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Årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för JS Security Technologies Group AB avger härmed följande
årsredovisning och koncernredovisning.
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VD har ordet
Det pågår för närvarande en global pandemi av dataintrång – och vi har tagit fram ett vaccin!
Fjärde kvartalet 2021 blev en fantastisk avslutning på ett mycket bra år för JS Security.
Teamet i JS Security har under fjärde kvartalet lyckats färdigställa den utvecklingsplan (”Roadmap 1”) som
togs fram inför noteringen på Spotlight Stock Market i maj 2021. Utöver vad som skrevs i utvecklingsplanen
har även en rad andra tjänster, som vi tidigare inte räknat med att hinna klart, tagits fram. Detta gör att vi nu
kan ta in både testanvändare samt testnoder och presentera vår produkt.
Vårt system består för närvarande av hela 89 noder med en total lagringskapacitet som uppgår till 169 TB. Vi
har även ett 30-tal testkunder samt ett mindre antal betalande kunder som kör vårt system i skarp miljö. Det
är självklart vår förhoppning att flertalet testanvändare skall övergå till att bli betalande kunder efter
testperiodens slut.
Penetrationstester
JS Security har låtit det amerikanska cybersäkerhetsföretaget HackerOne, utföra omfattande
penetrationstester (d.v.s. ‘’dataintrångsförsök’’) på samtliga våra tjänster. Testerna avslutades den 20:e
December 2021. Enligt rapporten var både kod och infrastruktur säker. Rapporten visade på några mindre
säkerhetsbrister men inget allvarligt. Alla punkter är nu åtgärdade och pentestet avslutat.
Med resultatet från pentesterna kan vi nu gå ut och säga att vi har en testad portal och känna oss trygga med
att den kod vi skrivit håller hög internationell standard inom både säkerhet och informationshantering. Detta är
ett tydligt kvitto på Bolagets hårda arbete, innovativa tänkande och djupa tekniska kunskap
StoneBeach
Under Q4 fullföljde JS Security förvärvet av Stonebeach AB. Bolaget är mycket välskött och har lång
erfarenhet inom informationssäkerhet samt upparbetade kundkontakter som passar väl ihop med JS Security.
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Ambitionen med förvärvet, är att stärka koncernen med ytterligare spetskompetens, befintliga kunder inom
bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. StoneBeach består av 5 medarbetare med expertkompetens
inom dokument- och ärendehantering samt försäljning.
StoneBeach nettoomsättning under helåret 2021 uppgick till ca 6,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6
MSEK.
Slutligen
Vi arbetar vidare aktivt med kundbearbetning kopplat till vårt produktutbud. De restriktioner som följde i
spåren av pandemin resulterade i ett ökat distansarbete för många företag. Detta har inneburit en katalysator
för samhällets digitalisering, vilket drastiskt ökat antalet cyberrelaterade brott. Vi är väl positionerade på
marknaden för att dra nytta av detta.
Tyvärr kan vi alla även ju konstatera att det för närvarande pågår mycket elände där ute i stora världen. Det
finns dock inget i det här oroliga tiderna som talar emot att folk, både på kort och lång sikt, kommer vilja känna
trygghet i hur man lagrar sina filer/data - snarare tvärtom!
Med sin egenutvecklade produkt och underliggande teknologi har JS Security en unik möjlighet att uträtta
stora saker under 2022.

