 
kunder där bolagets största kund tar upp 90% av bolagets 
kapacitet i form av timmar och anställda. En risk blir att 
bolagets största kund står för 90% av omsättningen där man 
endast skriver 1-2 års avtal åt gången.

Övrig information

JS Security Technologies Group AB

JS Security 
Technologies AB Stonebeach AB
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Framåtblickande uttalanden
Denna delårsrapport innehåller uttalanden rörande bland 
annat JS Security Technologies Group ABs finansiella situation 
och lönsamhet liksom uttalanden om tillväxt och långsiktig 
marknadspotential som kan vara framåtblickande. JS Security 
Technologies Group AB anser att förväntningarna som 
återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden bygger på 
rimliga antaganden. Framåtblickande uttalanden innefattar 
emellertid risker och osäkerhetsfaktorer och de faktiska 
resultaten eller följderna kan skilja sig avsevärt från dem som 
framförts. Utöver vad som krävs enligt gällande lagstiftning 
gäller framåtblickande uttalanden endast den dag de framförs 
och JS Security Technologies Group AB åtar sig inte att 
uppdatera några av dem mot bakgrund av ny information eller 
framtida händelser.

Avskrivningar 
Under andra kvartalet 2022 har avskrivningar av inventarier 
och goodwill enligt plan uppgått till 350 443 SEK för 
koncernen, vilket belastar resultaträkningen.

Offentliggörande
Denna information är sådan som JS Security Technologies 
Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande 
onsdag 25 Augusti 2022, kl. 08:00.

Finansiell kalender
Delårsrapport kvartal 3 (Q3): 2022-11-17
Bokslutskommuniké 2022: 2023-02-23

Transaktioner med närstående
Under andra kvartalet har inga transaktioner ägt rum med 
närstående.

Granskning
Denna rapport har endast granskats av styrelse och bolagets 
redovisningsbyrå. 
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Flerårsöversikt koncernen

Flerårsöversikt modern

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

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

3,7
-4,3
16,9

68,1%
-0,63

0,2
-3,7
20,0

74,4%

0,5
-1,6
10,6

68,6%
-0,26

0,1
-1,2
8,0

98,8%

0,0
-0,1
1,8

87,6%
-0,17

0,0
0,0
1,6

99,8%

4,2
-4,4
6,0

74,0%
-0,70

0,5
-2,1
7,2

97,2%

2022-01-01
2022-06-30

2022-01-01
2022-06-30

2021-01-01
2021-06-30

2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2021-01-01
2021-12-31

2021-01-01
2021-12-31
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Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar inventrarier & goodwill
Övriga rörelsekostnader

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Resultat per aktie

1 089  750
795 498

2 997

1 888 244

0
-3 510 146*
-1 033 013

-350 443
-23 922

-4 917 524

-3 029 279

-161 271

-161 271

- 3 190 550

0

-3 190 550

-0,46

2022-04-01
2022-06-30

185 970
0

1 260

187 230

-15 294
-1 243 068

-231 624
-106 443

-23 926

-1 620 355

-1 433 126

-19 389

-19 389

-1 452 515

0

-1 452 515

-0,23

2021-04-01
2021-06-30

2 164 664 
1 556 248

6 027

3 726 938

0
-5 323 286
-1 839 657

-660 446
-23 944

-7 847 333

-4 120 395

-198 850

-198 850

-4 319 245

0

-4  319 245

-0,63

2022-01-01
2022-06-30

185 470 
364 000

0

549 470

-16 305
-1 730 793

-231 624
-167 281

0

-2 146 003

-1 596 533

-33 701

-33 701

-1 630 234

0

-1 630 234

-0,26

2021-01-01
2021-06-30

-500
4 221 469

0

4 220 969

-23 054
-7 073 920

-921 070
-587 775

-11 118

-8 616 937

-4 395 968

-34 362

-34 362

-4 430 330

0

-4 430 330

-0,70

2021-01-01
2021-12-31

Koncernens resultaträkning i sammandrag

* Övriga externa kostnade är till stor del en konsoliderad uträkning av kostnader. I den uträkningen ligger emissionskostnader som uppgår till ca 2,5 Mkr
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Plattform

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Koncernens balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Kortfrisitga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 128 957
5  990 660

9 119 617

9 119 617

480 766
464 508

6 563 725
7 508 999

272 125
7 781 124

16 900 741

2022-06-30

689 044
5  990 660
21 942 917

-17 107 568
11 515 053

6 180
6 180

1  326 704
2 014 632
2 038 172

5 379 508

16 900 741

2022-06-30

0
2 312 995
2 312 995

2 312 995

232 462
516 953
415 093

1 164 508

3 985 865
5 150 373

7 463  368

2021-06-30

663 333
2 312 995

10 330 876
-6 038 089

7 269 115

0
0

127 335
4 362

62 556
194 253

7 463 368

2021-06-30

0
5 094 858
5 094 858

5 094 858

0
670 043
211 184

881 227

61 926
943 153

6 038 011

2021-12-31

633 333
5 094 858

10 360 876
-11 620 048

4 469 019

0
0

1 359 749
32 689

176 554
1 568 992

6 038 011

2021-12-31

Koncernens balansräkning i sammandrag
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Nettoomsättning

