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Koncernsammanfattning av JS Security Technologies Group AB
Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 908 Tkr (0) och avsåg i huvudsak 
konsultförsäljning. Övriga rörelseintäkter uppgick under tredje kvartalet till 399 Tkr (1 631). 

Rörelseresultatet i moderbolaget under tredje kvartalet uppgick till 400 Tkr (200). 
Periodens resultat för modern under tredje kvartalet uppgick till -1 188 Tkr (-487).

Kvartal tre (Q3), juli 2022 – september 2022 i sammandrag 

• Nettoomsättningen uppgick till 908 Tkr (0).
• Justerad EBITDA uppgick till -1 261 Tkr (-1 144).
• Rörelseresultatet uppgick till -1 793 Tkr (-1 315).
• Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,21).

Händelser under perioden juli 2022 – september 2022
• JS Security genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade 

företrädesemissionen
• Fortsatt arbete med JS Securitys "Go-to-Market"-strategi tillsammans med Gartner 

Group. Fokusområdena i strategin är segmentering och paketering, samt accelererad 
införsäljning av koncernens produkter och tjänster. Genom detta, har vi, tillsammans 
med StoneBeach inlett flertalet mindre kunddialoger som vi ser kommer leda till 
affärsavslut inom kort.

• JS Securitys styrelseordförande har förvärvat aktier.
• Ett nytt lagringskoncept föds ur samarbete mellan JS Security och StoneBeach.

Händelser efter perioden juli 2022 – september 2022
• Undertecknat två sekretessavtal med två olika intressenter för att säkert kunna 

fördjupa dialogerna kring implementation av de tekniska bitarna.
• Vi implementerar just nu en fullskalig APEX "objektlagringsversion" hos StoneBeach.
• JS Security erhåller order om cirka 260 TSEK. Orden avser JS Securitys "Saas"-

tjänster och lösningar. 

https://discord.com/invite/CUc7bmmaaX

Nettoomsättning Q3 
Juli - September 2022

Rörelsens intäkter 
Januari - September 2022

908

5 034

Tkr

Tkr

Kvartalsrapport  - Q3 - 2022
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Flerårsöversikt koncernen

Totala intäkter (msek)

Resultat efter finansiella poster (msek)

Balansomslutning (msek)

Soliditet (%)

Resultat per aktie

Flerårsöversikt modern

Totala intäkter (msek)

Resultat efter finansiella poster (msek)

Balansomslutning (msek)

Soliditet (%)

2,2

-2,9

6,3

94,9%

-0,47

5,0

-6,2

10,9

87,8%

-0,49

1,6

-1,3

6,3

94,9%

-0,21

0,0

-0,5

7,7

97,4%

0,0

-1,7

7,7

97,4%

0,5

-2,1

7,2

97,2%

1,3

-1,8

10,9

87,8%

-0,14

0,4

-1,2

15,9

90,2%

0,0

-4,8

15,9

90,2%

4,2

-4,4

6,0

74,0%

-0,70

jan - sep
2021

jan - sep
2021

jan - sep
2022

jan - sep
2022

juli - sep
2022

juli - sep
2022

juli - sep
2021

juli - sep
2021

Tredje kvartalet Helår

jan - dec
2021

jan - dec
2021

Ackumulerat sep

Finansiellt sammandrag

Kort om JS Security
JS Security bildades 2019. Bolaget har spetskunskap 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. 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 riktad mot 
datacenter och större företag med egna system och egen serverlagring. Anolyx syftar till att ge en stabil och säker decentraliserad 
lagringsinfrastruktur som kommer vara marknadens säkraste.

I november 2021 förvärvades datalagringsföretaget StoneBeach. StoneBeach har lång och gedigen erfarenhet inom 
informationssäkerhet och har en väl inarbetad kundbas. JS 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.



03

Ännu ett kvartal har gått och arbetet med JS Security 
fortsätter. 

I min roll som VD lägger jag stor vikt vid transparens och 
tydlighet gentemot våra aktieägare. Jag anser att det är viktigt 
att vi bygger ett ”community” runt JS Security, där vi som 
bolag tillsammans med våra aktieägare, gemensamt strävar 
mot vår ultimata vision - att Sverige skall ha världens säkraste 
cyberförsvar. Detta är något som jag bär med mig varje dag i 
mitt arbete som VD för JS Security.

