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Om företaget 

Detta är Jetty AB 

Jetty AB utvecklar ett administrativt verktyg, Jetty 2, för att styra, planera, utföra och 
kommunicera komplexa och tidskritiska evenemang. Med hjälp av Jetty 2 får bolagets 
kunder möjlighet att arbeta processorienterat, säkert, och effektivt, och ger dem möjlighet 
att lägga sin energi på arbetets resultat istället för dess form. 

Jettys vision är att vara det mest framstående verktyget för att planera, styra, 
kommunicera och genomföra komplexa evenemang inom sport, musik, kultur, corporate 
events, mässor, kongresser och överallt annars där komplex och tidskritisk verksamhet 
sker i realtid. 

Missionen som driver Jetty är att låta arrangörer leverera fantastiska upplevelser till publik 
och låta deltagare genom att förse dem med verktyg och strukturer som gör det möjligt 
dem att utnyttja sin organisations fulla potential. 

Affärsmodell 

Jettys affärsmodell är abonnemangsbaserad. Kunder köper ett abonnemangspaket 
beroende på vilken funktionalitet kunden behöver, och betalar därefter en fast 
abonnemangsavgift per månad. Jetty tar inte betalt baserat på antal användare, antal 
transaktioner eller annan rörlig faktor. 

Historik 

Idén till Jetty föddes 2010 när sex personer med lång erfarenhet inom 
evenemangsbranschen såg ett behov av digitala stödtjänster för sin verksamhet. 
Tillsammans med företagets första kund, Göteborg & Co, utvecklades JETTY. Den första 
versionen av verktyget lanserades 2011 
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FÖRSTA HALVÅRET  2018 I SAMMANDRAG 

• Nettoomsättningen uppgick till 718 tkr (904 tkr)* 

• Rörelseresultatet före skatt (EBIT) uppgick till -5 920 tkr (-447 tkr) 

• Resultatet efter skatt uppgick till -5 955 tkr (-447 tkr) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 396 tkr (-1 119 tkr) 

• Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 4 488 tkr (1 022 tkr) 
* Att omsättningen minskat beror på att intäkterna inte periodiserades under 2017. De förskottsbetalningar för årets 

abonnemang som vissa kunde gjorde intäktsfördes då direkt, vilket inte är fallet under 2018. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 

Jetty har släppt en ny generation av produkten vilken mottagits väl, ökat 
försäljningen i befintliga och nya segment, påbörjat etablering på ny marknad (USA), 
genomfört en pre-IPO om 7 miljoner SEK före emissionskostnader och förbereder 
nu bolaget för listning.  
 

• Produktutveckling – Jetty 2 
Precis innan nyår släpptes bolagets nya produkt, Jetty 2; nästa generation av 
ledningssystemet Jetty, i en MVP (minimum viable product). Under våren har 
produkten utvecklats intensivt, för att kunna möta de höga krav som bolagets 
befintliga kunder ställer på sitt ledningssystem, och för att kunna expandera 
försäljningen mot andra marknader och segment än de vi kunde arbeta mot med 
den förra generationen av vår produkt.  
 

• Försäljningsökning och nya segment 
Bolagets nya produktgeneration har under våren med stor framgång sålts till 
segment där Jetty redan finns, men också till nya segment, som finns i bolagets 
strategi. Exempel på sådana är corporate events, mässor/kongresser/konferenser, 
leverantörer till befintliga kunder, offentlig sektor, särskilt inom turism och kultur, 
mm. Under våren har bolaget tecknat nya avtal till ett årligt värde om ca 1 000 000 
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kronor, varav ca 650 000 kr är återkommande intäkter. Det motsvarar en ökning av 
orderingången, jämfört med helår 2017, om 700% 
 

• Påbörjad etablering i USA 
Bolaget har sett efterfrågan från den nordamerikanska marknaden, och under våren 
påbörjades en etablering. Kontakter har också tagits för att bygga ett 
försäljningsnätverk i Nordamerika.  

 

• Ny namnkunnig styrelse rekryterad 
I juni valdes en ny styrelse till bolaget, för att skärpa bolagets kompetens inför 
listning och fortsatt expansion. Den nya styrelsen består av Magnus Uppsäll 
(ordförande) med lång bakgrund inom finansbranschen och som privatinvesterare, 
Annika Andersson, även hon med lång bakgrund i finansbranschen och med djup 
kompetens inom ägarstyrning för listade bolag, Jens Ålander, med långvarig 
erfarenhet som CFO för listat bolag och med erfarenhet av listningsprocesser, och 
Lisa Nilsson (grundare), med stor erfarenhet av kommunikationsarbete och press- 
och mediehantering. 

