Delårsrapport Q3 2019
Jetty AB
1 juli – 30 september 2019

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2019, Koncernen
•

Nettoomsättningen uppgick till 502 tkr (247)

•

Rörelseresultatet före skatt uppgick till -2 310 tkr (-1 975)

•

Resultatet efter skatt uppgick till -2 310 tkr (-1 975)

•

Kassaflödet* från den löpande verksamheten uppgick till -2 256 tkr (-2 813)
* 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 belastar investeringar i mjukvaruutveckling 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..

1 januari – 30 september 2019, Koncernen
•

Nettoomsättningen uppgick till 1 659 tkr (966)

•

Rörelseresultatet före skatt uppgick till -7 581 tkr (-7 932)

•

Resultatet efter skatt uppgick till -7 581 tkr (-7 932)

•

Kassaflödet* från den löpande verksamheten uppgick till -7 298 tkr (-7 209)
* 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 belastar investeringar i mjukvaruutveckling 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 juli – 30 september 2019
•

Koncernredovisning
Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern, då verksamhet inletts i det
amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. På grund av detta övergår Jetty AB från och med
denna rapport till koncernredovisning.

•

Företrädesemissionen fulltecknad
Den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som Jetty AB inledde
måndagen den 24 juni avslutades den 10 juli 2019. Emissionen tecknades till 100 % och
tillförde bolaget cirka 6,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen
tecknades till 71 % med stöd av teckningsrätter och 29 % tecknades utan företräde.
Tilldelning skedde i enlighet med de principer som angivits i Memorandumet som
upprättats med anledning av Företrädesemissionen och offentliggjordes genom
pressmeddelande den 24 juni 2019.
Sammantaget tillfördes Bolaget cirka 6,4 MSEK genom Företrädesemissionen, före avdrag
för emissionskostnader om cirka 200 000 SEK, tidigare beräknat till cirka 500 000
SEK. Antalet aktier ökade i och med detta från 6 434 261 stycken. till 12 868 522 stycken.
Detta meddelades aktiemarknaden genom ett pressmeddelande den 10 juli 2019.

•

Partneravtal tecknat
Jetty AB och det danska bolaget VIP-Booking.com har ingått ett partnerskap för att kunna
utöka sina respektive erbjudanden till livemusikindustrin. Partnerskapet kommer att
innebära gemensamma säljinsatser, gemensam marknadsföring och kunskapsutbyte.
VIP-Booking.com har varit marknadsledande inom B2B-information för den europeiska
konsertindustrin i 20 år. VIP-Booking.com startades i april 2000 som en business to
business-resurs för verksamma inom livemusikbranschen. Idag erbjuder företaget sina
prenumeranter tillgång till Europas mest omfattande, webbaserade, databas för information
om bokningsagenter, artistmanagement, promoters, festivaler och spelställen. Detta
meddelades aktiemarknaden genom ett pressmeddelande den 6 september 2019.

•

Första kund i Finland
Jetty har tecknat avtal med BRQ Vantaa, som arrangerar konsertserier och en festival för
klassisk musik. Festivalen är en av de ledande i Finland i sin genre, och hålls i staden
Vantaa utanför Helsingfors. Detta meddelades aktiemarknaden genom ett
pressmeddelande den 30 september 2019.
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•

Ny kund i USA
Jetty har gjort sin första affär i USA med bolagets nya organisation där på plats.
Kunden är Forefront Networks, som beskriver sig så här: “Founded in 2010 as a full-service
production company, Forefront's flagship event is the Austin Trail of Lights which brings over
400,000 people to Austin's Zilker Park each holiday season. Beyond Austin, Forefront is part
of the production team behind iconic events such as BottleRock festival in California, LOCKN'
festival in Virginia, and a portfolio of events in Napa Valley including Yountville Live, Taste of
Yountville, Live In The Vineyard, and Live In The Vineyard Goes Country.”
Detta meddelades aktiemarknaden genom ett pressmeddelande den 30 september 2019.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
•

Nytt avtal med Malmöfestivalen
Malmöfestivalen har genomfört en upphandling av system för event management.
Upphandlingen tilldelades Jetty AB. Upphandlingen avser Malmöfestivalen 2020, med
option på förlängning även under 2021. Malmöfestivalen har varit kund hos Jetty AB sedan
2011. Detta meddelades aktiemarknaden genom ett pressmeddelande den 15 oktober
2019.