Under det tredje kvartalet har vi satt en strategi tillsammans 
med Gartner, där vi analyserar våra produkter utifrån paketering 
och kommersialisering. Detta för att hantera de olika stegen i 
vår ‘’Go-to-Market’’-strategi på det mest effektiva sättet.

Arbetet tillsammans med Gartner medför att diverse milstolpar 
behöver nås innan den fullskaliga produktlanseringen kan 
genomföras. I detta arbetet ingår fortsatt paketering samt 
konkretisering av vårt erbjudande och varumärke, som mynnar 
ut i marknadspositionering med ‘’storytelling’’. 

Beträffande storytelling börjar vi aktivera innehåll och 
marknadsföring i en storre omfattning. Detta skapar ‘’Awareness 
and Demand Generation”, vilket i sin tur leder till en effektiv 
säljprocess. Vi har även efter kvartalet kontrakterat ett 
säljföretag med inriktning på tekniska SaaS-lösningar. Detta 
företag hjälper oss med prospektering samt kontakt med 
intresserade företag.

Försäljning av SaaS-lösningar är inte densamma som 

traditionellt sälj, utan säljet kräver att man uppfyller ett 
spectrum av fyra olika kategorier:  “Strategy & Deployment, 
Customer Acquisition, Business Performance & Corporate 
Development”. 

Jag är mycket positiv till den utveckling som JS Security har 
gjort under det senaste kvartalet, i jämförelse med föregående, 
där ekonmin varit högt belastad med bl.a. kostnader samt 
brygglån i samband med den tidigare emissionen.  
 
Om vi jämför Q2- och Q3-rapporterna så ser vi minskade 
kostander och lån, samt en effektivare burnrate på koncernnivå.

Detta har gjort bolaget till stor del skuldfritt, vilket är en stor 
milstolpe som kommer hjälpa oss att sätta en grund inför 
framtiden. 

Med detta sagt är JS Security på en fortsatt spännande resa. 
Ledning och styrelsen har tydliga mål framåt som vi hoppas ska 
ge ett positivt resultat inom kort.. 

Avslutningsvis vill jag hälsa våra nya aktieägare välkomna 
och samtidigt tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt 
förtroende! 

Pierre Grönberg
VD - JS Security Technologies 
Group AB

VD har ordet
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Hampus Jansson, Business Developer hos JS Security 
uppdaterar kring arbete med Gartner Group och 
framtiden kopplat till försäljning

Genomfört arbete
Större delen av arbetet har handlat om att ta fram JS Securitys 
‘’Go-to-Market’’-strategi, men vi har också hunnit med att titta 
på marknadssegmentering och marknadsanalys. Detta för att 
kunna rikta våra framtida kampanjer mot så rätt målgrupp som 
möjligt. Det innebär således att vi optimerar möjligheterna 
ytterligare att konvertera leads till konkreta affärsavslut. 
Mycket av förarbetet har gått ut på att förtydliga och spetsa 
till argumenten för den kundnytta och det värde vi skapar. Vi 
har dessutom hittat vår “kundnisch” och vidare identifierat 
vilka som är de mest optimala företagskunderna vi skall rikta 
oss mot. Dessa idéer och tankar har löpande stämts av med 
analytiker på Gartner. Arbetet har hjälpt oss att definiera hur 
vår storytelling skall se ut samt vilka ämnen vi ytterligare skall 
beröra i våra texter.

Påbörjat arbete
Nästa fas i arbetet med Gartner är att identifiera och definiera 
vilka typer av befattningshavare vi skall inrikta in oss mot. 
Detta med syftet att lättare kunna positionera vårt “säljarbete” 
och veta vart vi skall lägga upp vår information kopplat till vår 
storytelling för att det ska nå ut till rätt personer. Detta ökar i 
sin tur våra möjligheter att ingå avtal med potentiella partners 
och kunder. När arbete är slutfört, presenterar vi vår färdig 
‘’Go-to-Market’’-strategi tillsammans med Gartner.

Framtid
Vad ser vi för möjligheter?
Under Gartnerarbetets gång, har vi sett ett stort intresse för 
vår produkt hos många av Gartners analytiker. Detta inom flera 
olika marknadsområden. De följer nu vårt arbete i detalj.

