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VD HAR ORDET 

Det går naturligtvis inte att skriva ett VD-ord för 2020 utan att nämna det som påverkat Jetty allra mest 

det vill säga Covid-19. För drygt ett år sedan prognosticerade vi att 2020 skulle bli bolagets starkaste 

någonsin. I mars förändrades förutsättningarna radikalt och Corona-pandemin lamslog alla typer av 

event, vilket har haft en stor påverkan på oss och våra kunder. Vi har kämpat hårt för att hantera 

situationen och samtidigt använt utrymmet som pandemin medfört, till att skynda på omställningen till 

ett fullskaligt SaaS bolag. 

Glädjande är att vi nästan är klara med den omställningen nu, även om hösten och vinterns förvärrade 

coronasituation påverkat oss. Under året har kostnadsstrukturen anpassats, i form av minskad 

personal, minskade utvecklingskostnader och optimering av externa kostnader. Personalen har varit 

deltidspermitterade från mars 2020 men har under våren gått tillbaka till heltid. Dotterbolaget i USA har 

stängts ned, och vi bedriver nu marknadsföring och försäljning från Sverige. Kostnadsstrukturen är 

därmed betydligt lägre än tidigare år, och tillräcklig för att fortsätta driva bolaget framgångsrikt.  

Intäkterna ökade med blygsamma 1 % under året, och har framförallt under andra halvåret påverkats 

negativt av uppsagda och pausade kundavtal, vilket tydligt påvisades i kvartal fyra, då intäkterna 

minskade med 47 % som en följd av Corona-pandemin. Sannolikt kommer intäkterna påverkas negativt 

så länge pandemin påverkar samhället. Vårt arbete med optimeringsåtgärder har burit frukt och har 

inneburit att resultatet före skatt förbättrades med 51 %. Mycket glädjande var vår lyckosamma 

nyemission i november vilket visar att det finns en tro på bolaget. En annan glädjepunkt under fjärde 

kvartalet är kontraktet som vi slutit med Malmö Folkets Park. 

En positiv konsekvens av Covid-19 situationen är en större öppenhet hos våra kunder att digitalisera 

affärsmodeller och affärsprocesser, vilket gynnar Jetty på sikt. Vi är nu på väg att transformera 

företaget till ett fullskaligt SaaS-bolag. Det innebär mer betoning på digital marknadsföring, digital 

försäljning och digital leverans. Från kännedom om tjänsten, till test av dess funktioner, till beslut om 

köp och slutligen betalning via nätet. Vi arbetar för fullt, för att få till stånd de viktiga delar som behövs 

för att kunna lansera det nya upplägget. 

Med det senaste året som bakgrund, är det svårt att sia om framtiden men vi känner hopp och energi 

och står väl rustade när marknaden vänder. Vi har med mycket begränsade resurser lyckats att ställa 

om företaget. Jetty har en bättre tjänst, en mer effektiv organisation och framförallt större möjligheter 

att skala upp verksamheten vid en marknadsåterhämtning. Att marknaden finns och är god, det vet vi. 

När läget förbättras så har Jetty ett betydligt starkare kunderbjudande och en ny anpassningsbar 

affärsmodell. 

Vårt arbete under 2021 kommer fortsatt vara inriktat på digitalisering, effektivisering och framför allt 

fokus på tillväxt. Vi är trygga i vår strategi och nöjda med vad vi har lyckats åstadkomma med 

begränsade resurser. Och det kommer en dag i morgon, pandemin är på väg att besegras, 

restriktionerna kommer att hävas och människor kan mötas igen. Vi har genomfört de åtgärder som 

krävts för bolagets bästa och samtidigt skapat en mycket bra plattform att komma tillbaka till god 

tillväxt när marknaden vänder.  

Stockholm i maj 2021 
Jens Ålander, VD   
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ÅRET I KORTHET 

• 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. 

 

• Deltidspermittering av anställda pg av Covid-19 

Den 17 mars meddelade Jetty att spridningen av coronaviruset (Covid-19), påverkade 

affärsläget för Bolaget. För att vara redo att agera när efterfrågan återvänder, deltids-

permitterades därmed personalen. Under våren 2021 går kvarvarande personal tillbaka till 

heltid. 

 

• Stöd från Tillväxtverket och likviditetsförstärkning från Skatteverket 

Under april månad säkerställdes stöd från Tillväxtverket gällande deltidspermittering samt 

anstånd erhölls från Skatteverket gällande skatteinbetalningar. Bolagets likviditet stärktes 

med drygt 900 tkr. 
 

• Årsstämma 2020 

Den 14 maj hölls ordinarie bolagsstämma i Jetty AB. Stämman fastslog resultat- och 

balansräkning, beviljade ansvarsfrihet till styrelse och VD samt omvalde styrelse och revisor. 

Stämman beslutade i samtliga frågor i enlighet med styrelsens förslag. Alla beslut fattades 

enhälligt. 

 

• VD-byte 

Den 25 maj utnämnde Styrelsen i Jetty Jens Ålander till ny VD och efterträdare till Dan 

Sonesson. 

