Årsredovisning 2018
Jetty AB
1 januari – 31 december 2018

VD har ordet

2018 var ett fantastiskt år för Jetty AB. Vi noterades på Spotlight Stock
Market, evenemangshanteringssystemet lanserades i en ny och
skalbar version som mottagits väl av både befintliga och nya kunder.
Grundorganisationen i bolaget har satt sig och en namnkunnig styrelse
tillsattes för att matcha våra mål om tillväxt på redan befintliga och
nya geografiska marknader. Vi bildade också ett dotterbolag i USA.

Finansieringen var i fokus under första halvåret. En privatemission blev klar till sommaren och en
lyckad spridningsemission genomfördes under hösten. Kapitalet gav oss möjligheten att färdigställa
en ny version av Jetty. Den nya styrelsen som började sitt arbete under försommaren är ett
ovärderligt tillskott för bolaget, särskilt inför noteringen på Spotlight Stock Market i november 2018.
Den nya och samlade plattformen i kapital och styrning ger oss en stabilitet för att förverkliga
framtidsplanerna för Jetty AB.
Försäljningen mot vår kärnmarknad, festivaler, ökade under 2018. Samtidigt påbörjades en
breddning av försäljningen mot nya affärsområden som Corporate Events, bemanning, konferens
och möten. Vi gjorde också våra första affärer på nya geografiska marknader. Idag finns Jettys
kunder, förutom i Sverige och Danmark också i Norge och USA. En grund för att utveckla nya
säljkanaler lades under hösten, vilket snabbt gav effekt.
Systemutvecklingen gick från en första version av nya Jetty, som lanserades vid förra årsskiftet
(2017/2018), till ett komplett system för Event Management under året. Våra befintliga kunder har
migrerat till det nya systemet och alla nya kunder startar med den nya generationen av Jetty. En
övergång som både uppskattas och också fungerat bra såväl användarmässigt som tekniskt.
Nu rullar vi ut den nya generationen av Event Management-systemet Jetty på fler marknader. 2019 är
fokus på affärerna och ökad tillväxt. För att skapa rätt förutsättningar för försäljningen förstärker vi
säljkår och säljstruktur, tar fram nya säljkanaler och arbetar intensivt med onboardning, support och
paketering.
Jag är stolt över de framsteg som Jetty har tagit under året med stort bidrag från våra kunder,
anställda, konsulter, styrelse och nya delägare. Tillsammans är vi ett starkt team som jag ser fram
emot att förverkliga bolagets tillväxtplaner med.
Stockholm i april 2019,
Dan Sonesson, VD
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Viktiga händelser under året
Systemutveckling Jetty – från MVP till fullfjädrat ledningssystem
Vid årsskiftet 2017/2018 lanserades bolagets nya generation av affärssystemet Jetty i en första version.
Utvecklingen var intensiv under våren, för att möta befintliga kunders krav på funktionalitet och för att
expandera försäljningen mot nya marknader. Under hösten ökade utvecklingstakten än mer vilket tog
Jetty hela vägen från en MVP (Minimum Viable Product) till ett fullfjädrat ledningssystem och
förberedelse för lansering i januari 2019.

Försäljningsökning och nya segment
Den nya generationen av systemet har under året sålts med framgång på kärnmarknaden men också till
nya segment som finns i bolagets strategi för försäljning, som Corporate Events, mässor och
kongresser, leverantörer till redan befintliga kunder, offentlig sektor (inom turism och kultur).

Ny namnkunnig styrelse rekryterad
I juni valdes en ny styrelse till bolaget, för att skärpa bolagets kompetens inför notering och fortsatt
expansion. Den nya styrelsen består av Magnus Uppsäll (ordförande) med lång bakgrund inom
finansbranschen och som privatinvesterare, Annika Andersson, också med lång bakgrund i
finansbranschen och med djup kompetens inom ägarstyrning för noterade bolag, Lisa Nilsson
(grundare) som initierade bolagets turnaround. Hon har lång erfarenhet från evenemangsbranschen och
driver sedan många år en framgångsrik PR- och kommunikationsbyrå och Jens Ålander, med långvarig
erfarenhet som CFO för noterat bolag och med erfarenhet av noteringsprocesser.

