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Bokslutskommuniké för Jetty 1 januari – 31 december 

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019, Koncernen 

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 712 Tkr (358 Tkr) 

• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 2 833 Tkr (4 713 Tkr) 

• Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -2 105 Tkr (-4 073 Tkr) 

• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,16 kr (-0,63 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -1 820 Tkr (-3 481 Tkr)  

 
Perioden 1 januari – 31 december 2019, Koncernen 

 
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 371 Tkr (1 324 Tkr) 

• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 12 023 Tkr (13 557 Tkr) 

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -9 618 Tkr (-12 005 Tkr) 

• Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,00 kr (-2,69 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -9 050 Tkr (-10 690 Tkr) 

• Eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 873 Tkr (4 164 Tkr) 

• Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 2 608 Tkr (5 725 Tkr) 

 
Viktiga händelser 1 oktober – 31 december 2019 
 
• Avtal med Malmöfestivalen 

Den 15 oktober tecknade Jetty avtal med Malmöfestivalen. Festivalen är en av Sveriges tre 

största stadsfestivaler, som funnits mer än 30 år och med flera miljoner besökare per år. 

Avtalet avser 2020, med option på förlängning för 2021. 

 

• Avtal med Tillväxtverket 

Den 25 oktober tecknade Jetty avtal med Tillväxtverket. Initialt för att använda tjänsten vid 

evenemanget Sweden Demo Day, ett evenemang där mer än 1 000 start-up bolag från 15 olika 

länder möter drygt 300 nationella och internationella investerare. 

 

• Samarbete med Sodexo 

Den 28 november tecknade Jetty ett samarbetsavtal med Sodexo. Tillsammans med Sodexo, 

kommer Jetty utveckla gemensamma erbjudanden till Sodexos kunder. Samarbetet sker inom 

ramen för Sodexos acceleratorprogram Sparx. Sparx är ett nordiskt program för innovation 

och utveckling där ambitionen är att skapa ett närmare samarbete och lärande tillsammans 
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med företag som befinner sig i ett startskede. Sodexo är med över 400 000 anställda ett av 

världens största företag. Sodexo Sverige utvecklar, leder och levererar tjänster till företag, 

institutioner och offentlig sektor i Sverige och Norden. Samarbetet är av strategisk vikt då det 

erbjuder Jetty en möjlighet till ett globalt partnerskap med ett multinationellt och 

marknadsledande företag. 

 

• Avtal med Göteborgsvarvet 

Den 4 december tecknades avtal med Göteborgsvarvet, världens största halvmaraton. De 

avser att använda Jetty för projektplanering och evenemangshantering samt för att styra 

personalen via Jettys APP för uppgiftshantering. Med 55 000 löpare, krävdes det 4 000 

funktionärer för att genomföra tävlingen 2019. Avtalet är av strategisk vikt då det är Jettys 

första för ett stort deltagardrivet idrottsevenemang. 

 
Viktiga händelser efter periodens slut 
 

• Ytterligare avtal i Norge  

Den 15 januari tecknade Jetty avtal med medlemsorganisationen Norske Konsertarrangører 

(NKA). NKA är den största intresse- och kompetensorganisationen för konsertarrangörer i 

Norge och består av 450 festivaler, klubbar, spelställen, konsertföreningar, studentföreningar 

och kulturhus. NKA arbetar för kompetensutveckling och nätverksbyggande och skapar arenor 

där arrangörer kan mötas och lära av varandra. 

 

• Pilotavtal med Sodexo  

Den 20 februari tecknade Jetty och Sodexo, inom ramen för programmet Sparx, ett första 

pilotavtal. Sodexo kommer att använda Jetty i sin verksamhet hos Tetra Pak i Lund.  

Samarbetet mellan Jetty och Sodexo syftar till att hitta gemensamma affärsmöjligheter, där 

Jetty kompletterar Sodexos kunderbjudande. Resultatet är en modern paketering av Jettys 

tjänster, som kommer kunna implementeras hos fler av Sodexos kunder.  
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VD har ordet 

Jag är stolt över vad Jetty AB har uppnått under 2019. Vi har sänkt 

bolagets kostnader och samtidigt ökat försäljningen. Bolagets åter-

kommande intäkter har stigit med över 100 %. Tillväxten har gjorts möjlig 

genom det arbete vi gjort med marknadsföring, digitala säljkanaler och 

med att ytterligare vässa vår försäljningsorganisation och process.  

