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Delårsrapport för Jetty 1 april – 30 juni 2021 

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 430 Tkr (779 Tkr) 

• Rörelsens kostnader uppgick till 1 651 Tkr (1 635 Tkr) 

• Resultat efter finansnetto uppgick till -1 170 Tkr (-595 Tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,05 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -705 Tkr (-104 Tkr)  

 
Perioden 1 januari – 30 juni 2021 

 
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 830 Tkr (1 542 Tkr) 

• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 3 363 Tkr (4 088 Tkr) 

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -2 410 Tkr (-2 300 Tkr) 

• Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,10 kr (-0,18 kr) 

• Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -1 423 Tkr (-1 745 Tkr) 

• Eget kapital per den 30 juni 2021 uppgick till -2 581 Tkr (-1 427 Tkr) 

• Likvida medel per den 30 juni 2021 uppgick till 1 451 Tkr (818 Tkr) 

 
Viktiga händelser 1 april – 30 juni 2021 
 
• Tre nya avtal  

Under kvartalet har bolaget skrivit avtal med tre nya kunder, från Danmark, Norge och Sverige. 

Kontraktsvärdena understiger 5 % av årsomsättningen.  

 

• Årsstämma 2021 

Den 31 maj hölls bolagsstämma i Jetty AB. Stämman beslutade i samtliga frågor i enlighet 

med styrelsens förslag. Alla beslut fattades enhälligt. 

 

• Lansering av helautomatiserad SaaS lösning 

Den 29 juni lanserade bolaget sin nya helt automatiserade SaaS-lösning. Med den uppdateras 

kunderbjudandet och hemsidan. Jetty har därmed en helt digital säljkanal med självservice, 

som fungerar på både nuvarande och potentiella marknader. Den underlättar arbetet på 

internationella marknader och blir ett starkt komplement till den direkta försäljningskanalen. 
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Viktiga händelser efter periodens slut 
 
• Swace Digital har minskat innehavet 

Swace Digital har mellan den 30 juni och den 2 juli minskat sitt ägande till 5,85 procent av 

aktierna och rösterna i Jetty. Innan försäljningen ägde Swace Digital 10,03 procent av kapitalet 

och rösterna i Jetty. 

 

• Uppskovsanstånd från Almi gällande brygglån 

Under juli månad har bolaget erhållit uppskovsanstånd från Almi gällande det Corona-lån som 

bolaget erhöll i juli 2020 (500 tkr), vilket innebär att lånet ska betalas om 12 månader istället 

för, som ursprungligen överenskommits, i juli 2021.  

 

• Avsiktsförklaring om förvärv av Nowa Kommunikation AB 

Jetty och dess huvudägare har den 16 juli ingått en avsiktsförklaring med Nowa 

Kommunikation AB och dess huvudägare om förvärv av samtliga aktier i Nowa. Syftet med det 

potentiella förvärvet är att förbättra förutsättningarna för att genomföra Jettys strategi. 

Betalning för förvärvet kommer, förutsatt att transaktionen genomförs, att ske med 

nyemitterade aktier i Jetty. Jettys nuvarande ägare kommer då att äga 20 procent av aktierna i 

Jetty och Nowas nuvarande ägare 80 procent.  

 

• Ny noteringsprövning hos Spotlight 

Jetty genomgår en ny noteringsprövning hos Spotlight Stock Market och bolaget flyttades den   

20 juli till observationslistan. Denna process är helt normal och bakgrunden är att det bedöms 

bli en genomgripande förändring för Jetty i och med avsiktsförklaringen att köpa samtliga 

aktier i Nowa Kommunikation AB. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Jetty, i 

dess nya konstellation, uppfyller samtliga noteringskrav. 

 

• Avtal om förvärv av Nowa Kommunikation AB 

 

Den 27 augusti signerade Jetty ett avtal med Nowa Kommunikation AB och dess huvudägare 

om förvärv av samtliga aktier i Nowa. Syftet med det potentiella förvärvet är att förbättra 

förutsättningarna för att genomföra Jettys strategi. Betalning för förvärvet kommer, förutsatt 

att transaktionen genomförs, att ske med nyemitterade aktier i Jetty. Jettys nuvarande ägare 

kommer då att äga 20 procent av aktierna i Jetty och Nowas nuvarande ägare 80 procent.  