 

• Ny strategi för Jetty 

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

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

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

manuell hantering av många aktiviteter. 

 

• Avslut likviditetsgarantavtal 

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

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

fortsatt behov av tjänsten samt fokus på optimering av Bolagets rörelsekostnader.  
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• Nyemission 

Den nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som inleddes fredagen den 30 

oktober, slutfördes den 13 november. Emissionen tecknades till 158 % och tillförde Bolaget 

cirka 3,8 Mkr före avdrag för emissionskostnader, som uppgick till cirka 0,1 Mkr. I samband 

med företrädesemissionen ökade bolagets VD Jens Ålander sitt innehav med 1 111 465 aktier 

och äger efter emissionen 1 285 025 aktier, motsvarande 5,45 % av kapital och röster.  

 

• Avtal med Malmö Folkets Park 

Malmö Folkets Park genomförde under hösten en upphandling av ett projektledningssystem. 

Upphandlingen vanns av Jetty och den 7 december tecknades ett avtal för två år plus option 

om förlängning med ytterligare ett år. Avtalet ger kunden rätt att använda Jettys lösning för de 

event som Malmö Folkets Park hanterar under avtalstiden. Jetty bedömer att årligt ordervärde 

är något lägre än 10 % av beräknad årsomsättning. 
  

  



  
 
 

 

 

 
6 

VERKSAMHET 

Affärsidé 

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, 

i stället för dess form.  

 

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. 

 

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. 

 

Affärsmodell 

Jetty är en SaaS (Software as a Service) lösning och affärsmodellen är abonnemangsbaserad. 

Kunderna prenumererar på ett abonnemangspaket, skalbart såväl i omfattning som i funktioner, 

för att tillgodose deras respektive behov. Kunderna betalar en fast abonnemangsavgift per månad 

och tecknar sig för längre perioder, oftast helår. Paketen finns i olika storlekar och med olika nivå 

av support.  

 

Jettys historia 

Jetty bildades 2011 när fem individer med bred erfarenhet från evenemangsbranschen, insåg 

behovet av ett 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 den 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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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamhet 

Jetty utvecklar, marknadsför och säljer ett affärssystem för de som bedriver evenemang. Jetty är 
ett så kallat SaaS (Software as a Service) system, som används för att planera och genomföra 
kunders verksamhet inom olika typer av event. Målgrupp för bolagets tjänst är exempelvis 
festivaler, idrottsevenemang och mötes- och konferensanläggningar. Bolaget grundades 2011 och 
har huvudkontor i Stockholm samt lokalkontor i Malmö. Under 2020 sysselsatte bolaget i snitt 4 
personer.  
 

Bolagsuppgifter 

Jetty AB (publ) (org. nr 556854–8860) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. 
Adressen till kontoret är Hornsgatan 24, 118 20 Stockholm. Bolagets aktier är registrerade på 
Spotlight Stockmarket i Stockholm och antalet aktieägare uppgår till cirka 450. Styrelsen har sitt 
säte i Stockholm.  
 

Flerårsöversikt, Koncernen 

 

  12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 16 mån 

Tkr 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 2 468 2 442 1 324 1 660 2 194 

Resultat efter finansiella poster -4 797 -9 726 -12 005 -4 709 -3 

Soliditet % -4 20 56 35 3 

 

Flerårsöversikt, Moderbolaget 

 

  12 mån 12 mån 12 mån 12 mån 16 mån 

Tkr 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning 2 459 2 442 1 324 1 660 2 194 

Resultat efter finansiella poster -5 344 -9 179 -12 005 -4 709 -3 

Soliditet % -4 30 56 35 3 

 

Resultat och finansiell ställning, Koncernen 

• Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 468 tkr (2 442 Tkr).  

• Kostnaderna uppgick till 8 025 tkr (12 131 tkr), fördelat på övriga externa kostnader 4 405 tkr  

(7 379 tkr), personalkostnader 3 360 tkr (4 492 tkr) och avskrivningar 260 tkr (260 tkr). 

• Årets resultat uppgick till -4 797 Tkr (-9 726 Tkr) eller -0,35 SEK (-0,76 SEK) per aktie.  

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -3 215 tkr (-9 050 tkr) eller -0,23 kr       

(-0,70 kr) per aktie. 

Likviditet och Eget Kapital , Koncernen 
• Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 3 009 tkr (2 608 tkr).  

• Eget kapital i Jetty uppgick vid periodens slut till -171 tkr (873 tkr) eller -0,01 kr (0,07 kr) per 

aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget kapital uppgick till 260 tkr (520 tkr).  

