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Delårsrapport
januari - juni 2018

Q2 2018 i korthet (1 april – 30 Juni 2018)
•

•

•

Jays Group ökar sin omsättning med 142 % i andra kvartalet varav Krusells omsättning bidrar
med 5 mkr vilket ger en total omsättning för kvartalet på 15,6 mkr (6,4 mkr) för koncernen,
med en organisk tillväxtsökning på 62 % jämfört med Q2 föregående år.
Bruttomarginalen uppgick till 40 % för kvartalet. Krusells bruttomarginaler kommer bidra till
att koncernens bruttomarginal kommer att öka ytterligare kommande kvartal samt för helåret
2018.
Bolaget har förvärvat 100 % av aktierna i Krusell United AB för initialt 45,3 mkr. Jays Group
kommer efter full integration av Krusell koncernen ha en omsättning proforma* på över 150
MSEK under 2018 vilket innebär en förväntad årlig omsättningsökning med 130 mkr (jmf 22
mkr 2017). Krusellkoncernen ingår i Jays Group från och med 1 juni 2018.
* Med proforma menas att hela årsomsättningen Krusell-koncernen för 2018 räknas med, dock redovisas endast
omsättning och resultat från 1 juni i koncernens balans och resultaträkning.

Perioden första
första halvåret 2018 (1 januari – 30 juni 2018)
•

•

Jays Group ökar sin omsättning med 108 % under första halvåret, varav Krusells omsättning
bidrar med 5 mkr i juni, vilket ger en total omsättning för första halvåret 2018 på 31,4 mkr
(15,1 mkr) för koncernen, med en organisk tillväxtsökning på 74 % jämfört med första halvåret
föregående år.
Bruttomarginalen uppgick 33 % under första halvåret 2018. Krusells bruttomarginaler
kommer bidra till att koncernens bruttomarginal kommer att öka ytterligare kommande
kvartal samt för helåret 2018.