  



  
 
 

 

 
   

 

 
4 

VD har ordet 

Vi avslutade kvartalet i dur, då vi i slutet av juni lanserade Jettys helt 
automatiserade SaaS-lösning och en uppdaterad hemsida. Vi har därmed 
en helt digital säljkanal med självservice, som ska kunna fungera på både 
nuvarande och potentiella marknader. Den underlättar effektivt arbetet på 
internationella marknader och blir ett starkt komplement till den direkta 
försäljningskanalen på den skandinaviska marknaden.  
 

Det är givetvis mycket glädjande att kunna lansera denna lösning. Teamet har arbetat hårt, 
under en mycket speciell period med pandemi, och att nu kunna erbjuda detta till kunder 
samtidigt som marknaden börjar öppnar upp, är en otroligt viktig milstolpe för bolaget. Det 
bidrar till att utveckla bolaget till ett fullskaligt SaaS-bolag och med en redan kostnads-
optimerad kostym, är detta starten på resan mot lönsamhet. 
 
Kunder kan nu göra hela köpresan digitalt. Från första mötet med tjänsten, via testversion, till 
beslut om lösning som de kan anpassa till sina behov, betalning via nätet och fullskalig 
användning av digital support. Även utbildningsdelarna integreras i flödet och baseras på ett 
anpassat utbildningsprogram med videos och stöd digitalt. Efter lanseringen är marknads-
föring och säljaktiviteter i fokus. 
 
Under andra kvartalet minskade intäkterna med 45% jämfört med 2020 på grund av Corona-
pandemin. Samtidigt ökade intäkterna något jämfört med första kvartalet i år. Vi har under de 
senaste månaderna märkt av en marknad som börjar vakna till liv efter mer än ett år av 
extrema utmaningar. I kvartalet signerades tre nya kundavtal och sakta öppnar länder upp för 
större evenemang. Det gör att våra kunder ser framåt och vågar börja planera för event.  
 
Den kanske viktigaste händelsen för bolaget, inträffade efter kvartalets slut, då vi idag ingått 
ett avtal med Nowa Kommunikation AB om förvärv av samtliga aktier i Nowa. Det är ett steg 
som följer den strategi vi kommunicerade för ett år sedan. För att Jetty ska kunna skala upp i 
takt med att evenemang börjar produceras igen behövs ytterligare kraft och resurser som är 
utmanande att skapa i ett mindre bolag som Jetty.  
 
Förvärvet av Nowa ger Jetty integration framåt i värdekedjan, som en del av ett gemensamt 
erbjudande i bolagen inom Nowa-koncernen. Både i utvecklingen av systemet för en bredare 
marknad, samt i och sälj- och marknadsföringsprocesser. Nowa har de finansiella, 
kompetensmässiga och personella resurser som möjliggör nödvändig teknikutveckling av 
mjukvaran och digital marknadsföring av tjänsten. Att Jetty ingår i ett samlat erbjudande, gör 
att den fortsatta driften inte behöver finansieras genom ytterligare kapitalanskaffningar.  
Ledning och styrelse har utvärderat flera alternativ under det gångna året och vi är övertygade 
om att det här är den bästa vägen för att säkra Jettys framtid.  
 
Jag är oerhört stolt över hur Jetty teamet har drivit bolaget framåt under de tuffa 
omständigheter som varit de senaste 18 månaderna. Pandemin har inneburit att trösklarna 
sänkts hos de flesta när det gäller digitala lösningar. Det öppnar upp för Jettys erbjudande och 
innebär förhoppningsvis en ljus framtid för bolaget. 
 
Stockholm i augusti 2021 
Jens Ålander, VD  
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Det här är Jetty 

Om företaget 

Jetty säljer och utvecklar Jetty, ett affärssystem för arrangörer av evenemang. Med hjälp av 

systemet styr, planerar, utför och kommunicerar användarna komplexa och tidskritiska 

evenemang. Jetty ger kunderna möjlighet att arbeta processorienterat och effektivt med säkerhet i 

informationshanteringen. Detta ger dem möjlighet att fokusera på arbetets resultat, istället för 

dess form. 

 

Mission: att låta arrangörer leverera fantastiska upplevelser till publik och deltagare genom att 

förse dem med verktyg och strukturer som gör det möjligt för deras organisationer att nå sin fulla 

potential. 

 

Vision: att vara det mest framstående verktyget för att planera, styra, kommunicera och genom-

föra komplexa evenemang inom sport, musik, kultur, Corporate Events, mässor, kongresser och 

överallt där komplex och tidskritisk verksamhet sker i realtid. 