Pre-IPO
I maj gjorde bolaget en privat nyemission för att kunna fortsätta expandera enligt plan. Emissionen blev
övertecknad, och tilldelningen minskades för att inte överskrida det maximum om 7 miljoner kronor som
bolagsstämman beviljat.

Förändring av redovisningsprincip
Vid årsskiftet 2017/2018 ändrade bolaget redovisningsprincip så att intäkter periodiseras över
avtalsperioden och inte som tidigare direkt då förskottsbetalningar för abonnemang inkom till betalning.
Det ger effekt på den ekonomiska redovisningen vid jämförelse över åren 2017 och 2018.
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Ordinarie bolagsstämma
Ordinarie bolagstämma hölls den 18 juni 2018. Stämman fastslog resultat- och balansräkningen,
beviljade ansvarsfrihet till styrelse och VD, valde revisor, samt utsåg en ny styrelse (se ovan).

Fulltecknad spridningsemission
Den 24 september startade en spridningsemission, som förberedelse för notering på Spotlight Stock
Market. Emissionen, som löpte fram till och med den 16 oktober, uppgick till maximalt 10 062 500 kronor
fördelade på 1 750 000 aktier. Den avslutades den 16 oktober och tecknades till 100 %. Kvotvärdet var
0,125 kronor per aktie. Antalet aktier i Bolaget inför nämnd spridningsemission uppgick till 4 684 261
aktier. Priset var 5,75 kronor per aktie och värdering av Bolaget var 26,9 miljoner kronor ”pre-money”.
Emissionen genomfördes utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Marknaden informerade via
pressmeddelande 24 september respektive 19 oktober.

Bolaget noterades på Spotlight Stock Market
Den 12 november 2018 noterades bolaget på Spotlight Stock Market. Marknaden informerades att Jetty
var godkänt för notering med handelsstart den 12 november via pressmeddelande den 21 september.
Noteringen föregicks av en fulltecknad spridningsemission om 10 062 500 kronor. Marknaden
informerades via pressmeddelande om detta den 19 oktober.

Påbörjad etablering i USA
Den nordamerikanska marknaden kommer att vara viktig för Jetty, och under tredje kvartalet
registrerades ett dotterbolag, Jetty Inc., i Delaware, USA. I samband med det, har ett antal aktiviteter
påbörjats för att etablera ett försäljningsnätverk i Nordamerika.

Första kunden i USA
Den 16 november tecknade Jetty Inc. sitt första avtal med en kund i USA, DeMaris Entertainment, baserat
i Austin, Texas. DeMaris Entertainment producerar konserter, festivaler och företagsevent. Avtalet
omfattar ett år, med option på två års förlängning. Marknaden informerades via pressmeddelande den
19 november.

Ny marknad i Norden – Norge
I oktober tecknade Jetty sitt första avtal med en norsk kund, Det Andre Teatret,
Norges främsta improvisationsteater. Marknaden informerades via pressmeddelande
den 11 oktober. Därefter har Jetty tecknat avtal med fler norska kunder på såväl traditionella
festivalområdet som matfestivaler. Norska branschfestivalen by:Larm är en av de nya kunderna.
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Viktiga händelser efter balansdagen
Omfattande uppdatering av Jetty
I mitten av januari 2019 lanserades den hittills största uppdateringen av Jetty, vilket innebär att den
planerade utvecklingen av Jetty är genomförd till 80 %. Det är i enlighet med tidsplan och budget. Med ny
och utvecklad funktionalitet och teknisk stabilitet får kunderna nu tillgång till det system som löpande
sålts in under 2018. Det har mottagits väl av såväl befintliga som nya kunder och medför både
nyförsäljning och merförsäljning hos redan trogna Jettykunder.

Valberedning
Valberedning i Jetty AB utsågs. Den består av representanter för de tre största ägarna.
Valberedningens ledamöter är Magnus Uppsäll (största ägare och styrelseordförande), Jimmy Heibert
(utsedd av Dan Sonesson) och Joacim Björk (utsedd av Lisa Nilsson). Valberedningen har utsett Joacim
Björk till sin ordförande.

