Delårsrapport Q2 2019
Jetty AB
1 april – 30 juni 2019

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2019
•

Nettoomsättningen uppgick till 570 tkr (426)

•

Rörelseresultatet före skatt uppgick till -2 151 tkr (-4 110)

•

Resultatet efter skatt uppgick till -2 151 tkr (-4 110)

•

Kassaflödet* från den löpande verksamheten uppgick till –1 821 tkr (-2 822)
* 2017 och 2018 har bolaget investerat kapital och energi i utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering
som Jetty släppte i mitten på januari 2019 kommer investeringar i mjukvaruutveckling att belasta bolagets kassaflöde i betydligt
lägre utsträckning. I juli månad avslutades den företrädesemission bolagets styrelse beslutade om i juni 2019. Emissionen
tillförde bolaget drygt 6,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2019
•

Nettoomsättningen uppgick till 1 157 tkr (719)

•

Rörelseresultatet före skatt uppgick till -5 271 tkr (-5 924)

•

Resultatet efter skatt uppgick till -5 271 tkr (-5 924)

•

Kassaflödet* från den löpande verksamheten uppgick till –5 042 tkr (-4 396)
* 2017 och 2018 har bolaget investerat kapital och energi i utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering
som Jetty släppte i mitten på januari 2019 kommer investeringar i mjukvaruutveckling att belasta bolagets kassaflöde i betydligt
lägre utsträckning. I juli månad avslutades den företrädesemission bolagets styrelse beslutade om i juni 2019. Emissionen
tillförde bolaget drygt 6,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
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Viktiga händelser 1 april – 30 juni 2019
•

Årsstämma
Den 15 maj 2019 hölls årsstämma i Jetty AB. Bland de beslut som fattades var:
• Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen
• Stämman omvalde samtliga styrelseledamöter
• Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission

•

Beslut om företrädesemission
Den 12 juni 2019 beslöt styrelsen i Jetty AB att genomföra en nyemission med företrädesrätt
för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattade högst 6 434 261 aktier. Bolaget
värderades i denna emission till 6,4 MSEK, pre-money. En befintlig aktie innehavd på
avstämningsdagen gav rätt till att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie.
Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Jetty drygt 6,4 MSEK före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna beräknades uppgå till 500 000 SEK.

•

Jetty US Inc, organisation på plats
I slutet av maj rekryterades Brandon Schmidt som ansvarig på plats för Jettys dotterbolag i
USA. Brandon kommer senast från rollen som marknadsansvarig för biljettföretaget Frontgate,
som grundades i ett garage för tio år sedan och som nu är marknadsledande i sin nisch mot
festivaler i USA. Frontgate är idag uppköpt av Live Nation. Brandon kommer att leda
dotterbolagets verksamhet och ansvara för bolagets försäljning i Nordamerika.

•

Jetty sluter avtal med Dreamhack
Den 26 juni tecknade Jetty avtal med Dreamhack. Dreamhack är världens största digitala
festival, och en ledande global aktör inom e-sport. Samarbetet med Dreamhack är Jettys första
affär i segmentet. E-sport och digitala festivaler är en snabbt växande del av
evenemangsbranschen. Dreamhack genomför 11 evenemang i 6 länder med fler än 300 000
besökare.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
•