Kommentar till förbrukat eget kapital vid årets utgång; Koncernen tillämpar kostnadsförings-
modellen avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär att 
samtliga interna utgifter för framtagande av en immateriell anläggningstillgång kostnadsförs 
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direkt. Bolaget ändrade redovisningsprincip 2018 och övergick då från den s.k. aktiverings-
modellen till kostnadsföringsmodellen. De balanserade utvecklingsutgifterna avser således 
tidigare aktiverade tillgångar som nyttjas och skrivs av över nyttjandeperioden. Vid en oberoende 
värdering genom-förd i december 2019 samt februari 2021, av extern part, så uppgår värdet av de 
icke aktiverade utvecklingsutgifterna till 4 047 tkr för perioden 2017 till 2019. Med hänsyn till detta, 
skulle det egna kapitalet uppgå till 3 616 tkr den 31 december 2021 och därmed inte vara 
förbrukat.  

 
Möjlighet till fortsatt drift 
Styrelsen gör bedömningen att Bolaget inom 12–24 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 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. 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. 
 

Förslag till resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande finns följande fria medel och årets resultat. 
 

Balanserat resultat -26 659 213 kr 

Överkursfond 28 429 879 kr 

Årets resultat -4 796 758 kr 

 -3 026 092 kr 

  
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning. 

  
Efter dispositionen uppgår det fria egna kapitalet till: 

  
Balanserat resultat -31 455 971 kr 

Överkursfond 28 429 879 kr 

 -3 026 092 kr 
 

Aktie och ägarstruktur 
Jetty AB:s aktie är listad på Spotlight Stock Market under kortnamnet JETTY. Aktien har ISIN-kod 
SE0011644392. Bolaget hade per den 31 december 2020 cirka 450 aktieägare. 
 

De största ägarna 2020-12-31 Antal aktier 

Andel av 
kapital och 

röster 

Magnus Uppsäll 7 301 813 31,0% 

Swace Digital AB 2 366 025 10,0% 

Jens Ålander 1 285 445 5,5% 

Avanza Pension 1 276 209 5,4% 

Lisa Nilsson 1 159 734 4,9% 

Annika Andersson 924 000 3,9% 

Arian Ismail 826 326 3,5% 

Tobias Annerfeldt 256 665 1,1% 

Henok Goitom 245 665 1,1% 
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Henrik Höiby 177 363 0,8% 

Övriga aktieägare 7 773 042 32,9% 

Totalt 23 592 287 100,0% 

   
Resultat per aktie (not 6) 2020  2019  

Genomsnittligt antal aktier, tusental 13 762 9 646 

Antal aktier utestående på balansdagen, tusental 23 592 12 869 

Resultat per aktie -0,3 -1,01 
 

Emissioner 2020 
En företrädesemission genomfördes i november som tillförde bolaget 3,7 mkr efter emissions-
utgifter. Emissionen innebar att antalet aktier i Jetty ökade från 12 868 522 till 23 592 287 och att 
aktiekapitalet ökade med 1 169 615 kronor från 1 415 537 kronor till 2 595 152 kronor. 
Nyemissionen innebar en aktieutspädning om cirka 85 procent. I samband med nyemission 
beslutade styrelsen att del av nyemissionen skulle kvittas mot skuld. Efter att emissionen 
registrerades uppmärksammades att skuld som skulle kvittas inte fanns bokförd och därmed 
uppstod ett lån 376 tkr i strid med 21 kap. aktiebolagslagen. Lånet har återbetalats efter 
räkenskapsårets utgång varför överträdelsen inte medfört någon skada för bolaget. 
   

Aktiekapital 
Jettys aktiekapital uppgick per den 31 december 2020 till 2 595 152 kr fördelat på 23 592 287 
utestående aktier. Aktiernas kvotvärde är 0,11 kr. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga 
aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst per aktie. 
Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är benämnda i svenska kronor.  
 

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. Under året har verksamheten i USA 
lagts ner och från 1 januari 2021 så tas koncernredovisningen bort, då endast Jetty AB kvarstår. 
 

Förväntad framtida utveckling, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
 
Förväntad framtida utveckling 
Åtgärderna som vidtagits över världen för att begränsa spridningen av Covid-19 har påverkat 
underhållnings- och evenemangsbranscherna i mycket hög utsträckning. Detta har inneburit 
negativa effekter även för leverantörer, så som Jetty AB. Bolaget har vidtagit åtgärder under året 
för att hantera situationen. Personal har deltidspermitterats, försäljning har ställts om till digitala 
kanaler och utvecklingsarbetet dragits ner. När läget klarnar, och våra kunder börjar titta framåt, är 
bedömningen att det kommer finnas en fortsatt god efterfrågan på Jettys produkt. 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Jetty är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om 
riskerna är formulerade i det memorandum som publicerades i november 2020. De överens-
stämmer med de risker som bolaget identifierar idag. Nedan följer några av de primära riskerna. 
 

Begränsade resurser: Jetty är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, 
administration och kapital. För genomförandet av strategin är det viktigt, att resurserna disponeras 
på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed 
drabbas av finansiella och operativt relaterade problem.  
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Beroende av nyckelpersoner och medarbetare: Jetty baserar sin framgång på ett fåtal 
personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna 
kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god 
dokumentation av rutiner och arbetsmetoder. 
 