Under hösten har vi med gott resultat arbetat mot våra kärnmarknader, 

festivaler och venues i Norden. Vi har också bearbetat möjliga partner-

kanaler, och inlett arbete som syftar mot försäljning till globala storföretag, ett nytt kundsegment 

för Jetty. En effekt av det arbetet är det samarbete vi ingått med Sodexo, för att gemensamt kunna 

stärka det erbjudande Sodexo har till sina slutkunder. I och med detta har vi bevisat att Jetty har en 

tydlig marknad även utanför bolagets gamla kärnbranscher. 

Arbetet som under våren och sommaren gjorts med kommunikation i digitala kanaler, att 

digitalisera vår försäljning, och in-bound marketing har lett till en stor ökning av inkommande 

intresse från potentiella kunder under hösten. 

Under andra halvåret har vi också på allvar påbörjat arbete med marknadsföring av Jetty i USA. 

Målet med höstens marknadsföring av Jetty U.S., INC har varit att 100 % av de största och 

viktigaste nordamerikanska festivalerna ska känna till Jetty, och de tjänster bolaget kan erbjuda. 

Målet var ambitiöst satt, men har under hösten uppnåtts av vår organisation på plats. 

Vårt arbete under 2020 kommer fortsatt vara inriktat på effektivisering, försäljning och tillväxt. 

Nästan 100 % av bolagets omsättning under Q4 bestod av återkommande intäkter, och de 

återkommande intäkterna har vuxit med mer än 100 % under 2019 jämfört med 2018. Vi ser tydliga 

effekter av den marknadsföring vi gör i Norden. Medvetenheten om bolaget ökar hos våra 

potentiella kunder, och det avspeglar sig i den efterfrågan vi möter. En god försäljningstillväxt, 

effekt av de partnerkanaler vi skapat för försäljning kombinerat med ett fortsatt fokus på 

effektivitet och besparingar gör att vi ser ett positivt kassaflöde för bolaget under de kommande 

12-18 månaderna. 

Stockholm i februari 2020 
Dan Sonesson, VD  
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Det här är Jetty 

Om företaget 

Jetty säljer och utvecklar Jetty, ett affärssystem för de som bedriver evenemang. 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 genom-

föra 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) lösning och affärsmodellen är abonnemangs-baserad. 

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.  

mailto:helllo@jetty.se
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Finansiell utveckling, 1 oktober – 31 december 2019, Koncernen 

• Nettoomsättning 

Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 712 tkr (358 tkr), vilket motsvarar en tillväxt med 

99% jämfört med det fjärde kvartalet 2018. Ökningen beror till största delen på försäljning till 

nya kunder och i viss utsträckning på merförsäljning till befintliga kunder. 100% av 

omsättningen under kvartalet härrör från återkommande intäkter. 

 

• Kostnader 

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 2 833 tkr (4 713 tkr), fördelat på övriga externa 

kostnader 1 314 tkr (3 569 tkr), personalkostnader 1 453 tkr (1 079 tkr) och avskrivningar 65 

tkr (65 tkr). Avskrivningarna är hänförbara till utvecklingskostnader relaterade till den förra 

generationen av affärssystemet (se not 2 för mer information).  

 

• Resultat 

Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för kvartalet blev -2 105 tkr  

(-4 073 tkr), eller -0,16 kr (-0,63 kr) per aktie. Det är en förbättring med mer än 50% jämfört med 

det fjärde kvartalet 2018, drivet av ökad omsättning och minskade kostnader till följd av 

mindre del produktutveckling. 