Försäljningsstöd och utvecklad struktur för support
Med uppdateringen av Jetty kan fullt fokus läggas på försäljning. Hand i hand med detta görs nu ett
omfattande arbete med support och onboarding. Målet är att effektivisera säljprocessen, minska
kontaktytorna och utveckla en hållbar och skalbar struktur för support, utifrån den nya funktionaliteten i
Jetty. Arbetet planeras under första delen av första kvartalet 2019 och ska i en första fas vara testat och
lanserat i mitten av kvartal två.
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Om bolaget och verksamheten
Om företaget
Jetty AB säljer och utvecklar Jetty, ett affärssystem för evenemangsbranschen. Med hjälp av
systemet styr, planerar, utför och kommunicerar användarna komplexa och tidskritiska evenemang.
Jetty ger kunderna möjligheten att arbeta processorienterat, säkert och effektivt med stor säkerhet i
informationshanteringen. Detta ger dem möjlighet att fokusera på arbetets resultat, istället för dess
form.
Mission: att låta arrangörer leverera fantastiska upplevelser till publik och deltagare, genom att förse
arrangörerna med verktyg och strukturer som gör det möjligt för deras organisationer att nå sin fulla
potential.
Vision: att vara det mest framstående verktyget för att planera, styra, kommunicera och genomföra
komplexa evenemang inom sport, musik, kultur, Corporate Events, mässor, kongresser och överallt
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 matcha deras respektive behov. Kunderna betalar en fast abonnemangsavgift per månad och
tecknar sig för längre perioder, ofta helår. Paketen finns i olika storlekar och med olika nivå av
support.

Jettys historia
Jetty föddes 2011 när fem individer från olika områden och stor erfarenhet av evenemangsbranschen såg behovet av och möjligheterna i ett gemensamt organisationsöverskridande digitalt
stödsystem. Tidigare hade alla arbetat med tekniska lösningar, anpassade för respektive
arbetsområde, men behoven av delade plattformar växte och kunderna visade intresse för bredare
lösningar. Tillsammans med den första kunden, Göteborg & Co lanserades den första versionen
2011, flera kunder i Sverige och Danmark följde.
Företaget bedrevs under flera år småskaligt och med kunskapen om användandet och nyttan växte
insikten om potentialen. 2016 initierades en nysatsning med målet att expandera. En ny generation
av affärssystemet lanserades tidigt 2018, byggd på en stor mängd data och kunskap om
processerna bakom både användandet av systemet och kundernas organisatoriska förutsättningar.
Med hjälp av expertkompetens i evenemangsbranschen, ny styrelse och investerare är Jetty sedan
12 november 2018 ett noterat bolag med ett tydligt mål att bli det ledande affärssystemet för att
planera, kommunicera och genomföra evenemang, i Sverige och internationellt.
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Förvaltningsberättelse
Bolagsuppgifter
Jetty AB är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är c/o
SUP46, Regeringsgatan 65, 111 56, Stockholm. Jetty AB:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market
under kortnamnet JETTY. Aktien har ISIN-kod SE0011644392. Bolaget hade per den 31 december
2018 ca 220 aktieägare.

FLERÅRSÖVERSIKT
(belopp i tkr om ej annat
anges)

2018-12-31

Nettoomsättning*
Resultat efter finansiella
poster**
Soliditet %

2017-12-31

2015-08-31
(16 mån)

2014-08-31

2013-08-31

1 324

1 660

2 194

2 123

1 068

-12 005

-4 709

-3

3

15

56,2

35,3

3,3

9,0

14,0

* Att omsättningen minskat beror på att intäkterna inte periodiserades under 2017. De förskottsbetalningar för
abonnemang som vissa kunder gjorde intäktsfördes då direkt. Vid årsskiftet 2017/2018 ändrade bolaget
redovisningsprincip så att intäkter periodiseras ut över avtalsperioden.
** 2017 och 2018 har bolaget investerat i utveckling av bolagets mjukvara. I och med den stora uppdatering som
Jetty släppte i mitten på januari 2019 kommer investeringar i mjukvaruutveckling att belasta bolagets kassaflöde i
betydligt lägre utsträckning.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2 676 032, disponeras enligt följande:
Belopp i kr
20 129 683
-5 448 887
-12 004 764
2 676 032

Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Disponeras så att:
I ny räkning överföres
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Utdelning och utdelningspolicy