Jämförande finansiella fakta för Q2 2018 och perioden
Koncernen

apr-jun 2018

Intäkter
Resultat efter avskrivningar

apr-juni 2017

15 615

jan-jun 2018

6 443

jan-jun 2017

31 419

15 089

-

5 029

-

7 520

-

7 437

-

11 453

Resultat efter finansiella poster -

5 154

-

7 590

-

7 624

-

11 584

4 900

-

7 590

-

7 369

-

Resultat efter skatt
Bruttomarginal

-

40%

-33%

33%

11 584
5%

Bolaget lade om sitt räkenskapsår från maj 2017 - april 2018 till maj - december 2017 och redovisar nu på kalenderår. Se under
noter för vidare beskrivning av jämförelsetalens perioder.
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STARK TILLVÄXT OCH FÖRVÄRV FÖRSTÄR
FÖRSTÄRKER BOLAGET
Andra kvartalet 2018 når koncernen en tillväxtökning om 142 %
jämfört med föregående år, varav den organiska tillväxten i Jays är
62 %.
Omsättningsutvecklingen under andra kvartalet och förvärvet av
Krusell är ett kvitto på att Jays är på rätt väg och kommer att nå
målet att bli ett finansiellt stabil koncern med stark tillväxt och
lönsamhet.
Försäljningen i Jays utvecklas starkt på alla marknader och
säljstrategin tillsammans med våra nya produkter kommer att leda
till en fortsatt mycket gynnsam försäljningsutveckling. Vi lanserar
nya produkter varje kvartal och kunderna har givit oss ett varmt
mottagande. a-Six kommer som första enskilda produkt att
omsätta över 10 mkr under ett år under 2018, vilket är
sensationellt. Vi kommer under hösten att satsa hårt på
sportsegmentet där vi ser stor potential att ta marknadsandelar
och öka försäljningsvolymen.
Krusell bidrar med närmare 5 mkr i omsättning för juni och vi ser fram emot en riktigt stark höst med
flera nya lanseringar av nya mobiltelefoner som vi vet ger ett starkt köpsug hos konsumenten. Krusell
står dessutom inför lanseringen av en helt ny kollektion av mobilnära accessoarer som tillsammans
med Samsungavtalet kommer att ge en ordentlig skjuts i försäljningen. Den egna produktionen i
Thailand ger full kontroll över flödet och en stark tillväxt inom OEM i Asien står som grund för
tillväxten i det thailändska bolaget.
Krusell och Jays produkter är som individuella varumärken unika, men som organisationer är bolagen
mycket lika. Vi kommer därför att konsolidera vissa funktioner samt administrationen på koncernnivå
för att dela våra erfarenheter och nätverk, så att vi blir mer effektiva. Som ett led i att bygga täta band
mellan bolagen flyttar Jays hela sin verksamhet till Göteborg, där sälj och företagsledningen sedan
tidigare har haft sitt kontor.
Genom att komma nära bygger vi grunden för koncernens framtid som ett tillväxtbolag som är
lönsamt. Vi arbetar kontinuerligt med att maximera våra marginaler i hela koncernen, trimma
produktionsflöden och lager samt hitta synergier inom administrationen för att bli mer
kostnadseffektiva, vi driver digitalisering så att kommande tillväxt i försäljningen inte leder till högre
over headkostnader. Kort sagt, vi arbetar intensivt, målmedvetet och med tillförsikt för att bli ett
lönsamt bolag i stark tillväxt. Vi letar hela tiden aktivt efter intressanta samarbeten och potentiella
tilläggsförvärv för att fortsätta bygget av en stark koncern.
Jays tillämpar nu fullt ut den strategi som styrelsen antog under hösten 2017. Jag känner därmed en
stark tilltro till att vi är på rätt väg för att nå våra långsiktiga mål 2020 och jag ser fram emot en
händelsrik höst med ännu fler framgångar.
Stockholm den 30 augusti 2018
Henrik Andersson,
VD i Jays Group AB (publ)
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
•
•
•

Jays har öppnat kontor i Kina med initialt en anställd projektchef för att möta Jays tilltagande
efterfrågan på nya produkter.
Jays ingår ett nytt partnerskap med Aqipa som distribuerar till MediaMarkt och ytterligare
drygt 10 000 butiker i DACH-regionen. Den första ordern skeppades i maj.
Krusellkoncernen har tecknat ett avtal med Samsung Electronics som ger utökade möjligheter
att designa och marknadsföra accessoarer till Samsung smartphones och tablets.

HÄNDELSER
HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
•

Apportemission till följd av förvärvet av Krusell genomförd.

JAYS GROUP I KORTHET
KORTHET
Jays har sedan 2006 utvecklat, designat och marknadsfört högkvalitetshörlurar i en attraktiv
skandinavisk design i kombination med bred och detaljerad ljudbild och påtaglig användarvänlighet.
Jays Group har under slutet av 2017 påbörjat en omfattande omstruktureringsprocess med ny
styrelse och VD och fastställt en ny strategi för att återta verksamheten till lönsamhet genom organisk
och förvärvsdriven tillväxt. Konkurrensen inom hörlurssegmentet är stenhård och styrelsen vill därför
bredda portföljen för att ha större möjlighet att nå fler marknader med ett större antal
produktkategorier och därmed hitta synergieffekter och öka tillväxt och lönsamhet. Detta planeras
ske genom att Jays Group AB blir ett förvaltande moderbolag i en växande koncern med
självständiga och lönsamma dotterbolag. Hörlursverksamheten kommer att flyttas till ett eget
dotterbolag, Jays AB under slutet av 2018 och därmed renodla Jays Group som ett
förvaltningsbolag. Jays Group kommer att anta ett nytt namn under 2018 för att bättre spegla sin roll
som moderbolag i en koncern med fristående bolag som driver verksamhet under sina respektive
namn och varumärken.
Jays Groups framtida tillväxt kommer baseras på en kombination av både organisk- och
förvärvsdriven tillväxt. Målet med den nya koncernstrategin är att skapa långsiktiga aktieägarvärden
och förvärven planeras främst ske inom audio-, mobila-, elektronik- eller designområdet med fokus på
kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ design, starka varumärken och
produktportföljer samt smart connectivity. De bolag som kommer adderas till Jays Group genom
förvärv förväntas även öppna upp möjligheter till nya marknader och marknadskanaler. Med förvärvet
av Krusell-koncernen som bas fortsätter Jays styrelse och den nya ledningen arbetet med att skapa
och bygga en koncernstruktur bestående av flertalet självständiga och starka varumärken samt
produktportföljer.
Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en
samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent.
Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras
mot bolagets långsiktiga finansiella mål. Jays Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv
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under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig
tillväxt under lönsamhet.
Från och med 1 juni 2018 ingår Krusell koncernen i Jays Group AB och bidrar med en
balansomslutning på 37 mkr och till koncernens mål är att omsätta 150 mkr 2018 proforma*, att
jämföra med 22 mkr under 2017.
* Med proforma menas att hela årsomsättningen Krusell-koncernen för 2018 räknas med, dock redovisas endast omsättning och resultat från 1
juni i koncernbalans och resultaträkning.