Pontus Wilgodt, tf VD
JS Security Technologies Group AB
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
JS Security Technologies Group AB är en svensk cybersäkerhetskoncern som utvecklar och säljer ITrelaterade tjänster, produkter, samt programvara. Koncernen skall idka affärsverksamhet både i Sverige samt
utomlands.
Koncernen består per den 31 december 2021 av JS Security Technologies Group AB (‘’Moderbolaget’’) och
JS Security Technologies AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’).
Dotterbolaget JS Security Technologies AB
JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag verksamt inom cybersäkerhet. Bolaget utvecklar avancerade ITsäkerhetsinfrastrukturer samt produkter och tjänster, därtill även programvara för B2B- och B2C-marknaden.
Bolaget har för avsikt att leverera sina produkter och tjänster till partners och kunder, främst inom
Skandinavien, men även globalt.
JS Securitys primära produkt är Security-as-a-Service - en egenutvecklad fillagringsplattform som är baserad
på Bolagets decentraliserade P2P-nätverk. Plattformen gör det möjligt för användaren att snabbt, säkert och
integritetsskyddat, lagra filer samt data i en decentraliserad lagringsmiljö.
Security-as-a-Service använder sig av avancerad kryptering, filuppdelning, filfördelning samt verifiering.
Bolaget har eftersträvat hög grad av användarvänlighet i kombination med extremt hög säkerhet samt
integritet.
Bolagets egenutvecklade och decentraliserade P2P-nätverk (‘’Nätverket’’), är det underliggande
lagringsnätverket i Security-as-a-Service. Nätverket bygger på oberoende node-operatörer, som i sin tur
allokerar lagringsutrymme. JS Security har utvecklat en mjukvara som är kompatibel med Windows, Linux
och Mac. Mjukvaran gör det möjligt för node-operatörerna att själva välja mängden data som skall allokeras
till nätverket.
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JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.
Per den 31 december 2021 har koncernen 3 anställda samt ett antal konsulter
Moderbolaget
Moderbolagets syfte är att äga och förvalta aktier i dess dotterbolag. Moderbolaget skall vidare äga
immateriella tillgångar samt rättigheter som används inom koncernen, såsom ex. källkod och varumärken.
Finansiering
Moderbolaget genomförde en nyemission i samband med noteringen på Spotlight Stock Market.
Nyemissionen inbringade 8 MSEK före emissionskostnader.
I samband med emissionen har 1 333 334 teckningsoptioner av serie TO1 utgivits. Varje teckningsoption av
serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Moderbolaget. Löptiden sträcker sig från den 2 maj 2022
till 13 maj 2022. Teckningskursen är fastställd till 8,50 SEK. Teckningsoptionerna kan inbringa som högst 11,3
MSEK.
Moderbolaget upptog fyra (4) innovationskopplade lån den 17 februari 2022 för att ta tillvara på
affärsmöjligheter och skapa ytterligare tillväxt. Lånet från Almi Företagspartner uppgår till 500 TSEK, med
löptid om 60 månader och årsränta om 5,61%. Lånet är amorteringsfritt under de första 12 månaderna.
Lånen från tre av Moderbolagets ägare, däribland Pontus Wilgodt, tf VD, uppgår till sammanlagt 500 TSEK
och löper fram till 2023-10-15 med årsränta 6%.
Ägarförhållanden
Aktierna i JS Security Technologies Group AB är noterade på Spotlight Stock Market sedan den 12 maj 2021.
Antal utestående aktier per den 31 december 2021 uppgår till 6 333 334 stycken.
De 10 största aktieägarna per 31 december 2021 var:
Andel (%)
15,87
12,31
9,87
7,96
5,40
5,37
4,79
3,30
2,49
2,12

Aktieägare
NanoCap Group S AB
Pierre Grönberg
Erik Wåhlin
Christopher Ramstedt
Gavald Holdings AB
Pontus Wilgodt
Aleko Invest AB
Mintco AB
Robert Nordqvist
Tommy Einarsson
Summa
Övriga
Totalt

Antal aktier
1 005 000
779 894
624 980
504 210
342 080
340 000
303 130
208 770
157 470
134 520

