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Delårsrapport för Jetty 1 januari – 31 mars 2020 

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020, Koncernen 

• Nettoomsättningen uppgick till 763 Tkr (597 Tkr) 

• Rörelsens kostnader uppgick till 2 453 Tkr (3 691 Tkr) 

• Resultat efter finansnetto uppgick till -1 705 Tkr (-3 111 Tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,13 kr (-0,48 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -1 641 Tkr (-3 220 Tkr)  

 
Viktiga händelser 1 januari – 31 mars 2020 
 
• 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 kan implementeras hos fler av Sodexos kunder. 

 

• Deltidspermittering av anställda pg av COVID-19 
Den 17 mars meddelade Jetty att spridningen av coronaviruset (COVID-19), har påverkat 
affärsläget för Bolaget. För att vara redo att agera när efterfrågan återvänder, deltids-
permitterar därmed Jetty personal. Åtgärderna bedöms i dagsläget vara tillräckliga för att 
hantera nuvarande situation men utvärderas löpande. 

 
Viktiga händelser efter periodens slut 
 
• Lån från Almi och likviditetsförstärkning från Skatteverket 

Under april månad har bolaget säkerställt ett nytt lån från Almi samt erhållit anstånd från 
skatteverket gällande skatteåterbetalningar. Detta innebär att bolagets likviditet stärktes med 
drygt 1,0 mkr. 
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VD har ordet 

Vi inledde året med tydligt fokus på försäljning. Sista kvartalet 2019 
visade en stark försäljningstillväxt och vi planerade för att öka till-
växten ytterligare efter årsskiftet. Vi ägnade de första veckorna av 
2020 åt att organisera om arbetet i bolaget för att kunna fokusera än 
mer på försäljning. Kvartalet startade med den största och viktigaste 
branschmässan för livemusik i Sverige, Sweden Live, där vi från Jetty 
deltog.  
 

Vi möttes på mässan av ett mycket stort intresse från potentiella kunder och vi genomförde 
säljmöten både med nya kontakter och med de vi tidigare haft en dialog med. Vårt arbete hade 
mycket god effekt och mot mitten av kvartalet prognosticerade jag att första kvartalet 2020 
skulle bli bolagets starkaste kvartal någonsin. 
 
Den 11 mars förändrades förutsättningarna för våra kunder radikalt. Regeringen meddelade på 
kvällen ett förbud mot evenemang med fler än 500 deltagare. Detta skärptes den 27 mars, då 
inga evenemang med fler än 50 deltagare tilläts. Dessa beslut, fattade för att minska 
spridningen av COVID-19, har i praktiken omöjliggjort våra kunders verksamhet fram till dess 
att förordningen ändras eller upphör helt. 
 
Såväl våra kunder som vi själva anade att beslut i den riktningen var på gång och många av 
våra kunder hade redan börjat flytta fram eller i värsta fall ställa in de verksamheter de 
planerat i närtid. Trots allt detta såg vi under första kvartalet en tillväxt på 28% jämfört med 
första kvartalet 2019. 
 
Jetty inledde snabbt en omställning för att anpassa bolaget till den nya situationen på 
marknaden. De åtgärder för effektivisering och besparingar som bolaget initierade förra året 
intensifierades, och  har minskat kostnaderna med 34% jämfört med kvartal 1 2019. Den 17 
mars deltidspermitterades samtliga anställda. Jag bedömer att de insatser som gjorts är 
tillräckliga för att kunna möta ett scenario där evenemangsbranschen inte börjar återhämta 
sig förrän efter sommaren 2020. Med detta sagt har vi en plan för ytterligare åtgärder som kan 
verkställas om bolaget bedömer det nödvändigt. 
 
Under tiden fortsätter vi hjälpa befintliga kunder och har en nära dialog med många av dem 
om deras nuvarande utmaningar och framtida behov. En del befintliga och potentiella kunder 
har nått ett stadie där de kan börja planera för framtiden, efter Corona, och vi för sådana 
dialoger där det är möjligt. 
 
Vi arbetar också mot kundsegment som drabbats mindre av virusets spridning och åtgärderna 
som vidtas för att stoppa det. Exempel på sådana segment är större bolag, och de som 
genomför mindre evenemang. Vi arbetar också löpande med att förbereda allt som går att 
förbereda, för att vara redo så snart efterfrågan börjar växa igen. 
 
Stockholm i april 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.  
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Finansiell utveckling, 1 januari – 31 mars 2020, Koncernen 

• Nettoomsättning 
Nettoomsättning för perioden uppgick till 763 tkr (597 tkr), en ökning med 28% jämfört med 
första kvartalet 2019. Ökningen beror till största delen på försäljning till nya kunder och i viss 
utsträckning på merförsäljning till befintliga kunder. 96% av omsättningen i perioden härrör 
från återkommande intäkter. 

