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Delårsrapport för Jetty 1 juli – 30 september 2020 

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020, Koncernen 

• Nettoomsättningen uppgick till 510 Tkr (502 Tkr) 

• Rörelsens kostnader uppgick till 1 545 Tkr (2 804 Tkr) 

• Resultat efter finansnetto uppgick till -821 Tkr (-2 320 Tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,27 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -549 Tkr (-2 493 Tkr)  

 

Perioden 1 januari – 30 september 2020, Koncernen 
 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 052 Tkr (1 659 Tkr) 

• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 5 633 Tkr (9 188 Tkr) 

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -3 121 Tkr (-7 581 Tkr) 

• Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,17 kr (-1,18 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -2 294 Tkr (-7 534 Tkr) 

• Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till -2 248 Tkr (1 957 Tkr) 

• Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 746 Tkr (3 750 Tkr) 

 
Viktiga händelser 1 juli – 30 september 2020 
 

• Ny strategi för Jetty 

Den 22 september meddelade bolaget att en ny strategi ska implementeras. I korthet innebär 

det en transformation till ett fullskaligt SaaS-bolag, där målsättningen är att göra de flesta 

aktiviteter digitalt via nätet. Hittills har mycket av arbetet utförts på ett traditionellt sätt med 

manuell hantering av många aktiviteter. 

 

• Avslut likviditetsgarantavtal 

Den 5 oktober meddelade bolaget att avtalet med Sedermera, som verkat som likviditets-

garant sedan noteringen i november 2018, avslutas. Bakgrunden är att bolaget inte ser ett 

fortsatt behov av tjänsten samt fokus på optimering av Bolagets rörelsekostnader. Avtalets 

sista dag är 5 november. 

 

Viktiga händelser efter periodens slut 
 

• Nyemission i november 

Den 21 oktober beslutade styrelsen om en nyemission av aktier med företrädesrätt för 

Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen görs i enlighet med det bemyndigande till 

styrelsen som lämnades av ordinarie bolagsstämma i Jetty den 14 maj 2020. Tecknings-

förbindelser om drygt 2,2 Mkr, motsvarande drygt 58% av emissionen, finns från bolagets 

ledning, styrelse och andra investerare.  



  
 
 

 

 
   

 

 
3 

VD har ordet 

Under det tredje kvartalet har vi fokuserat på att implementera den strategi 
som arbetats fram under sommaren, som innebär att transformera bolaget 
till ett fullskaligt SaaS-bolag. Coronapandemin har fortfarande en negativ 
påverkan på vår bransch. Svenska och norska regeringen visar dock 
positiva tecken på att de, trots en allmän förändrad situation med ökad 
smittspridning, ser till möjligheterna att höja publiktaket som utgångspunkt 
och endast dra ner det med lokala avvikelser. 

 
Nuvarande situation är förstås tuff för många aktörer inom eventbranschen. Jettys två största 
konkurrenter, Marcato Festival (USA) och Beatswitch (Belgien), har tvingats lägga ned 
verksamheten efter beslut från respektive moderbolag. Det ger på sikt möjligheter och 
marknaden kommer sannolikt konsolideras. För Jettys del anser vi att det är oerhört viktigt att 
vara uthållig och innovativ. Kan vi under pandemin genomföra förändringar, medan 
konkurrenter har utmaningar, kan vi komma ut starkare i pandemins kölvatten.  
 
Intäkterna i tredje kvartalet ökade med 2% samtidigt som kostnaderna sjönk med 45% jämfört 
med föregående år. Resultatet förbättrades 65% som en följd av de optimeringsåtgärder vi 
vidtagit samt till viss del på grund av stödet från Tillväxtverket. Under kvartalet beslutade vi att 
stänga ned dotterbolaget i USA, Jetty Inc., på grund av kostnadsskäl. Det medför en ned-
skrivning på moderbolagsnivå men har ingen påverkan på koncernresultatet. Sannolikt 
kommer intäkterna påverkas negativt så länge pandemin påverkar samhället och kunder kan 
framöver tvingas avsluta avtal. 
 
Som vi tidigare kommunicerat behöver bolaget genomföra åtgärder för att hantera likviditeten 
och den 21 oktober tog styrelsen därför beslutet att genomföra en företrädesemission. 
Emissionsbeloppet är 3,8 mkr och ska användas till att ställa om Jetty till ett fullskaligt SaaS- 
bolag med globalt fokus, där de flesta aktiviteterna görs digitalt via nätet. Det innebär mer 
betoning på digital marknadsföring, digital försäljning och digital leverans och ytterligare 
standardisering och automatisering av tjänsten. Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden från 
styrelseledamöter, VD, aktieägare och andra investerare i samband med föreliggande 
nyemission. De samlade åtagandena uppgår till 2,2 mkr, vilket motsvarar cirka 58% av 
emissionen. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 30 oktober 2020 till 
och med den 13 november 2020. 
 
