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Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2019 

• Nettoomsättningen uppgick till 588 tkr (293)  

• Rörelseresultatet före skatt uppgick till -3 121 tkr (-1 882)  

• Resultatet efter skatt uppgick till -3 121 tkr (-1 882) 

• Kassaflödet* från den löpande verksamheten uppgick till -3 220 tkr (-1 574)  
 

* 2017 och 2018 har bolaget investerat kapital och energi i utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering 
som Jetty släppte i mitten på januari 2019 kommer investeringar i mjukvaruutveckling att belasta bolagets kassaflöde i betydligt 
lägre utsträckning.  

 
 
 

 

Viktiga händelser 1 januari – 31 mars 2019 
 
• Omfattande uppdatering av Jetty 

I mitten av januari 2019 lanserades den hittills största uppdateringen av Jetty, vilket innebär 
att den planerade utvecklingen av Jetty är genomförd till 80 % i enlighet med tidsplan och 
budget. Med ny funktionalitet och teknisk stabilitet får kunderna nu tillgång till det system 
som löpande sålts in under hösten. Det har mottagits väl av såväl befintliga som nya 
kunder och medför både nyförsäljning och merförsäljning hos redan trogna kunder.  
 

• Försäljningsstöd och utvecklad struktur för support  
Med uppdateringen av Jetty kan än mer fokus läggas på försäljning. Samtidigt görs ett 
omfattande arbete med support och onboarding. Målet är att effektivisera säljprocessen, 
minska kontaktytorna och utveckla en hållbar och skalbar struktur för support, utifrån den 
nya funktionaliteten i Jetty. Arbetet har planerats under perioden och påbörjas under mitten 
av kvartal två.  
 

• Etablering av Jetty i USA går vidare 
Förberedelserna för etableringen i USA intensifierades under första kvartalet, bland annat 
med en rekryteringsprocess av säljansvarig och partners. Business Sweden har hjälpt oss 
att analysera Jettys potentiella marknad i USA och identifiera lämpliga partnerkanaler. 
Verksamheten kommer att utgå från Austin, Texas och startar under andra kvartalet 2019.   
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VD har ordet 
 

 
 

Med en omfattande uppdatering av Jetty som sjösattes under 
januari och februari har vi nu kunnat växla läge, från utveckling, till 
fullt fokus på försäljning. Vi arbetar utifrån bolagets marknads- 
och försäljningsplan för året genom att göra fokuserade insatser 
mot olika branscher. Det är glädjande att se att Jetty i sin nya 
form möter marknadens krav, med ökad nyförsäljning som effekt. 
Under första kvartalet 2019 dubblerade vi vår omsättning jämfört 
med samma period 2018. 

Bolaget är redo för fler marknader med en stark produkt, och rätt paketering och processer. 
Parallellt pågår nu ett omfattande arbete med kommunikation, support och onboarding. 
Målet är att effektivisera säljprocessen, minska antalet nödvändiga steg i affärerna som 
görs, och utveckla en hållbar och skalbar struktur för support. Arbetet påbörjades under 
första kvartalet 2019 och lanseras i kvartal två i en första version. 

Arbetet med att lansera Jetty i USA konkretiseras nu, och startar med personal på plats 
under andra kvartalet 2019. Ett analysprojekt genomfördes under första kvartalet 2019 med 
hjälp av Business Sweden inför etableringen i Nordamerika. Det blir vår första etablering på 
en internationell marknad och just nu pågår det intensiva arbetet med att få stöd, personal 
och processer på plats för en snabb uppväxling under 2019. 

Vi ser fram emot att sälja systemet Jetty och öka bolagets tillväxt. Vi ska nyttja 
skalbarheten i vår affär för att kunna lösa problem åt fler och nya typer av kunder, och på 
fler marknader. Samtidigt pågår ett arbete för att säkra ytterligare finansiering för att kunna 
fortsätta den höga expansionstakten. 