Intjäningsförmåga och kapitalbehov: Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, 
innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller uteslutas att Jetty i framtiden kan 
komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för 
aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan 
påverka Bolagets marknadsvärde.  

 
Försäljning: Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det 
positiva mottagande på marknaden som förespeglas i memorandum. Kvantiteten av sålda system 
kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget har 
anledning att tro.  
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Resultaträkning, Koncernen 

      

Tkr   2020  2019  

Rörelsens intäkter not 1     

Nettoomsättning   2 468 2 442 

Övriga rörelseintäkter not 1 839 31 

Summa Intäkter   3 307 2 472 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader not 2 -4 405 -7 379 

Personalkostnader not 3 -3 360 -4 492 

Avskrivningar not 7 -260 -260 

Summa rörelsens kostnader   -8 025 -12 131 

Rörelseresultat   -4 718 -9 659 

Resultat från finansiella poster      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter not 4 -3 3 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter not 4 -76 -70 

Finansnetto   -79 -67 

Resultat efter finansiella poster   -4 797 -9 726 

Skatt på årets resultat not 5 - - 

Periodens resultat   -4 797 -9 726 
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Balansräkning, Koncernen 

      

Tkr   2020  2019  

Anläggningstillgångar     
 

Balanserade utvecklingsutgifter not 7 260 520 

Långfristiga fordringar not 8 16 16 

Summa anläggningstillgångar   276 536 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar   66 184 

Skattefordringar   0 57 

Övriga fordringar   771 815 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 9 414 109 

Likvida medel   3 009 2 608 

Summa omsättningstillgångar   4 261 3 773 

TOTALA TILLGÅNGAR   4 537 4 309 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Aktiekapital not 6 2 595 1 416 

Övrigt tillskjutet kapital   28 430 25 856 

Annat eget kapital inklusive periodens resultat   -31 196 -26 399 

Summa eget kapital   -171 873 

Långfristiga skulder       

Övriga långfristiga skulder not 10, 12 864 1 000 

Summa långfristiga skulder   864 1 000 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   1 012 476 

Skatteskulder   14 70 

Övriga kortfristiga skulder   1 824 523 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 11 995 1 367 

Summa kortfristiga skulder   3 845 2 436 

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 537 4 309 
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Kassaflödesanalys, Koncernen 

    

Tkr 2020  2019  

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat efter finansiella poster -4 797 -9 726 

Avskrivningar 260 260 

Övrigt ej kassaflödespåverkande 0 0 

- Förändringar i fordringar -87 -172 

+ Förändringar i skulder 1 409 587 

Förändringar i rörelsekapitalet 1 321 415 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -3 215 -9 050 

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 

      

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -3 215 -9 050 

Finansieringsverksamheten     

Nyemission 3 753 6 434 

Nyupptagna lån 0 0 

Amorteringar på lån -136 -500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 617 5 934 

      

PERIODENS KASSAFLÖDE 402 -3 116 

Likvida medel vid periodens början 2 608 5 725 

Likvida medel vid periodens slut 3 009 2 608 
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Rapport över förändring i eget kapital, Koncernen  

 
Tkr 
1 januari 2019 - 31 dec 2019 

Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 

Totalt eget 
kapital 

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

Transaktioner med aktieägare         

  Nyemissioner 708 5 726   6 434 

Effekter av rättelser av fel     108 108 

Årets resultat     -9 726 -9 726 

Utgående balans 2019-12-31 1 416 25 856 -26 399 873 

     

     

 
Tkr 
1 januari 2020 - 31 dec 2020 

Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat 

Totalt eget 
kapital 

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

Transaktioner med aktieägare         

  Nyemissioner 1 180 2 574   3 753 

Årets resultat     -4 797 -4 797 

Utgående balans 2020-12-31 2 595 28 430 -31 196 -171 
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Resultaträkning, Moderbolaget 

      

Tkr   2020  2019  

Rörelsens intäkter not 1     

Nettoomsättning   2 459 2 442 

Övriga rörelseintäkter not 1 837 31 

Summa Intäkter   3 296 2 472 

Rörelsens kostnader      

Övriga externa kostnader not 2 -4 050 -6 814 

Personalkostnader not 3 -3 360 -4 492 

Avskrivningar not 7 -260 -260 

Summa rörelsens kostnader   -7 670 -11 566 

Rörelseresultat   -4 374 -9 094 

Resultat från finansiella investeringar      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter not 4 -3 3 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter not 4 -967 -88 

Finansnetto   -970 -85 

Resultat efter finansiella poster   -5 344 -9 179 

Skatt på årets resultat not 5 - - 

Periodens resultat   -5 344 -9 179 
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Balansräkning, Moderbolaget 

Jetty AB     

Tkr   2020  2019  

Anläggningstillgångar       

Balanserade utvecklingsutgifter not 7 260 520 

Långfristiga fordringar not 8 16 635 

Summa anläggningstillgångar   276 1 155 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar   66 184 

Övriga fordringar   825 849 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 9 414 109 