Företrädesemissionen fulltecknad
Den företrädesemission som Jetty AB inledde måndagen den 24 juni avslutades den 10 juli
2019. Emissionen tecknades till 100 %.
Företrädesemissionen tecknades till 71% med stöd av teckningsrätter och till 29% utan
företräde. Tilldelning skedde i enlighet med de principer som angivits i memorandumet som
upprättats med anledning av företrädesemissionen, och som offentliggjordes den 24 juni 2019.
Sammantaget tillfördes Bolaget drygt 6,4 miljoner SEK genom företrädesemissionen, före
avdrag för emissionskostnader om cirka 200 000 SEK, tidigare beräknat till ca 500 000
SEK. Antalet aktier ökade i och med detta från 6 434 261 st till 12 868 522 st. Efter emissionen
uppgick bolagets egna kapital till 4 135 329 kr.
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VD har ordet
För Jetty har andra kvartalet främst handlat om att få försäljningsprocesser och etableringen på nya marknader på plats. Vi fortsätter
på den kursändring av bolagets verksamhet som påbörjades i och
med att vi såg slutet på den stora utvecklingen av affärssystemet
Jetty under senvintern 2018. Jetty har förberetts för den amerikanska
marknaden och har nu en ansvarig på plats i Austin, USA. Våra
kostnader har minskat och intäkterna ökat. Utvecklingen av affärssystemet har dragits ner rejält, enligt plan. Jämfört med första halvåret
2018 har Jettys återkommande intäkter vuxit med mer än 100 %.
Jettys dotterbolag Jetty Inc. registrerades 2018. Nu är de administrativa förberedelserna som krävs
för att driva verksamhet i USA genomförda och Jetty har sedan i maj en ansvarig för verksamheten,
Brandon Schmidt, på plats i USA. Vi är mycket glada över rekryteringen. Han har rätt bakgrund för
oss och en stor kännedom om såväl den potentiella marknaden som kunskap om på vilket sätt Jetty
kan bidra till att stötta arrangörer i USA. Genom den fulltecknade emissionen som genomfördes i
juni, fick vi också resurserna som krävs för en kraftfull expansion internationellt.
Kommunikationen i digitala kanaler har vi lagt mycket kraft på under vår och sommar, för att skapa
fler säljfönster och större spridning av Jetty. Hemsidan har förbättrats och grunden för in-bound
marketing och digitala försäljningskanaler är lagd.
Fram till kvartal ett i år befann sig Jetty i en utvecklingsfas, där mycket resurser lades på utveckling
av affärssystemet, försäljningsprocesser och nya marknader. Under våren ändrades inriktningen och
vårt fokus ligger på försäljning och tillväxt. En viktig konsekvens är att bolagets kostnader minskat,
då stora utvecklingsprojekt avslutats och färdigställts.
Försäljning och tillväxt är vår inriktning framåt. 100 % av bolagets omsättning under Q2 bestod av
återkommande intäkter. Vi särredovisade inte projektintäkter, alltså engångsintäkter, under 2018,
men de uppgick till ca 250 000 kr. När man nu jämför 2018 med 2019 innebär detta att de
återkommande intäkterna vuxit med mer än 100 % under första halvåret. Det är ett viktigt steg i rätt
riktning.
Arbetet med utveckling av affärssystemet och marknaden ska vi dra vidare nytt av. Jag ser mycket
fram emot att fortsätta öka våra återkommande intäkter (abonnemang), att etablera Jetty på nya
geografiska marknader och att på allvar etablera bolaget i USA. Vi är också tacksamma för den
respons vår nyemission fick i somras som möjliggör ett mer omfattande försäljningsarbete än
tidigare!
Stockholm, i augusti 2019
Dan Sonesson, VD
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Det här är Jetty
Om företaget
Jetty AB säljer och utvecklar Jetty, ett affärssystem för evenemangsbranschen. Med hjälp av
systemet styr, planerar, utför och kommunicerar användarna komplexa och tidskritiska
evenemang. Jetty ger kunderna möjligheten att arbeta processorienterat, säkert och effektivt
med stor säkerhet i informationshanteringen. Detta ger dem möjlighet att fokusera på arbetets
resultat, istället för dess form.
Mission: att låta arrangörer leverera fantastiska upplevelser till publik och deltagare genom att
förse dem med verktyg och strukturer som gör det möjligt för deras organisationer att nå sin
fulla potential.
Vision: att vara det mest framstående verktyget för att planera, styra, kommunicera och
genomföra komplexa evenemang inom sport, musik, kultur, Corporate Events, mässor,
kongresser och överallt där komplex och tidskritisk verksamhet sker i realtid.