Jetty AB befinner sig i en expansionsfas och har hittills inte genomfört någon aktieutdelning.
Styrelsen kommer inte att föreslå̊ någon utdelning till aktieägarna till dess att Jetty AB:s resultat,
kassaflöde, finansiella ställning och kapitalbehov sammantaget motiverar detta. I det fall
aktieutdelning blir aktuell kommer Bolagets styrelse att beakta faktorer som verksamhetens tillväxt
och lönsamhet, rörelsekapital- och investeringsbehov, finansiella ställning och andra faktorer vid
fastställande av ett eventuellt utdelningsförslag. Aktieutdelningen föreslås av styrelsen och beslutas
av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Aktier och ägare
Aktiekapitalet i Bolaget uppgick vid årets slut till 707 769 kr, fördelat på 6 423 261 aktier. Bolagets
aktier ger rätt till en röst per aktie och har samma rätt till andel av bolagets tillgångar samt utdelning.
Bolagets 10 största aktieägare per den 31 december 2018
Ägare

Nordnet Pensionsförsäkring AB
L20 Holding AB
Lisa Nilsson
Swace Digital AB
CATELLA BANK S A
Andrés Westerberg
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
Nils-Andres Gunnarsson
Mattias Forslin

Antal aktier

Andel

1 812 919
775 733
759 734
586 970
300 482
184 728
168 634
134 000
103 208

28,18%
12,06%
11,81%
9,12%
4,67%
2,87%
2,62%
2,08%
1,60%

Emissioner 2018
Jetty AB har under 2018 genomfört två emissioner. Den första, beslutad av extra bolagsstämma den
4 maj 2018, uppgick till 1 310 862 aktier, till en teckningskurs om 5,34 kronor per aktie. Den andra,
beslutad av styrelsen den 14 september 2018, efter bemyndigande av extra bolagsstämma den 14
september 2018, uppgick till 1 750 000 aktier, till en teckningskurs om 5,75 kronor per aktie.

Personal
Jetty AB hade 5,8 heltidsanställda per den 31 december 2018, att jämföras med 4,1 ett år tidigare.
Arbete med utveckling, UX-design, kommunikation och marknadsföring har i stor utsträckning
outsourcats till externa konsulter.

Aktiekapital
Jettys aktiekapital uppgick per den 31 december 2018 till 706 558,71 kr fördelat på 6 423 261
utestående aktier. Aktiernas kvotvärde var 0,11 kr.

Koncernstruktur
Jetty AB är moderbolag till Jetty Inc., ett bolag registrerat i Delaware. Jetty AB äger 100 % av
aktierna i Jetty Inc.
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Risker och osäkerheter
Jetty är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om riskerna
så som tidigare formulerat i memorandum som publicerades i september 2018 beskrivs nedan.
Dessa överensstämmer med de risker som bolaget också identifierar idag.
Begränsade resurser: Jetty är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning,
administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras
på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed
drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.
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.
Försäljningsrisk: Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det
positiva mottagande på marknaden som förespeglas i memorandumet. 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.
Likviditet och finansiell ställning: Jetty är i en expansionsfas där investeringar i verksamheten och i
dessa dotterbolag är av vikt. När det gäller framtida kapitalbehov samt möjligheter till fortsatt drift
så har bolaget för närvarande inte tillräckligt med rörelsekapital för sitt behov under de kommande
tolv månaderna. Det är styrelsens bedömning att ytterligare externt kapital behöver anskaffas för att
genomföra planerade investeringar under 2019. Om bolaget misslyckas med att säkra ny
finansiering kan det innebära att det finns en osäkerhetsfaktor som kan leda till tvivel om företagets
förmåga att fortsätta verksamheten.
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Finansiell översikt
RESULTATRÄKNING

Belopp i kr om ej annat anges

2018-01-01 –
2018-12-31

Not

2017-01-01 –
2018-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1 323 934

Övriga rörelseintäkter

2

1 660 272

300 000

-

1 623 934

1 660 272

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3

Avskrivningar
Rörelseresultat

-

-2 072 431

-9 334 978

-1 694 370

-3 962 025

-2 218 814

-260 000

-260 000

-11 933 069

-4 585 343

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

84

2

-71 789

-123 881

-12 004 774

-4 709 222

-

8 000

Resultat före skatt

-12 004 774

-4 701 222

BERÄKNAT RESULTAT

-12 004 774

-4 701 222

Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
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BALANSRÄKNING
(belopp i kr om ej annat anges)