 

Affärsmodell 

Jetty är en SaaS (Software as a Service) lösning och affärsmodellen är abonnemangs-baserad. 

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

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

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

av support.  

 

Jettys historia 

Jetty föddes 2011 när fem individer från olika områden med bred erfarenhet från evenemangs-

branschen, insåg behovet av ett gemensamt och organisationsöverskridande digitalt stödsystem 

för eventhantering. Tidigare hade alla arbetat med tekniska lösningar, anpassade för respektive 

arbetsområde, men behoven av delade plattformar växte fram och kunderna började visa intresse 

för helhetslösningar. Tillsammans med Jettys första kund, Göteborg & Co, lanserades den första 

versionen 2011 och därefter tillkom flera kunder i Sverige och Danmark.  

 

Företaget bedrevs under flera år i mindre skala, men med kunskap om användandet och nyttan, 

växte insikten om potentialen för lösningen. 2016 initierades en nysatsning med målet att 

expandera verksamheten. En ny generation av affärssystemet lanserades våren 2018, baserat på 

en stor mängd data och kunskap om processerna bakom användandet av systemet och kundernas 

organisatoriska förutsättningar. Med hjälp av expertis från evenemangsbranschen, en ny styrelse 

och nya investerare, är Jetty sedan 12 november 2018 ett noterat bolag. Målet är att bli det 

ledande affärssystemet för att planera, kommunicera och genomföra evenemang, i Sverige och 

globalt.  
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Finansiell utveckling, 1 april – 30 juni 2021 

• Nettoomsättning 

Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 430 tkr (779 tkr), en minskning med 45% jämfört 

med andra kvartalet 2020. Det beror uteslutande på Corona-pandemin som lamslagit 

eventbranschen och därmed tvingat kunder att säga upp avtal. Omsättningen har samtidigt 

ökat jämfört med kvartal 1 2021. 100% av omsättningen i kvartalet härrör från återkommande 

intäkter. 

 

• Kostnader 

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 1 651 tkr (1 635 tkr), fördelat på övriga externa 

kostnader 1 074 tkr (972 tkr), personalkostnader 512 tkr (598 tkr) och avskrivningar 65 tkr (65 

tkr). Externa kostnader ökade på grund av investeringar i produktutveckling av SaaS lösningen. 

 

• Resultat 

Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för kvartalet blev -1 170 tkr  

(-595 tkr) eller -0,05 kr (-0,05 kr) per aktie. Orsaken till försämringen i kvartalet är minskad 

omsättning på grund av Corona-pandemin. En ytterligare orsak, är corona-stödet från 

Tillväxtverket, som bidrog positivt i kvartal två 2020 (0,3 tkr) medan det i nuvarande kvartal 

inte funnits något stöd för bolaget, då samtliga anställda återgick till heltid 1 mars 2021.  

 

• Kassaflöde och likviditet 

Kvartalets kassaflöde uppgick till -774 tkr (-104 tkr) eller -0,03 kr (-0,01 kr) per aktie. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -705 tkr (-104 tkr), eller -0,03 kr            

(-0,01 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -705 tkr         

(-104 tkr) eller -0,01 kr (-0,01 kr) per aktie.  

 

• Investeringar och avskrivningar 

Inga investeringar har gjorts under kvartalet. 
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Finansiell utveckling, 1 januari – 30 juni 2021 

• Nettoomsättning 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 830 tkr (1 542 tkr), vilket är en minskning med 46% 

jämfört med 2020. Nedgången beror uteslutande på Corona-pandemin. 100% av periodens 

omsättning härrör från återkommande intäkter. 

 

• Kostnader 

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 3 363 tkr (4 088 tkr), fördelat på övriga externa 

kostnader 2 205 tkr (2 634 tkr), personalkostnader 1 028 tkr (1 324 tkr) och avskrivningar 130 

tkr (130 tkr). Totala kostnader har sjunkit med 18% jämfört med 2020 till följd av 

effektiviseringsåtgärder. 

 

• Resultat 

Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för perioden blev -2 410 tkr  

(-2 300 tkr) eller -0,10 kr (-0,18 kr) per aktie. Försämringen under året beror på minskade 

intäkter till följd av Corona-pandemin.  