•

Avtal med Tillväxtverket
Tillväxtverket tecknar avtal med Jetty, initialt för att använda tjänsten vid
evenemanget Sweden Demo Day. Över 1 000 startupbolag från 15 olika länder möter mer
än 300 nationella och internationella investerare under evenemanget.
Sweden Demo Day drivs sedan 2019 av Tillväxtverket, och hade under årets upplaga 3 300
anmälda besökare från 28 olika länder. Dessutom deltog 200 storbolag under
evenemanget. Tillväxtverket har nu tecknat avtal med Jetty AB för att använda Jetty vid
framtida Sweden Demo Days. Detta meddelades aktiemarknaden genom ett
pressmeddelande den 25 oktober 2019.
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VD har ordet
Tredje kvartalet 2019 har inneburit fokus på försäljning och
förberedelser för försäljningsarbetet de kommande kvartalen. Utöver
detta har vi arbetat med att förenkla onboarding, processen som sker
efter att en kund tecknat avtal och börjar använda tjänsten. En del av
de nya kunder vi fick under tredje kvartalet har genomgått
onboardingprocessen, och kommer att faktureras med start i fjärde
kvartalet. Vi har också arbetat med marknadsföringsinsatser både på
den svenska och amerikanska marknaden.
Under hösten arbetar vi fokuserat mot festivalmarknaden, då den i Norden och i USA är mest
lämplig att bearbeta under sen höst och vinter, efter det att deras evenemang för året är
genomförda.
Vi har också arbetat mot offentlig sektor, och är särskilt glada över att ha tecknat avtal med vårt
första statliga verk, Tillväxtverket, och deras evenemang Sweden Demo Day.
Ett annat fokusområde har varit stora företag, som genomför evenemang inom ramen för sin
ordinarie verksamhet. Arbetet som under våren och sommaren genomfördes med bolagets
kommunikation i digitala kanaler har haft god effekt. Vi ser en tydlig ökning av inkommande
förfrågningar från potentiella kunder. Bland dessa finns stora, internationella bolag. Det förs nu
ett antal intressanta diskussioner som en följd av detta, och vi hoppas på att snart kunna
offentliggöra intressanta affärer och nya partnersamarbeten
Ett annat steg i arbetet med att skapa partnerkanaler för försäljning, är att Jetty tecknat ett
partneravtal med danska VIP-booking.com. Arbetet med att utveckla dessa, och fler
partnersamarbeten kommer att fortsätta att ha hög prioritet, då partnerkanaler kommer att vara
ett viktigt sätt för oss att växa både funktionellt och geografiskt.
Den ändring av prioritering av bolagets resurser, från produktutveckling till försäljning, som
genomförts innebär att vi minskar bolagets kostnader. Utöver detta har andra åtgärder gjorts för
att minska kostnader, effektivisera vår verksamhet och att styra bolagets verksamhet mot
tillväxt och ny försäljning.
Stockholm i november 2019
Dan Sonesson, VD

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

Stockholm

Malmö

c/o SUP 46
Regeringsgatan 29

United Spaces
Nordensköldsgatan 24
5

Austin TX
Capital Factory
701 Brazos St

Det här är Jetty
Om företaget
Jetty AB 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
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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Finansiell utveckling, 1 juli – 30 september 2019, Koncernen
•

Nettoomsättning
Under tredje kvartalet 2019 uppgick nettoomsättningen till 502 tkr, en ökning om 103 %
jämfört med motsvarande period 2018, då nettoomsättningen uppgick till 247 tkr. 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.

•

Resultat
För det tredje kvartalet 2019 sjönk rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar något, till
-2 310 tkr jämfört med -1 975 tkr för motsvarande period år 2018. Detta beror på den
verksamhet som koncernen etablerade i USA under kvartalet.

•

Investeringar och avskrivningar
Avskrivningarna är hänförbara till utvecklingskostnader relaterade till den förra
generationen av affärssystemet. Per den 30 september 2019 uppgick de aktiverade
utvecklingskostnaderna efter avskrivningar till 585 tkr. För tredje kvartalet uppgick de totala
avskrivningarna till 65 tkr. Samtliga avskrivningar avsåg utvecklingskostnader. 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 skrivs av över flera år.