  

• Kassaflöde och likviditet 

Kvartalets kassaflöde uppgick till -1 141 tkr (4 050 tkr) eller -0,09 kr (0,63 kr) per aktie. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 820 tkr (-3 481 tkr) eller -0,14 kr      

(-0,54 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -1 820 tkr        

(3 481 tkr) eller -0,14 kr (-0,54 kr) per aktie. Under 2017 och 2018 har bolaget investerat i 

utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering som Jetty lanserade i 

januari 2019, belastar kostnader för mjukvaruutveckling bolagets kassaflöde i betydligt lägre 

utsträckning.  

 

• Investeringar 

Inga investeringar har gjorts under det fjärde kvartalet. 
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Finansiell utveckling, 1 januari – 31 december 2019, Koncernen 

• Nettoomsättning 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 371 tkr (1 324 tkr), vilket är en ökning med 79% 

jämfört med 2018. Ökningen beror till största delen på försäljning till nya kunder och i viss 

utsträckning på merförsäljning till befintliga kunder. 97% av omsättningen i perioden härrör 

från återkommande intäkter. 

 

• Kostnader 

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 12 023 tkr (13 557 tkr), fördelat på övriga 

externa kostnader 7 379 tkr (9 335 tkr), personalkostnader 4 384 tkr (3 962 tkr) och 

avskrivningar 260 tkr (260 tkr). 

 

• Resultat 

Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för perioden blev -9 618 tkr  

(-12 005 tkr) eller -1,00 kr (-2,69 kr) per aktie. Förbättringen under året beror på ökat fokus på 

försäljning som resulterat i ökad omsättning samt lägre kostnader för produktutveckling.  

 

• Kassaflöde och likviditet 

Periodens kassaflöde uppgick till -3 116 tkr (3 841 tkr) eller -0,32 kr (0,86 kr) per aktie. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 050 tkr (-10 690 tkr), eller -0,94 kr   

(-2,39 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -9 050 tkr         

(-10 691 tkr) eller -0,94 kr (-2,39 kr) per aktie. Jettys likviditet var vid periodens slut 2 608 tkr   

(5 725 tkr). Under 2017 och 2018 har bolaget investerat i utveckling av mjukvara. I och med 

den stora uppdatering som Jetty lanserade i januari 2019, belastar kostnader för mjukvaru-

utveckling bolagets kassaflöde i betydligt lägre utsträckning. 

 

Styrelsen gör bedömningen att Bolaget inom 12–18 månader kan uppvisa ett positivt kassa-

flöde. Styrelsen gör samtidigt bedömningen att den befintliga likviditeten inte är tillräcklig för 

att finansiera de planer som finns för 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 verksamheten. 

 

• Investeringar och avskrivningar 

Inga investeringar har gjorts under perioden. 

 

• Eget kapital 

Eget kapital i Jetty uppgick vid periodens slut till 873 tkr (4 164 tkr) eller 0,07 kr (0,65 kr) per 

aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget kapital uppgick till 520 tkr (780 tkr). Soliditeten 

var vid periodens slut 20% (56%). 

 

mailto:helllo@jetty.se
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• Personal 

Antalet anställda per den 31 december 2019 uppgick till 4,8 (5,8) och under perioden har även 

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

satte därmed totalt, inräknat anställda och konsulter, 6,8 (5,8) personer. Arbete med 

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

outsourcats till underleverantörer. 

 

• 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 31 december 2019 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 31 december 2019 cirka 250 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. Dessa överensstämmer med de risker bolaget identifierar idag. 
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Finansiell utveckling i sammandrag, Koncernen 

  1 okt - 31 dec 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2019  2018  2019  2018  

Nettoomsättning 712 358 2 371 1 324 

Rörelsens kostnader -2 833 -4 713 -12 023 -13 557 

Rörelseresultat -2 091 -4 055 -9 551 -11 933 

Resultat efter finansiella poster -2 105 -4 073 -9 618 -12 005 

Resultat efter skatt -2 105 -4 073 -9 618 -12 005 

Nettokassaflöde efter investeringar -1 820 -3 481 -9 050 -10 690 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 679 7 531 5 934 14 531 

Likvida medel på balansdagen 2 608 5 725 2 608 5 725 

Eget kapital på balansdagen 873 4 164 873 4 164 

     