FÖRVÄRV UNDER PERIODEN
Den 31 maj 2018 övertogs 100 % av aktierna i Krusell United AB av Jays Group.
Krusell grundades 1991 i Hindås utanför Göteborg och kom in i mobilväskbranschen redan när
mobiltelefonerna var analoga (NMT). Sedan dess har kommunikationsindustrin i form av bärbar
elektronik utvecklats radikalt och Krusell har med åren byggt en solid grund för att snabbt anpassa sig
i takt med omvärldens ökade behov av accessoarer inom denna kategori.
I dag har koncernen bolag i Sverige, Thailand och Hong Kong, samt försäljningskontor i Tyskland.
Den helägda fabriken i Thailand förser koncernen med högkvalitativa produkter primärt för den
europeiska och asiatiska marknaden. En viktig konkurrensfördel som uppnås genom att ha kontroll
över hela produktionsflödet, är att bolaget snabbt kan komma till marknaden med nya modeller inom
smartphonesegmentet. Utöver mobiltelefontillbehör producerar bolaget också produkter för kunder
inom andra industrier, s.k. uppdragsproduktion eller OEM. Dessa kunderna finns bl.a. inom
hörapparats-, automotive-, kamera- och modeindustrin.
Bolaget kommer under 2018 att ytterligare bredda sitt sortiment under eget varumärke med
produktnära kategorier för att skapa synergier och bredda sitt koncept mot konsument. Arbetet med
att förnya varumärket fortgår och har utmynnat i flera nya produkter med ett modernt och fräscht
formspråk. En konsekvens av förnyelsen har varit att Krusell under perioden har kunnat signera ett
globalt partneravtal med Samsung Electronics.
De senaste åren har bolaget haft utmaningar med sin lönsamhet, och en omorganisation under 20172018 har lagt grunden för att vända utvecklingen. I samband med omorganisationen identifierade
Jays Group potentialen för Krusellkoncernen, och med tanke på att liknande försäljnings- och
distributionsmönster föreligger, ser Jays stora möjligheter till synergier såväl organisatoriskt som
distributionsmässigt.
”Krusellgruppens omsättning ligger på samma nivå som föregående år under första halvåret 2018. Vi
ser dock att andra halvan av året, som för med sig ett flertal spännande lanseringar av smartphones, i
kombination med nytillkomna kunder, vårt uppdaterade sortiment och att vårt nya säljteam har
kommit in i verksamheten, kommer att ge oss en ökad försäljning under kommande tidsperiod. Detta
är, var och en för sig, goda signaler. När de infaller samtidigt, som i detta fallet, blir det extra lyckat.
Vår orderbok inför hösten är välfylld, och vår ambition är att fortsätta bygga vidare på sommarens
goda utfall under årets andra hälft” kommenterar VD i Krusell, Ulf Sandberg.
”Att gå från att vara ägarledda till att bli en del i en börskoncern är otroligt spännande och precis den
nytändning som Krusell behöver för att revitalisera gruppen. Förnyelsen skall dels leda till ett fortsatt
arbete med vår varumärkespositionering, men också att bredda både vår geografiska kundbas och
vårt produkterbjudande. Samtliga personer i den tidigare ägargruppen är fortsatt verksamma i
bolagen och vi ser alla fram emot att arbeta nära vår systerverksamhet Jays för att utveckla både
Krusellbolagen och gruppen i stort” beskriver Ulf Sandberg.
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN
2018