 

• Kassaflöde och likviditet 

Periodens kassaflöde uppgick till -1 560 tkr (-1 790 tkr) eller -0,07 kr (-0,14 kr) per aktie. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 423 tkr (-1 745 tkr), eller -0,06 kr     

(-0,14 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -1 423 tkr         

(-1 745 tkr) eller -0,06 kr (-0,14 kr) per aktie. Jettys likviditet var vid periodens slut 1 451 tkr       

(818 tkr).  

 

Styrelsen har tidigare gjort bedömningen att Bolaget inom 12–18 månader kan uppvisa ett 

positivt kassaflöde. Detta kan komma att påverkas av den pågående Coronapandemin. 

Styrelsen gör samtidigt bedömningen att den befintliga likviditeten sannolikt inte är tillräcklig 

för att finansiera de planer som finns för verksamheten nästkommande 12 månader. Det 

bedrivs därför ett kontinuerligt arbete med att hitta lösningar för att täcka rörelse-

kapitalbehovet fram till dess att bolagets operativa kassaflöde finansierar verksamheten. Om 

bolaget misslyckas med att säkra ny finansiering kan det innebära att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. 

 

• Investeringar och avskrivningar 

Inga investeringar har gjorts under perioden. 

 
• Eget kapital 

Eget kapital i Jetty uppgick vid periodens slut till -2 581 tkr (-1 427 tkr) eller -0,11 kr (-0,11 kr) 

per aktie. Fond för utvecklingsutgifter i bundet eget kapital uppgick till 130 tkr (390 tkr). 

Soliditeten var vid periodens slut -124% (-67%).  
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Koncernen tillämpar kostnadsföringsmodellen avseende internt upparbetade immateriella 

anläggningstillgångar. Metoden innebär att samtliga interna utgifter för framtagande av en 

immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt. Bolaget ändrade redovisningsprincip 

2018 och övergick då från den s.k. aktiveringsmodellen till kostnadsföringsmodellen. De 

balanserade utvecklingsutgifterna avser således tidigare aktiverade tillgångar som nyttjas och 

skrivs av över nyttjandeperioden. Vid en oberoende värdering genomförd i december 2019 

samt februari 2021, av extern part, så uppgår värdet av de icke aktiverade utvecklings-

utgifterna 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 2020 och därmed inte vara förbrukat. 

 

• Personal 

Antalet anställda per den 30 juni 2021 uppgick till 2,8 (3,8) och under perioden har även 

konsulter inom försäljning och kundintegration anlitats motsvarande 1,0 (1,0). Koncernen 

sysselsatte därmed totalt, inräknat anställda och konsulter, 3,8 (3,8) personer. Arbete med 

utveckling, UX-design och on-boarding har i stor utsträckning outsourcats till 

underleverantörer. 

 

• Aktiekapital 

Jettys aktiekapital uppgick per den 30 juni 2021 till 2 595 152 kr fördelat på 23 592 287 

utestående aktier. Aktiernas kvotvärde är 0,11 kr.  

 

• Aktien 

Jetty AB:s aktie är listad på Spotlight Stock Market under kortnamnet JETTY. Aktien har ISIN-

kod SE0011644392. Bolaget hade per den 30 juni 2021 cirka 900 aktieägare.  

 

• Förväntad framtida utveckling 

Åtgärderna som vidtas över världen för att begränsa spridningen av COVID-19 påverkar 

underhållnings- och evenemangsbranscherna i hög utsträckning. Detta ger effekter även för 

leverantörer, som Jetty. Bolaget har därför vidtagit åtgärder under våren för att minska den 

effekten. Personal har deltidspermitterats, externa kostnader reducerats, försäljning ställs om 

till digitala kanaler och utvecklingsarbetet dragits ner. När läget förbättras för Jettys kunder, är 

bedömningen att det kommer finnas en bra efterfrågan på Jettys tjänst som är väl anpassad 

till den ökade digitaliseringen i samhället och hos våra kunder. 

