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Delårsrapport för Jetty 1 januari – 31 mars 2021 

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 399 Tkr (735 Tkr) 

• Rörelsens kostnader uppgick till 1 712 Tkr (2 453 Tkr) 

• Resultat efter finansnetto uppgick till -1 241 Tkr (-1 705 Tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,13 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -718 Tkr (-1 641 Tkr)  

 
Viktiga händelser 1 januari – 31 mars 2021 
 

• Extra bolagsstämma 

Den 25 januari hölls en extra bolagsstämma, via poströstning, varvid aktieägarna fattade 

beslut att ändra bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 

kronor och högst 12 000 000 kronor.  

 

Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000. Stämman beslöt även att 

införa möjligheten för styrelsen att besluta om poströstning i samband med bolagsstämma 

genom en ny §9. 

 

• Likviditetsförstärkning från Skatteverket 

Under februari månad säkerställdes anstånd från Skatteverket gällande skatteinbetalningar för 

oktober till december 2020. Bolagets likviditet stärktes med drygt 760 tkr. 

 

• Deltidspermittering avslutad den 1 mars 

Den 1 mars 2021 har personalen återvänt till heltid och deltidspermittering till 60 % sedan 

mars 2020 är därmed avslutad.  

 
Viktiga händelser efter periodens slut 
 

• Två nya avtal i april 

Under april månad har bolaget skrivit avtal med två nya kunder, en från Danmark och en från 

Norge och båda från eventbranschen. Kontraktsvärdena understiger 5 % av årsomsättningen.  

 

Detta är en signal att det finns en försiktig förhoppning inom branschen att läget kommer att 

förbättras inom en relativt snar framtid, då samhällen sakta men säkert öppnar upp och 

vaccinering mot Covid-19 kontinuerligt ökar över världen.  
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VD har ordet 

Det går inte att komma ifrån att det första året som VD för Jetty har varit mer än 

intressant och utmanande. Många branscher har varit påverkade av Corona-

pandemin. Eventbranshen är en av de mest påtagligt drabbade av Covid-19. Nu 

under våren, ser vi dock äntligen en ljusning i tunneln och det är inspirerande att få 

känna förhoppning och energi.  

Det märks att kunderna, sakta men säkert, börjar planera för en situation som 

liknar det normala efter sommaren och ett nytt normalt med mer digital produktion än tidigare. Vi har 

upplevt ett större intresse de senaste veckorna och ser med förhoppning fram emot ett andra halvår då 

evenemang sannolikt kommer tillbaka i större skala. Ett tecken på en vändning, om än långsam, är de 

två avtal vi tecknat efter kvartalets slut. Ett avtal i Danmark och ett i Norge, visar att en del arrangörer 

redan nu vågar påbörja arbetet med att komma tillbaka.  

Samtidigt är det viktigt att vara tydlig med att Corona-pandemin har påverkat Jettys situation ordentligt. 

Det syns i våra rapporterade siffror, nettoomsättningen sjönk med 46 % jämfört med kvartal 1 förra 

året. Den goda nyheten är att det var en betydligt mindre förändring än kvartal 4 2020 och det är vår 

känsla att det nu kommer att vända, med tydlig start efter sommaren. Vi har klarat av att förbättra vårt 

resultat trots den jobbiga situationen och det är viktigt att ta med sig när intäkterna återkommer. Vårt 

arbete med optimeringsåtgärder har burit frukt och har inneburit att resultatet före skatt förbättrades 

med 27  %.  

Den 1 mars beslöt vi att personalen skulle återvända till heltidsarbete och det har fått en positiv effekt, 

både i form av ökad kundaktivitet och utvecklingsarbete för produkten och våra processer. Vi har 

kämpat hårt för att hantera situationen och skyndat på omställningen till ett fullskaligt SaaS bolag. 