Likvida medel   2 956 2 408 

Summa omsättningstillgångar   4 261 3 550 

TOTALA TILLGÅNGAR   4 537 4 704 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Aktiekapital not 6 2 595 1 416 

Fond för utvecklingsutgifter   260 520 

Summa bundet eget kapital   2 855 1 936 

Överkursfond   28 430 25 856 

Balanserat resultat   -26 113 -17 194 

Årets resultat   -5 344 -9 179 

Summa fritt eget kapital   -3 027 -517 

Summa eget kapital   -171 1 419 

Långfristiga skulder       

Övriga långfristiga skulder not 10, 12 864 1 000 

Summa långfristiga skulder   864 1 000 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder   1 012 400 

Övriga kortfristiga skulder   1 838 518 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 11 995 1 367 

Summa kortfristiga skulder   3 845 2 285 

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 537 4 704 
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Kassaflödesanalys, Moderbolaget 
 
Jetty AB   

Tkr 2020  2019  

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat efter finansiella poster -5 344 -9 179 

Avskrivningar 260 260 

Övrigt ej kassaflödespåverkande * 902 0 

- Förändringar i fordringar -163 -149 

+ Förändringar i skulder 1 560 436 

Förändringar i rörelsekapitalet 1 396 287 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 785 -8 632 

Investeringsverksamheten     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Förändring av långfristiga fordringar -337 -618 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -337 -618 

      

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -3 122 -9 250 

Finansieringsverksamheten     

Nyemission 3 753 6 434 

Nyupptagna lån 0 0 

Amorteringar på lån -136 -500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 617 5 934 

      

PERIODENS KASSAFLÖDE 495 -3 316 

Likvida medel vid periodens början 2 408 5 725 

Likvida medel vid periodens slut 2 956 2 408 

 
* Avser nedskrivning av fordring till dotterbolag, Jetty Inc.  
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Rapport över förändring i eget kapital, Moderbolaget  

Jetty AB 
Tkr 
1 januari 2019 - 31 dec 2019 

Aktie-
kapital 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående balans 2019-01-01 708 780 20 130 -5 557 -12 005 4 056 

Disposition enligt stämmobeslut       -12 005 12 005   

Återföring fond för 
utvecklingsutgifter 

  -260   260     

Transaktioner med aktieägare             

  Nyemissioner 708   5 726     6 434 

Effekter av rättelser av fel       108   108 

Årets resultat         -9 179 -9 179 

Utgående balans 2019-12-31 1 416 520 25 856 -17 194 -9 179 1 419 

       

       

Jetty AB 
Tkr 
1 januari 2020- 31 dec 2020 

Aktie-
kapital 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående balans 2020-01-01 1 416 520 25 856 -17 194 -9 179 1 419 

Disposition enligt stämmobeslut       -9 179 9 179   

Återföring fond för 
utvecklingsutgifter 

  -260   260     

Transaktioner med aktieägare             

  Nyemissioner 1 180   2 574     3 753 

Årets resultat         -5 344 -5 344 

Utgående balans 2020-12-31 2 595 260 28 430 -26 113 -5 344 -171 
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NOTER 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Jetty AB tillämpar Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFN:s kompletterande regelverk K3 (BFNAR 
2012:1). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Årsredovisningen har 
godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 2021-05-10. Bolagets 
resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 2021-05-31. 
 
Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. 
 

Koncernredovisning 
Bolaget är moderbolag i en koncern med ett dotterbolag, Jetty U.S. INC. 

 
Omräkning från utländsk valuta 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna i bolaget är värderade i den valuta som används i den 
ekonomiska miljö där bolaget huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). Jetty AB:s 
funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för bolaget. Det innebär 
att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor avrundat till närmaste tusental om inget 
annat anges. Avrundningen till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de 
summeras. 
 
Transaktioner och balansposter 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som 
gäller på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den 
funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som 
uppstår vid omräkningen redovisas i finansnettot i resultaträkningen. Icke monetära tillgångar och 
skulder redovisas normalt till historiska anskaffningsvärden och omräknas till valutakurs vid 
transaktionstillfället. 
 

Nettoomsättning 
Bolagets intäkter består av abonnemangsavgifter samt integrationsprojekt. Abonnemangsavgifter 
faktureras främst kvartalsvis i förskott och intäkten redovisas linjärt över perioden avgiften avser. 
Intäkterna från integrationsprojekt redovisas i takt med att de intjänas vilket bedöms vara i den 
takt varmed arbetet utförs. Samtliga intäkter redovisas som nettoomsättning till det verkliga värdet 
av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt 
etc. 
 

Övriga intäkter 
Bland övriga intäkter redovisas bidrag vilka inte avser att täcka utgifter för att anskaffa 
immateriella eller materiella anläggningstillgångar. Under 2020 har bolaget fått stöd för 
deltidspermittering från Tillväxtverket som uppgick till 832 mkr. Övriga rörelseintäkter uppgick till 7 
mkr. 