69,48
30,52

4 400 054
1 933 280

100,00

6 333 334

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2021
-

Utveckling av Investor Relations-app för investerare, aktieägare och analytiker.
Ny hemsida och grafisk identitet som bättre överensstämmer med koncernens vision.
Framgångsrik notering på Spotlight Stock Market. IPO:n övertecknades nästan 1300%.
Tecknat avtal med två återförsäljare för kommersialisering av JS Securitys produkter.
Kontraktering av två nyckelpersoner med lång erfarenhet och gedigna spetskompetenser inom
Blockkedje-teknologi till JS Securitys utvecklingsavdelning.
Tillsatt Pontus Wilgodt som tf VD för koncernen.
Utveckling av JS Securitys B2C-produkt och underliggande infrastruktur fortlöper enligt plan.
JS Securitys grundare Christopher Ramstedt medverkade i podden Framtidsbolagen.
Uppnått en användarbas om över 700 enskilda individer i koncernens IOS-applikation. Av dessa
utgörs 473 personer enbart i USA.
Moderbolaget förvärvade samtliga aktier i Stonebeach AB (”StoneBeach”).
Stonebeach AB erhåller ordrar om totalt ca 5,4 MSEK.
Påbörjat arbetet med lansering av JS Securitys uppdaterade nätverk och B2C-produkt.
Slutfört JS Securitys första utvecklingsplan, d.v.s. R1, ‘’Roadmap 1’’.
Intern lansering av JS Securitys ‘’Node Explorer’’ där alla noder kan ses i realtid.
JS Securitys produkt Security-as-a-Service erhåller goda resultat vid penetrationstestning av HackerOne.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2021
-

JS Security lanserar Security-as-a-Service samt sitt egenutvecklade decentraliserade P2P-nätverk.
Sedan lansering, har ett 30-tal testanvändare anslutit sig till plattformen.
Stonebeach AB slår prognos för helåret 2021. StoneBeach nettoomsättning uppgick till ca 6,8 MSEK
med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK.
JS Securitys P2P-nätverk har växt till hela 90 noder med en total lagringskapacitet som uppgår till
ca 170 TB (terabytes).
JS Security tillträder förvärvet av Stone Beach AB
Moderbolaget upptar innovationskoppla lån om 1 MSEK från Almi Företagspartner samt lån från tre
av Bolagets ägare, däribland Pontus Wilgodt, tf VD.
JS Security ingår kommersiellt kundavtal med ‘’DeFI’’-bolaget Capapult avseende Security-as-a-Service.
JS Securitys grundare, styrelseledamöter och storägare förlänger sina lockup-avtal. Förlängningen
motsvarande 22,39% av totala antalet aktier.
JS Security inleder integration av Security-as-a-Service underliggande teknologi till Oracle Web
Center Content tillsammans med StoneBeach.
JS Security lanserar Infrastructure-as-a-Service (‘’IaaS’’) - en produkt vars syfte primärt är att
förbättra säkerheten och integriteten för datahallar runt om i världen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Det finns flertalet risker som kan påverka bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna
förebyggs 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 helhetsbild innan en
investering görs.
Styrelsens förslag till utdelning

Flerårsöversikt koncernen
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

Flerårsöversikt Moderföretaget
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anställda

2021

2020

2019

2018

-1
-4 430
6 038
74%
3

7
-666
1 556
67%
0

0
0
0
0%
0

0
0
0
0,0%
0

2021

2020

2019

2018

488
-2 122
7 215
97%
2

0
-375
1 729
73%
0

0
0
0
0%
0

0
0
0
0,0%
0
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Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 samt att
resultatet överförs till ny räkning.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

8 806 996
-305 494
-2 121 839
6 379 663

disponeras så att
i ny räkning överföres

6 379 663
6 379 663
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Koncernens resultaträkning
2021-01-01
-2021-12-31

2019-11-05
-2020-12-31

-500
4 221 469
4 220 969

7 252
1 461 158
1 468 410

2

-23 054
-7 073 920
-921 070

0
-2 131 178
0

3

-587 775
-11 118
-8 616 937
-4 395 968

0
0
-2 131 178
-662 768

Resultat efter finansiella poster

-34 362
-34 362
-4 430 330

-3 468
-3 468
-666 236

Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
-4 430 330

0
-666 236

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

-4 430 330

-666 236

Not
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Räntekostnader och liknande resultatposter
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Resultat från finansiella investeringar
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Koncernens balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