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

4

780 000

1 040 000

780 000

1 040 000

16 400

16 400

16 400

16 400

796 400

1 056 400

Kundfordringar

201 208

368 750

Övriga fordringar

591 328

481 550

91 600

-

884 136

850 300

Kassa och bank

5 724 570

1 883 316

Summa omsättningstillgångar

6 608 706

2 733 616

SUMMA TILLGÅNGAR

7 405 106

3 790 016

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

5

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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BALANSRÄKNING forts…
(belopp i kr om ej annat anges)

Not

2018-12-31

2017-12-31

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

707 769

71 667

-

12 668

780 000

1 040 000

1 487 769

1 124 335

Fritt eget kapital
Överkursfond

20 129 683

5 921 614

Balanserad vinst eller förlust

-5 448 887

-1 007 665

-12 004 764

-4 701 222

2 676 032

212 737

4 163 801

1 337 072

1 500 000

1 800 000

1 500 000

1 800 000

604 990

137 620

61 145

17 256

146 340

150 957

Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

6

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESANALYS
(belopp i tkr om ej annat anges)

2018-01-01 –
2017-01-01 –
2018-12-31
2017-12-31
-12 005
-4 709

Resultat efter finansnetto
Avskrivningar

260

260

1 055

-764

-45

322

Övriga justeringar
Skatter
Förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) Rörelsefordringar
Ökning(+)/ Minskning (-) Rörelseskulder
Kassaflöde från löpande verksamheten

1 100

-1 070

-10 690

-5 213

-10 690

-5 213

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

14 831

5 956

Förändring låneskulder

-300

1 000

Periodens kassaflöde

3 841

1 743

Likvida medel vid periodens ingång

1 883

141

Likvida medel vid periodens slut

5 725

1 883
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Aktiekapital,
nyemission
under
registrering
Vid årets början

Fond för
utvecklingsutgifter

71 667

Överkursfond

1 040 000

Balanserat
resultat

5 921 614

Disposition enligt stämmobeslut
Återföring fond för utvecklingsutgifter
Nyemission

Årets resultat

-1 007 655

-4 701 222

-4 701 222

4 701 222

-260 000

260 000

636 102

14 208 069

Årets resultat

-12 004 764

Vid årets slut

707 769

780 000

20 129 683

-5 448 877

-12 004 764

Redovisningsprinciper och noter
NOT 1: REDOVISNINGSPRINCIPER
Belopp i SEK om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper: Jetty AB har upprättat årsredovisningen i enlighet med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Värderingsprinciper: tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utveckling: vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas
kostnadsföringsmodellen, vilket innebär att alla utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
Avskrivningar: avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar

År

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten

5

NOT 2: ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
2018-01-01 –
2018-12-31

2017-01-01 –
2017-12-31

Förinvestering ALMI

300 000

-

Summa

300 000

-
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NOT 3: ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Medeltal anställda*

2018-01-01 –
2018-12-31

2017-01-01 –
2017-12-31

Sverige

5,8

4,1

Totalt

5,8

4,1

* Ovan avser i bolaget anställda. Arbete med utveckling, UX-design, kommunikation och
marknadsföring har i stor utsträckning outsourcats till externa konsulter.

Ersättning till styrelsen
Det beslutade arvodet till styrelsen uppgick 2018 till totalt 200 000 kronor.
Årsstämman 2018 beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med
80 000 kronor per år och till övriga styrelseledamöter med 40 000 kronor per
styrelseledamot och år.