 

• Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 

Jetty är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om 

riskerna återfinns i det memorandum som bolaget publicerade i samband med spridnings-

emissionen samt den senaste årsredovisningen. Dessa överensstämmer med de risker 

bolaget identifierar idag. I det kortare perspektivet tillkommer risker förknippade med 

Coronapandemin.   
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Finansiell utveckling i sammandrag 

  1 apr - 30 jun 1 jan - 30 jun 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2021  2020  2021  2020  2020  

Nettoomsättning 430 779 830 1 542 2 468 

Rörelsens kostnader -1 651 -1 635 -3 363 -4 088 -8 025 

Rörelseresultat -1 157 -575 -2 363 -2 261 -4 718 

Resultat efter finansiella poster -1 170 -595 -2 410 -2 300 -4 797 

Resultat efter skatt -1 170 -595 -2 410 -2 300 -4 797 

Nettokassaflöde efter investeringar -705 -104 -1 423 -1 745 -3 215 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -68 0 -136 -45 3 617 

Likvida medel på balansdagen 1 451 818 1 451 818 3 009 

Eget kapital på balansdagen -2 581 -1 427 -2 581 -1 427 -171 

      

  1 apr - 30 jun 1 jan - 30 jun 1 jan - 31 dec 

Nyckeltal 2021  2020  2021  2020  2020  

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg 

Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg neg 

Soliditet -124% -67% -124% -67% -4% 

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar           

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

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,05 -0,10 -0,18 -0,35 

Eget kapital per aktie, kr -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 -0,01 

Kassaflöde från den löpande verksamheten/aktie, kr -0,03 -0,01 -0,06 -0,14 -0,14 

Kassaflöde efter investeringar/aktie, kr -0,03 -0,01 -0,06 -0,14 -0,14 

Kassaflöde/aktie, kr -0,03 -0,01 -0,07 -0,14 0,02 
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Resultaträkning 

  1 apr - 30 jun 1 jan - 30 jun 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2021  2020  2021  2020  2020  

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning, återkommande intäkter 430 609 830 1 343 2 270 

Nettoomsättning, projektintäkter 0 170 0 198 198 

Övriga rörelseintäkter 64 281 171 285 839 

Summa Intäkter 494 1 060 1 001 1 826 3 307 

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader -1 074 -972 -2 205 -2 634 -4 405 

Personalkostnader -512 -598 -1 028 -1 324 -3 360 

Avskrivningar -65 -65 -130 -130 -260 

Summa rörelsens kostnader -1 651 -1 635 -3 363 -4 088 -8 025 

Rörelseresultat -1 157 -575 -2 363 -2 261 -4 718 

Resultat från finansiella investeringar         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 21 0 0 0 -3 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -34 -19 -48 -38 -76 

Finansnetto -13 -19 -48 -38 -79 

Resultat efter finansiella poster -1 170 -595 -2 410 -2 300 -4 797 

Skatt på årets resultat - - - - - 

Periodens resultat -1 170 -595 -2 410 -2 300 -4 797 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 23 592 12 869 23 592 12 869 13 762 

Antal aktier utestående på balansdagen, tusental 23 592 12 869 23 592 12 869 23 592 

Resultat per aktie -0,05 -0,05 -0,10 -0,18 -0,35 
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Balansräkning 

Jetty AB 30 juni 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2021  2020  2020  

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Balanserade utvecklingsutgifter 130 390 260 

Långsiktiga fordringar 16 16 16 

Summa anläggningstillgångar 146 406 276 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar och andra fordringar 491 916 1 252 

Likvida medel 1 451 818 3 009 

Summa omsättningstillgångar 1 942 1 734 4 261 

TOTALA TILLGÅNGAR 2 088 2 141 4 537 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 2 595 1 416 2 595 

Fond för utvecklingsutgifter 130 390 260 

Summa bundet eget kapital 2 725 1 806 2 855 

Fritt eget kapital       

Överkursfond 28 430 25 856 28 430 

Balanserat resultat -31 456 -26 919 -26 919 

Periodens resultat -2 280 -2 170 -4 537 

Summa fritt eget kapital -5 307 -3 233 -3 026 

Summa eget kapital -2 581 -1 427 -171 

Avsättningar och skulder       

Långfristiga skulder 727 955 864 

Kortfristiga skulder 3 942 2 613 3 845 

Summa avsättningar och skulder 4 669 3 568 4 709 

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER 2 088 2 141 4 537 
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Kassaflödesanalys 

  1 apr - 30 jun 1 jan - 30 jun 1 jan - 31 dec 

Tkr (om ej annat anges) 2021  2020  2021  2020  2020  

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat efter finansiella poster -1 170 -595 -2 410 -2 300 -4 797 

Avskrivningar 65 65 130 130 260 

Övrigt ej kassaflödespåverkande 0 0 0 0 0 

Förändringar i rörelsekapitalet 399 426 857 425 1 321 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -705 -104 -1 423 -1 745 -3 215 

Investeringsverksamheten           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 0 

            

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -705 -104 -1 423 -1 745 -3 215 