 

• Pre-IPO 
I maj gjorde bolaget en nyemission för att kunna fortsätta expandera enligt plan. 
Emissionen blev övertecknad, och tilldelningen måste sänkas för att inte överskrida 
det maximum om 7 miljoner kronor som bolagsstämman beviljat. 

 

• Förberedelser för listning 
Under slutet av halvåret påbörjade Jetty en process för att lista bolaget på Spotlight 
(före detta Aktietorget), med ansökan om listning och inledande Due Dilligence etc 
 

• Ordinarie bolagsstämma 
Ordinarie bolagstämma hölls den 18/6 2018. Stämman fastslog resultat- och 
balansräkningen, beviljade ansvarsfrihet till styrelse och VD, valde revisor, samt 
utsåg en ny styrelse, som beskrivs ovan. 
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA HALVÅRETS UTGÅNG 

Under juli månad tecknades avtal med Epicenter Stockholm. Epicenter beskriver sig som 
ett digitalt innovationshus, och kommer att använda Jetty för att hantera de konferenser 
och event som sker i företagets lokaler. Några exempel på sådana är konferensen Sime, 
events för Google, och IBM. Epicenter expanderar nu globalt, med innovationshus i 
Stockholm och Amsterdam. Epicenter är även delaktiga i Gateway, som Swedish-American 
Chamber of Commerce öppnar i New York senare i höst 

 
Under juli månad grundades Jettys dotterbolag Jetty US Inc. Bolaget är registrerat i 
Delaware. 
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KOMMENTARER FRÅN VD 

När vi påbörjade en turn around av Jetty AB såg vi en stor efterfrågan av de tjänster vi 
levererar, från den typ av kunder vi redan arbetade med och i de länder bolaget var aktivt, 
men också från många andra branscher och territorier. Den kunde vi inte möta. Produkten 
var inte skalbar nog och organisationen hade inte kapacitet att bedriva ett systematiskt 
marknads- och säljarbete. Vi ville utveckla en ny generation av vårt system och bygga en 
professionell säljorganisation, och för att kunna göra det snabbt behövde vi ta in kapital. 

Vi fick den finansiering vi behövde initialt, från externa, och befintliga aktieägare, 
utvecklade produkten, Jetty 2, och rekryterade personal. I början av januari 2018 började 
vår säljorganisation ta Jetty 2 till marknaden, och vi såg snabbt resultat. Vi gjorde affärer 
inom de branscher vi tidigare verkat i, men också i sådana där vi sett efterfrågan, men inte 
kunnat möta den. Vi såg också att den plan vi lagt för produkten framåt stämde väl med 
vad marknaden efterfrågar, och vad den är beredd att betala för. 

För att kunna hålla fart i den expansion vi inlett gjorde vi under våren en nyemission. Trots 
en mycket orolig kapitalmarknad tilldrog sig emissionen mycket intresse, och styrelsen 
tvingades sänka tilldelningen eftersom emissionen blev övertecknad. 

Självklart betyder fortsatta nyrekryteringar av säljare, och produktutveckling, höga 
kostnader initialt, innan dessa investeringar ger resultat. Expansionen avspeglas i bolagets 
resultat för det första halvåret. För att långsiktigt kunna fortsätta utvecklingen av 
produkten och för att kunna expandera i Sverige men i synnerhet internationellt, kommer 
bolaget under hösten att listas på marknadsplatsen Spotlight (f.d Aktietorget) 

Vi fortsätter nu den period av investeringar ock expansion som vi har planerat. Under 
hösten kommer produkten att fortsätta utvecklas för att fullt ut kunna möta de behov vi 
ser från nya marknader, och säljorganisationen för att kunna ta hand om efterfrågan 
vi möter. Detta kommer låta oss öka tillväxttakten ytterligare, och vara väl rustade på 
vägen mot tillväxt med lönsamhet. 
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 

• NETTOOMSÄTTNING 
Under första halvåret 2018 uppgick nettoomsättningen till 718 632 kronor, vilket 
innebar en förändring om -21% jämfört med motsvarande period 2017. Under 2017 
periodiserades inte intäkterna. Då vissa kunder väljer att betala årets 
abonnemangskostnad i förskott i början av året innebär det att de bokfördes i 
helhet vid betalning. Detta förklarar att intäkterna under 2018 är lägre än för 2017. 
Bolaget har genomfört en stor förändring det senaste året där bl.a. bolagets 
mjukvara gjorts om från grunden. Detta har påverkat omsättningen negativt. 
Samtidigt har försäljningen tagit fart under det första halvåret vilket kommer att 
bidra till omsättningen under det andra halvåret, då faktureringen till nya kunder 
kommer att öka. 

