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Bokslutskommuniké för Jetty 1 januari – 31 december 2020
Fjärde kvartalet 1 september – 31 december 2020, Koncernen
•

Nettoomsättningen uppgick till 416 Tkr (783 Tkr)

•

Rörelsens kostnader uppgick till 2 392 Tkr (2 943 Tkr)

•

Resultat efter finansnetto uppgick till -1 676 Tkr (-2 144 Tkr)

•

Resultat per aktie uppgick till -0,10 kr (-0,17 kr)

•

Kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -1 421 Tkr (-1 821 Tkr)

Perioden 1 januari – 31 december 2020, Koncernen
•

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 468 Tkr (2 442 Tkr)

•

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 8 025 Tkr (12 131 Tkr)

•

Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -4 797 Tkr (-9 726 Tkr)

•

Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,35 kr (-1,01 kr)

•

Kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -3 215 Tkr (-9 050 Tkr)

•

Eget kapital per den 31 december 2020 uppgick till -171 Tkr (873 Tkr)

•

Likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 3 009 Tkr (2 608 Tkr)

Viktiga händelser 1 september – 31 december 2020
•

Avslut likviditetsgarantavtal
Den 5 oktober meddelade bolaget att avtalet med Sedermera, som verkat som likviditetsgarant sedan noteringen i november 2018, avslutas. Bakgrunden är att bolaget inte ser ett
fortsatt behov av tjänsten samt fokus på optimering av Bolagets rörelsekostnader. Avtalets
sista dag är 5 november.

•

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.
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Viktiga händelser efter periodens slut
•

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.

3

VD har ordet
Det går naturligtvis inte att skriva ett VD-ord för 2020 utan att nämna det
som påverkat Jetty allra mest d v s Covid-19. För drygt ett år sedan
prognosticerade vi att 2020 skulle bli bolagets starkaste år 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 gjort allt vi kan för
att ställa om bolaget till ett fullskaligt SaaS bolag.
Glädjande är att vi nästan är klara med den omställningen nu, även om höstens nedstängning
påverkat oss negativt. 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 kommer under våren att gå tillbaka till heltid
för de anställda som är kvar. 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 i fjärde kvartalet sjönk med 47% som en följd av Corona-pandemin. Intäkterna har
under andra halvåret påverkats negativt av uppsagda och pausade kundavtal. Sannolikt
kommer intäkterna påverkas negativt så länge pandemin påverkar samhället. Resultatet i
fjärde kvartalet förbättrades med 22% som en följd av de optimeringsåtgärder vi vidtagit.
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. Vi är nu på god 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. I Q3 rapporten
meddelade vi att, en av våra större konkurrenter, BeatSwitch, hade lagt ned sin verksamhet.
Den informationen är inte korrekt, BeatSwitch är fortfarande aktiva och vi ber om ursäkt för vår
bristfälliga och felaktiga kommunikation.
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, vilket vi är övertygade om kommer
ske, så har Jetty ett betydligt starkare kunderbjudande och en ny affärsmodell.
Vårt arbete under 2021 kommer fortsatt vara inriktat på digitalisering, effektivisering och
framför allt fokus på tillväxt. Det är såklart fortfarande förhoppningar, men vi är trygga i vår
strategi och nöjda med vad vi har lyckats åstadkomma med begränsade resurser.
Stockholm i februari 2020
Jens Ålander, VD
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Det här är Jetty
Om företaget
Jetty säljer och utvecklar Jetty, ett administrativt och aktivt kommunicerande verktyg, levererat som
SaaS (Software as a Service), för att styra, planera, utföra och hantera informationsflödena i
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
genomföra komplexa evenemang inom sport, musik, kultur, företagsevenemang, mässor,
kongresser och överallt annars där komplex och tidskritisk verksamhet sker i realtid.

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 föddes 2011 när fem individer från olika områden med bred erfarenhet från evenemangsbranschen, 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 september – 31 december 2020,
Koncernen
•

Nettoomsättning
Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 416 tkr (783 tkr), en minskning med 47% jämfört med
fjärde kvartalet 2019 som en följd av Corona-pandemin. 100% av omsättningen i kvartalet
härrör från återkommande intäkter.

•

Kostnader
Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 2 392 tkr (2 943 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 985 tkr (1 317 tkr), personalkostnader 1 342 tkr (1 561 tkr) och avskrivningar 65 tkr
(65 tkr). Totala kostnader sjönk med 19% jämfört med fjärde kvartalet 2019. Exklusive
omstruktureringskostnader på ca 800 tkr i fjärde kvartalet, är minskningen 46% till följd av
effektiviseringsåtgärder och ett mindre behov av nyutveckling då systemet har uppnått en
bättre mognadsgrad.