Finansieringsverksamheten           

Nyemission 0 0 0 0 3 753 

Nyupptagna lån 0 0 0 0 0 

Amorteringar på lån -68 0 -136 -45 -136 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -68 0 -136 -45 3 617 

            

PERIODENS KASSAFLÖDE -774 -104 -1 560 -1 790 402 

Likvida medel vid periodens början 2 223 922 3 009 2 608 2 608 

Likvida medel vid periodens slut 1 451 818 1 451 818 3 009 
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Rapport över förändring i eget kapital  

Jetty AB 
tkr (om ej annat anges) 
1 januari 2020 - 30 juni 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 -26 919   873 

Återföring fond för 
utvecklingsutgifter 

  -130   130     

Transaktioner med aktieägare             

  Nyemissioner             

  Lämnade utdelningar             

Effekter av ändrade 
redovisningsprinciper 

            

Effekter av rättelser av fel             

Omräkningsdifferenser             

Årets resultat         -2 300 -2 300 

Utgående balans 2020-06-30 1 416 390 25 856 -26 789 -2 300 -1 427 

       

       

Jetty AB 
tkr (om ej annat anges) 
1 januari 2021- 30 juni 2021 

Aktie-
kapital 

Fond för 
utvecklingsutgifter 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående balans 2021-01-01 2 595 260 28 430 -31 456   -171 

Återföring fond för 
utvecklingsutgifter 

  -130   130     

Transaktioner med aktieägare             

  Nyemissioner             

  Lämnade utdelningar             

Effekter av ändrade 
redovisningsprinciper 

            

Effekter av rättelser av fel             

Omräkningsdifferenser             

Årets resultat         -2 410 -2 410 

Utgående balans 2021-06-30 2 595 130 28 430 -31 326 -2 410 -2 581 
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Not 1: Redovisningsprinciper 
Jetty AB upprättar redovisningar i enlighet 
med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Not 2: Kostnadsföringsmodellen 
Från och med 1 april 2018 har bolaget valt att 
använda kostnadsföringsmodellen vilket 
innebär att kostnaderna för utveckling 
kostnadsförs direkt i resultaträkningen, i 
stället för att aktiveras i balansräkningen, och 
därefter skrivs av över flera år 
 
Not 3: Koncernredovisning 
Från och med tredje kvartalet 2019 till fjärde 
kvartalet 2020 var Jetty en koncern, med 
verksamhet i det amerikanska dotterbolaget 
Jetty U.S., INC förutom Jetty AB (moder-
bolaget). Från kvartal 1 2021 har Jetty enbart 
verksamhet i Jetty AB. Jämförelsesiffror för 
2020 avser därmed koncernen Jetty. 
 
Not 4: Transaktioner med närstående 
Jetty AB köper utvecklingstjänster av Swace 

Digital AB, som äger drygt 6% av Jetty AB. 

Samtliga avtal är på löpande räkning och till 

marknadsmässiga villkor. Inga andra 

ersättningar har utgått till närstående. 

 

Not 5: Nyckeltal 

Avkastning på eget kapital: Resultat före skatt 

i relation till eget kapital. 

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat 

efter finansnetto i relation till sysselsatt 

kapital. 

Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat 

med antal aktier på balansdagen. 
Kommande informationstillfällen: 
2021-11-26: Delårsrapport kvartal 3 2021 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jens Ålander, VD +46 73 095 8269 
jens.alander@jetty.se 

Genomsnittligt antal aktier: Det genom-
snittliga 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. 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
per aktie: Kassaflöde från den löpande 
verksamheten dividerat med genomsnittligt 
antal aktier. 
Kassaflöde efter investeringar: Kassaflöde 
från den löpande verksamheten minus 
investeringar i materiella, immateriella och 
finansiella tillgångar. 
Kassaflöde per aktie: Periodens kassaflöde 
dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
Resultat per aktie: Nettoresultat dividerat med 
genomsnittligt antal aktier. 
Soliditet: Eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen (totala tillgångar). 
Sysselsatt kapital: Totala tillgångar minus ej 
räntebärande skulder. 
 
Styrelsens intygande 
Styrelsen och verkställande direktören 
försäkrar att denna delårsrapport ger en 
rättvisande översikt av bolagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget står inför.  
 
Denna delårsrapport har inte granskats av 
bolagets revisor. 
 
Stockholm, den 27 augusti 2021 
Styrelsen för Jetty AB (publ) 
 
 