 

Stockholm i maj 2019 
Dan Sonesson, VD 
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Det här är Jetty 
 
Om företaget 
Jetty AB säljer och utvecklar Jetty, ett affärssystem för evenemangsbranschen. Med hjälp 
av systemet styr, planerar, utför och kommunicerar användarna komplexa och tidskritiska 
evenemang. Jetty ger kunderna möjligheten att arbeta processorienterat, säkert och 
effektivt med stor säkerhet i informationshanteringen. Detta ger dem möjlighet att fokusera 
på arbetets resultat, istället för dess form.  
 
Mission: att låta arrangörer leverera fantastiska upplevelser till publik och deltagare genom 
att förse dem med verktyg och strukturer som gör det möjligt för deras organisationer att 
nå sin fulla potential. 
 
Vision: 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 där komplex och tidskritisk verksamhet sker i realtid. 

 
Affärsmodell 
Jetty är en SaaS (Software as a Service) och affärsmodellen är abonnemangsbaserad. 
Kunderna prenumererar på ett abonnemangspaket, skalbart såväl i omfattning som i 
funktioner, för att matcha deras respektive behov. Kunderna betalar en fast 
abonnemangsavgift per månad och tecknar sig för längre perioder, ofta helår. Paketen 
finns i olika storlekar och med olika nivå av support.  
 
Jettys historia 
Jetty föddes 2011 när fem individer från olika områden och stor erfarenhet av evenemangs-
branschen såg behovet av och möjligheterna i ett gemensamt organisationsöverskridande 
digitalt stödsystem. Tidigare hade alla arbetat med tekniska lösningar, anpassade för 
respektive arbetsområde, behoven av delade plattformar växte och kunderna visade 
intresse för helhetslösningar. Tillsammans med den första kunden, Göteborg & Co 
lanserades den första versionen 2011, varefter flera kunder i Sverige och Danmark följde.  
 
Företaget bedrevs under flera år småskaligt och med kunskapen om användandet och 
nyttan växte insikten om potentialen. 2016 initierades en nysatsning med målet att 
expandera. En ny generation av affärssystemet lanserades tidigt 2018, byggd på en stor 
mängd data och kunskap om processerna bakom både användandet av systemet och 
kundernas organisatoriska förutsättningar. Med hjälp av expertkompetens i 
evenemangsbranschen, ny styrelse och investerare är Jetty sedan 12 november 2018 ett 
noterat bolag med ett tydligt mål att bli det ledande affärssystemet för att planera, 
kommunicera och genomföra evenemang, i Sverige och internationellt.  
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen 

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2019   

• Nettoomsättning 
Under första kvartalet 2019 uppgick nettoomsättningen till 588 tkr, en ökning om 101% 
jämfört med motsvarande period 2018, då nettoomsättningen uppgick till 293 tkr.  

 

• Resultat 
För det första kvartalet 2019 föll rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar till  
 -3 121 tkr jämfört med -1 832 tkr för motsvarande period år 2018. Detta beror på kostnader 
relaterade till den expansion, med systemutveckling, marknadsföring, och försäljning som 
bolaget gjort under perioden.  

 

• Investeringar och avskrivningar 
Avskrivningarna är hänförbara till utvecklingskostnader relaterade till den förra 
generationen av affärssystemet. Per den 31 mars 2019 uppgick de aktiverade 
utvecklingskostnaderna efter avskrivningar till 715 tkr. För första kvartalet uppgick de totala 
avskrivningarna till 65 tkr. Samtliga avskrivningar avsåg utvecklingskostnader. Från och 
med 1 januari 2018 har bolaget valt att använda kostnadsföringsmodellen vilket innebär att 
kostnaderna för utveckling kostnadsförs direkt i resultaträkningen, inte aktiveras i 
balansräkningen och skrivs av över flera år. 
 

• Kassaflöde och likviditet 
Kassaflödet från den löpandet verksamheten uppgick under första kvartalet 2019 till  
 -3 220 tkr jämfört med -1 574 tkr samma period föregående år. Det negativa kassaflödet 
beror på det negativa rörelseresultatet som följt av utvecklingen av företagets mjukvara, 
och arbete med marknadsföring och försäljning som en del i företagets expansion. Kassa 
och bank uppgick per 31 mars 2019 till 2 482 tkr. Företaget hade per samma datum 1 500 
tkr i räntebärande skulder. Bolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2019 till 935 tkr. 
 