•

Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för kvartalet blev -1 676 tkr
(-2 144 tkr) eller -0,10 kr (-0,17 kr) per aktie. Förbättringen, som motsvarar 22% (60%
exklusive omstruktureringskostnader i fjärde kvartalet), beror på genomförda effektiviseringsåtgärder. Ytterligare en bidragande orsak till förbättringen är det statliga stödet från
Tillväxtverket för deltidspermittering (325 tkr).

•

Kassaflöde och likviditet
Kvartalets kassaflöde uppgick till 2 264 tkr (-1 142 tkr) eller 0,14 kr (-0,09 kr) per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 421 tkr (-1 821 tkr), eller -0,09 kr
(-0,14 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -1 421 tkr
(-1 821 tkr), eller -0,09 kr (-0,14 kr) per aktie. Nyemissionen som genomfördes i november
tillförde bolaget ca 3,8 mkr.

•

Investeringar och avskrivningar
Inga investeringar har gjorts under kvartalet.
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Finansiell utveckling, 1 januari – 31 december 2020,
Koncernen
•

Nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 468 tkr (2 442 tkr), vilket är en ökning med 1%
jämfört med 2019. Corona-pandemin har sen kvartal 2 påverkat omsättning och tillväxt
negativt. 92% av periodens omsättning härrör från återkommande intäkter.

•

Kostnader
Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 8 025 tkr (12 131 tkr), fördelat på övriga externa
kostnader 4 405 tkr (7 379 tkr), personalkostnader 3 360 tkr (4 482 tkr) och avskrivningar
260 tkr (260 tkr). Totala kostnader sjönk med 34% jämfört med 2019. Exklusive
omstruktureringskostnader på ca 800 tkr i fjärde kvartalet, så är minskningen 40% (-4,9 mkr)
till följd av effektiviseringsåtgärder och ett mindre behov av nyutveckling då systemet har
uppnått en bättre mognadsgrad.

•

Resultat
Resultatet efter finansiella poster och resultat efter skatt för perioden blev -4 797 tkr
(-9 726 tkr) eller -0,35 kr (-1,01 kr) per aktie. Förbättringen, som motsvarar 51% (59%
exklusive omstruktureringskostnader), beror på genomförda effektiviseringsåtgärder.
Ytterligare en bidragande orsak till förbättringen är det statliga stödet från Tillväxtverket för
deltidspermittering (837 tkr).

•

Kassaflöde och likviditet
Periodens kassaflöde uppgick till 402 tkr (-3 116 tkr) eller 0,03 kr (-0,32 kr) per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 215 tkr (-9 050 tkr), eller -0,23 kr
(-0,94 kr) per aktie och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till -3 215 tkr
(-9 050 tkr), eller -0,23 kr (-0,94 kr) per aktie. Jettys likviditet var vid periodens slut 3 009 tkr
2 608 tkr).
Styrelsen har tidigare gjort bedömningen att Bolaget inom 12–24 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 rörelsekapitalbehovet
fram till dess att bolagets operativa kassaflöde finansierar verksamheten. Om bolaget
misslyckas med att säkra ny finansiering kan det innebära att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

•

Investeringar och avskrivningar
Inga investeringar har gjorts under perioden.
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•

Eget kapital
Eget kapital i Jetty uppgick vid periodens slut till -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). Soliditeten
var vid periodens slut negativ (20%).
Kommentar till förbrukat eget kapital vid årets utgång; 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 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
2020 och därmed inte vara förbrukat.

•

Personal
Antalet anställda per den 31 december 2020 uppgick till 3,8 (4,8) och under perioden har även
konsulter inom försäljning och kundintegration anlitats motsvarande 0,0 (2,0). Koncernen
sysselsatte därmed totalt, inräknat anställda och konsulter, 3,8 (6,8) personer. Arbete med
utveckling, UX-design, on-boarding, kommunikation och marknadsföring har i stor utsträckning
outsourcats till underleverantörer. Samtliga anställda är deltidspermitterade från mitten av
mars. Permitteringarna sker i enlighet med det åtgärdsprogram svenska regeringen tagit fram
på grund av Corona-pandemin.

•

Koncernstruktur
Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Jetty AB är moderbolag i en koncern med totalt två bolag.
Jetty äger samtliga aktier i Jetty U.S., INC., registrerat i Delaware, USA.

•

Aktiekapital
Jettys aktiekapital uppgick per den 31 december 2020 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 ISINkod SE0011644392. Bolaget hade per den 31 december 2020 cirka 450 aktieägare.