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar inventarier & goodwill

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Resultat per aktie

-1

-1

-2 812 522
-74 424

-170 670

-3 057 616

-3 057 617

-151 723

-151 723

-3 209 340

0

-3 209 340

-0,47

2022-04-01
2022-06-30

123 000

123 000

-1 042 792
-196 896

0

-1 239 688

-1 116 688

-19  389

-19 389

-1 136 077

0

-1 136 077

-0,18

2021-04-01
2021-06-30

185 000

185 000

-3 177 434
-283 366
-284 450

-3 745 250

-3 560 251

-187 579

-187 570

-3 747 821

0

-3 747 821

-0,54

2022-01-01
2022-06-30

123 000

123 000

- 1 730 793
-196 869

-0

-1 927 662

-1 804 662

-33 701

-33 701

-1 838 363

0

-1 838 363

-0,19

2021-01-01
2021-06-30

488 000

 488 000

-1 856 742
-719 102

0

-2 575 844

-2 087 844

-33 995

-33 995

-2 121 839

0

-2 121 839

-0,34

2021-01-01
2021-12-31

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fordringar för tecknat ej inbetalt aktiekapital

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Moderföretagets balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 044 710

7 535 550
13 580 260

13 580 260

6 109 217
182 753
127 351

6 419 321

6 519
6 425 841

20 006 101

2022-06-30

689 044
5 856 870
6 545 914

14 508 347
-2 427 333
-3 747 876
8 333 139

14 879 052

1 021 821
0

2 233 964
1 871 263

5 127 049

20 006 101

2022-06-30

0

1 500 000
1 500 000

1 500 000

1 954 750
337 299
365 166

2 657 215

3 874 657
6 531 872

8 031 872

2021-06-30

663 333
0

663 333

8 776 996
-305 494

-1 198 870
7 272 632
7 935 965

9 807
0

23 554
62 556
95 917

8 031 872

2021-06-30

0

2 620 000
2 620 000

2 620 000

4 342 967
23 372
187 717

4 554 056

40 619
4 594 675

7 214 675

2021-12-31

633 333
0

633 333

8 806 996
-305 494

-2 121 839
6 379 663
7 012 996

20 799
0

29 326
151 554

201 679

7 214 675

2021-12-31

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
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Nyckeltal

Bruttoresultat

Bruttomarginal

EBITDA

Jämförelsestörande poster

Justerad EBITDA

Justerad EBITDA marginal

Nettoomsättning minus inköp av 
kryptovaluta och andra avgifter.

Bruttoresultatet i förhållande till 
nettoomsättning

EBITDA är resultat före finansiella 
intäkter och kostnader, skatter, 
avskrivningar. (Earnings Before Interest, 
Tax, Depreciation and Amortisation).

Jämförelsestörande poster avser 
materiella poster och händelser som 
saknar tydliga samband med ordinarie 
verksamhet och bedöms vara av 
engångskaraktär.

EBITDA exklusive jämförelsestörande 
poster.

Justerad EBITDA i förhållande till 
nettoomsättningen.

Nyckeltalet används för att mäta 
bolagets förmåga att ta betalt för sina 
produkter.

Måttet är en indikation på bolagets 
intjäningsförmåga i förhållande till 
nettoomsättningen.

Måttet används för att mäta resultatet 
från den löpande verksamheten 
exklusive av- och nedskrivningar.

Posten exluderades i beräkningen av 
justerad EBITDA.

Särredovisning av jämförelsestörande 
poster tydliggör utvecklingen i den 
underliggande verksamheten.

Måttet används för att mäta 
verksamhetens underliggande 
resultatutveckling över tid och på 
jämförbar basis.

Måttet används för att mäta 
avkastningen från den löpande 
verksamheten exklusive av- och 
nedskrivningar samt jämförelsestörande 
poster i förhållande till 
nettoomsättningen.

Definition Motivering
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Kontakt

Pierre Grönberg
VD - JS Security Technologies Group AB (publ)
E-post: pierre@jssecurity.tech

Pontus Wilgodt
Head of Funding & Investment
E-post: info@jssecurity.tech

Christopher Ramstedt
Investor Relations secretary
E-post: ir@jssecurity.tech

Kontakt StoneBeach

Mårten Bergsten
VD Stonebeach AB
E-post: marten.bergsten@stonebeach.se
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