I september kommunicerade vi bolagets nya strategi, där det centrala budskapet är att vi nu 
bygger upp en digital säljkanal där fokus är självservice. Detta är ett komplement till den 
direkta försäljningskanalen, som bolaget kommer att fortsätta med i Skandinavien. Vi arbetar 
för fullt, att få till stånd de viktiga delar som behövs för att kunna lansera det nya upplägget. 
Ambitionen är att göra en mjuklansering i december, för att senare fullt ut i januari lansera den 
nya lösningen. Målet är att vara först ut bland leverantörer av EMS (Event Management 
System), att erbjuda en komplett (”SelfServe”) digital SaaS-lösning.  
 
Det är såklart fortfarande många förhoppningar, men vi är trygga i vår strategi och nöjda med 
vad vi har lyckats åstadkomma på kort tid och med begränsade resurser. När läget förbättras, 
så kommer Jetty ha ett mycket starkare kunderbjudande och möjlighet att bli en av de ledande 
leverantörerna inom Event Management Systems, med en lösning som även kan användas 
utanför eventindustrin.  
 
Stockholm i november 2020 
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 juli – 30 september 2020, 

Koncernen 

• Nettoomsättning 

Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 510 tkr (502 tkr), en ökning med 2% jämfört med 

tredje kvartalet 2019. 100% av omsättningen i kvartalet härrör från återkommande intäkter. 

 

• Kostnader 

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 1 545 tkr (2 804 tkr), fördelat på övriga externa 

kostnader 786 tkr (1 907 tkr), personalkostnader 694 tkr (832 tkr) och avskrivningar 65 tkr (65 

tkr). Totala kostnader har sjunkit med 45% jämfört med tredje kvartalet 2019 till följd av 

effektiviseringsåtgärder och ett mindre behov av nyutveckling då systemet har uppnått en 

bättre mognadsgrad. 

 

• Resultat 

Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för kvartalet blev -821 tkr  

(-2 320 tkr) eller -0,06 kr (-0,27 kr) per aktie. Förbättringen, som motsvarar 65%, beror på 

ökade intäkter och en rad effektiviseringsåtgärder. En bidragande orsak till förbättringen i 

kvartalet är det statliga stödet från Tillväxtverket för deltidspermittering (229 tkr).  

 

• Kassaflöde och likviditet 

Kvartalets kassaflöde uppgick till -72 tkr (3 157 tkr) eller -0,01 kr (0,37 kr) per aktie. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -549 tkr (-2 257 tkr), eller -0,04 kr       

(-0,26 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -549 tkr         

(-2 493 tkr) eller -0,01 kr (-0,29 kr) per aktie. Under kvartalet säkerställde bolaget ett lån från 

Almi, vilket stärkte likviditeten med 500 tkr. 

 

• Investeringar och avskrivningar 

Inga investeringar har gjorts under kvartalet. 
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Finansiell utveckling, 1 januari – 30 september 2020, 

Koncernen 

• Nettoomsättning 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 052 tkr (1 659 tkr), vilket är en ökning med 24% 

jämfört med 2019. Ökningen beror till största delen på försäljning till nya kunder och i viss 

utsträckning på merförsäljning till befintliga kunder. 90% av periodens omsättning härrör från 

återkommande intäkter. 

 

• Kostnader 

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 5 633 tkr (9 188 tkr), fördelat på övriga externa 

kostnader 3 420 tkr (6 063 tkr), personalkostnader 2 018 tkr (2 930 tkr) och avskrivningar 195 

tkr (195 tkr). Totala kostnader har sjunkit med 39% jämfört med 2019 till följd av 

effektiviseringsåtgärder och ett mindre behov av nyutveckling. 

 

• Resultat 

Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för perioden blev -3 067 tkr  

(-7 528 tkr) eller -0,36 kr (-1,18 kr) per aktie. Förbättringen under året beror på ökade intäkter 

och en rad effektiviseringsåtgärder. Ytterligare en bidragande orsak till förbättringen är det 

statliga stödet från Tillväxtverket för deltidspermittering (514 tkr). 