 
• RESULTAT 

För det första halvåret 2018 föll rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar till  
-5 920 tkr jämfört med -447 tkr för motsvarande period år 2017. 
Resultatförsämringen beror på kostnader relaterade till den expansion, med 
produktutveckling och nyrekryteringar som bolaget gjort under perioden. 

 
• INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR 

Bolagets styrelse har bestämt att inte aktivera kostnader för utveckling av den nya 
produktgenerationen, Jetty 2, i balansräkningen. De avskrivningar som gjorts hänför 
sig till utvecklingskostnader relaterade till den förra produktgenerationen. Per den 
30 juni 2018 uppgick den aktiverade utvecklingskostnaderna efter avskrivningar till 
910 tkr. För första halvåret uppgick de totala avskrivningarna till 130 tkr. Samtliga 
dessa avsåg utvecklingskostnader.   

 
• KASSAFLÖDE 

Kassaflödet från den löpandet verksamheten uppgick under första halvåret 2018 till  
-4 396 tkr jämfört med -1 119 tkr samma period föregående år. Det negativa 

kassaflödet beror på det negativa rörelseresultatet som följt av företagets 

expansion. 
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• FINANSIELL STÄLLNING 
Kassa och bank uppgick per 30 juni 2018 till 4 488 tkr kronor. Företaget hade per 
samma datum 1 800 tkr i räntebärande skulder. Bolagets egna kapital uppgick per 
den 30 juni 2018 till 8 337 tkr. 

 
• PERSONAL 

Jetty AB hade 5 heltidsanställda per den 30 juni 2018, att jämföras med 4 ett år 
tidigare. 

Nyckeltal  

(belopp i tkr om ej annat anges) 180630 170630 

Rörelsemarginal Neg Neg 

Vinstmarginal Neg Neg 

Soliditet 73% 35% 

Medeltal antal anställda 5 3 
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FINANSIELL ÖVERSIKT 

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

   

 

(belopp i tkr om ej annat anges) 180101 – 180630 Ackumulerat 170101 – 170630 

    
Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning  719      719      904     
Övriga rörelseintäkter  -        -        2     

  719      719      906     
    

Rörelsens kostnader    
Rörelsekostnader -3 745     -3 745     -659     

Övriga externa kostnader -824     -824     -191     
Personalkostnader -1 940     -1 940     -503     

Avskrivningar -130     -130      -       
Rörelseresultat -5 920     -5 920     -447     
    

Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter   -      -      -     

Räntekostnader  -35     -35     -0     
Resultat efter finansiella poster -5 955     -5 955     -447     
Resultat före skatt -5 955     -5 955     -447     
          

BERÄKNAT RESULTAT -5 955     -5 955     -447     
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG  

(belopp i tkr om ej annat anges) 180101 180630 170630 

    Anläggningstillgångar 
   Immateriella anläggningstillgångar  1 040      910      1 300     

Finansiella anläggningstillgångar  16      16      -       
Summa anläggningstillgångar  1 056      926      1 300     

    Omsättningstillgångar 
   Kundfordringar och andra fordringar   839      1 145      171     

Likvida medel  1 883      4 488      1 022     
Summa omsättningstillgångar   2 722      5 633      1 193     

    TOTALA TILLGÅNGAR  3 778      6 559      2 493     

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   Eget kapital 
   Aktiekapital -72     -72     -50     

Nyemission under registrering -13     -7 013      -       
Fond för utvecklingsutgifter -1 040     -910      -       
Övrigt fritt eget kapital -4 914     -342     -32     
Periodens resultat  4 701     5 955      447     
Summa eget kapital -1 337     -2 382     362     
 
Obeskattade reserver 

   Periodiseringsfonder -    - -8 
Summa obeskattade reserver  - - -8 
    
Skulder 

   Långfristiga skulder -1 800     -1 800     -2 800     
Kortfristiga skulder -641     -2 377     -50     
Summa skulder  -2 441     -4 177     -2 850     

    TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER -3 778     -6 559     -2 493     
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL  

  

(belopp i tkr om ej annat anges) 2018-06-30 2017-06-30 

Ingående eget kapital 1 337 82 

Nyemission 7 000 0 

Periodens resultat -5 955 -447 

Utgående eget kapital 2 382 -365 
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KASSAFLÖDESANALYS 