•

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet 2019 till
3 158 tkr jämfört med -2 813 tkr samma period föregående år. Kassa och bank uppgick per
30 september 2019 till 3 750 tkr. Företaget hade per samma datum 1 341 tkr i räntebärande
skulder. Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2019 till 1 957 tkr.

•

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2019 till 1 957 tkr, vilket motsvarar
0,15 kr/aktie. Eget kapital per den 30 september 2018 uppgick till 405 tkr,
vilket motsvarade 0,09 kr/aktie.

•

Personal
Koncernen hade 4,8 heltidsanställda per den 30 september 2019, att jämföras med
5,8 ett år tidigare. Arbete med utveckling, UX-design, onboarding, kommunikation och
marknadsföring har i stor utsträckning outsourcats till externa parter.
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•

Aktiekapital
Jettys aktiekapital uppgick per den 30 juni 2019 till 1 415 537,42 kr fördelat på 12 868 522
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 september 2019 cirka 250 aktieägare.

•

Koncernstruktur
Jetty AB är moderbolag till Jetty U.S., INC., registrerat i Delaware, USA. Jetty AB äger 100 %
av aktierna i Jetty U.S., INC.

Finansiell utveckling, 1 januari – 30 september 2019, Koncernen
•

Nettoomsättning
Under de första tre kvartalen 2019 uppgick nettoomsättningen till 1 659 tkr, en ökning om
71 % jämfört med motsvarande period 2018, då nettoomsättningen uppgick till 966 tkr. Värt
att notera är att intäkterna under 2019 har periodiserats, till skillnad från 2018 där de
intäktsfördes direkt. Ökningen beror till största delen på försäljning till nya kunder, och i viss
utsträckning på merförsäljning till befintliga kunder. 95 % av omsättningen de tre första
kvartalen härrör från återkommande intäkter.

•

Resultat
För de tre första kvartalen 2019 förbättrades rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar
något, till -7 528 tkr jämfört med -7 878 tkr för motsvarande period år 2018. Detta beror på
att koncernen efter första kvartalet dragit ner på produktutveckling och i stället fokuserat
på försäljningsinsatser, som genererat ny- och merförsäljning för bolaget.

•

Investeringar och avskrivningar
Avskrivningarna är hänförbara till utvecklingskostnader relaterade till den förra
generationen av affärssystemet. Per den 30 september 2019 uppgick de aktiverade
utvecklingskostnaderna efter avskrivningar till 585 tkr. För tredje kvartalet uppgick de totala
avskrivningarna till 65 tkr. Samtliga avskrivningar avsåg utvecklingskostnader. 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 skrivs av över flera år.

•

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från den löpandet verksamheten uppgick under de tre första kvartalen 2019 till
-7 298 tkr jämfört med -7 209 tkr samma period föregående år. Kassa och bank uppgick
per 30 september 2019 till 3 750 tkr. Företaget hade per samma datum 1 341 tkr i
räntebärande skulder. Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2019 till 1 957
tkr.
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•

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2019 till 1 957 tkr, vilket motsvarar
0,15 kr/aktie. Eget kapital per den 30 september 2018 uppgick till 405 tkr,
vilket motsvarade 0,09 kr/aktie.

•

Personal
Koncernen hade 4,8 heltidsanställda per den 30 september 2019, att jämföras med
5,8 ett år tidigare. Arbete med utveckling, UX-design, onboarding, kommunikation och
marknadsföring har i stor utsträckning outsourcats till externa parter.

•

Aktiekapital
Jettys aktiekapital uppgick per den 30 juni 2019 till 1 415 537,42 kr fördelat på 12 868 522
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 september 2019 cirka 250 aktieägare.

•

Koncernstruktur
Jetty AB är moderbolag till Jetty U.S., INC., registrerat i Delaware, USA. Jetty AB äger 100 %
av aktierna i Jetty U.S., INC.