2017

2018

2017

aprapr-jun

aprapr-jun

janjan-jun

janjan-jun

SEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

14 575 580

5 601 975

29 415 787

13 705 909

Aktiverat arbete för egen räkning

102 237

348 378

343 340

754 317

Övriga rörelseintäkter

936 819

492 977

1 660 180

628 929

15 614 636

6 443 330

31 419 307

15 089 155

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror

-

8 710 782

-

7 461 627

-

19 567 245

-

13 073 143

Övriga externa kostnader

-

5 375 623

-

2 371 885

-

8 498 188

-

5 422 886

Personalkostnader

-

4 810 568

-

3 201 538

-

7 894 775

-

6 294 978

Av- och nedskrivningar av
materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-

789 604

-

759 485

-

1 442 891

-

1 492 285

Övriga rörelsekostnader

-

957 034

-

168 886

-

1 453 332

-

259 356

Summa rörelsens kostnader

-

20 643 611

-

13 963 421

-

38 856 431

-

26 542 648

Rörelseresultat

- 5 028 975

- 7 520 091

22 268

-

16 967

968

- 7 437 124

- 11 453 493

22 268

-

17 458

2 284

Finansiella poster
Resultat från andelar i
intresseföretag
Ränteintäkter och liknande
resultatposter

-

Räntekostnader

-

119 925

-

70 874

-

181 862

-

133 060

Summa finansiella poster

-

125 226

-

69 906

-

186 672

-

130 776

Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS RESULTAT
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-

- 5 154 201

- 7 589 997

- 7 623 796

- 11 584 269

254 588

-

254 588

-

- 4 899 613

- 7 589 997

- 7 369 208

- 11 584 269

Org.nr 556697-4365

info@jaysheadphones.com

BALANSRÄKNING KONCERNEN
SEK

20182018-0606-30

20172017-0606-30

20172017-1212-31

6 260 707

7 011 271

6 420 240

33 255 365

7 011 271

6 420 240

8 150 668

3 258 565

3 185 828

Andelar i koncernföretag

-

39 334

39 334

Andelar i intresseföretag

1 637 765
293 530

293 530

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

26 994 658

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och verktyg

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

860 149

Uppskjuten skattefordran

909 049

-

3 406 963

332 864

332 864

44 812 995

10 602 700

9 938 932

Råvaror och förnödenheter

6 412 867

-

-

Varor under tillverkning

4 611 552

-

-

12 541 781

19 502 938

9 707 011

930 717

-

2 009 043

24 496 917

19 502 938

11 716 054

Kundfordringar

14 626 676

5 669 936

5 527 286

Skattefordringar

1 415 646

545 997

282 408

Övriga fordringar

1 202 777

464 695

184 716

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 490 947

630 427

659 364

18 736 046

7 311 055

6 653 774

Övriga kortfristiga placeringar

1 000 000

-

-

Kassa och bank

9 716 030

2 592 643

1 473 350

Summa omsättningstillgångar

53 948 993

29 406 636

19 843 178

SUMMA TILLGÅNGAR

98 761 988

40 009 336

29 782 110

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar

Korfristiga placeringar
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BALANSRÄKNING KONCERNEN
SEK

20182018-0606-30

20172017-0606-30

20172017-1212-31

Aktiekapital

6 067 088

4 480 001

4 480 001

Ej registrerat aktiekapital

1 955 680

Fond för utvecklingskostnader

3 744 268

1 159 696

3 153 751

11 767 036

5 639 697

7 633 752

94 858 339

53 715 688

52 356 330

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

-

42 657 232

-

30 422 683

-

32 610 086

Årets resultat

-

7 369 208

-

1 524 315

-

16 821 153

Summa eget kapital

44 831 900

21 768 690

2 925 091

56 598 936

27 408 387

10 558 843

8 800 000

2 000 000

-

185 245

-

-

-

-

1 312 195

15 000 000

-

-

28 287

-

-

7 818 124

7 170 681

7 050 854

-

51 882

51 882

Skulder

Långfristiga skulder
Lån från aktieägare
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag

738 310

-

-

Övriga skulder

2 257 144

1 120 112

6 711 378

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 335 943

2 258 274

4 096 958

33 177 808

10 600 949

19 223 267

Summa skulder

42 163 053

12 600 949

19 223 267

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

98 761 988

40 009 336

29 782 110
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN
2018
apr--jun
apr

SEK

2017
apr--jun
apr

2018
jan--jun
jan

2017
jan--jun
jan

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före skatt

-

Justeringar för poster som
inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet

4 562 365

-

7 589 997

701 056

-

4 906 042

6 946 065

-

11 584 268

1 157 236

5 233 186

-

57 977

-

71 257

-

420 811

-

141 859

-

3 919 286

-

2 755 212

-

6 209 640

-

6 492 940

-

48 397

Förändringar i rörelsekapitalet:

-

Förändring av varulager

938 134

Förändring av kortfristiga fordringar

4 876 223

Förändring av kortfristiga skulder

9 362 450

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

396 078
-

11 257 521

-

2 856 977

495 396

2 607 368

4 459 340

661 573

7 634 499

- 3 069 104

1 674 468

-

3 723 101
- 5 261 306

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

-

352 182

-

255 519

-

352 182

-

339 459

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

-

941 814

-

38 566

-

941 814

-

261 265

Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar

-

36 188 092

-

-

36 188 092

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

- 37 482 088

-

-

294 085

- 37 482 088

-

600 724

-

-

29 300 000

2 000 000

33 300 000

10 406 361

17 053 643

10 406 361

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Nyemission
Förändring av checkräkningskredit
Inbetalda optionspremier

-

-

4 599 763

-

1 312 196

-

4 605 586

8 400

-

8 400

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

33 308 400

5 806 598

45 049 847

7 800 775

PERIODENS KASSAFLÖDE

7 083 833

2 443 409

9 242 227

1 938 745

Likvida medel periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS
SLUT

3 631 744

149 234

1 473 350

653 898

10 715 577

2 592 643

10 715 577

2 592 643
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DATA PER AKTIE

20182018-06-30

Antal aktier vid periodens slut före spädning
Antal aktier vid periodens slut efter spädning
Antal aktier i snitt under perioden före spädning
Antal aktier i snitt under perioden efter spädning
Resultat per aktie före spädning, kr
Resultat per aktie efter spädning, kr
Eget kapital per aktie före spädning, kr
Eget kapital per aktie efter spädning, kr
Utdelning per aktie, kr

40 447 254
40 487 254
35 361 559
35 401 559
Neg.
Neg.
0,52
0,52
0

20172017-0606-30
29 866 670
29 866 670
19 896 563
19 896 563
Neg.
Neg.
0,92
0,92
0

20172017-1212-31
29 866 670
29 906 670
27 837 312
27 844 169
Neg.
Neg.
0,35
0,35
0

Utestående optionsprogram beslutad 19 oktober 2017, förfaller i november 2020. Totalt 40 000 optioner.
Efter kvartalets utgång har en apportemission om 13 037 868 aktier genomförts som en dellikvid av
Krusellkoncernen. Ett optionsprogram till nyckelpersoner har lanserats och hittills har 242 400 av 1 617 890
optioner tecknats.