 

• Kostnader 
Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 2 453 tkr (3 691 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 1662 tkr (2 615 tkr), personalkostnader 726 tkr (1 011 tkr) och avskrivningar 65 tkr 
(65 tkr). 

 

• Resultat 
Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för perioden blev -1 705 tkr  
(-3 111 tkr) eller -0,13 kr (-0,48 kr) per aktie. Förbättringen under året beror på ökat fokus på 
försäljning som resulterat i ökad omsättning samt lägre rörelsekostnader jämfört med kvartal 
1 2019.  

 

• Kassaflöde och likviditet 
Periodens kassaflöde uppgick till -1 686 tkr (-3 243 tkr) eller -0,13 kr (-0,50 kr) per aktie. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 641 tkr (-3 220 tkr), eller -0,13 kr      
(-0,50 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -1641 tkr         
(-3 220 tkr) eller -0,13 kr (-0,50 kr) per aktie.  
 
Jettys likviditet var vid periodens slut 922 tkr (2 482 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 
verksamheten. 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 -832 tkr (1 053 tkr) eller -0,06 kr (0,16 kr) per 
aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget kapital uppgick till 520 tkr (715 tkr). Soliditeten 
var vid periodens slut -34% (26%).  
 
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. 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, 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 31 mars 2020 uppgick till 3,8 (4,8) och under perioden har även 
konsulter inom försäljning och kundintegration anlitats motsvarande 2 (1). Koncernen syssel-
satte därmed totalt, inräknat anställda och konsulter, 5,8 (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 mars 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 31 mars 2020 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 jan - 31 mar 1 jan - 31 dec 
Tkr (om ej annat anges) 2020 2019 2019 

Nettoomsättning 763 597 2 371 

Rörelsens kostnader -2 453 -3 691 -12 131 

Rörelseresultat -1 686 -3 093 -9 659 

Resultat efter finansiella poster -1 705 -3 111 -9 726 

Resultat efter skatt -1 705 -3 111 -9 726 

Nettokassaflöde efter investeringar -1 641 -3 220 -9 050 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -45 -23 5 934 

Likvida medel på balansdagen 922 2 482 2 608 

Eget kapital på balansdagen -832 1 053 873 
    

  1 jan - 31 mar 1 jan - 31 dec 
Nyckeltal 2020 2019 2019 

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg 

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg 

Soliditet -34% 26% 20% 

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar       

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

Resultat per aktie, kr -0,13 -0,48 -0,76 

Eget kapital per aktie, kr -0,06 0,16 0,07 

Kassaflöde från den löpande verksamheten/aktie, kr -0,13 -0,50 -0,70 

Kassaflöde efter investeringar/aktie, kr -0,13 -0,50 -0,70 

Kassaflöde/aktie, kr -0,13 -0,50 -0,24 
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Resultaträkning, Koncernen 
  1 jan - 31 mar 1 jan - 31 dec 
Tkr (om ej annat anges) 2020 2019 2019 

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning, återkommande intäkter 735 526 2 371 

Nettoomsättning, projektintäkter 28 71 71 

Övriga rörelseintäkter 3 1 31 

Summa Intäkter 766 598 2 472 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -1 662 -2 615 -7 379 

Personalkostnader -726 -1 011 -4 492 

Avskrivningar -65 -65 -260 

Summa rörelsens kostnader -2 453 -3 691 -12 131 

Rörelseresultat -1 686 -3 093 -9 659 

Resultat från finansiella investeringar      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 3 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -19 -18 -70 

Finansnetto -19 -18 -67 

Resultat efter finansiella poster -1 705 -3 111 -9 726 

Skatt på årets resultat - - - 

Periodens resultat -1 705 -3 111 -9 726 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 12 869 6 423 9 646 

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

Resultat per aktie -0,13 -0,48 -0,76 
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Balansräkning, Koncernen 

  31 mar 31 dec 
Tkr (om ej annat anges) 2020 2019 2019 

Anläggningstillgångar       

Balanserade utvecklingsutgifter 455 715 520 

Långsiktiga fordringar 16 16 16 

Summa anläggningstillgångar 471 731 536 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar och andra fordringar 1 074 845 1 164 

Likvida medel 922 2 482 2 608 

Summa omsättningstillgångar 1 996 3 327 3 773 

TOTALA TILLGÅNGAR 2 467 4 058 4 309 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Aktiekapital 1 416 708 1 416 

Övrigt tillskjutet kapital 25 856 20 130 25 856 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat -28 104 -19 784 -26 399 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare -832 1 053 873 