Affärsmodell
Jetty är en SaaS (Software as a Service) och affärsmodellen är abonnemangsbaserad.
Kunderna prenumererar på ett abonnemangspaket, skalbart såväl i omfattning som i funktioner,
för att matcha deras respektive behov. Kunderna betalar en fast abonnemangsavgift per månad
och tecknar sig för längre perioder, ofta helår. Paketen finns i olika storlekar och med olika nivå
av support.
Jettys historia
Jetty föddes 2011 när fem individer från olika områden och stor erfarenhet av evenemangsbranschen såg behovet av och möjligheterna i ett gemensamt organisationsöverskridande
digitalt stödsystem. Tidigare hade alla arbetat med tekniska lösningar, anpassade för respektive
arbetsområde, behoven av delade plattformar växte och kunderna visade intresse för
helhetslösningar. Tillsammans med den första kunden, Göteborg & Co lanserades den första
versionen 2011, varefter flera kunder i Sverige och Danmark följde.
Företaget bedrevs under flera år småskaligt och med kunskapen om användandet och nyttan
växte insikten om potentialen. 2016 initierades en nysatsning med målet att expandera. En ny
generation av affärssystemet lanserades tidigt 2018, byggd på en stor mängd data och kunskap
om processerna bakom både användandet av systemet och kundernas organisatoriska
förutsättningar. Med hjälp av expertkompetens i evenemangsbranschen, ny styrelse och
investerare är Jetty sedan 12 november 2018 ett noterat bolag med ett tydligt mål att bli det
ledande affärssystemet för att planera, kommunicera och genomföra evenemang, i Sverige och
internationellt.
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2019
•

Nettoomsättning
Under andra kvartalet 2019 uppgick nettoomsättningen till 570 tkr, en ökning om 39 %
jämfört med motsvarande period 2018, då nettoomsättningen uppgick till 426 tkr.

•

Resultat
För det andra kvartalet 2019 steg rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar till
-2 151 tkr jämfört med -4 110 tkr för motsvarande period år 2018. Detta beror på att
kostnader relaterade till den expansion, med systemutveckling, utveckling av marknader
och försäljningsprocesser nu minskats avsevärt.

•

Investeringar och avskrivningar
Avskrivningarna är hänförbara till utvecklingskostnader relaterade till den förra
generationen av affärssystemet. Per den 30 juni 2019 uppgick de aktiverade
utvecklingskostnaderna efter avskrivningar till 650 tkr. För andra kvartalet uppgick de totala
avskrivningarna till 65 tkr. Samtliga avskrivningar avsåg utvecklingskostnader.

•

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från den löpandet verksamheten uppgick under andra kvartalet 2019 till
-1 821 tkr jämfört med -2 822 tkr samma period föregående år. Det negativa kassaflödet
beror på det negativa rörelseresultatet som följt av utvecklingen av företagets mjukvara,
och arbete med marknadsföring och försäljning som en del i företagets expansion. Kassa
och bank uppgick per 30 juni 2019 till 592 tkr. Företaget hade per samma datum 1 409 tkr i
räntebärande skulder. Bolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2019 till –1 205 tkr. I
juli månad avslutades den företrädesemission bolagets styrelse beslutade om i juni 2019.
Emissionen tillförde bolaget drygt 6,4 miljoner kronor före emissionskostnader.
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Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2019
•

Nettoomsättning
Under första halvåret 2019 uppgick nettoomsättningen till 1 157 tkr, en ökning om 61 %
jämfört med motsvarande period 2018, då nettoomsättningen uppgick till 719 tkr.

•

Resultat
För det första halvåret 2019 steg rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar till
-5 271 tkr jämfört med -5 924 tkr för motsvarande period år 2018. Detta beror på att
kostnader relaterade till Jettys omfattande expansion – med systemutveckling, utveckling
av marknader och försäljningsprocesser – nu minskat avsevärt.

•

Investeringar och avskrivningar
Avskrivningarna är hänförbara till utvecklingskostnader relaterade till den förra
generationen av affärssystemet. Per den 30 juni 2019 uppgick de aktiverade
utvecklingskostnaderna efter avskrivningar till 650 tkr. För första halvåret uppgick de totala
avskrivningarna till 130 tkr. Samtliga avskrivningar avsåg utvecklingskostnader.