5 094 858
5 094 858

1 461 158
1 461 158

0
670 043

625
87 031

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

211 184
881 227

0
87 656

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

61 926
943 153

7 483
95 139

6 038 011

1 556 297

2021-12-31

2020-12-31

633 333
5 094 858
10 360 876
-11 620 048
4 469 019

500 000
1 461 158
2 629 880
-3 556 018
1 035 020

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 359 749
32 689
176 554
1 568 992

292 661
208 616
20 000
521 277

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 038 011

1 556 297

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Plattform
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

Koncernens balansräkning
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

Kortfristiga skulder
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Övrigt

Annat eget

Aktiekapital

Reservfond

tillskjutet
kapital

kapitel inkl.
årets resultat

Totalt

Rapport över förändringar i koncernens egna kapital

Nybildning
Nyemission
Erhållet aktieägartillskott
Förvärv dotterbolag
Fond för utvecklingskostnader
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

0
0
0
0
0
0
0

50 000
450 000
0
0
0
0
500 000

0
0
0
0
1 461 158
0
1 461 158

0
2 629 880
0
0
0
0
2 629 880

0
0
70 000
-1 498 624
-1 461 158
-666 236
-3 556 018

50 000
3 079 880
70 000
-1 498 624
0
-666 236
1 035 020

Nyemission
Fond för utvecklingsutgifter
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

0
0
0
0

133 333
0
0
633 333

0
3 633 700
0
5 094 858

7 730 996
0
0
10 360 876

0
-3 633 700
-4 430 330
-11 620 048

7 864 329
0
-4 430 330
4 469 019

Penneo dokumentnyckel: CB3A7-VHYI4-5KOVW-I8117-QJ14Y-MLUYY

JS Security Technologies Group AB
559225-3123

7 (14)

JS Security Technologies Group AB
559225-3123

Koncernens kassaflödesanalys
2021-01-01
-2021-12-31

2019-11-05
-2020-12-31

Resultat efter finansiella poster

-4 430 330

-666 236

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

587 775
-3 842 555

0
-666 236

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

0

0

-3 842 555

-666 236

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-793 571
1 047 715
-3 588 411

-87 656
521 277
-232 615

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 221 475
-4 221 475

-1 461 158
-1 461 158

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7 864 329
0
7 864 329

1 631 256
70 000
1 701 256

54 443
7 483
61 926

7 483
0
7 483

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Moderföretagets resultaträkning
2021-01-01
-2021-12-31

2019-11-05
-2020-12-31

488 000
488 000

0
0

-1 856 742
-719 102
-2 575 844
-2 087 844

-372 026
0
-372 026
-372 026

Resultat efter finansiella poster

-33 995
-33 995
-2 121 839

-3 468
-3 468
-375 494

Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
-2 121 839

0
-375 494

Not
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Rörelseresultat

3

Räntekostnader och liknande resultatposter
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Moderföretagets balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

5,6

2 620 000
2 620 000

1 500 000
1 500 000

2 620 000

1 500 000

Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4 342 967
23 372
187 717
4 554 056

200 000
24 835
0
224 835

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

40 619
4 594 675

4 137
228 972

SUMMA TILLGÅNGAR

7 214 675

1 728 972

2021-12-31

2020-12-31

633 333
633 333

500 000
500 000

8 806 996
-305 494
-2 121 839
6 379 663
7 012 996

1 076 000
70 000
-375 494
770 506
1 270 506

20 799
29 326
151 554
201 679

231 250
207 216
20 000
458 466

7 214 675

1 728 972

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Moderföretagets balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
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Eget kapital
Bundet eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