För att ytterligare kunna öka expansionstakten, med bland annat etablering i USA, nya 
system för försäljningsstöd, partnerrekrytering i samverkan med Business Sweden och 
digitala säljkanaler undersöker styrelsen olika möjligheter till kapitalanskaffning. 
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• Eget kapital 
Bolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2019 till 935 tkr, vilket motsvarar  
0,15 kr/aktie. Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till -495 tkr,  
vilket motsvarade -0,15 kr/aktie.  
 

• Personal 
Jetty AB hade 5,8 heltidsanställda per den 31 mars 2019, att jämföras med 
fyra ett år tidigare. Arbete med utveckling, UX-design, kommunikation och marknadsföring 
har i stor utsträckning outsourcats till externa konsulter. 
 

• Aktiekapital 
Jettys aktiekapital uppgick per den 31 mars 2019 till 706 558,71 kr fördelat på  
6 423 261 utestående aktier. Aktiernas kvotvärde var 0,11 kr. Jetty AB:s aktie är listad  
på Spotlight Stock Market under kortnamnet JETTY. Aktien har ISIN-kod SE0011644392. 
Bolaget hade per den 31 mars 2019 cirka 220 aktieägare.   

 

• Koncernstruktur 
Jetty AB är moderbolag till Jetty Inc., ett bolag registrerat i Delaware. Jetty AB äger 100 % 
av aktierna i Jetty Inc. 
 

NYCKELTAL 

 1 jan – 31 mar 
2018  2019 2018 

    
Rörelsemarginal Neg Neg Neg 
Vinstmarginal Neg Neg Neg 
Soliditet 23 % Neg 58 % 
Resultat per aktie (kr) -0,48 -0,64 -1,85 
Medeltal antal anställda 5,8 4,0  5,3 
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Finansiell översikt 

RESULTATRÄKNING  

 (belopp i tkr om ej annat anges)  
1 jan – 31 mar 1 jan – 31 dec 

2019 2018 2018     

 Rörelsens intäkter  
 

  
 

 Nettoomsättning  588 293 1 324  
 Övriga rörelseintäkter  0 0 300    

  
 

  
  

 

 Rörelsens kostnader  
 

  
 

 Rörelsekostnader  -30  0 0 
 Övriga externa kostnader  -2 585 -1 280 -9 335 
 Personalkostnader  -1 011  -828 -4 070 
 Avskrivningar  -65 0 -260 
 Rörelseresultat  -3 103  -1 815 -12 041   

  
 

 Resultat från finansiella poster  
 

  
 

 Ränteintäkter   0 0 0 
 Räntekostnader   -18  -17  -72 
 Resultat efter finansiella poster  -3 121 -1 832 -12 113 
 Resultat före skatt  -3 121 -1 832 -12 113   

  
 

 BERÄKNAT RESULTAT  -3 121 -1 832 -12 113 
.  
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BALANSRÄKNING  

(belopp i tkr om ej annat anges) 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 
   

 
Anläggningstillgångar 

  
 

Immateriella anläggningstillgångar 715 1 040 780 
Finansiella anläggningstillgångar 16 16 16 
Summa anläggningstillgångar 731 1 056 796  

   
Omsättningstillgångar    
Kundfordringar och andra fordringar  835 353 884 
Likvida medel 2 482 309 5 725 
Summa omsättningstillgångar  3 317 662 6 609  

   
TOTALA TILLGÅNGAR 4 048 1 719 7 405  

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital 708 72 708 
Nyemission under registrering 0 13 0 
Fond för utvecklingsutgifter 715 1 040 780 
Övrigt fritt eget kapital 2 633 213 14 681 
Periodens resultat -3 121 -1 832 -12 113 
Summa eget kapital 935 -495 4 056  