•

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från den löpandet verksamheten uppgick under första halvåret 2019 till
-5 042 tkr jämfört med -4 396 tkr samma period föregående år. Det negativa kassaflödet
beror på det negativa rörelseresultatet som följt av utvecklingen av företagets mjukvara,
och arbete med marknadsföring och försäljning som en del i företagets expansion. Kassa
och bank uppgick per 30 juni 2019 till 592 tkr. Företaget hade per samma datum 1 409 tkr i
räntebärande skulder. Bolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2019 till –1 205 tkr. I
juli månad avslutades den företrädesemission bolagets styrelse beslutade om i juni 2019.
Emissionen tillförde bolaget drygt 6,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

•

Eget kapital
Bolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2019 till -1 205 tkr, vilket motsvarar -0,19 kr/
aktie. Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 2 378 tkr, vilket motsvarade 0,70 kr/aktie.

•

Personal
Jetty AB hade 5,9 heltidsanställda per den 30 juni 2019, att jämföras med 5,0 ett år tidigare.
Arbete med utveckling, UX-design, kommunikation och marknadsföring har i stor
utsträckning outsourcats till externa konsulter.
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•

Aktiekapital
Jettys aktiekapital uppgick per den 30 juni 2019 till 706 558,71 kr fördelat på
6 423 261 utestående aktier. Aktiernas kvotvärde var 0,11 kr. Jetty AB:s aktie är listad
på Spotlight Stock Market under kortnamnet JETTY. Aktien har ISIN-kod SE0011644392.
Bolaget hade per den 30 juni 2019 cirka 210 aktieägare.

•

Antal aktier
Antal aktier i bolaget var per den 30 juni 2019 6 423 261 aktier, att jämföras med 3 373 399
aktier vid samma datum förra året. Efter det att företrädesemissionen var genomförd, i juli
2019, uppgår antalet aktier i bolaget till 12 846 522.

•

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

•

Förutsättningar för fortsatt drift
Styrelsen gör bedömningen att bolagets nuvarande likviditet är tillräcklig för att finansiera
de planer som finns för nästkommande 12 månader. I juli månad avslutades den
företrädesemission bolagets styrelse beslutade om i juni 2019. Emissionen tillförde bolaget
drygt 6,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter emissionen uppgick bolagets egna
kapital till 4 135 329 kr.

NYCKELTAL
1 april – 30 juni

1 januari – 30 juni

2018

2019

2018

2019

2018

Rörelsemarginal

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Vinstmarginal

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Soliditet

-63%

37%

-63%

37%

58 %

Resultat per aktie (kr)

-0,33

-0,64

-0,81

-0,92

-1,85

5,9

5,0

5,9

5,0

5,3

Medeltal antal anställda
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Finansiell översikt
RESULTATRÄKNING

(belopp i tkr om ej annat anges)

1 april – 30 juni
2019

1 januari – 30 juni

2018

2019

1 jan - 31 dec

2018

2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning återkommande

570

426

1 086

719

1 324

Nettoomsättning projektintäkter

0

a)

71

a)

a)

Övriga rörelseintäkter

0

0

2

0

300

0

0

0

0

0

Övriga externa kostnader

-1 551

-3 294

-4 156

-4 573

-9 335

Personalkostnader

-1 086

-1 112

-2 098

-1 940

-4 070

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader

Avskrivningar

-65

-130

-130

-130

-260

-2 133

-4 110

-5 226

-5 924

-12 041

0

0

0

0

0

-18

-17

-35

-34

-72

Resultat efter finansiella poster

-2 151

-4 127

-5 261

-5 959

-12 113

Resultat före skatt

-2 151

-4 127

-5 261

-5 959

-12 113

BERÄKNAT RESULTAT

-2 151

-4 127

-5 261

-5 959

-12 113

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

a)

Under 2018 särredovisades inte abonnemangsintäkter och projektintäkter.
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BALANSRÄKNING

(belopp i tkr om ej annat anges)

2019-06-30

2018-06-30

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

650

910

780

16

16

16

666

926

796

Kundfordringar och andra fordringar

648

1 094

884

Likvida medel

592

4 488

5 725

Summa omsättningstillgångar

1 240

5 582

6 609

TOTALA TILLGÅNGAR

1 907

6 508

7 405

708

72

708

0

7 013

0

650

910

780

Övrigt fritt eget kapital

2 698

343

14 681

Periodens resultat

-5 261

-5 959

-12 113

Summa eget kapital

-1 205

2 378

4 056

Periodiseringsfonder

0

0

0

Summa obeskattade reserver

0

0

0

Långfristiga skulder

1 409

1 800

1 500

Kortfristiga skulder

1 703

2 330

1 849

Summa skulder

3 112

4 130

3 349

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

1 907

6 508

7 405

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Fond för utvecklingsutgifter