Ingående balans 2019-11-05

0

0

0

0

0

0

Nybildning
Nyemission
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

0
0
0
0
0

50 000
450 000
0
0
500 000

0
1 076 000
0
0
1 076 000

0
0
70 000
0
70 000

0
0
0
-375 494
-375 494

50 000
1 526 000
70 000
-375 494
1 270 506

Omföring resultat föregående år
Nyemission
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

0
0
0
0

0
133 333
0
633 333

0
7 730 996
0
8 806 996

-375 494
0
0
-305 494

375 494
0
-2 121 839
-2 121 839

0
7 864 329
-2 121 839
7 012 996
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Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nybildning
Nyemission
Erhållet/lämnat aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2021-01-01
-2021-12-31

2019-11-05
-2020-12-31

-2 121 839

-375 494

-2 121 839

-375 494

-5 449 221
-256 787
-7 827 847

-224 835
458 466
-141 863

0
0

-1 500 000
-1 500 000

0
7 864 329
0
7 864 329

50 000
1 526 000
70 000
1 646 000

36 482
4 137
40 619

4 137
0
4 137
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Moderföretagets kassaflödesanalys
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper m.m.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3):
Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag.
Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.
I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten
skatteskuld och eget kapital.
Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till
nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Plattform
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5 år

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Not 2 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Moderföretaget
Dotterföretag
Totalt koncernen
Löner och andra ersättningar

2021
Varav
män

Antal
anställda

Varav
män

2
1
3

100%
100%
100%

0
0
0

0%
0%
100%

Koncernen
2021

Styrelse och VD
Övriga anställda
Sociala kostnader
Övriga sociala kostnader

2020

Antal
anställda

Moderföretaget

2020

2021

2020

276 877
443 507
720 384

0
0
0

276 877
270 302
547 179

0
0
0

199 765
199 765

0
0

171 923
171 923

0
0

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

0%
100%

0%
100%

Moderföretaget
2021-12-31
2020-12-31
0%
100%

0%
100%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.
Moderföretaget

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

2021
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom
koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag
inom koncernen

2020

0

0

488 000

0

Not 4 Plattform
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Internt utvecklade tillgångar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

Moderföretaget
2021-12-31
2020-12-31

1 461 158
0
4 221 475
5 682 633

0
1 461 158
0
1 461 158

0
0
0
0

0
0
0
0

0
-587 775
-587 775

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5 094 858

1 461 158

0

0
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Not 5 Andelar i koncernföretag
Moderföretaget
2021-12-31
2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Lämnat aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 500 000
0
1 120 000
2 620 000

0
1 500 000
0
1 500 000

Utgående redovisat värde

2 620 000

1 500 000

Not 6 Specifikation av andelar i koncernföretag
Namn
JS Security Technologies AB

JS Security Technologies AB

Rösträttsandel

Antal

Bokfört
värde

100%

100%

72 520

2 620 000
2 620 000

Org.nr.

Säte

559226-6323

Stockholm

2022

Christian Kronegård
Styrelseordförande

Hans Orre
Ordinarie ledamot

Pontus Wilgodt
Ordinarie ledamot, Verkställande direktör

Per Holmstedt
Ordinarie ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Penneo dokumentnyckel: CB3A7-VHYI4-5KOVW-I8117-QJ14Y-MLUYY

Stockholm den

Kapitalandel

2022.

Thomas Jönsson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i JS Security Technologies Group AB
Org.nr. 559225-3123

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för JS Security Technologies
Group AB för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2019-11-05 -- 2020-12-31 har utförts
av en annan revisor vars uppdrag upphörde i förtid och som lämnat en revisionsberättelse daterad 8
april 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Följande handlingar fogas till revisionsberättelsen:
−
−

Kopia av tidigare revisors anmälan enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen.
Kopior av underrättelser enligt 9 kap. 23 a § aktiebolagslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Sida 1(4)
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Sida 2(4)
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för JS Security Technologies Group AB för år 2021
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

2022
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Stockholm den

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Thomas Jönsson
Auktoriserad revisor
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