Nyckeltal, Koncernen
1 jul – 30 sep

1 jan – 30 sep

2018

2019

2018

2019

2018

Rörelsemarginal

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Vinstmarginal

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Soliditet

39 %

10 %

39 %

10 %

55 %

Resultat per aktie (kr)

-0,18

-0,42

-0,15

-0,42

-2,22

4,8

5,0

5,9

5,0

5,3

Medeltal antal anställda

Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern, då verksamhet inletts i det amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. I och med detta
har bolaget från denna rapport övergått till koncernredovisning. Jämförelsesiffror för tidigare perioder avser endast moderbolaget.
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Finansiell översikt
Resultaträkning i sammandrag, Koncernen
1 jul – 30 sep
2019
2018

(belopp i tkr om ej annat anges)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning återkommande intäkter
Nettoomsättning projektintäkter
Övriga rörelseintäkter

1 jan – 30 sep
2019
2018

502

247

0

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

1 jan - 31 dec
2018
966

1 324

0

1 659
71
1

0

300

0
-1 897
-832
-65
-2 292

0
-1 254
-883
-65
-1 955

0
-5 726
-2 930
-195
-7 191

0
-5 766
-2 883
-195
-7 878

0
-9 335
-4 070
-260
-12 041

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

0
-18
-2 310

0
-20
-1 975

0
-53
-7 244

0
-54
-7 932

0
-72
-12 113

Resultat före skatt

-2 310

-1 975

-7 244

-7 932

-12 113

BERÄKNAT RESULTAT

-2 310

-1 975

-7 244

-7 932

-12 113

Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern, då verksamhet inletts i det amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. I och med detta
har bolaget från denna rapport övergått till koncernredovisning. Jämförelsesiffror för tidigare perioder avser endast moderbolaget.

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

Stockholm

Malmö

c/o SUP 46
Regeringsgatan 29

United Spaces
Nordensköldsgatan 24
10

Austin TX
Capital Factory
701 Brazos St

Balansräkning i sammandrag, Koncernen
(belopp i tkr om ej annat anges)

190901

180901

181231

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

585

845

780

Finansiella anläggningstillgångar

253

16

16

Summa anläggningstillgångar

838

861

796

494

1 383

884

Likvida medel

3 750

1 675

5 725

Summa omsättningstillgångar

4 245

3 058

6 609

TOTALA TILLGÅNGAR

5 082

3 920

7 405

1 416

72

708

0

7 013

0

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar

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

585

910

780

Övrigt fritt eget kapital

7 538

343

14 681

Periodens resultat

-7 581

-7 932

-12 113

Summa eget kapital

1 957

405

4 056

Obeskattade reserver

0

0

0

Periodiseringsfonder

0

0

0

Summa obeskattade reserver

0

0

0

Skulder

0

0

0

1 577

1 800

1 500

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

1 548

1 714

1 849

Summa skulder

3 125

3 514

3 349

(belopp i tkr om ej annat anges)

190901

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

5 082

180901
3 920

181231
7 405

Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern, då verksamhet inletts i det amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. I och med detta
har bolaget från denna rapport övergått till koncernredovisning. Jämförelsesiffror för tidigare perioder avser endast moderbolaget.
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Förändring i eget kapital, Koncernen
(belopp i tkr om ej annat anges)

Aktiekapital

Ingående balans 2019-01-01

708

Ej registrerat
aktiekapital

Fond för
utvecklingsavgifter

Överkursfond

780

20 130

Ansamlad
förlust

-17 562

Totalt eget
kapital

4 056

Resultat

-

Periodens resultat
Omföring till fond för utvecklingsavgifter
reducerat med årets avskrivningar

-195

-7 581

-7 581

195

-

Transaktioner med aktieägare

-

Registrerad Nyemission

-

Nyemission

708

Utgående balans 2019-09-30

1 416

Ingående balans 2018-01-01

72

4 774

12

5 482

585

24 904

-24 948

1 957

1 040

5 922

-5 709

1 336

Resultat

-

Periodens resultat
Omföring till fond för utvecklingsavgifter
reducerat med årets avskrivningar

-195

-7 932

-7 932

195

-

Transaktioner med aktieägare

-

Registrerad Nyemission

45

-7 013

Nyemission

6 967

-

7 001

Utgående balans 2018-09-30

117

7 001
845

12 889

-13 445

405

Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern, då verksamhet inletts i det amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. I och med detta
har bolaget från denna rapport övergått till koncernredovisning. Jämförelsesiffror för tidigare perioder avser endast moderbolaget.
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Kassaflödesanalys, Koncernen
1 jul – 30 sep

(belopp i tkr om ej annat anges)

2019

Resultat efter finansnetto

1 jan – 30 sep

2018

2019

2018

2018

-2 310

-1 975

-7 581

-7 932

-12 005

65

65

195

195

260

Avskrivningar
Övriga justeringar
Skatter
Förändring av rörelsekapital

-12

-903

88

528

1 055

Ökning(-)/Minskning (+) Rörelsefordringar

401

-1 126

2 393

-511

-45

Ökning(+)/ Minskning (-) Rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-412