NOT 4: BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN
OCH LIKNANDE ARBETEN

2018-12-31

2017-12-31

-Vid årets början

1 300 000

1 300 000

-Internt utvecklade tillgångar

-

-

-Vid årets slut

1 300 000

1 300 000

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början

-260 000

-Årets avskrivning

-260 000

-260 000

-Vid årets slut

-520 000

-260 000

Redovisat värde vid årets slut

780 000

1 040 000

2018-12-31

2017-12-31

NOT 5: ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början

16 400

-Tillkommande fordringar

16 400

Redovisat värde vid årets slut
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NOT 6: LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder som förfaller senare än ett år från
balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut

2018-12-31

2017-12-31

1 500 000

1 800 000

NOT 7: STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Ställda säkerheter

2018-12-31

2017-12-31

Företagsinteckningar

1 500 000

1 500 000

Summa ställda säkerheter

1 500 000

1 500 000

För egna skulder och avsättningar

NOT 8: TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Jetty AB hyr kontorsplatser hos företaget Small World i Stockholm AB, som till 100 % ägs av
Lisa Nilsson, en av grundarna av Jetty AB. Lisa är aktieägare och styrelseledamot i Jetty AB.
Hyresavtalet har en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Jetty AB köper vissa
kommunikationstjänster av Small World i Stockholm AB, på löpande räkning och till
marknadsmässiga villkor. Inga andra ersättningar har utgått till närstående.
NOT 9: NYCKELTALSDEFINITIONER
•

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

•

Rörelseresultat: Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar.

•

Soliditet: (Totalt eget kapital + 78% av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna årsredovisning ger en rättvisande översikt
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Stockholm, den

Dan Sonesson

Magnus Uppsäll

Verkställande direktör

Styrelsens ordförande

Annika Andersson

Lisa Nilsson

Jens Ålander

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Ernst & Young AB

Anderas Nyberg

Alexander Hagberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Jetty AB
Årsredovisning 2018
556854–8860

Stockholm
c/o SUP 46
Regeringsgatan 65

Malmö
United Spaces
Nordensköldsgatan 24

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

17

Revisionsberättelse

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.

Rapport om årsredovisningen

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.

Till bolagsstämman Jetty AB (556854-8860)

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Jetty AB för
räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Jetty ABs finansiella ställning per
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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 Jetty AB 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 ”Risker och osäkerheter” i
Årsredovisningen sid 8, av vilket det framgår att bolaget är i
behov av finansiellt tillskott under 2019. 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.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den 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 som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets 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.
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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 felaktigheter
i årsredovisningen, 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
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. 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
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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.

Malmö
United Spaces
Nordensköldsgatan 24

+46(0)771-667777
info@jetty.se
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Jetty AB för räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 Jetty AB 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 verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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.
Anmärkning
Vid ett flertal tillfällen under räkenskapsåret har avdragen
källskatt, mervärdesskatt, debiterad skatt och arbetsgivaravgifter inte betalats i rätt tid.

Stockholm den 10 April 2019
Ernst & Young AB

Andreas Nyberg
Auktoriserad revisor
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Styrelse och VD
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: 1 734 164 aktier via kapitalförsäkring.
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 styrelseledamot i
INVISIO Communications, Clavister Holding och Karolinska Institutet Holding samt
ordförande i Karolinska Institutet Innovations.
Aktieinnehav: 76 000 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.
Aktieinnehav: 759 734 aktier.

Jens Ålander, f. 1969. Styrelseledamot. Tillträdde 2018-07-04.
Examen från IHM Business School inom Business and Economics. Jens har haft många
ledande befattningar inom Ericsson, främst som CFO i Sverige men även internationellt i
betydande chefsroller i Italien, Ryssland, Turkiet och UAE. Jens arbetar idag som Vice VD och
CFO i Imint Image Intelligence AB, som är noterat på Spotlight sedan 2015. Han är även
styrelseordförande för JÅ Affärskonsult AB samt Business Partner i investmentbolaget PÄAB.
Aktieinnehav: 38 000 aktier.

VD
Dan Sonesson, f. 1971. Tillträdde 2015-10-28.
Civilingenjör och civilekonom från Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet, med
bakgrund som managementkonsult. Tidigare VD för konsultbolaget Ensolution AB och VD för
Sveriges vid tillfället största musikfestival, Peace & Love i Borlänge. Tillträdde som VD i Jetty
2016.
Aktieinnehav: 775 733 aktier via bolag.
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Information om årsstämman
Ordinarie årsstämma för Jetty AB kommer att hållas den 15 maj 2019, klockan 16.00 och äga rum i
Stockholm. Stämman hålls på Jetty AB:s kontor, Regeringsgatan 65, våning 3.

Kontaktuppgifter
Jetty AB
c/o SUP46, Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm
www.jetty.se | hello@jetty.se

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