•

Förväntad framtida utveckling
Åtgärderna som vidtagits över världen för att begränsa spridningen av COVID-19 har påverkat
underhållnings- och evenemangsbranscherna i hög utsträckning. Detta ger effekter även för
leverantörer, som Jetty. Bolaget har därför vidtagit åtgärder för att minska den effekten.
Personal har deltidspermitterats, externa kostnader reducerats, försäljning ställts om till
digitala kanaler och utvecklingsarbetet dragits ner. När läget förbättras för Jettys kunder, är
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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 nyemissionen i
november 2020 samt den senaste årsredovisningen från 2020. Dessa överensstämmer med
de risker bolaget identifierar idag. I det kortare perspektivet tillkommer risker förknippade med
Corona-pandemin.
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Finansiell utveckling i sammandrag, Koncernen
Tkr (om ej annat anges)
Nettoomsättning

1 okt - 31 dec
2020
2019

1 jan - 31 dec
2020
2019

416

783

2 468

2 442

Rörelsens kostnader

-2 392

-2 943

-8 025

-12 131

Rörelseresultat

-1 651

-2 131

-4 718

-9 659

Resultat efter finansiella poster

-1 676

-2 144

-4 797

-9 726

Resultat efter skatt

-1 676

-2 144

-4 797

-9 726

Nettokassaflöde efter investeringar

-1 422

-1 821

-3 215

-9 050

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 685

679

3 617

5 934

Likvida medel på balansdagen

3 009

2 608

3 009

2 608

-171

873

-171

873

Eget kapital på balansdagen

Nyckeltal

1 okt - 31 dec
2020
2019

1 jan - 31 dec
2020
2019

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

neg

neg

Avkastning på sysselsatt kapital, %

neg

neg

neg

neg

Soliditet

-4%

20%

-4%

20%

3,8

4,8

3,8

4,8

Resultat per aktie, kr

-0,10

-0,17

-0,35

-1,01

Eget kapital per aktie, kr

-0,01

0,07

-0,01

0,07

Kassaflöde från den löpande verksamheten/aktie, kr

-0,09

-0,14

-0,23

-0,94

Kassaflöde efter investeringar/aktie, kr

-0,09

-0,14

-0,23

-0,94

0,14

-0,09

0,03

-0,32

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
Antal anställda vid periodens slut

Kassaflöde/aktie, kr
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Resultaträkning, Koncernen
Tkr (om ej annat anges)

1 okt - 31 dec
2020
2019

1 jan - 31 dec
2020
2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning, återkommande intäkter

416

783

2 270

2 371

0

0

198

71

Övriga rörelseintäkter

325

29

839

31

Summa Intäkter

741

812

3 307

2 472

-985

-1 317

-4 405

-7 379

-1 342

-1 561

-3 360

-4 492

-65

-65

-260

-260

Summa rörelsens kostnader

-2 392

-2 943

-8 025

-12 131

Rörelseresultat

-1 651

-2 131

-4 718

-9 659

-3

3

-3

3

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-22

-17

-76

-70

Finansnetto

-25

-14

-79

-67

-1 676

-2 144

-4 797

-9 726

-

-

-

-

Periodens resultat

-1 676

-2 144

-4 797

-9 726

Genomsnittligt antal aktier, tusental

16 443

12 869

13 762

9 646

Antal aktier utestående på balansdagen, tusental

23 592

12 869

23 592

12 869

-0,10

-0,17

-0,35

-1,01

Nettoomsättning, projektintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Resultat per aktie
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Balansräkning, Koncernen
31 dec
2020

31 dec
2019

260

520

16

16

276

536

Kundfordringar och andra fordringar

1 252

1 164

Likvida medel

3 009

2 608

Summa omsättningstillgångar

4 261

3 773

TOTALA TILLGÅNGAR

4 537

4 309

2 595

1 416

28 430

25 856

-31 196

-26 399

-171

873

0

0

-171

873

864

1 000

Kortfristiga skulder

3 845

2 436

Summa avsättningar och skulder

4 709

3 436

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

4 537

4 309

Tkr (om ej annat anges)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Långsiktiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive periodens resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Avsättningar och skulder
Långfristiga skulder
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Kassaflödesanalys, Koncernen
1 okt - 31 dec
2020
2019

1 jan - 31 dec
2020
2019

-1 676

-2 144

-4 797

-9 726

65

65

260

260

0

0

0

0

189

258

1 321

415

-1 422

-1 821

-3 215

-9 050

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

Kassaflöde efter investeringsverksamheten

-1 422

-1 821

-3 215

-9 050

3 753

952

3 753

6 434

0

0

0

0

-68

-273

-136

-500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

3 685

679

3 617

5 934

PERIODENS KASSAFLÖDE

2 264

-1 142

402

-3 116

746

3 750

2 608

5 725

3 009

2 608

3 009

2 608

Tkr (om ej annat anges)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar
Övrigt ej kassaflödespåverkande
Förändringar i rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyupptagna lån
Amorteringar på lån