Glädjande är att vi nästan är klara med den omställningen. Nu är vi bara någon månad bort från att 

kunna lansera vår fullskaliga SaaS lösning med en uppdaterad hemsida som bättre passar vår 

affärsmodell. När vi lanserar den nya lösningen, kan vi satsa än mer på marknadsföring och 

annonsering via sociala medier och sökmotorer.   

Vi står väl rustade när marknaden vänder, med en bättre tjänst och en mer effektiv organisation. Det ser 

ut som att det inte är alltför långt kvar tills restriktionerna kommer att hävas och människor kan mötas 

igen. Vi kommer att möta hösten med en bättre plattform för att skapa möjlighet till god tillväxt när 

marknaden kommer tillbaka.  

Stockholm i maj 2021 
 
Jens Ålander, VD  
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Det här är Jetty 

Om företaget 

Jetty säljer och utvecklar Jetty, ett administrativt och aktivt kommunicerande verktyg, levererat 
som SaaS (Software as a Service), för att styra, planera, utföra och hantera informationsflödena i 
komplexa och tidskritiska evenemang. Jetty ger kunderna möjlighet att arbeta processorienterat 
och effektivt med 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, företagsevenemang, mässor, 

kongresser och överallt annars där komplex och tidskritisk verksamhet sker i realtid. 

 

Affärsmodell 

Jetty är en SaaS (Software as a Service) lösning och affärsmodellen är abonnemangsbaserad. 

Kunderna prenumererar på ett abonnemangspaket, skalbart såväl i omfattning som i funktioner, 

för att tillgodose deras respektive behov. Kunderna betalar en fast abonnemangsavgift per månad 

och tecknar sig för längre perioder, oftast helår. Paketen finns i olika storlekar och med olika nivå 

av support.  

 

Jettys historia 

Jetty föddes 2011 när fem individer från olika områden med bred erfarenhet från evenemangs-

branschen, insåg behovet av ett gemensamt och organisationsöverskridande digitalt stödsystem 

för eventhantering. Tidigare hade alla arbetat med tekniska lösningar, anpassade för respektive 

arbetsområde, men behoven av delade plattformar växte fram och kunderna började visa intresse 

för helhetslösningar. Tillsammans med Jettys första kund, Göteborg & Co, lanserades den första 

versionen 2011 och därefter tillkom flera kunder i Sverige och Danmark.  

 

Företaget bedrevs under flera år i mindre skala, men med kunskap om användandet och nyttan, 

växte insikten om potentialen för lösningen. 2016 initierades en nysatsning med målet att 

expandera verksamheten. En ny generation av affärssystemet lanserades våren 2018, baserat på 

en stor mängd data och kunskap om processerna bakom användandet av systemet och kundernas 

organisatoriska förutsättningar. Med hjälp av expertis från evenemangsbranschen, en ny styrelse 

och nya investerare, är Jetty sedan 12 november 2018 ett noterat bolag. Målet är att bli det 

ledande affärssystemet för att planera, kommunicera och genomföra evenemang, i Sverige och 

globalt.  
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Finansiell utveckling, 1 januari – 31 mars 2021 

• Nettoomsättning 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 399 tkr (735 tkr), en minskning med 46 % jämfört 

med första kvartalet 2020, som en följd av Corona-pandemin som lamslagit eventbranschen 

under 12 månader. 100 % av omsättningen i perioden härrör från återkommande intäkter. 

 

• Kostnader 

Rörelsekostnaderna som minskat med 30 % jämfört med första kvartalet 2020, uppgick under 

perioden till 1 712 tkr (2 453 tkr), fördelat på övriga externa kostnader 1 131 tkr (1 662 tkr), 

personalkostnader 516 tkr (726 tkr) och avskrivningar 65 tkr (65 tkr).  

 

• Resultat 

Resultat efter finansiella poster och resultat efter skatt för perioden blev -1 241 tkr  

(-1 705 tkr) eller -0,05 kr (-0,13 kr) per aktie. Förbättringen på 27 % jämfört med första kvartalet 

2020, beror på omställningen bolaget genomfört de senaste 12 månaderna. Ytterligare en 

bidragande orsak är stödet från Tillväxtverket för deltidspermittering (106 tkr).  