Nedan följer en kortare sammanfattning över de områden där vi 
har sett störst intresse:

SaaS med inbyggd compliance för GDPR
En av de slutprodukter som JS Security kommer ta fram är 
en “Security-as-a-Service”-plattform med komplett GDPR-
kompabilitet, d.v.s. en ‘’plug-and-play’’-lösning som är helt 
anpassad för GDPR - från början till slut. Kunden behöver inte 
göra några ytterligare anpassningar, utan enbart installera vår 
tjänst.

Denna tjänst är mycket skalbar då det är en anpassningsbar 
molntjänst. Detta förenklar i sin tur processen vid ett ökat 

lagringsutrymme hos kunden. Mervärdet för kunden är ett 
markant lägre “Total Cost of Ownership” då kunden inte 
behöver anlita ytterligare tekniker för att undehålla eller skydda 
sin lösning. Kunden behöver inte heller anlita GDPR-specialister 
för att säkerställa efterföljandet av europeiska lagar.

Data management inom sektorn för digitala signaturer
Marknaden för digitala signaturer är i sig inte så flexibel. Ofta 
används uttrycket “om det inte brinner, berhöver det inte 
åtgärdas’’. Möjligheterna vi ser här är beträffande hur den 
underliggande datan hanteras. Intresset från kunderna inom 
e-signing är bl.a. vår ‘’fildelare’’ samt krypteringen av filerna 
när de förs över till vårt nätverk. Möjligheten att säkra upp filer 
innan de signerats för vi just nu dialog om med ett antal större 
svenska aktörer.

Datasäkerhet
Inom just datasäkerhet är hela marknaden intressant. När vår 
slutgiltiga produkt är färdig, kommer den att vara det bästa 
valet för kunder som är i behov av säker datalagring.

Summering
Vi befinner oss i en fas där vi är närmare flera och större 
kundavtal än vad vid någonsin varit. Samtidigt har vi vassare 
argument för varför JS Security har ett starkt erbjudande kring 
TOC (Total cost of ownership) - alltså varför våra kunder skall 
välja JS Security.

Jag har den senaste tiden pratat väldigt mycket med Gartner 
och deras analytiker angående hur vi ska presentera och 
paketera våra produkter. Genom arbetet har jag lärt mig mycket 
samt fått insikt i vilka processer vi skall lägga fokus på. När vår 
‘’Go-to-Market’’-strategi är klar har vi definitivt möjligheten att 
skala upp ordentligt.

Hampus Jansson 
Business Developer - JS Security 
Technologies Group AB



05

JS Securitys produkt: APEX

Ett smartare tillvägagångssätt för arkivlagring

Kompatibilitet
S3-kompatibla ‘’buckets’’ gör att du kan skräddarsy och enkelt komma åt din 
arkiverade data oavsett om det är inför en revision, eller annan anledning.

Du kan kombinera och integrera APEX med alla olika typer av lagringstjänster 
tack vare dess S3-kompatibilitet. Detta leder i sin tur att du kan säkra ditt 
befintliga lagringsnätverk ytterligare, utan behov av omfattande installationer 
och internutbildning.

APEX är en ‘’plug-and-play’’-lösning som syftar till att göra våra digitala liv 
enklare och mycket säkrare.

Alltid aktiv data
APEX ger dig vidare möjligheterna att kategorisera data i tre olika typer, 
beroende på hur ofta du behöver åtkomst till den.

Aktiv data - Data som lagras med direktåtkomst, som är synlig för 
operativsystemet eller applikationen som skapade den och är omedelbart 
tillgänglig för företagets användare. Detta är data används regelbundet och 
säkerhetskopieras ofta.

Arkiverad data - Data som är för värdefull för att kassera, men som sällan 
används.

Inaktiv data - Data som sannolikt inte kommer att användas igen, men som 
måste sparas enligt diverse överensstämmelser och lagar, samt juridiska, 
regulatoriska eller andra affärsskäl.

Arkivering
IT-avdelningar arkiverar vanligtvis data som deras företag sällan använder 
för att minska kostnaderna. Detta som kallas ‘’kall’’-lagring, fungerar 
således som en strategi för kostnadskontroll. Inom området ‘’big data’’, 
håller begreppet på att försvinna. Även arkiverad data kan bli "varm" och 
ge värdefulla insikter i ditt företag. Företag kallar detta för ett  "aktivt arkiv". 
Aktiv arkivering kräver en ‘’het’’ lagringslösning. 