Obeskattade reserver

Skulder
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(belopp i tkr om ej annat anges)

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Fond för
utvecklingsavgifter

Överkursfond

Ingående balans 2018-04-01

72

13

1 040

5 922

Ansamlad
förlust
-1 008

Totalt eget
kapital
6 038

Resultat
Periodens resultat

-4 701

Omföring till fond för utvecklingsavgifter
reducerat med årets avskrivningar

-130

130

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

7 000

Utgående balans 2018-06-30

72

Ingående balans 2019-04-01

7 013

708

910

5 922

-5 579

8 337

715

20 130

-20 607

946

Resultat
Periodens resultat

-2 151

Omföring till fond för utvecklingsavgifter
reducerat med årets avskrivningar

-65

65

Transaktioner med aktieägare
Registrerad Nyemission
Nyemission
Utgående balans 2019-06-30

708

Ingående balans 2018-01-01

72

13

650

20 130

-22 692

-1 205

1 040

5 922

-5 709

1 338

Resultat
Periodens resultat

-12 005

Omföring till fond för utvecklingsavgifter
reducerat med årets avskrivningar

-260

260

Transaktioner med aktieägare
Nyemission

636

-13

Utgående balans 2018-06-30

708

-

Ingående balans 2019-01-01

708

14 208
780

20 130

-17 454

4 164

780

20 130

-17 562

4 056

Resultat
Periodens resultat

-5 261

Omföring till fond för utvecklingsavgifter
reducerat med årets avskrivningar

-130

130

Transaktioner med aktieägare
Registrerad Nyemission
Nyemission
Utgående balans 2019-06-30
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KASSAFLÖDESANALYS
(belopp i tkr om ej annat anges)
Resultat efter finansnetto
Avskrivningar
Övriga justeringar
Skatter
Förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) VL
Ökning(-)/Minskning (+) Rörelsefordingar
Ökning(+)/ Minskning (-) Rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 april – 30 juni
2019
2018
- 2 151
- 4 127
65
130

1 januari – 30 juni
2019
2018
- 5 271
- 5 959
130
130

2018
- 12 005
260

634
- 370

- 741
1 916

2 241
- 2 141

- 255
1 689

- 45
1 100

- 1 821

- 2 822

- 5 042

- 4 396

- 10 690

7 000

623
14 208
- 300

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde efter investeringar
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Överkursfond
Förändring låneskulder

7 000
- 68

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens slut

- 91

- 1 890

4 178

- 5 132

2 604

3 841

2 482
592

309
4 488

5 725
592

1 883
4 488

1 883
5 725

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

Stockholm
c/o SUP 46
Regeringsgatan 65

Malmö
United Spaces
Nordensköldsgatan 24

Austin
701 Brazos St, Austin,
TX 78701, USA

+46(0)771-667777
helllo@jetty.se
jetty.se
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Redovisningsprinciper och noter
NOT 1: REDOVISNINGSPRINCIPER
Jetty AB upprättar redovisningar i enlighet
med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
NOT 2:
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: DEFINITIONER
•

Medeltal anställda: Antalet anställda i
Bolaget omräknat till heltidstjänster, dvs.
antal heltider som utfört arbete under
året/perioden.

•

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent
av periodens intäkter.

•

Rörelseresultat: Rörelseresultatet efter avoch nedskrivningar.

•

Vinstmarginal: Resultat i procent av
periodens intäkter.

•

Soliditet: Eget kapital i procent av
balansomslutningen.

•

Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat
med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning
av bolagets revisorer.

Stockholm, den 29 augusti 2019

Styrelsen för Jetty AB (publ)

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN:

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

2019-11-28: Delårsrapport kvartal tre 2019.

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

Stockholm
c/o SUP 46
Regeringsgatan 65

Malmö
United Spaces
Nordensköldsgatan 24

Austin
701 Brazos St, Austin,
TX 78701, USA

+46(0)771-667777
helllo@jetty.se
jetty.se
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