 

• Kassaflöde och likviditet 

Periodens kassaflöde uppgick till -1 862 tkr (-1 975 tkr) eller -0,22 kr (-0,31 kr) per aktie. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 294 tkr (-7 298 tkr), eller -0,27 kr    

(-1,14 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -2 294 tkr         

(-7 534 tkr) eller -0,27 kr (-1,17 kr) per aktie. Jettys likviditet var vid periodens slut 746 tkr       

(3 750 tkr).  

 

Styrelsen bedömer att föreliggande nyemission täcker rörelsekapitalbehovet under de 

kommande 12 månaderna för att tydligt kunna genomföra och utvärdera den nya 

affärsstrategin. Detta kan emellertid komma att påverkas av den pågående Coronapandemin 

om den blir långvarig. Ytterligare kapitalbehov kan uppstå om effekterna av pandemin blir 

större än förväntat eller om styrelsen beslutar att öka expansionstakten.  

 

• Investeringar och avskrivningar 

Inga investeringar har gjorts under perioden. 

 

• Eget kapital 

Eget kapital i Jetty uppgick vid periodens slut till -2 248 tkr (1957 tkr) eller -0,11 kr (-0,17 kr) 

per aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget kapital uppgick till 325 tkr (585 tkr). 

Soliditeten var vid periodens slut -129% (40%). 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 från den s.k. aktiverings-
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modellen 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, av extern part, så uppgår värdet av icke 

aktiverade utvecklingsutgifter till 5 188 tkr för perioden 2017 till 2019. Det rapporterade egna 

kapitalet skall sättas i relation till detta. 

 

• Personal 

Antalet anställda per den 30 september 2020 uppgick till 3,8 (4,8) och under perioden har 

även konsulter inom försäljning och kundintegration anlitats motsvarande 1,0 (2,0). Koncernen 

sysselsatte därmed totalt, inräknat anställda och konsulter, 4,8 (6,8) personer. Arbete med 

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

outsourcats till underleverantörer. Samtliga anställda är deltidspermitterade från mitten av 

mars till och med sista november. Permitteringarna sker i enlighet med det åtgärdsprogram 

regeringen tagit fram på grund av coronapandemin. 

 

• Koncernstruktur 

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

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Jetty AB är moderbolag i en koncern med totalt två bolag. 

Jetty äger samtliga aktier i Jetty U.S., INC., registrerat i Delaware, USA. 

 

• Aktiekapital 

Jettys aktiekapital uppgick per den 30 september 2020 till 1 415 537 kr fördelat på 12 868 522 

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 30 september 2020 cirka 400 aktieägare.  

 

• Förväntad framtida utveckling 

Åtgärderna som vidtas över världen för att begränsa spridningen av COVID-19 påverkar 

underhållnings- och evenemangsbranscherna i hög utsträckning. Detta ger effekter även för 

leverantörer, som Jetty. Bolaget har därför vidtagit åtgärder under våren för att minska den 

effekten. Personal har deltidspermitterats, externa kostnader reducerats, försäljning ställs om 

till digitala kanaler och utvecklingsarbetet dragits ner. När läget förbättras för Jettys kunder, är 

bedömningen att det kommer finnas en bra efterfrågan på Jettys tjänst som är väl anpassad till 

den ökade digitaliseringen i samhället och hos våra kunder. 

 

• 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 publicerat i samband med nyemissionen i 

november samt den senaste årsredovisningen. Dessa överensstämmer med de risker bolaget 

identifierar idag. I det kortare perspektivet tillkommer risker förknippade med Corona-

pandemin.   
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Finansiell utveckling i sammandrag, Koncernen 

  1 juli - 30 sep 1 jan - 30 sep 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2020  2019  2020  2019  2019  

Nettoomsättning 510 502 2 052 1 659 2 442 

Rörelsens kostnader -1 545 -2 804 -5 633 -9 188 -12 131 

Rörelseresultat -805 -2 303 -3 067 -7 528 -9 659 

Resultat efter finansiella poster -821 -2 320 -3 121 -7 581 -9 726 

Resultat efter skatt -821 -2 320 -3 121 -7 581 -9 726 

Nettokassaflöde efter investeringar -549 -2 493 -2 294 -7 534 -9 050 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 477 5 650 432 5 559 5 934 

Likvida medel på balansdagen 746 3 750 746 3 750 2 608 

Eget kapital på balansdagen -2 248 1 957 -2 248 1 957 873 

      