 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker över den uppskattade nyttjandeperioden från 
och med anskaffningstidpunkten. 



  
 
 

 

 

 
20 

 

Avskrivningstider 
Följande avskrivningstider används för de olika tillgångsslagen; Balanserade utgifter för utveckling 
över förväntad nyttjandeperiod, 3–5 år. Avskrivning av balanserade utgifter för utveckling påbörjas 
från och med tidpunkt för kommersialisering. Efter påbörjad kommersialisering kommer de 
balanserade utgifterna för utveckling att skrivas av linjärt över tillgångarnas förväntade livslängd. 

 
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 
Koncernen tillämpar den s.k. 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.  
 

Nedskrivningar  
Vid varje balansdag kontrolleras de redovisade värdena för immateriella anläggningstillgångar för 
att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om en sådan indikation finns, 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet beräknas till det högre av tillgångens 
verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader och tillgångens nyttjandevärde. 
Nyttjandevärdet beräknas genom att de framtida in- och utbetalningarna som tillgången ger 
upphov till uppskattas och diskonteras. Om återvinningsvärdet för en tillgång är lägre än det 
redovisade värdet skrivs tillgången ned till återvinningsvärdet. Denna nedskrivning redovisas direkt 
över resultaträkningen. 
 
Fordringar 
En bedömning av osäkra fordringar görs när det inte längre är sannolikt att det fulla värdet kommer 
att kunna inflyta. Osäkra fordringar skrivs bort i sin helhet vid konstaterad förlust.  
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas till anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i 
rapporten över finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar och 
finansiella placeringar. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder.  
 
Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp 
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Fordringar redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
En reservering för värdeminskning av fordringar görs när det finns objektiva bevis för att 
koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringsägarnas 
ursprungliga villkor. Det reserverade beloppet redovisas i rapporten över resultat och övrigt 
totalresultat.  
 
Likvida medel 
Likvida medel består av banktillgodohavanden.  
 
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader 
(upplupet anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets 
löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
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det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder 
redovisas till anskaffningsvärde. 
 
Eget kapital 
Transaktionsutgifter som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas i eget kapital 
som ett avdrag från emissionslikviden.  
 
Transaktioner med närstående 
Jetty AB redovisar ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare och ersättningar till 
anställda. Vidare lämnas övriga upplysningar om närståendeförhållandena i enlighet med 
Årsredovisningslagen, se not 11. 
 
Skatt 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning.  
 
Viktiga uppskattningar och bedömningar 
Uppskattningar och bedömningar av affärsläget utvärderas löpande. Dessa baseras på historiska 
erfarenheter och andra faktorer samt förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
utifrån rådande marknadsmässiga och andra förhållanden. De uppskattningar som föreligger 
baserade på framtida förväntningar och uppskattningar som föreligger för redovisningsändamål 
kommer per definition sällan att motsvara det verkliga utfallet. De uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden under nästkommande 
räkenskapsår diskuteras nedan. 
 
Not 2 Arvoden till revisorer 
Koncernen och Moderbolaget 
 
    2020 2019 

Revision  184 169 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 

Övriga tjänster  0 0 

Summa   184 169 

 
Not 3 Anställda och personalkostnader 
Koncernen och Moderbolaget 
 
Medeltalet anställda 2020 2019 

Sverige  3,8 5,0 

Summa  3,8 5,0 

     
Män  3,0 4,2 

Kvinnor  0,8 0,8 

Summa   3,8 5,00 

    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2020 2019 

Andel kvinnor i styrelsen 50% 50% 

Andel män i styrelsen 50% 50% 
Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare 0% 0% 
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Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100% 100% 

    
Löner och sociala kostnader 2020 2019 

Löner och andra ersättningar    
Styrelse och verkställande direktör 1 365 920 

Övriga anställda  1 009 2 137 

Summa   2 374 3 057 

Sociala kostnader    
Styrelse och verkställande direktör 378 289 

Övriga anställda  309 673 

Summa   687 962 

Pensionskostnader    
Styrelse och verkställande direktör 120 121 

Övriga anställda  145 183 

Summa   265 304 

 
Not 4 Finansiella intäkter och kostnader 
Koncernen 
 
    2020 2019 

Ränteintäkter  -3 3 

Räntekostnader  -76 -70 

Summa   -79 -67 

 
Moderbolaget 
 
    2020 2019 
Nedskrivningar långfristiga fordringar till 
dotterföretag -902 0 

Ränteintäkter  0 3 

Räntekostnader  -68 -69 

Valutakursförluster 0 -19 

Summa   -970 -85 

 
Not 5 Avstämning effektiv skatt 
Koncernen och Moderbolaget 
 
    2020 2019 

Resultat före skatt -5 344 -9 179 

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% (22%) 1 144 1 964 

Ej avdragsgilla kostnader 965 74 

Förändring av underskottsavdrag utan motsvarande     
aktivering av uppskjuten skatt -2 108 -2 038 