Tack vare APEX, kan din kalla och varma data lagras till samma låga pris. När 
den behövs, kan datan hämtas med branschledande prestanda.
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AES-256-kryptering: Kraftfull 
krypteringsmotor krypterar alla 
skapade filer innan de distribueras till 
vårt nätverk hjälper till att säkerställa 
att dina data inte äventyras eller 
redigeras av utomstående.

Fildelning: Varje bit data som du 
laddar upp till vårt nätverk bryts först 
upp i mindre bitar och krypteras sedan 
och distribueras till vårt nätverk och 
gör det möjligt att lagra data på ett 
effektivt och säkert sätt.

En ny version av S3: S3 är allmänt 
antagen i många affärsvertikaler på 
grund av dess enkla användning, 
med vår uppfattning får du också lagt 
till Web3-element för att ytterligare 
förbättra S3 såväl som med flera 
säkerhetsuppgraderingar som 
kryptering och filhärdning.

resurskrävande och nästintill omöjliga att genomföra. APEX bibehåller värdet 
av din data, för ditt företag - samtidigt som den gör datan värdelös för en 
angripade. Med APEX får du en ‘’web3’’-kombinerad och S3-kompatibel 
lagringslösning som sänker dina kostnader, samtidigt som den hjälper dig att 
säkra din datai ett ständigt ökande digitalt hotlandskap.

Vi eliminerar hotiblden med ransomware genom vår unika 
filuppdelningsprocess, kombinarat med vår filkryptering av militär standard. 
Lösningen placeras sedermera ovanpå vårt decentraliserade nätverk, vilket 
gör det nästintill omöjligt för en ransomware-angripare att penetrera och 
sedan låsa din data.

Eliminera risken att ditt företag utsätts för en 
ransomwareattack

Genom sin produkt APEX, erbjuder JS Security kunden den säkraste 
datalagringslösningen som dessutom hjälper dig att eliminera risken för 
ransomwareattacker. 

Ransomwareattacker drabbar företaget globalt var 11:e sekund.

Den genomsnittliga lösensumman som betalades i sviterna av en 
ransomwareattack uppgick till svindlande USD 570,000 under år 
2021 - jämfört med USD 312,000 år 2020. Vidare har vi noterat att den 
genomsnittliga utbetalningen under år 2020, var 171% högre än 2019. Detta 
belyser ytterligare hur lukrativt ransomware har blivit under de senaste åren.

APEX skyddar dig mot hot - idag och i framtiden. Tack vare vårt 
decentraliserade nätverk blir attackerna avsevärt mycket mer 
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Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering
Säkerhetskopiera dina filer på en säker plats som även garanteras dess 
återställning vid behov. 

Oavsett vilken din bransch är - är data kraften som driver den. Du kan inte 
bedriva affärer, hjälpa kunder eller få affärsinsikter från förlorad data. Med 
APEX, kan du lagra och snabbt återskapa säkerhetskopierad data samt 
programvara exakt när du behöver det, oavsett omständigheterna.

Molnlagring
Molnlagring gör din säkerhetskopierade data lättillgänglig och oändligt 
skalbar, samtidigt som du minskar kostnaderna för utrustning markant.

Äldre molntjänster som AWS, Microsoft Azure och Google Cloud Platform 
förblir kostsamma och komplicerade. De kräver att du tar reda på vilka filer 
som måste vara tillgängliga snabbt och vilka som kan tolerera att återskapas 
långsammare. Dessa måste du sedan placera i olika lagringsnivå. Lägre 
lagringsnivåer innebär längre tid att återskapa (ofta upp till 24 timmar). Så är 
inte fallet med APEX.
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Helägda dotterbolag
JS Security Technologies Group AB äger Stonbeach AB 
och JS Security Technologies AB enligt nedan 
organisationsschema

Medarbetare
Medelantalet sysselsatta, inklusive konsulter, under första 
kvartalet uppgick till 6. Antal sysselsatta vid utgången av tredje 
kvartalet uppgick till 3(3).

Risker och osäkerheter
JS Security Technologies Group AB står inför en del 
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, 
CLOUD Act och FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) 
samt möjligheter att vidare hitta en möjlig väg att utveckla och 
eventuellt marknadsnotera bolagets kryptovaluta JSTX.