  1 juli - 30 sep 1 jan - 30 sep 1 jan - 31 dec 

Nyckeltal 2020  2019  2020  2019  2019  

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg 

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg 

Soliditet -129% 40% -129% 40% 20% 

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar           

Antal anställda vid periodens slut 3,8 4,8 3,8 4,8 4,8 

Resultat per aktie, kr -0,06 -0,27 -0,36 -1,18 -1,01 

Eget kapital per aktie, kr -0,17 0,30 -0,17 0,30 0,07 

Kassaflöde från den löpande verksamheten/aktie, kr -0,04 -0,26 -0,27 -1,14 -0,94 

Kassaflöde efter investeringar/aktie, kr -0,04 -0,29 -0,27 -1,17 -0,94 

Kassaflöde/aktie, kr -0,01 0,37 -0,22 -0,31 -0,32 
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Resultaträkning, Koncernen 

  1 juli - 30 sep 1 jan - 30 sep 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2020  2019  2020  2019  2019  

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning, återkommande intäkter 510 502 1 854 1 588 2 371 

Nettoomsättning, projektintäkter 0 0 198 71 71 

Övriga rörelseintäkter 229 0 514 1 31 

Summa Intäkter 740 502 2 566 1 660 2 472 

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader -786 -1 907 -3 420 -6 063 -7 379 

Personalkostnader -694 -832 -2 018 -2 930 -4 492 

Avskrivningar -65 -65 -195 -195 -260 

Summa rörelsens kostnader -1 545 -2 804 -5 633 -9 188 -12 131 

Rörelseresultat -805 -2 303 -3 067 -7 528 -9 659 

Resultat från finansiella investeringar         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 3 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -16 -18 -54 -53 -70 

Finansnetto -16 -18 -54 -53 -67 

Resultat efter finansiella poster -821 -2 320 -3 121 -7 581 -9 726 

Skatt på årets resultat - - - - - 

Periodens resultat -821 -2 320 -3 121 -7 581 -9 726 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 12 869 8 572 8 572 6 423 9 646 

Antal aktier utestående på balansdagen, tusental 12 869 12 869 12 869 6 423 12 869 

Resultat per aktie -0,06 -0,27 -0,36 -1,18 -1,01 
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Balansräkning, Koncernen 

  30 sep 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2020  2019  2019  

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Balanserade utvecklingsutgifter 325 585 520 

Långsiktiga fordringar 16 16 16 

Summa anläggningstillgångar 341 601 536 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar och andra fordringar 654 494 1 164 

Likvida medel 746 3 750 2 608 

Summa omsättningstillgångar 1 400 4 244 3 773 

TOTALA TILLGÅNGAR 1 742 4 846 4 309 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Aktiekapital 1 416 1 416 1 416 

Övrigt tillskjutet kapital 25 856 25 856 25 856 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -29 520 -25 315 -26 399 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare -2 248 1 957 873 

Minoritetsintresse 0 0 0 

Summa eget kapital -2 248 1 957 873 

Avsättningar och skulder       

Långfristiga skulder 1 432 1 341 1 000 

Kortfristiga skulder 2 558 1 549 2 436 

Summa avsättningar och skulder 3 990 2 889 3 436 

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 1 742 4 846 4 309 
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Kassaflödesanalys, Koncernen 

  1 juli - 30 sep 1 jan - 30 sep 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2020  2019  2020  2019  2019  

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat efter finansiella poster -821 -2 320 -3 121 -7 581 -9 726 

Avskrivningar 65 65 195 195 260 

Övrigt ej kassaflödespåverkande 0 0 0 0 0 

Förändringar i rörelsekapitalet 207 -2 632 88 415 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -549 -2 257 -2 294 -7 298 -9 050 

Investeringsverksamheten           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -236 0 -236 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -236 0 -236 0 

            

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -549 -2 493 -2 294 -7 534 -9 050 

Finansieringsverksamheten           

Nyemission 0 5 482 0 5 482 6 434 

Nyupptagna lån 500 0 500 0 0 

Amorteringar på lån -23 168 -68 77 -500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 477 5 650 432 5 559 5 934 

            

PERIODENS KASSAFLÖDE -72 3 157 -1 862 -1 975 -3 116 

Likvida medel vid periodens början 818 592 2 608 5 725 5 725 

Likvida medel vid periodens slut 746 3 750 746 3 750 2 608 
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Rapport över förändring i eget kapital, Koncernen  

Jetty 
tkr (om ej annat anges) 
1 januari 2019 - 30 sep 2019 

Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 

Minoritets-
intresse 

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 2019-01-01 708 20 130 -16 674   4 164 