Redovisad effektiv skatt 0 0 

    
Underskottsavdrag 2020 2019 

Ingående underskottsavdrag -25 680 -16 683 

Korrigering av tidigare taxering 0 108 

Årets underskottsavdrag -4 200 -9 105 

Utgående underskottsavdrag -29 880 -25 680 

 
Skattemässiga underskottsavdraget avser Sverige och det finns ingen tidsbegränsning. 
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Not 6 Antal aktier och kvotvärde 
 

    Antal aktier Kvotvärde 

Antal A-aktier   23 592 287 0,11 

 
Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten mm 
Koncernen och Moderbolaget 
 
    2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 1 300 1 300 

- Årets aktivering av utvecklingsutgifter 0 0 

Utgående anskaffningsvärden 1 300 1 300 

      
- Ingående ackumulerade avskrivningar -780 -520 

- Årets avskrivningar -260 -260 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 040 -780 

- Ingående erhållna statliga bidrag 0 0 

- Utgående ackumulerade statliga bidrag 0 0 

Bokfört värde   260 520 

 
Not 8 Andra långsiktiga fordringar 
Koncernen 
 
    2020 2019 

Ackumulerade anskaffningsvärden    
-Vid årets början  16 16 

Redovisat värde vid årets slut 16 16 

 
Moderbolaget 
 
    2020 2019 

Ackumulerade anskaffningsvärden    
-Vid årets början 635 16 

-Tillkommande fordringar 283 618 

-Nedskrivning av fordringar till dotterbolag -902 0 

Långsiktiga fordringar till dotterbolag uppgår till 0 618 
Redovisat värde vid årets slut 16 635 

 
Not 9 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter 
Koncernen och Moderbolaget 
 
    2020 2019 

Förutbetalade kostnader 90 106 

Interimsfordringar 325 3 

Summa   414 109 

 
Not 10 Långfristiga skulder 
Koncernen och Moderbolaget 
 

    2020 2019 

Förfaller inom 1–5 år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut 864 1 000 
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Summa   864 1 000 

Förfaller inom 5 år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut 0 0 

Summa   0 0 

 
Not 11 Upplupna kostnader 
Koncernen och Moderbolaget 
 

    2020 2019 

Upplupna sociala avgifter 233 288 

Upplupna styrelsearvoden 462 301 

Upplupna löner  49 209 

Upplupna semesterlöner 231 401 

Övriga upplupna kostnader 19 169 

Summa   995 1 367 

 
Not 12 Ställda säkerheter 
Koncernen och Moderbolaget 
 
Bolaget har en företagsinteckning om 1 500 tkr (1 500 tkr) avseende ALMI lån. 
 

    2020 2019 

Ställda säkerheter 1 500 000 1 500 000 

 
Not 13 Inköp och försäljning mellan koncernföretag samt övriga närstående 
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som 
vid transaktioner med externa parter. Koncernens övriga närstående är i huvudsak ledande 
befattningshavare. Även med dessa parter har samtliga transaktioner under året skett på 
marknadsmässiga villkor. Jetty AB köper utvecklingstjänster av Swace Digital AB, som äger drygt 
10% av Jetty AB. Inga andra ersättningar har utgått till närstående. Information om 
personalkostnader finns i not 3 Anställda och personalkostnader. 
 
Not 14 Andelar i koncernföretag 
 

    2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 0 0 

Förvärv  0 0 

Utgående redovisat värde 0 0 

 
  Kapital Röst- Bokfört     

Namn Andel Andel Värde Org. Nr Säte 

Jetty U.S., INC.  100% 100% 0 83–1707612 Austin 

 
Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 

• Extra bolagsstämma 

Den 25 januari hölls en extra bolagsstämma, via poströstning, varvid aktieägarna fattade 

beslut att ändra bolagsordningen så att Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 

kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 

000 000. Stämman beslöt även att införa möjligheten för styrelsen att besluta om 

poströstning i samband med bolagsstämma genom en ny §9. 
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• Likviditetsförstärkning från Skatteverket 

Under februari månad säkerställdes anstånd från Skatteverket gällande skatteinbetalningar för 

oktober till december 2020. Bolagets likviditet stärktes med drygt 760 tkr. 
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NYCKELTALSDEFINITIONER 
 

Genomsnittligt antal aktier 

Det genomsnittliga antalet aktier i Jetty har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet 

utestående aktier i Jetty efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive 

antal aktier varit utestående. 

 

Medeltal anställda 

Antalet anställda i Bolaget omräknat till heltidstjänster, dvs. antal heltider som utfört arbete under 

året/perioden. 

 

Kassaflöde (efter investeringar) per aktie 

Periodens kassaflöde efter investeringar dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

 

Resultat per aktie 

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

 

Soliditet 

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar). 
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
 
Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 10 
maj 2021. Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämma den 31 
maj 2021. 
 