AKTIEKURSENS UTVECKLING 2018
2018-0101-02—20182018-08-15
3,00

2 500 000

2,50

2 000 000

2,00
1 500 000
1,50
1 000 000
1,00
0,50

500 000

0,00

0

Volym
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KOMMENTARER KVARTAL 2 2018
Säsongsfluktuationer
Bolaget befinner sig i en expansiv fas där marknadens normala fluktuationer under året påverkar
mindre än inflödet av nya kunder på nya marknader.
Jays marknad för slutkonsument har ett tydligt mönster där en stor del av försäljningen ligger i kvartal
4 med bland annat Black Friday och julförsäljningen samtidigt som kvartal 1 generellt är svagare.
Bolagets försäljning ligger något tidigare för att se till att våra distributörer kan förse detaljhandeln
med produkter till deras försäljningstoppar.
Krusell har en god basförsäljning året om, men ökar vid lansering av nya telefonmodeller. Generellt
sett är kvartal 3 och 4 starkare och levererar historiskt sett 60 % av årsomsättningen under den
perioden. Den ökade försäljningen av OEM-produkter på den asiatiska marknaden kommer att
ytterligare minska beroendet av att nya modeller lanseras för att stimulera tillväxt.
Transaktioner med närstående
Bolaget har efter kvartalets utgång emitterat aktier till Ulf Sandberg som en del av köpeskillingen av
Krusellaktierna, enligt beslut vid extra bolagsstämma den 16 juli 2018. Ytterligare en del av
köpeskillingen ställdes ut i form av en revers om 1 mkr till en ränta om 2 %.
Bolaget har en pågående tvist med tidigare styrelseordförande Patrik Mellin, som via sitt bolag AB
Mansholmen, fakturerat Bolaget ett konsultarvode om 1,5 mkr exklusive mervärdesskatt utan avtal.
Bolaget har bestridit fakturorna eftersom det inte finns någon överenskommelse mellan Bolaget och
AB Mansholmen om att konsultarvode ska utgå för tidigare arbete för Jays. Mansholmen har i mars
2018 lämnat in en stämning till Tingsrätten i Stockholm och det är styrelsens bedömning att Bolaget
har goda möjligheter att vinna målet. Kostnaden för ovan nämna arvoden är dock redan tagna under
året som konsultarvode och emissionskostnader, vilket vid vinst i tvisten kommer kunna ge en positiv
påverkan på Bolagets finanser.
Bolaget har i övrigt inga väsentliga transaktioner, skulder eller fordringar gentemot närstående.
Verksamhetsår
Från och med 1 januari 2018 tillämpar bolaget kalenderår istället för brutet verksamhetsår. För att ge
en god bild av Bolagets utveckling har alla jämförelsetal räknats om så att de jämförs med samma
period föregående år.
Redovisningsperioder och jämförelsetal
Nuvarande räkenskapsår
Kvartal
Kvartal
Kvartal
Kvartal

201801-201803
201804-201806
201807-201809
201810-201812

Jämförelseperiod i denna
rapport
201701-201703
201704-201706
201707-201709
201710-201712

Tidigare räkenskapsårs
perioder
201612-201702
201703-201705
201706-201708
201709-201711

RedovisningsRedovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt K3. Frivillig delårsrapportering. Principerna är oförändrade
sedan tidigare perioder om inget annat särskilt angivits.
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Principer som avviker från årsredovisningen
Bolaget upprättar koncernredovisning från och med kvartal 2 2018.
Bolaget har ändrat princip för redovisning av valutadifferenser. Från och med 1 januari
bruttoredovisas valutadifferenser under övriga rörelseintäkter, övriga rörelsekostnader, ränteintäkter
och liknande resultatposter och räntekostnader och liknande resultatposter. Jämförelsesifforna för
2017 är omräknade för att ge en rättvisande bild.
Skatt
Latent skattefordran bokas i de bolag där det finns förväntad och stadigvarande vinst. Procentsatsen
är beräknad utifrån en förväntad debitering av respektive lands bolagsskatt.
Bolagets verksamhet och risker
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Vid bedömning av Bolagets framtida utveckling är det av
vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Jays Group ABs verksamhet
påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning i
varierande grad, vilket utförligen beskrivs i Bolagets årsredovisning.
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Kommande rapporter
Delårsrapport juli-sept 2018

20 november 2018

För styrelsen

Henrik Andersson
VD
Kontakt
Henrik Andersson, henrik@jaysheadphones.com
Denna information är sådan som Jays Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018, klockan 08.30 CET.
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