(belopp i tkr om ej annat anges) 180101-180630 170101-170630 170101-171231 

Resultat efter finansnetto -5 955     -447     -4 709     
Avskrivningar  130      -        260     
Övriga justeringar  -        -        -       
Skatter  -        -        -       
Förändring av rörelsekapital  1 429     -672     -748     
Ökning(-)/Minskning (+) VL  -        -        -       
Ökning(-)/Minskning (+) Rörelsefordingar  615      990      322     
Ökning(+)/ Minskning (-) Rörelseskulder  814     -1 661     -1 070     

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 396     -1 119     -5 197     

    Investeringsverksamheten 
   Förvärv av dotterföretag  -        -        -       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -        -        -       
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  -        -        -       
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -        -       -16     
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  -        -        -       

Kassaflöde efter investeringar -4 396     -1 119     -5 213     

    Finansieringsverksamheten 
   Nyemission  7 000      -        34     

Överkursfond  -        -        5 922     
Förändring låneskulder  -        2 000      1 000     

Periodens kassaflöde  2 604      881      1 743     

 
 -        -        -       

 
 -        -        -       

Likvida medel vid periodens ingång  1 883      141      141     
Likvida medel vid periodens slut  4 488      1 022      1 883     
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KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

2018-11-29 Kvartalsrapport, kvartal 3 2018 
 
2019-02-28 Bokslutskommuniké 
 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETER I VERKSAMHETEN 

Jettys verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte 
helt kan kontrolleras av bolaget och som påverkar eller kan komma att påverka företagets 
finansiella ställning och resultat. Jettys försäljning riktar sig så väl den offentliga sektorn, 
som till privata aktörer. Den offentliga sektorns verksamhet är föremål för snabba och 
svårfo ̈rutsa ̈gbara förändringar. En generell minskning av efterfrågan av Bolagets produkter 
skulle ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.  

 
I bolagets strategi ligger internationell expansion. Då världshandeln nu är i förändring, med 
möjliga handelskrig, förändringar i tullar etc, och utkomsten av dessa skeenden är svåra 
att förutse medför de risk för bolagets internationella affärer. 

 
Vidare kan Bolagets omsättning variera mellan perioder beroende på när försäljningsavtal 
ingås, vilket på kort sikt kan påverka Bolagets resultat negativt.   
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Jetty AB upprättar redovisningar i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Jetty AB hyr kontorsplatser hos företaget Small World i Stockholm AB, som till 100% ägs 
av Lisa Nilsson, som är en av grundarna av Jetty AB, är aktieägare i bolaget, och sitter i 
Jetty AB:s styrelse. Hyresavtalet har en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. 
Jetty AB köper också vissa kommunikationstjänster av Small World i Stockholm AB, på 
löpande räkning. Dessa köp görs till marknadsmässiga villkor och priser. 

 
Inga andra ersättningar har utgått till närstående. 

FORTSATT DRIFT 

Bolaget är i en utvecklings- och expansionsfa där resurser satsas på att färdigställa, och 
marknadsföra och sälja produkten, Jetty 2. Det är styrelsens bedömning att ytterligare 
externt kapital behöver anskaffas för att fortsätta expansionen och genomföra planerade 
projekt under 2018. 
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STYRELSENS INTYGANDE 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande 
översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  
Denna halvårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.  
 

Stockholm, den 17 september 2018 
 
 

 
 
 
 
 
Magnus Uppsäll, Ordförande    Annika Andersson, Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jens Ålander, Ledamot     Lisa Nilsson, Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan Sonesson, VD 
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DEFINITIONER 

• Orderingång 
Order från nya kunder, eller utökade beställningar från befintliga kunder, omräknade 
till årligt ordervärde. 

 
• Medeltal anställda 

Antalet anställda i Bolaget omräknat till heltidstjänster, dvs. antal heltider som 
utfört arbete under året/perioden. 

 
• Rörelsemarginal 

Rörelseresultat i procent av periodens intäkter. 
 

• Rörelseresultat 
Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar. 

 
• Vinstmarginal 

Resultat i procent av periodens intäkter. 
 

• Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
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KONTAKTINFORMATION 

Jetty AB, 556854-8860 
c/o SUP46, Regeringsgatan 65 
111 56 STOCKHOLM 
www.jetty.se 
 
Dan Sonesson, VD 
Telefon: +46 709 17 97 75 
dan.sonesson@jetty.se 
 
Magnus Uppsäll, Styrelseordförande 
Telefon: +46 708 88 38 86 
magnusuppsall@gmail.com 
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