 

• Kassaflöde och likviditet 

Periodens kassaflöde uppgick till -786 tkr (-1 686 tkr) eller -0,03 kr (-0,13 kr) per aktie. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -718 tkr (-1 641 tkr), eller -0,03 kr         

(-0,13 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -718 tkr         

(-1 641 tkr) eller -0,03 kr (-0,13 kr) per aktie.  

 

Jettys likviditet var vid periodens slut 2 223 tkr (922 tkr).  

 

Styrelsen har tidigare gjort bedömningen att Bolaget inom 12–18 månader kan uppvisa ett 

positivt kassaflöde. Detta kan komma att påverkas av den pågående Coronapandemin om den 

blir långvarig. Styrelsen gör samtidigt bedömningen att den befintliga likviditeten sannolikt inte 

är tillräcklig för att finansiera de planer som finns för verksamheten nästkommande 12 

månader. Det bedrivs därför ett kontinuerligt arbete med att hitta sunda lösningar för att täcka 

rörelsekapitalbehovet fram till dess att bolagets operativa kassaflöde finansierar verksam-

heten. Om bolaget misslyckas med att säkra ny finansiering kan det innebära att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. 

 

• Investeringar och avskrivningar 

Inga investeringar har gjorts under perioden. 
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• Eget kapital 

Eget kapital i Jetty uppgick vid periodens slut till -1 412 tkr (-832 tkr) eller -0,06 kr (-0,06 kr) per 

aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget kapital uppgick till 195 tkr (455 tkr). Soliditeten 

var vid periodens slut -41 % (-34 %).  

 

Koncernen tillämpar kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga interna utgifter för framtagande av en 

immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt. Bolaget ändrade redovisningsprincip 

2018 och övergick då från den s.k. aktiveringsmodellen till kostnadsföringsmodellen. De 

balanserade utvecklingsutgifterna avser således tidigare aktiverade tillgångar som nyttjas och 

skrivs av över nyttjandeperioden. Vid en oberoende värdering genomförd i december 2019 

samt februari 2021, av extern part, så uppgår värdet av de icke aktiverade utvecklings-

utgifterna till 4 047 tkr för perioden 2017 till 2019. Med hänsyn till detta, skulle det egna 

kapitalet uppgå till 3 616 tkr den 31 december 2020 och därmed inte vara förbrukat. 

 

• Personal 

Antalet anställda per den 31 mars 2021 uppgick till 3,5 (4,0) och under perioden har även 

konsulter inom försäljning och kundintegration anlitats motsvarande 0 (2). Koncernen syssel-

satte därmed totalt, inräknat anställda och konsulter, 3,5 (6,0) personer. Arbete med 

utveckling, UX-design, on-boarding, kommunikation och marknadsföring har i stor utsträckning 

outsourcats till underleverantörer. 

 

• Bolagsstruktur 

Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.  

 

• Aktiekapital 

Jettys aktiekapital uppgick per den 31 mars 2021 till 2 595 152 kr fördelat på 23 592 287 

utestående aktier. Aktiernas kvotvärde är 0,11 kr.  

 

• Aktien 

Jetty AB:s aktie är listad på Spotlight Stock Market under kortnamnet JETTY. Aktien har ISIN-

kod SE0011644392. Bolaget hade per den 31 mars 2021 cirka 450 aktieägare.  