  1 okt - 31 dec 1 jan - 31 dec 

Nyckeltal 2019  2018  2019  2018  

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg 

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg 

Soliditet 20% 56% 20% 56% 

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar         

Antal anställda vid periodens slut 4,8 5,5 4,8 5,5 

Resultat per aktie, kr -0,16 -0,63 -1,00 -2,69 

Eget kapital per aktie, kr 0,07 0,65 0,07 0,65 

Kassaflöde från den löpande verksamheten/aktie, kr -0,14 -0,54 -0,94 -2,39 

Kassaflöde efter investeringar/aktie, kr -0,14 -0,54 -0,94 -2,39 

Kassaflöde/aktie, kr -0,09 0,63 -0,32 0,86 
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Resultaträkning, Koncernen 

  1 okt - 31 dec 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2019  2018  2019  2018  

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning, återkommande intäkter 712 358 2 371 1 324 

Nettoomsättning, projektintäkter 0 0 71 0 

Övriga rörelseintäkter 29 300 31 300 

Summa Intäkter 742 658 2 472 1 624 

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader -1 314 -3 569 -7 379 -9 335 

Personalkostnader -1 453 -1 079 -4 384 -3 962 

Avskrivningar -65 -65 -260 -260 

Summa rörelsens kostnader -2 833 -4 713 -12 023 -13 557 

Rörelseresultat -2 091 -4 055 -9 551 -11 933 

Resultat från finansiella investeringar       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 0 3 0 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -16 -18 -70 -72 

Finansnetto -13 -18 -67 -72 

Resultat efter finansiella poster -2 105 -4 073 -9 618 -12 005 

Skatt på årets resultat - - - - 

Periodens resultat -2 105 -4 073 -9 618 -12 005 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 12 869 6 423 9 646 4 464 

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

Resultat per aktie -0,16 -0,63 -1,00 -2,69 
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Balansräkning, Koncernen 

  31 december 

Tkr (om ej annat anges) 2019  2018  

Anläggningstillgångar     

Balanserade utvecklingsutgifter 520 780 

Långsiktiga fordringar 16 16 

Summa anläggningstillgångar 536 796 

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar och andra fordringar 1 164 884 

Likvida medel 2 608 5 725 

Summa omsättningstillgångar 3 773 6 609 

TOTALA TILLGÅNGAR 4 309 7 405 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 1 416 708 

Aktiekapital 25 856 20 130 

Övrigt tillskjutet kapital -26 399 -16 674 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat 873 4 164 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

0 0 

Minoritetsintresse 873 4 164 

Summa eget kapital     

Avsättningar och skulder     

Långfristiga skulder 1 000 1 500 

Kortfristiga skulder 2 436 1 741 

Summa avsättningar och skulder 3 436 3 241 

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 4 309 7 405 
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Kassaflödesanalys, Koncernen 

  1 okt - 31 dec 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2019  2018  2019  2018  

Den löpande verksamheten         

Rörelseresultat efter finansiella poster -2 105 -4 073 -9 618 -12 005 

Avskrivningar 65 65 260 260 

Övrigt ej kassaflödespåverkande 0 0 0 0 

Förändringar i rörelsekapitalet 219 527 307 1 055 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 820 -3 481 -9 050 -10 690 

Investeringsverksamheten         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 

          

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -1 820 -3 481 -9 050 -10 690 

Finansieringsverksamheten         

Nyemission 952 7 831 6 434 14 831 

Nyupptagna lån 0 0 0 0 

Amorteringar på lån -273 -300 -500 -300 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 679 7 531 5 934 14 531 

          

PERIODENS KASSAFLÖDE -1 141 4 050 -3 116 3 841 

Likvida medel vid periodens början 3 750 1 675 5 725 1 883 

Likvida medel vid periodens slut 2 608 5 725 2 608 5 725 
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Rapport över förändring i eget kapital, Koncernen  

Jetty 
tkr (om ej annat anges) 
1 januari 2018 - 31 dec 2018 

Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets 
resultat 

Minoritets-
intresse 

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 2018-01-01 72 5 922 -4 669   1 325 