Transaktioner med aktieägare           

  Nyemissioner 708 4 774     5 482 

  Erhållet aktieägartillskott           

  Lämnade utdelningar           

Effekter av ändrade redovisningsprinciper           

Effekter av rättelser av fel     -108   -108 

Omräkningsdifferenser           

Årets resultat     -7 581   -7 581 

Utgående balans 2019-09-30 1 416 24 904 -24 363   1 957 

      

Jetty 
tkr (om ej annat anges) 
1 januari 2020 - 30 sep 2020 

Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 

Minoritets-
intresse 

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 2020-01-01 1 416 25 856 -26 399   873 

Transaktioner med aktieägare           

  Nyemissioner           

  Erhållet aktieägartillskott           

  Lämnade utdelningar           

Effekter av ändrade redovisningsprinciper           

Effekter av rättelser av fel           

Omräkningsdifferenser           

Årets resultat     -3 121   -3 121 

Utgående balans 2020-09-30 1 416 25 856 -29 520   -2 248 
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Resultaträkning, Moderbolaget 

Jetty AB 1 juli - 30 sep 1 jan - 30 sep 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2020  2019  2020  2019  2019  

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning, återkommande intäkter 510 502 1 845 1 588 2 371 

Nettoomsättning, projektintäkter 0 0 198 71 71 

Övriga rörelseintäkter 227 0 512 1 31 

Summa Intäkter 738 502 2 555 1 660 2 472 

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader -783 -1 570 -3 075 -5 726 -6 814 

Personalkostnader -694 -832 -2 018 -2 930 -4 492 

Avskrivningar -65 -65 -195 -195 -260 

Summa rörelsens kostnader -1 542 -2 467 -5 288 -8 851 -11 566 

Rörelseresultat -804 -1 966 -2 733 -7 191 -9 094 

Resultat från finansiella investeringar         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 3 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -902 -18 -934 -53 -88 

Finansnetto -902 -18 -934 -53 -85 

Resultat efter finansiella poster -1 706 -1 983 -3 667 -7 244 -9 179 

Skatt på årets resultat - - - - - 

Periodens resultat -1 706 -1 983 -3 667 -7 244 -9 179 
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Balansräkning, Moderbolaget  

Jetty AB 30 sep 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2020  2019  2019  

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Balanserade utvecklingsutgifter 325 585 520 

Långsiktiga fordringar 86 253 635 

Summa anläggningstillgångar 411 838 1 155 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar och andra fordringar 654 494 1 141 

Likvida medel 677 3 692 2 408 

Summa omsättningstillgångar 1 331 4 186 3 550 

TOTALA TILLGÅNGAR 1 742 5 024 4 704 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 1 416 1 416 1 416 

Fond för utvecklingsutgifter 325 585 520 

Summa bundet eget kapital 1 741 2 001 1 936 

Fritt eget kapital       

Överkursfond 25 856 25 856 25 856 

Balanserat resultat -26 178 -18 319 -17 194 

Periodens resultat -3 667 -7 244 -9 179 

Summa fritt eget kapital -3 988 293 -517 

Summa eget kapital -2 248 2 294 1 419 

Avsättningar och skulder       

Långfristiga skulder 1 432 1 341 1 000 

Kortfristiga skulder 2 558 1 389 2 285 

Summa avsättningar och skulder 3 990 2 730 3 285 

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 1 742 5 024 4 704 
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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 april 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 är Jetty en 
koncern, då verksamhet inletts i det 
amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. På 
grund av detta övergick Jetty från och med 
kvartal 3 2019 till koncernredovisning. 
Jämförelsesiffror för tidigare perioder avser 
endast moderbolaget, Jetty AB. 
 
Not 4: Transaktioner med närstående 
Jetty AB köper utvecklingstjänster av Swace 

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

Samtliga avtal 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: 
 
2021-02-25: Bokslutskommuniké 2020 
2021-05-10: Årsredovisning 2020 
2021-05-20: Delårsrapport kvartal 1 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 Jetty 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, immateriella 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 delårsrapport har inte granskats av 
bolagets revisor. 
 
Stockholm, den 6 november 2020 
Styrelsen för Jetty AB (publ) 
 
 

Valberedning i Jetty AB har utsetts: 
Valberedningen består av representanter för 
de tre största ägarna vid utgången september 
2020. Valberedningens ledamöter är Magnus 
Uppsäll (största ägare och styrelse-
ordförande), Tomas Jonsson (utsedd av 
Swace Digital) och Joacim Björk (utsedd av 
Lisa Nilsson).  
 
Aktieägare som önskar ge förslag till Jettys 
valberedning kan göra så per e-post: 
ir@jetty.se. Notera att förslag måste vara 
valberedningen till handa senast den 1 
februari 2021. 