Minoritetsintresse 0 0 0 

Summa eget kapital -832 1 053 873 

Avsättningar och skulder       

Långfristiga skulder 955 1 477 1 000 

Kortfristiga skulder 2 345 1 528 2 436 

Summa avsättningar och skulder 3 300 3 005 3 436 

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 2 467 4 058 4 309 
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Kassaflödesanalys, Koncernen 

  1 jan - 31 mar 1 jan - 31 dec 
Tkr (om ej annat anges) 2020 2019 2019 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat efter finansiella poster -1 705 -3 111 -9 726 

Avskrivningar 65 65 260 

Övrigt ej kassaflödespåverkande 0 0 0 

Förändringar i rörelsekapitalet -1 -174 415 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 641 -3 220 -9 050 

Investeringsverksamheten       

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 

        

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -1 641 -3 220 -9 050 

Finansieringsverksamheten       

Nyemission 0 0 6 434 

Nyupptagna lån 0 0 0 

Amorteringar på lån -45 -23 -500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -45 -23 5 934 

        

PERIODENS KASSAFLÖDE -1 686 -3 243 -3 116 

Likvida medel vid periodens början 2 608 5 725 5 725 

Likvida medel vid periodens slut 922 2 482 2 608 
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Rapport över förändring i eget kapital, Koncernen  

 
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 2018-01-01 708 20 130 -16 674   4 164 

Transaktioner med aktieägare           

  Nyemissioner           

  Erhållet aktieägartillskott           

  Lämnade utdelningar           

Effekter av ändrade 
redovisningsprinciper           

Effekter av rättelser av fel           

Omräkningsdifferenser           

Årets resultat     -3 111   -3 111 

Utgående balans 2018-12-31 708 20 130 -19 784   1 053 
      

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 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     -1 705   -1 705 

Utgående balans 2019-12-31 1 416 25 856 -28 104   -832 
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Resultaträkning, Moderbolaget 

 1 okt - 31 dec 1 jan - 31 dec 
Tkr (om ej annat anges) 2019 2018 2019 

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning, återkommande intäkter 726 526 2 371 

Nettoomsättning, projektintäkter 28 71 71 

Övriga rörelseintäkter 3 1 31 

Summa Intäkter 757 598 2 472 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader -1 383 -2 615 -6 814 

Personalkostnader -726 -1 011 -4 492 

Avskrivningar -65 -65 -260 

Summa rörelsens kostnader -2 174 -3 691 -11 566 

Rörelseresultat -1 416 -3 093 -9 094 

Resultat från finansiella investeringar      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 3 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -16 -18 -88 

Finansnetto -16 -18 -85 

Resultat efter finansiella poster -1 432 -3 111 -9 179 

Skatt på årets resultat - - - 

Periodens resultat -1 432 -3 111 -9 179 
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Balansräkning, Moderbolaget  

 31 mar 31 dec 
Tkr (om ej annat anges) 2020 2019 2019 

Anläggningstillgångar       

Balanserade utvecklingsutgifter 455 715 520 

Långsiktiga fordringar 972 16 635 

Summa anläggningstillgångar 1 427 731 1 155 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar och andra fordringar 1 074 845 1 141 

Likvida medel 627 2 482 2 408 

Summa omsättningstillgångar 1 701 3 327 3 550 

TOTALA TILLGÅNGAR 3 128 4 058 4 704 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 1 416 708 1 416 

Fond för utvecklingsutgifter 455 715 520 

Summa bundet eget kapital 1 871 1 423 1 936 

Fritt eget kapital       

Överkursfond 25 856 20 130 25 856 

Balanserat resultat -26 308 -17 389 -17 194 

Periodens resultat -1 432 -3 111 -9 179 

Summa fritt eget kapital -1 883 -370 -516 

Summa eget kapital -13 1 053 1 419 

Avsättningar och skulder       

Långfristiga skulder 955 1 477 1 000 

Kortfristiga skulder 2 186 1 528 2 285 

Summa avsättningar och skulder 3 141 3 005 3 285 

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 3 128 4 058 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 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 AB köper kommunikationstjänster av 
Small World i Stockholm AB. Small World ägs 
till 100 % av Lisa Nilsson, aktieägare och 
styrelseledamot i Jetty AB. Jetty AB köper 
utvecklingstjänster av Swace Digital AB, som 
äger drygt 13% av Jetty AB. Jetty AB köper 
ekonomitjänster av JÅ Affärskonsult AB, som 
ägs till 100% av Jens Ålander, aktieägare och 
styrelseledamot i 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: 
2020-05-14: Årsstämma 2020, 16.00 i Stockholm 
2020-08-28: Delårsrapport kvartal 2 2020 
 
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 bolaget 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 29 april 2020 
Styrelsen för Jetty AB (publ) 
 
 