 

• 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 spridnings-

emissionen november 2020. Dessa överensstämmer med de risker bolaget identifierar idag. 
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Finansiell utveckling i sammandrag 

  1 jan - 31 mar 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2021  2020  2020  

Nettoomsättning 399 735 2 270 

Rörelsens kostnader -1 712 -2 453 -8 025 

Rörelseresultat -1 206 -1 686 -4 718 

Resultat efter finansiella poster -1 241 -1 705 -4 797 

Resultat efter skatt -1 241 -1 705 -4 797 

Nettokassaflöde efter investeringar -718 -1 641 -3 215 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -68 -45 3 617 

Likvida medel på balansdagen 2 223 922 3 009 

Eget kapital på balansdagen -1 412 -832 -171 

    

  1 jan - 31 mar 1 jan - 31 dec 

Nyckeltal 2021  2020  2020  

Avkastning på eget kapital,  % neg neg neg 

Avkastning på sysselsatt kapital,  % neg neg neg 

Soliditet -41 % -34 % -4 % 

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar       

Antal anställda vid periodens slut 3,5 5,0 3,8 

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,13 -0,35 

Eget kapital per aktie, kr -0,06 -0,06 -0,01 

Kassaflöde från den löpande verksamheten/aktie, kr -0,03 -0,13 -0,14 

Kassaflöde efter investeringar/aktie, kr -0,03 -0,13 -0,14 

Kassaflöde/aktie, kr -0,03 -0,13 0,02 
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Resultaträkning 

  1 jan - 31 mar 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2021  2020  2020  

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning, återkommande intäkter 399 735 2 270 

Nettoomsättning, projektintäkter 0 28 198 

Övriga rörelseintäkter 107 3 839 

Summa Intäkter 506 766 3 307 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -1 131 -1 662 -4 405 

Personalkostnader -516 -726 -3 360 

Avskrivningar -65 -65 -260 

Summa rörelsens kostnader -1 712 -2 453 -8 025 

Rörelseresultat -1 206 -1 686 -4 718 

Resultat från finansiella investeringar      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -21 0 -3 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -14 -19 -76 

Finansnetto -35 -19 -79 

Resultat efter finansiella poster -1 241 -1 705 -4 797 

Skatt på årets resultat - - - 

Periodens resultat -1 241 -1 705 -4 797 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 23 592 12 869 13 762 

Antal aktier utestående på balansdagen, tusental 23 592 12 869 23 592 

Resultat per aktie -0,05 -0,13 -0,35 
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Balansräkning 

Jetty AB 31 mar 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2021  2020  2020  

Anläggningstillgångar       

Balanserade utvecklingsutgifter 195 455 260 

Långsiktiga fordringar 16 16 16 

Summa anläggningstillgångar 211 471 276 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar och andra fordringar 1 021 1 074 1 252 

Likvida medel 2 223 922 3 009 

Summa omsättningstillgångar 3 244 1 996 4 261 

TOTALA TILLGÅNGAR 3 455 2 467 4 537 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 2 595 1 416 2 595 

Fond för utvecklingsutgifter 195 455 260 

Summa bundet eget kapital 2 790 1 871 2 855 

Fritt eget kapital       

Överkursfond 28 430 25 856 28 430 

Balanserat resultat -31 456 -26 919 -26 919 

Periodens resultat -1 176 -1 640 -4 537 

Summa fritt eget kapital -4 202 -2 703 -3 026 

Summa eget kapital -1 412 -832 -171 

Avsättningar och skulder       

Långfristiga skulder 795 955 864 

Kortfristiga skulder 4 072 2 345 3 845 

Summa avsättningar och skulder 4 867 3 300 4 709 

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 3 455 2 467 4 538 
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Kassaflödesanalys 

  1 jan - 31 mar 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2021  2020  2020  

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat efter finansiella poster -1 241 -1 705 -4 797 

Avskrivningar 65 65 260 

Övrigt ej kassaflödespåverkande 0 0 0 

Förändringar i rörelsekapitalet 458 -1 1 321 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -718 -1 641 -3 215 

Investeringsverksamheten       

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 

        

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -718 -1 641 -3 215 

Finansieringsverksamheten       

Nyemission 0 0 3 753 

Nyupptagna lån 0 0 0 

Amorteringar på lån -68 -45 -136 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -68 -45 3 617 

        

PERIODENS KASSAFLÖDE -786 -1 686 402 

Likvida medel vid periodens början 3 009 2 608 2 608 

Likvida medel vid periodens slut 2 223 922 3 009 
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Rapport över förändring i eget kapital  