Stockholm 2021-05-10 
 
 
 
Magnus Uppsäll   Annika Andersson  Lisa Nilsson  
Styrelsens ordförande    
 
 
 
Jens Ålander       
VD      
 
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 2021-05-10. 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Andreas Nyberg 
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till bolagsstämman i Jetty AB, org.nr 556854-8860 
 
  Rapport om årsredovisningen och koncern-

redovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Jetty AB för år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Vi vill fästa uppmärksamheten på styrelsens kommentarer under 
Förvaltningsberättelsen och rubriken ”Möjlighet till fortsatt drift” i 
Årsredovisningen sid 8, av vilket det framgår att bolaget är i behov av 
finansiellt tillskott under 2021. Detta förhållande tyder på att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om 
företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt 
uttalande på grund av detta.  

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen. Den andra informationen består av sidorna 1-6 samt 
28-33 (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende dessa).  

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.  

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som 
del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.  

Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-heter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.  

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.  

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen  

• och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 
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  • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.  

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning av Jetty AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:  

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller  

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.  

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.  
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  
 

Anmärkningar  

I samband med nyemission beslutade styrelsen att del av nyemissionen 
skulle kvittas mot skuld. Efter att emissionen registrerades 
uppmärksammades att skuld som skulle kvittas inte fanns bokförd och 
därmed uppstod ett lån 376 tkr i strid med 21 kap. aktiebolagslagen. Lånet 
har återbetalats efter räkenskapsårets utgång varför överträdelsen inte 
medfört någon skada för bolaget.  
 
Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.  
 
Ernst & Young AB  
 
 
 
Andreas Nyberg  
Auktoriserad revisor 
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Jens Ålander, f. 1969. Styrelseledamot. Tillträdde 2018-07-04.  
Examen från IHM Business School inom Business and Finance. Jens har haft 
många ledande befattningar inom Ericsson, både i Sverige och betydande 
chefsroller i Italien, Turkiet, Ryssland och UAE. Han är även styrelseledamot i Lipigon 
Pharmaceuticals AB och affärspartner i investmentbolaget Professionell 
Ägarstyrning AB.  
Aktieinnehav: 1 285 445 aktier. 

STYRELSE 
 
Jettys styrelse består av fyra ordinarie ledamöter inklusive styrelseordförande. Samtliga är valda 
för perioden intill slutet av årsstämman 2021.  
 

  Magnus Uppsäll, f. 1975. Styrelseordförande. Tillträdde 2018-07-04  
Ekonomie Magisterexamen från Uppsala universitet. Magnus Uppsäll har en 
bakgrund från finansbranschen, senast som VD för AktieTorget Uppland. Magnus är 
numera verksam som privatinvesterare.    
Aktieinnehav: 7 301 813 aktier.  
 

Annika Andersson, f. 1958. Styrelseledamot. Tillträdde 2018-07-04.  
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med lång erfarenhet från 
finansbranschen, bland annat från Fjärde AP-fonden som analyschef, 
portföljförvaltare och senast som ansvarig för ägarfrågor, information och 
hållbarhet. Annika Andersson är styrelseordförande i INVISIO, Karolinska Institutet 
Holding och Sequitor Engineering AB samt ledamot i Karolinska Innovations AB. 
Aktieinnehav: 924 000 aktier. 
 

 

Lisa Nilsson, f.1979, Styrelseledamot. Tillträdde 2011-06-07. 
Lisa är en av grundarna av Jetty och den som initierat företagets globala utveckling. 
Lisa har en lång bakgrund från evenemangsbranschen och driver sedan många år 
en framgångsrik PR- och kommunikationsbyrå, Small World AB. 
Aktieinnehav: 1 159 734 aktier. 
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Jens Ålander, f. 1969. VD. Tillträdde 2020-05-25.  
Examen från IHM Business School inom Business and Finance. Jens har haft 
många ledande befattningar inom Ericsson, både i Sverige och betydande 
chefsroller i Italien, Turkiet, Ryssland och UAE. Han är styrelseledamot i Lipigon 
Pharmaceuticals AB och affärspartner i investmentbolaget Professionell 
Ägarstyrning AB.  
Aktieinnehav: 1 285 445 aktier. 

LEDNING OCH REVISOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVISOR 
 
Andreas Nyberg, född 1978. 
Auktoriserad revisor Ernst & Young AB.  
För närvarande revisor i bland annat Front Office AB (publ) och Verisec AB (publ).  
Revisor i Jetty AB sedan 2018. 
Aktieinnehav: inga  
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INFORMATION OM ÅRSSTÄMMAN 
 
Årsstämma för Jetty AB kommer att hållas den 31 maj 2021 via förhandsröstning (poströstning).  

 

ÅRSSTÄMMA 
Datum: 2020-05-31 
Plats: via poströstning 
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KONTAKTUPPGIFTER 
 

Jetty AB 

Hornsgatan 24 

118 20 Stockholm 

www.jetty.se | hello@jetty.se 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION 
Jens Ålander, VD 
+46 73 095 8269, jens.alander@jetty.se 
 
Magnus Uppsäll, Styrelseordförande 
+46 708 88 38 86, magnusuppsall@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:magnusuppsall@gmail.com
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