223

-2 305

1 039

1 100

-2 256

-2 813

-7 298

-7 209

-10 690

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-236

-236

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde efter investeringar

-2 492

-2 813

-7 534

-7 209

-10 690

708

-

708

7 000

623

4 774

-

4 774

-

14 208

168

-

77

-

-300

3 158

-2 813

-1 974

-209

3 841

592

4 488

5 725

1 883

1 883

3 750

1 675

3 750

1 675

5 725

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Överkursfond
Förändring låneskulder
Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens ingång
Likvida medel vid periodens slut

Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern, då verksamhet inletts i det amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. I och med detta
har bolaget från denna rapport övergått till koncernredovisning. Jämförelsesiffror för tidigare perioder avser endast moderbolaget.
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Resultaträkning i sammandrag, Moderbolaget
1 jul – 30 sep
2019
2018

(belopp i tkr om ej annat anges)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning återkommande intäkter
Nettoomsättning projektintäkter
Övriga rörelseintäkter

1 jan – 30 sep
2019
2018

502

247

0

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

1 jan - 31 dec
2018
966

1 324

0

1 659
71
1

0

300

0
-1 560
-832
-65
-1 955

0
-1 254
-883
-65
-1 955

0
-6 063
-2 930
-195
-7 528

0
-5 766
-2 883
-195
-7 878

0
-9 335
-4 070
-260
-12 041

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

0
-18
-1 973

0
-20
-1 975

0
-53
-7 581

0
-54
-7 932

0
-72
-12 113

Resultat före skatt

-1 973

-1 975

-7 581

-7 932

-12 113

BERÄKNAT RESULTAT

-1 973

-1 975

-7 581

-7 932

-12 113

Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern, då verksamhet inletts i det amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. I och med detta
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Balansräkning i sammandrag, Moderbolaget
(belopp i tkr om ej annat anges)

190901

180901

181231

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

585

845

780

Finansiella anläggningstillgångar

253

16

16

Summa anläggningstillgångar

838

861

796

494

1 383

884

Likvida medel

3 692

1 675

5 725

Summa omsättningstillgångar

4 186

3 058

6 609

TOTALA TILLGÅNGAR

5 024

3 920

7 405

1 416

72

708

0

7 013

0

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar

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

585

910

780

Övrigt fritt eget kapital

7 538

343

14 681

Periodens resultat

-7 244

-7 932

-12 113

Summa eget kapital

2 294

405

4 056

Periodiseringsfonder

0

0

0

Summa obeskattade reserver

0

0

0

1 341

1 800

1 500

Obeskattade reserver

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

1 389

1 714

1 849

Summa skulder

2 730

3 514

3 349

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

5 024

3 920

7 405

Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern, då verksamhet inletts i det amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. I och med detta
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+46 (0) 771-667777
info@jetty.se
jetty.se

Stockholm

Malmö

c/o SUP 46
Regeringsgatan 29

United Spaces
Nordensköldsgatan 24
15

Austin TX
Capital Factory
701 Brazos St

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.

Valberedning utsedd
Valberedning i Jetty AB har utsetts. Valberedningen består av representanter för de tre största
ägarna vid utgången av september 2019. Valberedningens ledamöter är Magnus Uppsäll (största
ägare och styrelseordförande), 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 2020.

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 3: DEFINITIONER

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:
Från och med tredje kvartalet 2019 är Jetty AB en koncern,
då verksamhet inletts i det amerikanska dotterbolaget Jetty
U.S., INC. På grund av detta övergår Jetty AB från och med
denna rapport till koncernredovisning.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN:
2020-02-27: Bokslutskommuniké 2019.
2020-05-14: Årsstämma Jetty AB.

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

•

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 av- och
nedskrivningar.

•

Vinstmarginal: Resultat i procent av periodens
intäkter.

•

Soliditet: Eget kapital i procent av
balansomslutningen.

•

Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat med
genomsnittligt antal aktier.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Dan Sonesson, VD
+46 709 17 97 75, dan.sonesson@jetty.se
Magnus Uppsäll, Styrelseordförande
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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 28 november 2019
Styrelsen för Jetty AB (publ)
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