Kriget i Ukraina har även ökat riskbilden i den globala ekonomin 
vilket kan påverka JS Security Technologies Group AB som 
noterat bolag i en aktiemarknad i rörelse. Detta trots att JS 
Security Technologies Group AB inte bedriver verksamhet i 
eller har exponering mot Ukraina, Ryssland eller Belarus. JS 
Security Technologies Group AB följer utvecklingen i regionen 
noggrant. I jämförelse med Q2-rapporten ser styrelsen och 
ledningen en lägre risk kopplat till kriget i Ukraina samt 
Bolagets fortsatta utveckling på den svenska aktiemarkanden. 

JS Security har vidare uppmärksammat att ett av Bolagets 
projekt - APEX Storage, har delvis samma namn som Dell
Technologies lagringsprodukt. Detta har uppmärksammats 
genom arbetet 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 med ett strategiskt namnbyte. Detta arbete 
pågår fortfarande inom koncernen och anses således fortsatt 
som en risk.

Stonebeach AB står inför en del risker som kan komma att 
direkt eller indirekt påverka hela koncernen. StoneBeach 
arbetar aktivt med existerande kunder, där engagemanget med 
deras största kund har ökat.

Ekonomiska upplysningar
Likvida medel i koncernen uppgick per den 30 September 
2022 till 259 Tkr (2 166). JS Security bedömer att nuvarande 
kassa kommer att hålla bolaget i drift till minst årets slut 2022.

Övriga externa kostnade under Q2 är till stor del en 
konsoliderad uträkning av kostnader. I den uträkningen ligger 
emissionskostnader som uppgår till ca 2,5 Mkr samt upptagna 
lån. I Q3 ser man en drastisk minskning av både kostnader och 
lån som har minskats, kvittats och betalats tillbaka.

Övrig information

JS Security Technologies Group AB

JS Security 
Technologies AB Stonebeach AB

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

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar inventarier & Goodwill

Övriga rörelsekostnader

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

0

-1 631 870

-936 096

-361 935

0

-2 929 902

-1 623 054

2022-07-01
2022-09-30

Koncernens balansräkning Q3

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar inventarier & Goodwill

Övriga rörelsekostnader

Rörelsens kostnader

Rörelseresultat

0

-3 510 146*

-1 033 013

-350 443

-23 922

-4 917 524

-3 029 279

2022-04-01
2022-06-30

Koncernens balansräkning Q2
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JS Security fick Februari 2022 ett innovationskopplat lån för 
ytterligare tillväxt. Detta lån har under Q3 klassificerat från ett 
kortsiktigt lån till ett långsiktigt lån. 

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 tredje kvartalet 2022 har avskrivningar av inventarier 
och goodwill enligt plan uppgått till 532 604 SEK för koncernen, 
vilket belastar resultaträkningen.

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2022: 2023-02-23

Transaktioner med närstående
Under det tredje kvartalet har inga transaktioner ägt rum med 
närstående.

Granskning
Denna rapport har endast granskats av styrelse och Bolagets 
redovisningsbyrå.

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 500 000

500 000

2022-09-30Koncernens balansräkning
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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 (%)

1,3
-1,8
10,9
87,8%
-0,14

0,4
-1,2
15,9
90,2%

2022-07-01
2022-09-30

2022-07-01
2022-09-30

1,6
-1,3
6,3

94,9%
-0,21

0,0
-0,5
7,7

97,4%

2021-07-01
2021-09-30

2021-07-01
2021-09-30

5,0
-6,2
10,9
87,8%
-0,49

0,0
-4,8
15,9
90,2%

2022-01-01
2022-09-30

2022-01-01
2022-09-30

4,2
-4,4
6,0

74,0%
-0,70

0,5
-2,1
7,2

97,2%

2021-01-01
2021-12-31

2021-01-01
2021-12-31

2,2
-2,9
6,3

94,9%
-0,47

0,0
-1,7
7,7

97,4%

2021-01-01
2021-09-30

2021-01-01
2021-09-30
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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

907 835
400 000
−987

1 306 848

0
−1 631 870
−936 096
−532 605

0

−3 100 572

−1 793 724

−22 773

−22 773

−1 816 496

0

−1 816 496

−0,14

2022-07-01
2022-09-30

0
1 631 013

0

1 631 013

−5 249
−2 419 159
−350 577
−170 781

0

−2 945 766

−1 314 753

−245

−245

−1 314 998

0

−1 314 998

−0,21

2021-07-01
2021-09-30

3 072 504
1 956 248
5 034

5 033 786

0
−6 955 101
−2 775 754
−1 306 831 
−23 944

−11 061 629

−6 027 843

−221 622

−221 622

−6 249 466

0

−6 249 466

−0,49

2022-01-01
2022-09-30

185 470
1 995 013

0

2 180 483

−21 554
−4 149 952
−582 201
−338 062

0

−5 091 769

−2 911 286

−33 946

−33 946

−2 945 232

0

−2 945 232

−47,00

2021-01-01
2021-09-30

−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
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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