Transaktioner med aktieägare           

  Nyemissioner 636 14 208     14 844 

  Erhållet aktieägartillskott           

  Lämnade utdelningar           

Effekter av ändrade 
redovisningsprinciper 

          

Effekter av rättelser av fel           

Omräkningsdifferenser           

Årets resultat     -12 113   -12 113 

Utgående balans 2018-12-31 708 20 130 -16 782   4 056 

      

Jetty 
tkr (om ej annat anges) 
1 januari 2019- 31 dec 2019 

Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets 
resultat 

Minoritets-
intresse 

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 2019-01-01 708 20 130 -16 782   4 056 

Transaktioner med aktieägare           

  Nyemissioner 708 5 726     6 434 

  Erhållet aktieägartillskott           

  Lämnade utdelningar           

Effekter av ändrade 
redovisningsprinciper 

          

Effekter av rättelser av fel           

Omräkningsdifferenser           

Årets resultat     -9 618   -9 618 

Utgående balans 2019-12-31 1 416 25 856 -26 400   873 
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Resultaträkning, Moderbolaget 

Jetty AB 1 okt - 31 dec 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2019  2018  2019  2018  

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning, återkommande intäkter 712 358 2 371 1 324 

Nettoomsättning, projektintäkter 0 0 71 0 

Övriga rörelseintäkter 29 300 31 300 

Summa Intäkter 742 658 2 472 1 624 

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader -1 086 -3 569 -6 814 -9 335 

Personalkostnader -1 453 -1 079 -4 384 -3 962 

Avskrivningar -65 -65 -260 -260 

Summa rörelsens kostnader -2 604 -4 713 -11 458 -13 557 

Rörelseresultat -1 863 -4 055 -8 986 -11 933 

Resultat från finansiella investeringar       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -16 0 -16 0 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -16 -18 -70 -72 

Finansnetto -32 -18 -85 -72 

Resultat efter finansiella poster -1 895 -4 073 -9 071 -12 005 

Skatt på årets resultat - - - - 

Periodens resultat -1 895 -4 073 -9 071 -12 005 
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Balansräkning, Moderbolaget  

  31 december 

Tkr (om ej annat anges) 2019  2018  

Anläggningstillgångar     

Balanserade utvecklingsutgifter 520 780 

Långsiktiga fordringar 635 16 

Summa anläggningstillgångar 1 155 796 

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar och andra fordringar 1 141 884 

Likvida medel 2 408 5 725 

Summa omsättningstillgångar 3 550 6 609 

TOTALA TILLGÅNGAR 4 704 7 405 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 1 416 708 

Fond för utvecklingsutgifter 520 780 

Summa bundet eget kapital 1 936 1 488 

Fritt eget kapital     

Överkursfond 25 856 20 130 

Balanserat resultat -17 302 -5 449 

Periodens resultat -9 071 -12 005 

Summa fritt eget kapital -517 2 676 

Summa eget kapital 1 419 4 164 

Avsättningar och skulder     

Långfristiga skulder 1 000 1 500 

Kortfristiga skulder 2 285 1 849 

Summa avsättningar och skulder 3 285 3 349 

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 4 704 7 513 
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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 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 köper vissa kommunikationstjänster av 

Small World i Stockholm AB, på löpande 

räkning och till marknadsmässiga villkor. 

Small World i Stockholm AB, ägs till 100 % av 

Lisa Nilsson, en av grundarna av Jetty och 

aktieägare och styrelseledamot i Jetty AB. 

Jetty AB köper utvecklingstjänster av Swace 

Digital AB, som äger drygt 13% av Jetty AB. 

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: 
2020-04-23: Årsredovisning 2019 
2020-04-29: Delårsrapport kvartal 1 2020 
2020-05-14: Årsstämma 2020, 16.00 i Stockholm 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Dan Sonesson, VD +46 709 17 97 75 
dan.sonesson@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. 
 
Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för 
verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen 
kommer att finnas tillgänglig för aktieägarna 
på bolagets hemsida den 23 april 2020.   
 
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 27 februari 2020 
Styrelsen för Jetty AB (publ) 
 
 

mailto:helllo@jetty.se