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Rapport över förändring i eget kapital, Koncernen
Jetty
tkr (om ej annat anges)
1 januari 2019 - 31 dec 2019
Ingående balans 2019-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl.
årets resultat

708

20 130

-16 782

708

5 726

Minoritetsintresse

Totalt eget
kapital
4 056

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

6 434

Erhållet aktieägartillskott
Lämnade utdelningar
Effekter av ändrade redovisningsprinciper
Effekter av rättelser av fel

108

108

-9 726

-9 726
873

Omräkningsdifferenser
Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

Jetty
tkr (om ej annat anges)
1 januari 2020 - 31 dec 2020
Ingående balans 2020-01-01

1 416

25 856

-26 399

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital inkl.
årets resultat

1 416

25 856

-26 399

1 180

2 574

Minoritetsintresse

Totalt eget
kapital
873

Transaktioner med aktieägare
Nyemissioner

3 753

Erhållet aktieägartillskott
Lämnade utdelningar
Effekter av ändrade redovisningsprinciper
Effekter av rättelser av fel
Omräkningsdifferenser
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

2 595

28 430

-4 797

-4 797

-31 196

-171
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Resultaträkning, Moderbolaget
Jetty AB
Tkr (om ej annat anges)

1 okt - 31 dec
2020
2019

1 jan - 31 dec
2020
2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning, återkommande intäkter

416

783

2 261

2 371

0

0

198

71

Övriga rörelseintäkter

325

29

837

31

Summa Intäkter

741

812

3 296

2 472

-975

-1 089

-4 050

-6 814

-1 342

-1 561

-3 360

-4 492

-65

-65

-260

-260

Summa rörelsens kostnader

-2 382

-2 715

-7 670

-11 566

Rörelseresultat

-1 641

-1 903

-4 374

-9 094

-3

3

-3

3

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

-33

-35

-967

-88

Finansnetto

-36

-32

-970

-85

-1 677

-1 934

-5 344

-9 179

-

-

-

-

-1 677

-1 934

-5 344

-9 179

Nettoomsättning, projektintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Periodens resultat
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Balansräkning, Moderbolaget
Jetty AB
Tkr (om ej annat anges)

31 dec
2020

31 dec
2019

260

520

16

635

276

1 155

Kundfordringar och andra fordringar

1 305

1 141

Likvida medel

2 956

2 408

Summa omsättningstillgångar

4 261

3 550

TOTALA TILLGÅNGAR

4 537

4 704

2 595

1 416

260

520

2 855

1 936

28 430

25 856

Balanserat resultat

-26 113

-17 194

Periodens resultat

-5 344

-9 179

Summa fritt eget kapital

-3 027

-517

-171

1 419

864

1 000

Kortfristiga skulder

3 845

2 285

Summa avsättningar och skulder

4 709

3 285

TOTALT EGET KAPITAL och SKULDER

4 537

4 704

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Långsiktiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond

Summa eget kapital
Avsättningar och skulder
Långfristiga skulder
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Not 1: Redovisningsprinciper
Jetty AB upprättar redovisningar i enlighet
med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 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 Fjärde kvartalet 2019 är Jetty
en koncern, då verksamhet inletts i det
amerikanska dotterbolaget Jetty U.S., INC. På
grund av detta övergick Jetty från och med
kvartal 3 2019 till koncernredovisning.
Jämförelsesiffror för tidigare perioder avser
endast moderbolaget, Jetty AB.
Not 4: Transaktioner med närstående
Jetty AB köper utvecklingstjänster av Swace
Digital AB, som äger drygt 10% 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.
Årsstämma 2021:
På grund av den extraordinära situation som
råder till följd av Covid-19 kommer Jettys
årsstämma den 31 maj 2021 att genomföras
genom förhandsröstning (poströstning). Någon
stämma med möjlighet att närvara personligen
eller via ombud kommer inte att äga rum.
Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid
årsstämman kan skicka begäran skriftligen med
e-post till adressen jens.alander@jetty.se eller
med vanlig post till adressen: Jetty AB,
Hornsgatan 24, 118 20 Stockholm. Begäran
måste ha inkommit senast sju veckor före
stämman for att kunna tas in i kallelsen och
därmed på̊ årsstämmans dagordning.

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.
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.
Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för
verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen
kommer att finnas tillgänglig för aktieägarna
på bolagets hemsida den 10 maj 2021.
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.
Stockholm, den 25 februari 2021
Styrelsen för Jetty AB (publ)
Kommande informationstillfällen:
2021-05-10: Årsredovisning 2020
2021-05-20: Delårsrapport kvartal 1 2021
2021-05-31: Årsstämma 2021 (via poströstning)

För ytterligare information, kontakta:
Jens Ålander, VD +46 73 095 8269
jens.alander@jetty.se
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