   
Obeskattade reserver    
Periodiseringsfonder 0 0 0 
Summa obeskattade reserver  0 0 0  

   
Skulder    
Långfristiga skulder 1 477 1 800 1 500 
Kortfristiga skulder 1 636 414 1 849 
Summa skulder  3 113 2 214 3 349  

   
TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 4 048 1 719 7 405 
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 

(belopp i tkr om ej annat 
anges) 

Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkursfond Ansamlad 
förlust 

Totalt eget 
kapital 

       
 Ingående balans 2018-01-01   72      13      1 040      5 922     -5 709      1 337     

 Resultat         
 Periodens resultat      -1 832     -1 832  

 Omföring till fond för 
utvecklingsavgifter reducerat 

med årets avskrivningar  
       

 Transaktioner med aktieägare         
 Nyemission         

         
         
         
         
 Utgående balans 2018-03-31   72      13      1 040      5 922     -7 541     -495     

        
 Ingående balans 2019-01-01   708      -        780      20 130     -17 562      4 056     

 Resultat         
 Periodens resultat      -3 121     -3 121  

 Omföring till fond för 
utvecklingsavgifter reducerat 

med årets avskrivningar  
  -65       65       

 Transaktioner med aktieägare         
  Registrerad Nyemission         

 Nyemission         
         
         
         
 Utgående balans 2019-03-31   708      -        715      20 130     -20 617      935     
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KASSAFLÖDESANALYS 

(belopp i tkr om ej annat anges) 
1 jan – 31 mar 1 jan – 31 dec 

2019 2018 2018 
Resultat efter finansnetto -3 121     -1 832     -12 113     
Avskrivningar  65      -        260 
Övriga justeringar    

Skatter    

Förändring av rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning (+) Rörelsefordringar  49      486     -34     
Ökning(+)/ Minskning (-) Rörelseskulder -213     -228      1 196     
Kassaflöde från löpande verksamheten -3 220     -1 574     -10 690     

     
Investeringsverksamheten 

   
Förvärv av dotterföretag 

   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   

Avyttring av materiella anläggningstillgångar   

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar   

Kassaflöde efter investeringar -3 220     -1 574     -10 690     

     
Finansieringsverksamheten 

   
Nyemission 

   623     
Överkursfond    14 208     
Förändring låneskulder -23      -300     
Periodens kassaflöde -3 243     -1 574      3 841     
     
     

Likvida medel vid periodens ingång  5 725      1 883      1 883     
Likvida medel vid periodens slut 2 482 309 5 725 

 
Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 

Jetty är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om 
riskerna återfinns i det memorandum som bolaget publicerade i samband med 
spridningsemissionen. Dessa överensstämmer med de risker bolaget identifierar idag. 
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Redovisningsprinciper och noter 

NOT 1: REDOVISNINGSPRINCIPER 
Jetty AB upprättar redovisningar i enlighet 
med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 
 
NOT 2: TRANSAKTIONER MED 
NÄRSTÅENDE 
Jetty AB köper vissa 
kommunikationstjänster av Small World i 
Stockholm AB, på löpande räkning och till 
marknadsmässiga villkor. Small World i 
Stockholm AB, är till 100% ägs av Lisa 
Nilsson, en av grundarna av Jetty AB. Lisa är 
aktieägare och styrelseledamot i Jetty AB. 
Inga andra ersättningar har utgått till 
närstående. 

NOT 3: DEFINITIONER 

• 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. 

• Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat 
med genomsnittligt antal aktier.	

 

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 delårsrapport har inte varit föremål för granskning 
av bolagets revisorer. 
 
 
Stockholm, den 15 maj 2019 
Styrelsen för Jetty AB (publ) 
 
 
 

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN: 
2019-08-29: Delårsrapport kvartal två 2019.  
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 
Dan Sonesson, VD 
+46 709 17 97 75, dan.sonesson@jetty.se 
Magnus Uppsäll, Styrelseordförande 
+46 708 88 38 86, magnusuppsall@gmail.com  

 