Jetty AB 
tkr (om ej annat anges) 
1 januari 2020 - 31 mar 2020 

Aktie-
kapital 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående balans 2020-01-01 1 416 520 25 856 -26 919   873 

Återföring fond för 
utvecklingsutgifter 

  -65   65     

Transaktioner med aktieägare             

  Nyemissioner             

  Lämnade utdelningar             

Effekter av ändrade 
redovisningsprinciper 

            

Effekter av rättelser av fel             

Omräkningsdifferenser             

Årets resultat         -1 705 -1 705 

Utgående balans 2020-03-31 1 416 455 25 856 -26 854 -1 705 -832 

       

       

Jetty AB 
tkr (om ej annat anges) 
1 januari 2021- 31 mar 2021 

Aktie-
kapital 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående balans 2021-01-01 2 595 260 28 430 -31 456   -171 

Återföring fond för 
utvecklingsutgifter 

  -65   65     

Transaktioner med aktieägare             

  Nyemissioner             

  Lämnade utdelningar             

Effekter av ändrade 
redovisningsprinciper 

            

Effekter av rättelser av fel             

Omräkningsdifferenser             

Årets resultat         -1 241 -1 241 

Utgående balans 2021-03-31 2 595 195 28 430 -31 391 -1 241 -1 412 
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 Not 1: Redovisningsprinciper 
Jetty AB upprättar redovisningar i enlighet 
med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Not 2: Kostnadsföringsmodellen 
Från och med 1 januari 2018 har bolaget valt 
att använda kostnadsföringsmodellen vilket 
innebär att kostnaderna för utveckling 
kostnadsförs direkt i resultaträkningen, i 
stället för att aktiveras i balansräkningen, och 
därefter skrivs av över flera år 
 
Not 3: Koncernredovisning 
Från och med tredje kvartalet 2019 till fjärde 
kvartalet 2020 var Jetty en koncern, med 
verksamhet i det amerikanska dotterbolaget 
Jetty U.S., INC förutom Jetty AB (moder-
bolaget). Från kvartal 1 2021 har Jetty enbart 
verksamhet i Jetty AB. Jämförelsesiffror för 
2020 avser därmed koncernen Jetty. 
 
Not 4: Transaktioner med närstående 
Jetty AB köper utvecklingstjänster av Swace 

Digital AB, som äger drygt 10 % av Jetty AB. 

Avtalet är på löpande räkning och till 

marknadsmässiga villkor. Inga andra 

ersättningar har utgått till närstående. 

 

Not 5: Nyckeltal 

Avkastning på eget kapital: Resultat före skatt 

i relation till eget kapital. 

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat 

efter finansnetto i relation till sysselsatt 

kapital. 

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat 

med antal aktier på balansdagen. 

Kommande informationstillfällen: 
2021-05-31: Årsstämma 2021 (poströstning) 
2021-08-27: Delårsrapport kvartal 2 2021 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jens Ålander, VD +46 73 095 8269 
jens.alander@jetty.se 

Genomsnittligt antal aktier: Det genom-
snittliga antalet aktier i Jetty har beräknats 
utifrån en viktning av det historiska antalet 
utestående aktier i Imint efter varje genomförd 
nyemission gånger antal dagar som 
respektive antal aktier varit utestående. 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
per aktie: Kassaflöde från den löpande 
verksamheten dividerat med genomsnittligt 
antal aktier. 
Kassaflöde efter investeringar: Kassaflöde 
från den löpande verksamheten minus 
investeringar i materiella, immatreilla och 
finansiella tillgångar. 
Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde 
dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat med 
genomsnittligt antal aktier. 
Soliditet: Eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen (totala tillgångar). 
Sysselsatt kapital: Totala tillgångar minus ej 
räntebärande skulder. 
 
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 bokslutskommuniké har inte granskats 
av bolagets revisor. 
 
Stockholm, den 20 maj 2021 
Styrelsen för Jetty AB (publ) 