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 958 287 
5 628 725
8 587 012

8 587 012

381 709
634 913
991 244

2 007 866

258 885
2 266 750

10 853 762

2022-09-30

1 274 731
5 628 725
20 163 205
-17 540 024
9 526 638

6 180
6 180

500 000
500 000

309 287
255 598
256 060
820 944

10 853 762

0 
3 118 113
3 118 113

3 118 113

232 462
480 311
277 466
990 239

2 165 565
3 155 804

6 273 917

2021-09-30

663 333
3 456 175
10 330 876
-8 496 267
5 954 117

0
0

0
0

120 680
84 245
114 875
319 800

6 273 917

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Koncernens balansräkning

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

0
0

1 359 749
32 689
176 554

1 568 992

6 038 011
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Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

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
400 000

400 001

-1 386 333
-182 183

-1 568 516

-1 168 515

-20 107

-20 107

-1 188 622

0

-1 188 622

-0,09

200 000
0

200 000

-418 173
-268 711

-686 884

-486 884

-211

-211

-487 095

0

-487 095

-0,08

400 000
0

400 000

-4 563 767
-465 550

-5 029 317

-4 629 317

-207 677

-207 677

-4 836 993

0

-4 836 993

-0,38

323 000
0

323 000

-1 509 473
-465 580

-1 975 053

-1 652 053

-33 922

-33 922

-1 685 975

0

-1 685 975

-0,27

488 000
0

488 000

-1 856 742
-719 102

-2 575 844

-2 087 844

-33 995

-33 995

-2 121 839

0

-2 121 839

-0,34

2022-07-01
2022-09-30

2021-07-01
2021-09-30

2022-01-01
2022-09-30

2021-01-01
2021-09-30

2021-01-01
2021-12-31

Moderföretagets resultaträkning
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TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Aktiverat arbete för egen räkning

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

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 820 000
7 820 000

7 820 000

400 000
400 000

6 479 563
606 596
486 639
7 572 798

118 415
8 091 213 

15 911 213

2022-09-30

1 274 731
18 711

1 293 441

20 144 495
-2 427 333
-4 651 992
13 065 170
14 358 611

500 000
500 000

237 879
0

572 301
242 423
1 052 602

15 911 213

1 570 000
1 570 000

1 570 000

0
0

3 684 750
27 778
277 466

3 989 994

2 090 100
6 080 094 

7 650 094

2021-09-30

663 333
0

663 333

8 776 996
-305 494
-1 685 975
6 785 527
7 448 860

0
0

57 033
0

29 326
114 875
201 234

7 650 094

2 620 000
2 620 000

2 620 000

0
0

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

0
0

20 799
0

29 326
151 554
201 679

7 214 675

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

Moderföretagets balansräkning
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Nyckeltal

EBITDA

Jämförelsestörande poster

Justerad EBITDA

Justerad EBITDA marginal

ROI

TCO

GTM

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.

Return of investment

Total cost of ownership

Go-to-Market

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.

Måttet används ofta för att beräkna och utvärdera en 
investering. För att beräkna ROI divideras vinsten från 
en investering med kostnaden för investeringen.

En beräkning utformad för att hjälpa människor att 
förstå och besluta mer informerade ekonomiska 
beslut. TCO tittar på de totala kostnaderna (inte 
bara inköpspriset) för en produkt, från köp till 
bortskaffande, inklusive förväntade kostnader som 
kan uppstå under produktens livstid.

Strategin definierar hur man lanserar en ny produkt 
eller går till en ny marknad. GTM-strategin definierar 
praktiskt hur det önskade målet ska nås.

Definition Motivering
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Kontakt

Pierre Grönberg
VD - JS Security 
E-post: pierre@jssecurity.tech

Christopher Ramstedt
Investor Relations-ansvarig - JS Security
E-post: ir@jssecurity.tech

Hampus Jansson
Business Developer - JS Security
E-post: hampus.jansson@jssecurity.tech

Kontakt StoneBeach

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